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

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

Digital Object Identifier(DOI):10.22034/GANJ.2021.2631

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

  Vol. 31, No. 1, Spring 2021  | pp:  164 - 198 (35)  |  Received: 28, Feb. 2019 |  Accepted: 29, Dec. 2019

Ganjine-Ye Asnad
»121«

Abstract:

Purpose: This paper reports petitions silkworm farmers of Gilan sent to the National Assembly 

(The Parliament) between the years 1927- 1930 addressing difficulties they faced and asking for 

help.

Method and Research Design: Data for this study was obtained from archival documents held at 

the Islamic Consultative Assembly and other archival centers.

Findings and conclusion: Political developments following the 1906 Constitutional Revolution 

and the policy of modernization increased the number of demands people forwarded to the cen-

tral government. Silkworm farmers’ petitions sent from the province of Gilan to the Parliament 

complaining about the cruelty and injustice committed by landlords and tribal chiefs, accusing 

them of delivering rotten silkworm eggs to farmers and increasing tax tariffs. The petitions inform 

the parliament members of harsh economic difficulties that had pushed the farmers to the verge 

of extreme poverty. Farmers asked for establishing an agriculture school to educate future genera-

tions.
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چڪیده:

هدف: این مقاله دالیل نارضایتی نوغان داران از دشواری تولید و تجارت ابریشم را گزارش می کند.

روش/رویکرد پژوهش: داده ها از عریضه ها و اسناد آرشیوی سال های 1306 تا 1309ش از مجلس 

شورای ملی و دیگر مراکز اسنادی گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: تغییرات سیاسی ایران پس از مشروطه و نوگرایی پس از آن سبب شد تا 

درخواست های مردم از دولت مرکزی افزایش یابد. اسناد و شکوائیه های نوغان داران نشان می دهد 

افزایش تعرفۀ مالیات  که توزیع تخم نوغان فاسد، بی عدالتی مالکان و خوانین محلی گیالن، و 

نوغان موجب شد نوغان داران پیوسته در فشار اقتصادی باشند. آن ها مدرن شدن صنعت ابریشم و 

برداشته شدن فشارهای اقتصادی و اجتماعی برای برون رفت از دشواری ها خواستار بودند.

کلیدواژه ها: ابریشم؛ اسناد نوغان داران؛ پهلوی؛ گیالن؛ قاجار.

استناد: پناهی، عباس، ره، نادیا. (1400). عریضه های نوغان داران گیالن به مجلس شورای ملی در سال های 

نخست حکومت رضاشاه پهلوی (1306-1309. گنجینۀ اسناد، 30(1)، 198-164. 
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1. مقدمه
آب وهوای گیالن برای تولید ابریشم بسیار مناسب است. درنتیجه از دوره های بسیار دور 
نام سرزمین گیالن همواره با ابریشم پیوند یافته است. ظرفیت صنعت ابریشم در گیالن 
ازجمله ایجاد توتستان، پرورش نوغان، ابریشم کشی، رنگرزی و بافندگی موجب شد تا 
معیشت مردم گیالن به این کاال وابسته شود. باوجوداین، عصر قاجار را به دلیل بی تدبیری 
و نبود نظارت حکومت مرکزی بر رفتار حاکمان و درک نکردن اهمیت ابریشم در تولید 
ملی می توان آغاز سقوط اقتصاد معیشتی مبتنی بر ابریشم در گیالن دانست. با آغاز حکومت 
پهلوی دولت برنامه های متعددی را برای احیای صنعت ابریشم انجام داد. مردم از حکومت 
پهلوی برای بهبود اوضاع اقتصادی گیالن به ویژه در عرصۀ ابریشم مطالباتی داشتند و 
انتظار می رفت با تغییرات سیاسی در ایران، تحوالتی در عرصه های اقتصادی گیالن نیز 
پدید آید. بنابراین شکوائیه های بسیاری در این برهۀ زمانی از اصناف و اقشار مردم با 
موضوع ابریشم به مجلس شورای ملی و سایر دوایر دولتی ارسال شد. محتوای این اسناد 
و عریضه ها شکایت از وضعیت غم انگیز تولید و تجارت ابریشم گیالن بوده است. مردم از 
دولت و مراکز دولتی استدعا داشتند که ساختار اداری و اقتصادی مرتبط با صنعت ابریشم 

را اصالح کند.

پرسش پژوهش 

 باتوجه به موضوع پژوهش این پرسش مطرح می شود که نوغان داران گیالنی در شکوائیه ها 
و عریضه های خود در اوایل عصر پهلوی چه درخواست هایی از دوایر و مراکز دولتی 

داشته اند؟
باتوجه به محتوای عریضه ها و شکوائیه های مردم این گونه می توان استنباط کرد که 
مردم مداخلۀ مستقیم دولت مرکزی در اصالح نظام مالیاتی، کاهش فشار خوانین، و توسعۀ 

زیرساخت های الزم برای تولید، پرورش و تجارت ابریشم را می خواسته اند.
پژوهش پیش رو با روش اسنادی و هم چنین داده های کتاب خانه ای مبتنی بر تاریخ 
در سال های آغازین سلطنت پهلوی سعی دارد وضعیت معیشتی مردم گیالن را با تکیه 
بر اقتصاد ابریشم در این برهه بررسی کند. به نظر می رسد تجزیه وتحلیل اسناد مربوط به 
عریضه های نوغان داران از دورۀ زمانی موردتحقیق می تواند تاریخ تحوالت اجتماعی مردم 

را از یک سو و وضعیت ابریشم گیالن را ازسوی دیگر روشن سازد.

عباس پناهی
نادیا ره
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پیشینۀ پژوهش

قاجار،  و  صفوی  عصر  در  به ویژه  گیالن  و  ایران  در  ابریشم  تجارت  و  تولید  دربارۀ 
پژوهش هایی انجام شده است. یکی از قدیمی ترین کتاب های تخصصی در این زمینه 
پژوهش مشترک الفون و رابینو در عصر قاجار دربارۀ صنعت ابریشم در ایران و گیالن 
است. درزمینۀ اقتصاد ابریشم گیالن در عصر صفوی جهان بخش ثواقب مقالۀ »ابریشم 
گیالن« را در پژوهش نامۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، ش34 
چاپ کرده است. عباس پناهی و حسن کهن سال نیز مقاله ای دربارۀ »اهمیت ابریشم گیالن 
در تجارت دریایی کاسپین در عصر صفوی« در نشریۀ (CJES, 2012, Vol. 10, Issue. 1) چاپ 
کرده اند. درزمینۀ ابریشم گیالن در عصر قاجار نیز سید رحمان حسنی مقالۀ »ابریشم در 
عصر قاجار و تجارت آن ازطریق دریای خزر با تکیه بر اسناد آرشیوی )1327-1343ق / 

1828-1909م(« را در فصلنامۀ گنجینۀ اسناد، س17، ش3 چاپ کرده است.
دربارۀ اقتصاد ابریشم گیالن در سال های نخست عصر پهلوی تاکنون پژوهشی انجام 
نشده است؛ البته مقاله هایی در نشریات محلی به این موضوع پرداخته اند. بنابراین پژوهش 
پیش رو تالش دارد تا با بررسی و تحلیل شکوائیه های مردم گیالن به مجلس دغدغۀ آن ها 

را هم زمان با سیاست های حکومت مبنی بر احیای اقتصاد ابریشم تحلیل و بررسی کند.

2. اهمیت ابریشم ایران و گیالن
چگونگی پیدایش، پرورش و تجارت ابریشم در ایران -گیالن- به لحاظ منابع تاریخی در 
هاله ای از ابهام است. برخی از موّرخان معتقدند که ابریشم برای نخستین بار از چین به ایران 
وارد شده است. کرزن در این زمینه می نویسد: »داستان دل انگیز آوردن کرم ابریشم از چین 
به اروپا در دورۀ امپراتوری ژوستینین درحدود 550 میالدی از حکایات شنیدنی تاریخ 
است« )کرزن، 1380، ج1، ص481(. ثعالبی می نویسد: »جمشید مردم را به رِشتَن ابریشم 
و َکژ و کتان و پنبه فرمان داد تا از آن ها پارچه ها دوزند و جامه پوشند« )ثعالبی َمرغنی، 
1372، ص44(. در تاریخ معجم آمده است: »تهمورث از کِرم َقز، ابریشم استخراج کرد و به 
الهام الهی بدانست که خوردن ایشان توت است« )قزوینی، 1286، ص92(. َمقِدسی دربارۀ 
ابریشم حاشیۀ جنوبی کاسپین می نویسد: »اینجا سرزمین پیله و ابریشم است؛ کارگرانش 
مهارت دارند و پارچه هایش در مصر و عراق نام بُردار است. گرگان روسری هایی ابریشمی 
دارد که تا یمن برده می شود« )َمقِدسی، 1361، ج1، ص517(. در نوروزنامه منسوب 
به خیام که در 495ق نگارش شده است، پرورش کرم ابریشم به هوشنگ نسبت داده 
1. انگبین: عسل، هر چیز شیرین (دهخدا، شده است: هوشنگ آهنگری و درودگری و بافندگی پیشه آورد و انگبین1 از زنبور و 

لغت نامه، ذیل انگبین).

عریضه های نوغان داران گیالن 
به مجلس شورای ملی ...
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ابریشم از پیله بیرون آورد و از پس او طهمورث بنشست و بازارها وکوچه بنهاد و ابریشم 
و پشم ببافت )خیام، تصحیِح مینوی، 1312، ص7(. حدودالعالم به عنوان یکی از کهن ترین 
منابع جغرافیایی ایران )تألیف 372ق( دربارۀ اهمیت اقتصادی دیلمان می نویسد: »و از این 
ناحیت ]دیلمان[ جامه های ابریشم خیزد یکرنگ و چندرنگ، چون ُمبرم1 و حریر و آنچه 
بدان ماند« )حدودالعالم... ، 1362، ص143(. الفون و رابینو معتقدند که فرآوری ابریشم 
ازجمله کالف کردن و کاربری آن پیش از قرن ششم میالدی در کشوری به نام سریند یا 
سریک معمول بوده است )الفون و رابینو، 1372، ص76(. پطروشفسکی معتقد است که 

سریندا در منابع بیزنطیه همان آسیای میانه است )پطروشفسکی، 1355، ج1، ص307(.
در دورۀ اشکانیان توسعۀ راه های جادۀ شاهنشاهی که از هخامنشیان برجای مانده بود، 
»راه ارتباطی چندهزارساله و بزرگ و اساسی ابریشم را پدید آورد که ازآن پس سرگذشت 
این جاده درواقع نوعی تاریخ تمدن جهانی شد« )ثواقب، 1381، ص30(. جادۀ ابریشم از 
چین آغاز می شد و از ترکستان چین »سین کیانگ« و کاشغر و اُترار می گذشت و به جیحون 
می پیوست و سپس از شهرهای بزرگ سمرقند و بخارا و مرو و طوس و دامغان و گرگان 
و ری به قزوین می رسید و ازآنجا در چند مسیر منشعب می شد (panahi, 2017, p34)؛ 
مسیری به آذربایجان و اَران، و طرابوزان و مسیری به سمت همدان و لرستان و سپس بغداد 
و موصل تا انطاکیه و سارد منتهی می شد )باستانی پاریزی، 1384، صص 214 و 215(. راه 
اصلی تجاری میان خاور و باختر یعنی چین و اروپا و سواحل خاوری دریای مدیترانه جادۀ 
ابریشم بود که از ایران می گذشت: »یکی از این راه ها که ازجمله راه های مهم جادۀ ابریشم 
به شمار می رفته راهی است که از روستای هرزویل در مجاورت منجیل می گذشته است. 
عالوه بر، این راهِ اصلی که منشأ بسیاری از نقل وانتقاالت کاالیی و تجاری و فرهنگی و 
حتی قومی میان ایران و چین بوده، سواحل دریای کاسپین ارتباطی ویژه با آسیا و چین 
داشته است؛ به همین دلیل برخی معتقدند که پرورش کرم ابریشم ازطریق چین به مازندران 

و سپس به گیالن رسیده است« )اصالح عربانی، 1374، ج2، ص143(.
تا پیش از اسالم، چین قدرت بی منازع تجارت ابریشم در بازارهای جهانی محسوب 
می شد و ایران فقط نقش ترانزیت تجاری خاور به باختر را برعهده داشت. در ابتدا بیشتْر 
ابریشم چین موردتوجه اروپائیان بود؛ اما از قرن هفتم به بعد ابریشم تولیدی در ایران 
و ازجمله گیالن بیشتر شهرت یافت و موردتوجه تجار ونیزی و جنوایی قرار گرفت. 
ونیزی ها جزء اولین تجار اروپایی بودند که برای تهیۀ ابریشم به صفحات شمالی ایران 
-گیالن- توجه نشان دادند (mattee, 1999, p147). رونق تجارت ابریشم سبب شد که 
»بازرگانان ونیزی« به تجارت مستقیم ابریشم با گیالن مایل شوند )باربارو و دیگران، 

1. ُمربَم ]مُ  َر[ (ع اِ): جامه ای که دوتاه بافته 
باشند؛ نوعی جامه از قامش (دهخدا، ذیل 
مربم). و از این ناحیت ]دیلامن[ جامه های 
ابریشم خیزد یک رنگ و بارنگ چون مربم و 
حریر و آنچه بدان ماند (حدودالعامل. چاپ 

دانشگاه، ص143).

عباس پناهی
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1345، ص246(. به گزارش بازرگانان ونیزی آن ها برای تجارت پرسود ابریشم نخست در 
تبریز و سپس در رشت نمایندگی هایی تأسیس کردند. این اقدام نشان دهندۀ آشنایی تجار 
اروپایی با ابریشم ایران بوده است. دو گروهِ نوغان داران و بازرگاناِن گیالنی سهم زیادی در 
توسعۀ تجاری و ترانزیتی این محصول داشتند. اهمیت اقتصاد ابریشم موجب می شد تا 
اُمرای محلی بر دادوستد این محصول نظارت جدی داشته باشند )پناهی، 1393، ص78(. 
اصطخری که از رشت به ساری، مرکز والیت مازندران مسافرت می کرده است از تولید 
فراوان ابریشم در طبرستان، ناحیۀ کوهستانی میان گیالن و استرآباد، سخن گفته است. او 
معتقد است صنعت نوغان در ایران از قرن سیزدهم به بعد موردتوجه ویژۀ حاکمان قرار 

گرفت )اصطخری، 1368، ص51(.
در میان دولت های اروپایی انگلیسی ها در برقراری ارتباط با ایران از مسیر دریای 
کاسپین از دیگر سوداگران اروپایی یک گام جلوتر بودند. ریچارد چانسلر راه دریای 
سفید را در پیش گرفت، ولی سرانجام از آرخانِگْلسک سر درآورد )کرزن، 1380، ج1، 
ص634(. درپی این رویداد تصادفی، چانسلر وارد روسیه شد و تزار روس ایوان چهارم 
استقبال کرد )مهدوی،  او  از  »ایوان مخوف«1 ، در مسکو  به  )1533-1584(، معـروف 
1364، ص39(. او سپس امتیازاتی درزمینۀ بازرگانی از تزار دریافت کرد و به این ترتیب 
یک شرکت تجــاری مشترک انگلیسی-روسی، به نام »کمپانی مسکوی«2 را بنا کرد )کرزن، 
1380، ج1، ص639(. پس از مرگ چانسلر و ناکامی های سیاسی و اقتصادی برخی از 
نمایندگان کمپانی، سرانجام در سال 1557م آنتونی جنکینسون به ریاست شرکت مسکوی 
در روسیه منصوب شد. مأموریت او بررسی و تحقیق دربارۀ راه های تجارت با چین 
از طریق ولگا، دریای مازندران و خیوه و بخارا بوده است )نوائی، 1397، صص 118-
121(. ورود جنکینسون از دریای کاسپین به ایران، اهمیت خط تجاری کاسپین را نشان 
می دهد. این مسیر یکی از مهم ترین راه های ارتباطی و تجاری اروپاییان با ایران محسوب 
می شد )کرزن، 1380، ج1، ص482(. بعدها حاکمان صفوی این فرصت تاریخی را مغتنم 
شمردند؛ تاجایی که »شاه عباس تولید ابریشم را افزایش داد و گرجیان، مسیحیان و یهودیانی 
که به دستور شاه عباس در رشت تبعید بودند، موظف شدند کرم ابریشم پرورش دهند« 

)اولئاریوس، 1363، ص39؛ الفون و رابینو، 1372، ص24(.
ابریشم در عصر صفوی به عنوان کاالیی لوکس، نماد اشرافیت محسوب می شد؛ 
به همین سبب موردتوجه تجار و حکام قرار گرفت و حتی به عنوان هدیه ای فاخر و 
ارزشمندتر از طال و جواهر به صاحب منصبان داده می شد )مرعشی، 1349، ص78(. 
افزایش تقاضا برای ابریشم در بازار جهانی، موجب احیای جادۀ تاریخی ابریشم3 شد و 

1. Ivan le Terrible
2. Moscovy co
3. silk road
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ارتباط شرق و غرب توسعه و رونق یافت )آذری، 1367، ص19(. چنین اقداماتی موجب 
گسترش تجارت ابریشم شد. شاه عباس برای افزایش صادرات ابریشم، دستوری دربارۀ 
تهیۀ لباس های ابریشمی صادر کرد تا ازاین طریق بر صادرات ابریشم گیالن اهتمام ورزد 
اولئاریوس که در  نشود.  به صورت خام صادر  ابریشم  و  )فلسفی، 1353، ج5، ص5( 
سال های نخست سلطنت شاه صفی )1038-1052ق( با هدف تجارت ابریشم به ایران 
مسافرت کرد می نویسد: تولید ابریشم گیالن در 1637 میالدی 8000 عدل1 )حدود %40( 
تولید ابریشم کشور بوده است )اولئاریوس، 1363، ص143(. این میزان در دورۀ شاه سلیمان 
)1045-1073ق( به دلیل استقبال اروپاییان از ابریشم ایران افزایش یافت. جمال زاده به نقل 
از شاردن سیاح فرانسوی می نویسد: میزان ابریشم ایران 633٬000 من )1٬900٬000 کیلو( 
بود که 423٬000 من )1٬269٬000 کیلو( از آن یا به عبارتی %67 آن تنها در گیالن تولید 

می شد )جمال زاده، 1362، ص143(.
برخی براین باورند که شاه عباس اول به دلیل انتصاب مباشران خود در ادارۀ گیالن 
سیاست موفقیت آمیزی درزمینۀ ابریشم نداشته است )اصالح عربانی، 1374، ج2، ص140(. 
مقایسه  در  ابریشم  تولید  کاهش  باعث  ابریشم  تجارت  انحصار  به دست گرفتن  با  او 
با سال های بعد دورۀ صفوی شد و بر اقتصاد گیالن لطمه وارد کرد )شورمیج، 1389، 
ص78(. درحقیقت او با سیاست تمرکزگرایی در تجارت در ایران موجب حذف رقابت 

درزمینۀ تجارت ابریشم در گیالن شد.
در دورۀ قاجار باوجود رکود بسیار در اقتصاد ایران، صنعت ابریشم به دلیل تقاضای 
بسیار در بازار جهانی هم چنان مورداستقبال بود و سیاست های نوگرایانه در این دوره سبب 
توسعۀ صنعت و تجارت در ایران شد؛ به طوری که »صادرات ایران در 1267 ھ ق بیش از 
یک میلیون لیرۀ انگلیسی2 بود. عمدۀ کاالی صادراتی ایران ابریشم بود که به روسیه صادر 
می شد و قسمت اعظم واردات ایران از محل فروش آن تأمین می شد« )آدمیت، 1348، 

ص407(.
عصر پهلوی آغاز مدرنیزاسیون شتابان در ایران بود. مجموعۀ تدابیر و اقداماتی که در 
راستای توسعه و نوگرایی در عصر پهلوی رخ داد، سبب شد تا تولید صنعتی جایگزین 
شیوه های سنتی شود. تولید ابریشم در شیوۀ سنتی ساختاری معیشتی داشت؛ زیرا به دلیل 
تعدد زیرمجموعه های تولید در این صنعت ازجمله نگهداری توتستان ها، پرورش ابریشم، 
استخراج پیله، نخ کشی، رنگرزی و انواع دست بافت به نیروی انسانی بسیاری نیاز داشت 
و اقشار زیادی از مردم در کارگاه های سنتی مشغول به کار بودند. اقتصاددانان، با استفاده 
از تحقیقات مردم شناسی، اقتصادهای سنتی را »اقتصاد تأمین بقا« نامیده اند )فرخ نیا، 1389، 

1. ابریشم به شکل کالف تولید می شد. به 
مجموعۀ چند کالف معادل 4 کیلوگرم یک 
بقچه گفته می شد و به مجموعۀ چند بقچه 
که داخل یک سبد حصیری (ظرف مخصوص 
حمل ابریشم) قرار می گرفت یک عدل گفته 

می شد.
2. هر لیره معادل دو تومان
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ص84(. مهم ترین اقدام رضاشاه قانونمندکردن ارکان صنعتی بود و درپی آن ابریشم ایران 
نیز سامان دهی شد. تصویب نامۀ خرید نوغان در ابتدای حکومت او در سال 1306ش 
به دستور هیئت وزیران مصوب شد. »در سال 1314خ اداره کل نوغان با هدف تهیه و توزیع 
تخم نوغان و خرید پیله تأسیس شد که زیرنظر وزارت کشور اداره می شد« )گزارش 
صندوق مطالعاتی توسعۀ نوغان داری... ، 1367، ص18(. با شکل گیری این اداره تحولی 

چشمگیر در صنعت نوغان گیالن و ایران رخ داد.
گیالن در دورۀ صفوی و قاجار از دو امتیاز مهم اقتصادی برخوردار بود: نخست فراوانی 
باغ های توت برای تولید ابریشم؛ و دیگری ارتباط گیالن از مسیر دریایی و تجاری دریای 
 Panahi & Kohansal, 2012,) کاسپین با قفقاز، روسیه و اروپا برای تجارت این محصول
Vol. 10, Issue 1, pp 122-129). با توسعۀ نوغان داری در گیالن، مکان های پرورش نوغان 

به شکل سازه های تلمبار1 در جوار توتستان ها ایجاد شد. در طول زمان با توسعۀ ابزارها و 
شیوه های پرورش نوغان، ابریشم به مهم ترین کاالی تجاری گیالنیان تبدیل شد و مورد 
توجه حاکمان قرار گرفت. »صاحبان باغ های توت برای پرورش کرم ابریشم، کارگرانی را 
در بهار به مدت یک ماه و نیم در اختیار می گرفتند که به آن ها نوغان دار2می گفتند« )مظفری، 

1347، ص34(.

3. اهمیت عریضه های نوغان داران گیالن در اوایل دورۀ پهلوی
در اواخر قاجار بیماری های پبرین و موسکاردین به صنعت پرورش تخم نوغان خسارت 
شد.  تبدیل  نوغان داران  اساسی  دغدغۀ  به  سالم  نوغان  تخم  تهیۀ  درنتیجه  کرد؛  وارد 
حکومت مرکزی ایران مجبور شد تا از کشورهای دیگر ازجمله ژاپن، عثمانی و روسیه 
تخم نوغان وارد کند )عیسوی، 1369، صص 355-356؛ جمال زاده، 1362، ص25(. در 
این اثنا سودجویان و برخی از تجار فرصت را غنیمت شمردند و برای کسب منافع وارد 
تجارت تخم نوغان شدند. طولی نکشید که تجارت تخم نوغان بر پرورش و تجارت 
فراورده های ابریشمی رجحان یافت. رقابت در این زمینه باعث شد تا »در زمان حکومت 
مظفرالدین شاه، انحصار تهیۀ تخم نوغان برای مدت پنجاه سال در اختیار محتشم السلطنۀ 
اسفندیاری قرار گیرد. او نخستین کسی بود که مؤسسۀ نوغان تأسیس کرد« )الفون و رابینو، 
1372، ص27(. تجارت تخم نوغان در دورۀ محمدعلی شاه بیشتر از مسیر انزلی انجام 
می شد و مبدأ واردات تخم نوغان غالباً کشورهای فرانسه، ایتالیا، روسیه و ترکیه بود )الفون 
و رابینو، 1372، ص28(. صنعت نوغان پس از پایان حکومت قاجار همراه با نوسانات ناشی 

از موقعیت سیاسی و اجتماعی آن زمان به فعالیت ضعیف خود ادامه داد.

1. در برخی گویش های گیالن به آن تیله بار یا 
ِکِرج (kerej) گفته می شود که درواقع محل 

نگهداری نوغان یا ِکج است.
2. در غرب گیالن (گویش تالشی) به جای 
محل  و  بوده است  رایج  »ِکج«  نوغان  واژۀ 
نگه داری کرم ابریشم یعنی تلمبار »ِکِرج« 
نام داشته است؛ درخت توت نیز »ِکجَ دار« 
تلفظ می شود. در این نواحی به کارگرانی که 
در مزارع کار می کنند »ِکرِجی« گفته می شود 

(ره، 1396، ص15).
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پس از رکود ابریشم، نخستین تجربۀ واردات تخم نوغان از ژاپن انجام شد که به دلیل 
کیفیت پایین تخم های وارداتی به شکست انجامید )کاردان، 1380، ص186(. سپس تجار 
ابریشم برای تقویت صنعت ابریشم، توجه خود را به اروپا و عثمانی معطوف کردند. این 
رویکرد موجب پیشرفتی در صنعت نوغان شد؛ تااینکه »در جنگ جهانی اول، این صنعت 
به جهت شرایط جنگ سقوط کرد و پس از جنگ، دیگر1 تجدید حیات نمود و در سال 
1926م، میزان مصرف تخم نوغان در گیالن به یک صد هزار جعبه رسید که نشانۀ پیشرفت 
موقتی در این زمینه بود« )کشاورز، 1336، ص114(. نوسانات صنعت ابریشم در اواخر 
عصر قاجار و تغییرات سیاسی ایران سبب شد تا در سال های آغازین حکومت پهلوی 
مطالبه خواهی مردمِ نوغان دار برای بهبود صنعت ابریشم افزایش یابد. امید به بهبود وضع 
معیشت موجب شد تا انگیزه های تولید افزایش یابد. سیاست های جدید اقتصادی حکومت 
پهلوی درزمینۀ حمایت از تولید ابریشم و نقش مهم فرانسوی ها در احیاِی تجارت ابریشم، 
فرانسوی ها را به مهم ترین شریک تجاری ابریشم ایران در این دوره تبدیل کرد. درنتیجه 
به نظر متخصصان با سیاست اقتصادی دوسویۀ دولت ایران و شرکت های فرانسوی، صنعت 

ابریشم دوباره جان گرفت )انتنر، 1369، ص122(.
عریضه های نوغان داران به مجلس شورای ملی پس از سال 1306خ -که صنعت نوغان 
دارای قانون و ضوابطی نوین شد- ازاین جهت اهمیت دارد که نشان می دهد قانونمندشدن 
ورود تخم نوغان بر معیشت نوغان داران تأثیر زیادی داشته است. بیشتر این عریضه ها درپی 
فشارهای اقتصادی و وخامت اوضاع معیشتی مردم تحت عنوان شکوائیه نگارش شده اند. 
اسناد دولتی بر رکود در تولید و تجارت ابریشم در اواخر عصر قاجار داللت دارند )مارجا، 
1383، ص6(. همین موضوع موجب شد تا دولت از مأموران رسمی خود بخواهد به 
آسیب شناسی دالیل کاهش محصوالت اقتصادی محل مأموریت خود بپردازند. یکی از 
اقدامات دولت برای کنترل و نظارت بر واردات تخم نوغان، واگذاری امتیاز انحصاری آن 
به میرزاحسن خان اسفندیاری در بهمن ماه 1306خ بود. براساس این قرارداد -که سند آن با 
عنوان نظام نامۀ تخم نوغان تدوین شد- اسفندیاری وظیفه داشت تا عالوه بر واردات تخم 
نوغان سالم، به ترویج و آموزش نوغان داری بپردازد و ازسوی دیگر دولت نیز موظف بود 
تا از هر جعبۀ تخم نوغان بیش از یک قران مالیات نگیرد تا موجب افزایش هزینۀ تمام شده 
برای واردکننده و فشار بر نوغان داران نشود )ساکما، 240/74893(. طبق گزارش ها به نظر 
می رسد که هدف دولت عالوه بر نظارت بر واردات تخم نوغان و دریافت مالیات از 

واردات آن، حمایت از نوغان داری ایران هم بوده است. 1. دیگر: باز؛ دوباره.
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4. موضوع و محتوای عریضه های نوغان داران گیالن به مجلس
اسناد موردبررسی در این مطالعه با تأکید بر عریضه های نوغان داران و تجار ابریشم گیالن 
به مجلس شورای ملی بین سال های 1306 تا 1309خ است. اسناد موجود در آرشیو 
مجلس بسیار محدود بود. پنج برگ از این اسناد مربوط به سال 1306خ، دو برگ مربوط 
به سال 1307خ، یک برگ مربوط به سال 1308خ، یک برگ مربوط به سال 1309خ و 
دو برگ نیز بدون تاریخ بود. عالوه بر اسناد مجلس، از اسناد مرکز تحقیقات نوغان ایران، 
وزارت امورخارجه و آرشیو ملی ایران هم دربارۀ نقش دولت در نوغان داری در دورۀ 

مدنظر استفاده شده است.
اتباع خارجی و  ازسوی  وارده  به خسارت  مربوط  به سال 1306خ  مربوط  اسناد 
واردکنندگان تخم نوغان به نوغان داران است. واردکنندگان تخم نوغان با فروش تخم 
نوغان فاسد به نوغان داران سبب خسارات جبران ناپذیر به محصول نوغاِن گیالن شدند 
پریشان  رویداد،  این  درپی  نوغان داران  معیشت  وضع   .)13682  ،1306/7/1 )کِمام، 
به سال 1307خ نشان می دهد که درپی  اسناد مربوط  و فالکت بار گزارش شده است. 
خسارات ناشی از سال گذشته نوغان داران توانایی پرداخت مالیات را نداشته اند و اجرای 
طرح شیروخورشید ازسوی ادارۀ مالیات فشاری مضاعف بر نوغان داران بوده است )کِمام، 
1307/9/3، شماره سند 599(. درپی فشارهای ناشی از اخذ مالیات در طی سال 1307خ بر 
رعایا، تولیدکنندگان ابریشم نیز دچار اخالل اقتصادی شدند؛ به نحوی که در سال 1308خ، 
مالیات  غیرقانونی  اخذ  به دلیل  پیله خفه کنی  کارخانۀ  صاحب  ابریشمی  میرزاعلی اکبر 
از کارخانه اش شکوائیه ای ازدست ادارۀ مالیه به مجلس ارائه می کند. در سال 1309خ 
شکوائیه ای ازسوی رعایای دهکاه1 الهیجان برای ایجاد مدرسه برای توسعۀ معارف و 
آشنایی اعقاب آن ها با اصول امر فالحت نوشته شده است. اهالی این روستا درپی رکودی 
که دراثر ناآشنایی در خرید نوغان آلوده و فاسد داشته اند این تصمیم را برای توسعه و 
آموزش جوانان بومی اتخاذ کرده اند )کِمام، 1309/1/6، شماره سند 6978(. برای بررسی 
از اطالعات  به مجلس جدول زیر  موضوع و محتوای عریضه های نوغان داران گیالن 

موجود در اسناد استخراج شده است.

1. نام روستای »دهکاء« امروزی در منابع 
»دهکاه«  به صورت  قاجار  دورۀ  اسنادی 
اسناد   .(1398) عباس.  (پناهی،  آمده است 
گیالن در دورۀ مرشوطیت. تهران: کتابخانه و 
مرکز آرشیو مجلس شورای اسالمی، ص237).

عریضه های نوغان داران گیالن 
به مجلس شورای ملی ...
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موضوع سندارسال کنندۀ سندتاریخ سند

تقاضای دادرسی به عریضۀ زارعین قراء الهیجانعریضۀ محمود رضا منایندۀ الهیجان1306/6/28

عریضۀ رعایای نوغان دار گیالن1306/6/29
دربارۀ خسارات وارده به آنان ازسوی مفتش ادارۀ نوغان و 

درخواست رسیدگی برای احقاق حقوق مرشوعه شان

1306/7/1
عریضۀ رعایای گیالن به وسیلۀ حرضت 

آقای محمود رضا منایندۀ دارالشوراء

در اعرتاض به فشار و تعدیات اتباع خارجه و خسارات وارده 

ازسوی آنان در فروش تخم نوغان های فاسد به زارعین

عریضۀ رعایای نوغان دار گیالن1306/8/29
دربارۀ اوضاع پریشان و فالکت بار آنان از نبود نوغان دراثر 

ستم های وارده ازسوی حاملین

عریضۀ رعایای قریۀ رسهند دیوشل1306/9/4

دربارۀ اوضاع سخت معیشتی شان به واسطۀ نبود نوغان 

و زراعت و اختالف میان مالکین ورثگان مرحوم میرزا 

عیسی خان منجم باشی

پاسخ وزارت مالیه به مجلس1307/9/3
راجع به شکایت خرده مالکان تومل از فشار مالیاتی نشان 

شیروخورشید

تقاضای کاهش مالیات نوغانتلگراف قاسمیان یکی از اهالی رشت1307/10/15

عریضۀ میرزا علی اکرب ابریشمی1308/9/4
شکوائیه از ادارۀ مالیه به جهت اخذ غیرقانونی مالیات 

کارخانۀ پیله خفه کنی او

عریضۀ رعایای دهکاه الهیجان1309/1/6
برای ایجاد مدرسه جهت توسعۀ معارف و آشنایی اعقاب 

آن ها با اصول امر فالحت

دربارۀ سنگینی مالیاتشان و تقاضای تخفیف و رسیدگیعریضۀ اهالی آبکنار انزلیبی تا

عریضۀ رعایای شلامن لنگرودبی تا
به مجلس و درخواست تخفیف مالیات به جهت 

عمل نیامدن نوغان
   

جدول 1
موضوع اسناد نوغان داران به مجلس در 

سال های 1306 تا 1309خ

عباس پناهی
نادیا ره



175
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

 دربین اسناد صندوق نوغان نامۀ سیداسماعیل قائم مقامی به شارل سکرتان موجود 
است. در این نامه قائم مقامی به امنیت گیالن پس از قاجاریه اشاره دارد و سکرتان را برای 
آموزش صنعت ابریشم به گیالن دعوت می کند. سکرتان فرانسوی در سال 1917م معلم 
مدرسۀ نوغان داری الفون در رشت بوده است )ره، 1396، ص94(. در اسناد سایر مراکز 
آرشیوی نیز موضوع فرازوفرود تولید و تجارت ابریشم و سیاست های حمایتی دولت برای 

افزایش تولید و تجارت این محصول در سال های موردبررسی گزارش شده است.

5. عوامــل مؤثــر در ســیر نزولــی اقتصــاد ابریشــم در ســال های نخســت 
ــلطنت رضاشاه س

اسناد مورد بررسی به رکود صنعت نوغان داری در گیالن اشاره دارند. در اینفوگراف 
شمارۀ 1 به بخش بندی موضوعی اسناد عریضه های نوغان داران گیالن اشاره شده است. 
در اسناد مرتبط، به نکاتی بااهمیت درزمینۀ معیشت مردم اشاره شده است. گیالن در 
جنبش  وقوع  عامِل 1-  چهار  بود.  بسیاری  نامالیمات  درگیر  قاجار  اواخر حکومت 
جنگل، 2- فروش تخم نوغان فاسد، 3- مالکان محلی، و 4- افزایش سرانۀ مالیات از 
صادرات نوغان به خارج از کشور سبب شد تا معیشت نوغان داران وضعیتی فالکت بار 
پیدا کند و حرفۀ نوغان داری در گیالن رو به افول گذارد؛ چنان که در یکی از عریضه های 
مردم به مجلس آمده است؛ »خرابی های تخم نوغان های اروپائیان مشهودِ خاطِر مبارِک 
آن مقدسه و عموم ایرانیان است. مخصوصاً محل آستانۀ اشرفیه که دارای پنج هزار 
نفوس ]است[ و معاش آن ها منحصر به نوغان ]است[ و ]به دلیل[ کاهش درآمد نوغان 
به طوری اهالی پریشان]اند[ که از دوماه قبل برای معاش و قوت یومیه معطل مانده]اند[« 
)کِمام، 1536(. معیشت بخش وسیعی از مردم گیالن به نوغان داری وابسته بوده است و 

رکود این صنعت، زندگی مردم گیالن را تحت الشعاع قرار می داده است.

عریضه های نوغان داران گیالن 
به مجلس شورای ملی ...
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نتیجۀ پردازش عریضه هاِی نوغان داران در اینفوگراف زیر آمده است.

5. 1. علل سیاسی و اقتصادِی افوِل نوغان داری در گیالن
در اواخر عصر قاجار عوامل متعددی زمینۀ ضعف صنعت ابریشم گیالن را فراهم آورد. 
یکی از مهم ترین عوامل سیاسی مؤثر در این رکود، وقایع هفت سالۀ جنبش جنگل بود. 
هرچند نهضت جنگل در فاصلۀ زمانی )1293 تا 1300خ( رخ داد، ولی پیامدهای منفی 
اقتصادی و اجتماعی آن در اقتصاد محلی گیالن تا مدت ها پابرجا ماند. وقوع این جنبش در 
جغرافیای ابریشم خیز گیالن و حضور تجار و تولیدکنندگان ابریشم در بدنۀ جنبش جنگل 
سبب شد تا کاالی مذکور در این برهۀ زمانی بیش از سایر کاالهای تولیدی گیالن دچار 
خسارت شود. سرمایه گذاران ابریشم توان اقتصادی مقابله با این بحران را نداشتند؛ درنتیجه 
کارخانه ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند. در یکی از عریضه ها، حاجی میرزاعلی اکبر 
ابریشمی اظهار می دارد که بالغ بر بیست سال است که در خارج از شهر رشت کارخانۀ 
پیله خفه کنی تأسیس کرده است؛ ولی حاْل تالش او را یک شبه جنگلی ها نابود کرده اند. او 
می نویسد: »بالغ بر بیست سال است که در خارج شهر رشت بنای کارخانۀ پیله خفه کنی 
تأسیس نموده و در انقالب رشت به کلی متجاسرین ازبین بردند. بعداز تحمل خسارات 
فوق الطاقۀ دوسه سال]ه[ به طوری راه انداخته شده ]که[ هرسال فقط یک ماه و نیم در آن جا 

سکونت نموده و مشغول خرید پیله بوده، حمل فرنگستان می نمایم« )کِمام، 5387(.
در سند دیگری از ادارۀ نظمیۀ رشت، ولد حاج محمد صراف می نویسد: »پدرم ادارۀ 
پیله به مشارکت سقالیدیس در چکوور1 داشت. من با میرزاعلی، آدم او، قرار شد برویم 
نهایتاً حاج  ادارۀ آنجا را برچینیم، مجاهدین مانع شدند« )ساکما، 1692، الف و ب(. 

1. از روستاهای ناحیۀ گسکر و جزء شهرستان 
صومعه رسا است.

   

شکل  1
نتیجۀ پردازش عریضه های نوغان داران 

در سال های 1306 تا 1309خ

عباس پناهی
نادیا ره

-1

1- تصویب نظام نامه

 -2
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معین الممالک کارخانۀ مذکور را شبانه در غیاب میرزا امان اهلل مباشرِ حاج محمد صراف 
برچید و با کرجی به رشت منتقل کرد. با گسترش جنبش جنگل و تسلط جنگلی ها بر 
گیالن تجار بسیاری برای حفظ منافع خود همراه جنگلی ها شدند. »در شهر رشت و 
اطراف صدی نودوپنج از افکار عامه طرفدار جنگلی ها شده و کم کم متنفذین و مالکان 
معتبر که عدم موفقیت اردوی دولتی را یقین می نمودند، محرمانه درصدد پیداکردن روابط 
با جنگلی ها بوده و با این ترتیب می خواستند آتیۀ خود را تأمین و امالک خود را در 
تحت حمایت وارد آورند« )ساکما، 9234(. درنتیجۀ تداوم این وضعیْت تجارت خانۀ 
استیونس1نیز -که مبادالت کاالهای خود را ازطریق تجارت خانۀ تومانیانس2 انجام می داد- 
برای حفظ دارایی خود و غارت نشدن آن توسط جنگلی ها دارایی خود را از گمرک انزلی 
خارج کرد. بااین حال بخش بزرگی از اموال تجارت خانۀ استیونس در انبارهای گمرک 
انزلی قرار داشت و پس ازاینکه »بلشویک ها انزلی را بمباران کردند، وارد انزلی شده کلیۀ 
انبارها و بارها را توقیف کردند... بعداز چند روز دیگر کوچک خان وارد رشت شد و بارها 
را به رشت خواست. در همان وقت چهار عدل آن را بلشویک ها سرقت کردند« )ساکما، 

.)328/51
وقایع ناشی از جنبش جنگل موجب مسدودشدن راه تجارت دریایی انزلی به باکو و 
آستاراخان شد؛ درنتیجه بازرگانان ابریشم خسارات زیادی متحمل شدند )رواسانی، 1384، 
ص184(. بنابر گزارش های موجود، تولید ابریشم در سال های پس از جنبش جنگل به دلیل 
ازبین رفتن توتستان ها و خساراتی که به تجار ابریشم وارد شده بود، به مقدار بسیار زیادی 
کاهش یافت. این موضوع نقش مهمی در رکود ابریشم در سال های نخست حکومت 

رضاشاه داشت.
عالوه بر وقایع ناگوار سیاسی نبود نظارت دولتی بر تولید و توزیع تخم نوغان موجب 
شد تا تخم های آلوده به بیماری از خارج وارد چرخۀ تولید گیالن شود. واردات بی ضابطۀ 
تخم نوغان فاسد در اواخر عصر قاجار یکی از دالیل ضربه بر ابریشم گیالن بود. به قول 
ملک آرا »شاه و حاکمان غیراز لذات نفسانی از قمار، شکار، ظلم، رشوه، پیشکش و تعارف 
چیزی دیگری نمی دانند و ]به[ خیال اصالح ]وضعیت[ ابریشم نیفتادند« )ملک آرا، 1361، 

ص112(. تجار منفعت طلب این روند را در اوایل عصر پهلوی هم دنبال کردند.
براساس اسناد عریضه های نوغان داران به مجلس در سال 1306خ، گروهی از تجار 
برای کسب منافع مقدار زیادی تخم نوغان فاسد را به جای معدوم کردْن بین نوغان داران 
گیالن توزیع کردند که این عامل ناقوس مرگ صنعت ابریشم ایران را به صدا درآورد. »پنج 
هزار نفوس و معاش آن ها منحصر به نوغان]اند[ و ]به دلیل[ نبود نوغان به طوری اهالی 

فرانسیس  پرس  استیونس  براند  هیلد   .1
سال  در  که  بود  ابریشم  تاجر  استیونس 
1875م از عثامنی به ایران آمد. او یکی از 
کمپانی  در  که  بود  انگلیسی هایی  معدود 
مدت  پس از  او  می کرد.  خدمت  زیگلر 
کوتاهی تجارت خانه ای در تربیز تأسیس کرد و 

به کار واردات و صادرات مشغول شد.
2. هاراتون تومانیانس در 1257خ مؤسسۀ 
این  کرد.  تأسیس  تربیز  در  را  خود  تجاری 
تجارت خانه نخستین مرکزی بود که در ایران 
به کار رصافی و صادرات و واردات با روسیه 
پرداخت و در سال 1309خ رساًم وارد کار 

رصافی و بانکداری شد.

عریضه های نوغان داران گیالن 
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پریشان شده]اند[ که از دوماه قبل برای معاش و قوت یومیه معطل مانده]اند[. قسمت 
بزرگ این فجایع و خرابی از اثر طمع کاری های آقای حاج معین التجار بوشهری است که 
به واسطۀ ارزانی قیمْت ایشان خریده به رعایا و فقرا به عوض هر بابی1 یک من2 پیله معامله 
کرده اند. با این فالکت و گرفتاری همان تخم نوغان های خراب را که هر بابی هشت قران 
خریده اند هر بابی یک من پیله مطالبه دارند. روز ]و[ شب فقرا و رعایا در فشار مطالبه و 
سخت کاری های حاملین ایشان هستند« )کِمام، 1536(. نوغان داران گیالن در عریضه ای 
دیگر به مجلس عامالن فروش تخم نوغان فاسد را معرفی کرده اند و یادآور شده اند: »در 
موضوع خرابی تخم نوغان اگر ثابت شود که مسیو دوبردوی فرانسوی مفتش ادارۀ نوغان 
خدعۀ بزرگی به گیالنی نموده و ماها را دچار دو کرور تومان خسارت تخم نوغان نموده 
است، جبران این ضرر را که باید بکند؟ برای ثبوت خدعۀ او یک جعبه از تخم نوغاِن 
وطِن عزیزِ مسیو دوبردو را که فرانسه باشد با الک و مهر ادارۀ فرانسه به توسط جناب 
آقای دکتر مصدق نمایندۀ محترم مجلس اِنفاذ3 حضور مبارک نمایندگان محترم نمودیم. 
آخر درخواست بفرمائید از متخصص نوغان که در دویست هزار جعبۀ نوغان واردۀ 
امساله، که به قول خودتان ممیزی ]هم[ نمودید، پنج هزار جعبۀ فاسد نبود]؟[ که او را رد 
کرده. برای اِسکات4 قلب ما ]هم[ که ]شده[ بفرمائید تخم نوغان تقلب وارد کرده ام که 
چه خرابی تخم نوغان امساله را در محیط گیالن نمی شود مخفی داشت. باوجود بر این، 
اعالن کفالت شه بندری جمهوری ترکیه را روزنامۀ ایران که داللت بر فساد تخم نوغان 
امساله می کند جناب مسیو دوبردو چه جواب خواهند داد؟ از شما حامیان ملت استمداد 
می کنیم که به عرایض مظلومانه رسیدگی کرده نگذارند حقوق حّقۀ ما را پایمال کنند« 
)کِمام، 13675(. تجارت خانه های خارجی از مهم ترین عوامل فالکت اقتصادی مردم بودند 

)کِمام، 1306/7/1، 13682(.
عامل دیگری که موجب کاهش تولید ابریشم در گیالن در اواخر عصر قاجار و اوایل 
عصر پهلوی شد فشار مالکان بر رعایا بود. در سندی رعایای قریۀ »سرهنِد دیوَشل« مالکان 
محلی را عامل اصلی مشکالت اقتصادی نوغان داران معرفی کرده اند )کِمام، 115470(. 
به طورکلی مالکان محلی به دلیل برخورداری از ثروت و قدرت نقشی تعیین کننده در 
ساختار اقتصادی رعایا داشتند و تصمیم گیری های آن ها مسیر زندگی اقتصادی روستائیان 

را تحت الشعاع قرار می داد.
افزایش مالیات هم بر کاهش تولید ابریشم تأثیرگذار بوده است. حاکمان پیش از رضاشاه 
مالیات ابریشم را به صورت نامنظم و بدون هیچ گونه نظم و قاعده ای از تولیدکنندگان ابریشم 
و تجار دریافت می کردند؛ ولی قانون رسمی دریافت مالیات از نوغان در سال 1306خ 

1. در گیالن برای تجارت تخم نوغان و نخ 
ابریشم از اوزانی نظیر »گیروانکه« و »باب« 
هر  اساس  این  بر  می کرده اند.  استفاده 
6 کالف نخ خام ابریشم و یا 6 بسته تخم 
نوغان تحت عنوان »یک باب« بسته بندی 
می شده است و معموالً نوغان دار به صورت 
پایاپای دراِزای دریافت یک باب تخم نوغان 
می بایست یک من پیلۀ تر به فروشندۀ تخم 
نوغان تحویل دهد (نقل قول از استاد احمد 

اداره چی گیالنی).
است  کیلوگرم  سه  با  برابر  »َمن«  هر   .2

(فرهنگ عمید، ذیل من).
3. روانۀ

4. اِسکات: ساکت کردن؛ آرام کردن.
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وضع شد. درپی وضع قانون مذکور، نوغان داران موظف شدند براساس نرخ مصوب دولتی 
بخشی از درآمد ناشی از تولید و فروش نوغان را به دولت بپردازند. در سند ادارۀ مالیه 
به صراحت آمده است که در تعیین محصول امالک گیالن بین مالکان و مالیه اختالف ایجاد 
شده بود و به دلیل پایان برداشت محصوْل تشخیص میزان کل عایدات امالک مقدور نبود؛ 
بنابراین با موافقت نمایندگان گیالن به تناسب وضعیت زراعتی هر محْل مأخذ تعیین مالیات 
مشخص و به مالیه ابالغ شد )کِمام، 559(. وضع این قانون هم زمان با فقر و رکود اقتصادی 
در جامعۀ ایرانی بار مضاعفی را بر دوش نوغان داران افکنده بود؛ به نحوی که در یکی از 
عریضه ها، اهالی رشت کاهش مالیات تعیین شده برای نوغان داران را خواستار شده اند. 
به عقیدۀ آنان »یگانه وسایل امور معاشیۀ رعایای فقیرِ حدود شمال ایران ازقبیل گیالن، 
مازندران، استرآباد و توابع خراسان بسته به عمل نوغان است و این تاکس1 ]مالیات[ جدید 
سبب خواهد شد که نوغان داران فقیر از خرید تخم نوغان خودداری کنند و عمل نوغان 
هم به کلی معدوم شود« )کِمام، 1143(. مالیات نوغان فشار زیادی بر تولیدکنندگان ابریشم 
وارد کرده بود؛ به طوری که میرزاعلی اکبر ابریشمی در نامه ای به مجلس شکوائیه ای ازدست 
ادارۀ مالیه ارائه می کند و اخذ مالیات از کارخانۀ پیله خفه کنی خود را غیرقانونی می داند؛ 
زیرا معتقد است: »هم چندین نفرها از این راه امرارمعاش می نمایند و هم یک خدمت 
به صادرات مملکت است. حالیه ادارۀ مالیۀ رشت برخالف قانون جاریۀ مملکت مطالبۀ 
مالیات می نماید؛ درصورتی که به هیچ وجه مشمول هیچ ماده از قانون مالیات مستغالت 
نیست« )کِمام، 5387(. مردم َشلمان در عریضه ای به مجلس به دلیل »عمل نیامدن نوغان« 
اقتصادی به رعایای  تخفیف مالیات را خواستار شده اند )کِمام، 1774(. شدت آسیب 
نوغان دار سبب شد تا نمایندۀ نوغانداران الهیجان از نمایندۀ شهرشان در مجلس محمودِ 
رضا بخواهد تا به مجلس و دولت پیشنهاد دادرسی بدهد )کِمام، 13675(. هرچند با ارائۀ 
این شکایت و دادخواهی توسط نمایندۀ الهیجان به مجلس نتیجه ای عاید نوغان داران نشد، 
ولی مطرح شدن ادعای فوق نشان دهندۀ وخامت اوضاع اقتصادی نوغان داری در الهیجان 
و به طورکلی در گیالن بوده است. البته در امتیازی که دولت به میرزاحسن خان اسفندیاری 
برای واردات تخم نوغان واگذار کرده بود تصریح شده بود که مالیات هر جعبۀ تخم 
نوغان به دولت یک قران است )ساکما، 240/74895(؛ ولی این که حکام محلی چگونه و 
به چه مقدار مالیات دریافت می کرده اند، موضوعی است که موجب ارسال شکوائیه های 

Tax .1روستائیان و نوغان داران به مجلس می شده است.
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5. 2. توسعۀ نوغان داری
در ابتدای حکومت پهلوی به دلیل اهمیت اقتصادی صنعت ابریشم در اقتصاد ملی، در 
قوانین این صنعت بازنگری شد. وزیر وقت فالحت و تجارت و فواید عامه محمود جم 
در راستای وضع قوانین در سطوح مختلف، وضعیت فالحت و به تبِع آن نوغان داری را 
در اولویت سیاست های اقتصادی قانون گذاران دولت قرار داد؛ به ویژه اینکه نوغان داران در 
رقابت های تجاری بازرگانان برای واردات تخم نوغان خسارت دیده بودند. به نظر می رسد 
مطالبه خواهی نوغان داران یکی از عوامل اصلی توجه حاکمیت به قانونمندکردن صنعت 

ابریشم بوده است )ساکما، 240/74895؛ کمام، 1143، 1307/10/15(.
سیر توسعۀ صنعت ابریشم در ابتدای دورۀ پهلوی را به سه بخش می توان تقسیم کرد:

الف. تصویب نظام نامۀ ورودیۀ تخم نوغان: مهم ترین اقدام رضاشاه در ابتدای حکومتش 

سازمان دهی ابریشم ایران بود. تصویب نامۀ خرید نوغان در ابتدای حکومت او در سال 
نوغان، 14672/5920؛  تحقیقات  )مرکز  شد  تصویب  وزیران  هیئت  به دستور  1306خ 
گزارش صندوق مطالعاتی توسعۀ نوغان داری، 1367، ص18(. در سال 1307خ نظام نامۀ 
ورودیۀ تخم نوغان به ایران در 17 ماده منتشر و به تجارت خانه ها و مراکز اجرایی ارسال 
شد )مرکز تحقیقات نوغان، سند اهدایی خانوادۀ نعیمی اکبر، 1307خ(. در مادۀ اول به 
تجار واردکنندۀ تخم نوغان تأکید شد که هرساله تا اول بهمن ماه تخم نوغان خود را برای 
قرنطینه و جلوگیری از ورود بیماری های شایع تخم نوغان به ادارۀ تفتیش نوغان تحویل 
دهند. براساس سند مذکور ادارۀ تفتیش تخم نوغان داخلی فقط در گیالن موجود بود. طبق 
مادۀ دوم، گمرکات چهار شهر پهلوی، مشهد، کرمانشاه، و تبریز مسئولیت تحویل گرفتن 
تخم نوغان های وارده را برعهده گرفتند. اجازۀ معاملۀ تخم نوغان در داخل فقط درصورت 
تفتیش مجاز شد. مادۀ سوم، مهر این اداره را شیروخورشید معرفی می کند و مادۀ چهارم 
تاکید دارد که در بنادری که تخم نوغان وارد می شود معلم مخصوصی گمارده شود که با 
بررسی علمی و ذربین های مخصوص به معاینه و امتحان تخم نوغان بپردازد. از مادۀ پنجم 
تا پانزدهم این نظام نامه مباحث مربوط به ویژگی های تخم نوغان و تفتیش آن ذکر شد و 
واردکنندگان موظف شدند بر روی بسته بندی های ورودیۀ تخم نوغان نکات زیر را درج 
کنند: محل عمل آوردن؛ مملکتی که تخم نوغان را تولید کرده است؛ تاریخ عمل آوردن؛ عدۀ 
جعبه؛ نمرات قسمت های تولیدی، نژاد و رنگ پیله؛ مقدار محصول پیله که در یک گرام 
]گرم[ تخم نوغان عمل آمده است؛ تصدیق اینکه مؤسسات عمل آورندۀ تخم نوغان تحت 
تفتیش حکومت محلی بوده اند؛ و مخصوصاً ذکر این نکته که هنگام تربیت برای تخم های 
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وارده هیچ یک از امراض )فالشری و گراسری( مالحظه نشده باشد. در مادۀ هفده، نظام نامۀ 
وزارتی مورخۀ 14دی ماه1304خ دربارۀ تفتیش تخم نوغان ملغی شد )مرکز تحقیقات 

نوغان، 14672/5920(.
در گزارش وزارت اقتصاد ملی از وضعیت نوغان داران در سال 1311خ آمده است: 
»نظر به اینکه کسادی بازار پیله در خارجه و افزایش مخارج ترانزیت آن از راه روسیه 
مشکالتی برای صدور جنس ابریشم تولید نموده است، چنانچه با صاحبان این جنس 
مساعدتی نشود ممکن است دچار خسارات زیاد شده و درنتیجه به توسعۀ زراعت ابریشم 
سکته وارد شود. اینک برای رفع منظور، ماده واحدۀ زیر را پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا 
می کنیم: اداره کل تجارت مجاز است درمقابِل درخواست های منضم به تصدیق صدور 
پیله که اَسعار آن فروخته شده باشد، از نوع اجناسی که به موجب ُکنتِنژان1 سال اقتصادی 
1311خ ورود آن ها مجاز می باشد، خارج از سهمیۀ مذکور در کنتنژان مزبور جواز ورود 
بدهد« )ساکما، 25413/2286(. در سال 1314خ اداره کل نوغان با هدف تهیه و توزیع تخم 
نوغان و خرید پیله تأسیس شد. این اداره زیرنظر وزارت کشور اداره می شد )گزارش 
صندوق مطالعاتی توسعۀ نوغان داری، 1367، ص18(؛ تأسیس این اداره تحولی جدی برای 

رونق ابریشم گیالن به شمار می رفت.

ب. برندسازی تخم نوغان: براساس گزارش ها پس از بروز بیماری در نوغان و ایجاد بازار 

رقابتی برای تهیۀ تخم نوغان از خارج کشور، ژاپن توانست بازار تولید و فروش تخم نوغان 
را به انحصار خود درآورد. »شرکت رالی و برادران از سال 1286ق کوشیدند تا از ژاپن 
تخم نوغان وارد کنند« )جمال زاده، 1362، ص27(؛ ولی دیری نپایید که عثمانی و روسیه 
نیز در رقابت با ژاپنی ها وارد بازار ایران شدند. درنتیجه »برادران پاسکالی ]پاسقالدی[ با 
واردکردن تخم نوغان از ژاپن، عثمانی )بورسا و خانقین عراق( و روسیه توانستند تولید 
ابریشم را دوباره رونق بخشند« )جمال زاده، 1362، ص27؛ عیسوی، 1369، صص 355-
356(. برخی از تجار برای کسب منفعت بیشتر تخم نوغان های فاسد را معدوم نمی کردند 
و آن ها را با قیمتی پایین تر به مردم بینوا می فروختند. در برخی از گزارش ها و مکتوبات 
به وضوح شرکت های متعدد واردکننده مورداتهام قرار گرفته اند. بنابراین برخی از دولت ها 
درجهت حل این مشکل و درپی کسب منافع بازار و اطمینان به بازار مصرف درصدد 
برآمدند محصول خود را به برند تبدیل کنند؛ به نحوی که در سواد حکم وزارت خارجه 
به منتظم الملک، کارگزار گیالن در 22صفر1317 به برند دولت ایران اشارتی شده است 
1. ُکنِتنژان: سهمیۀ اقتصادی.)استادوخ، سند 18-29-1317(. درمقابْل دولت عثمانی هم نشان خود را به عنوان برند 
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تخم نوغان وارد بازار کرد که در سال های 1317-1324ق / 1899-1906م )سال های اوج 
تجارت تخم نوغان( با دیگر محصوالت رقابت کند. شرکت السقاریدیس، پاسکالدیس 
و مسیو پهناجی موفق شده بودند تا امتیاز نشان مرغ دوسر را از دولت عثمانی دریافت 
کنند و آن را بر روی جعبه های تخم نوغان کمپانی های خود چاپ کنند. در کنار این تُجار 
و کمپانی ها، از تُجار دیگر مانند میرزا هاریطون کالوستیان، مسیو َرمادی یونانی، اِوادیس 
مسیحی، سیمون و اِستپاْن پسران یوسف بیک از اَتباع عثمانی هم می توان نام برد که در 

زمینه تجارت تخم نوغان بسیار فعال بودند )حسنی، 1386، صص 14-13(.
فعال ترین شرکت واردکنندۀ تخم نوغان در اواخر عصر قاجار شرکت پاسکالیدی 
بود که در اوایل عصر رضاشاه نیز نقشی مؤثر در تجارت ابریشم داشت )سیف، 1380، 
در  که  هم  روسی-ایرانی ای  تجارت خانه های  پاسکالیدی،  شرکت  عالوه بر  ص118(. 
تجارت تخم نوغان نقش داشتند مانند طومانیانس، براساس سند مورخ 4ذی قعدۀ1317ق 
به  یادداشتی  مشیرالدوله، طی  نصراهلل  به ریاست  امورخارجه  وزارت  / 6مارس1900م، 
منتظم الملک، کارگزار گیالن تأکید کردند که »رعایای گیالن و تجاری که در تجارت 
و فروش تخم نوغان با اتباع روسی، قرارداد می بندند ]قراردادشان[ باید به مهر دولتی 
ممهور شود تا معتبر گردد. درضمْن سند معامالت آن ها در کارگزاری مهام خارجه، به 
امضاء و مهر دولتی برسد تا مشکالتی برای اتباع آن منطقه به وجود نیاورد« )استادوخ، سند 
18-29-1317ق(. قانون مذکور تا ابتدای دورۀ پهلوی محفوظ ماند و َدراِزاِی ممهورشدن 
جعبه های نوغان به نشان شیروخورشید از تجار مالیات دریافت می شد. این مبلغ بر قیمت 
تمام شدۀ محصول اثرگذار بود؛ بنابراین خرده مالکان تاب رقابت نداشتند و شکوائیه هایی 
به مجلس و وزارت مالیه ارسال کردند. در اسناد مربوط به مجلس در تاریخ 1307/9/3 
عریضه ای دررابطه با پاسخ وزارت مالیه به شکایت خرده مالکان تولم از فشار مالیاتی نشان 

شیروخورشید بر برنج و ابریشم دیده می شود )کمام، 599(.
ابتدای  بنابراین در  برندسازی تخم نوغان برای حفظ تجارت ابریشم کافی نبود؛ 
حکومت پهلوی وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه برآن شد تا برای برون رفت 
از این چالش قوانین متممی برای حفظ و احیای نوغان داری و تجارت آن وضع کند؛ 
اتخاذ  با  آن ها  زیرا  پرداخت؛  فرانسوی  تجارت خانه های  از  به حمایت  دولت  بنابراین 
سیاست مشارکت با تجار داخلی توانسته بودند نظر دولت را جلب کنند و در رقابت 
برای انحصاری کردن تجارت ابریشم از دیگر رقبا پیشی بگیرند. برمبنای سندی که از 
تجارت خانۀ زاک گاستورگ موجود است آقای نعیمی اکبر تنها نمایندگی این شرکت 
را در گیالن- رشت برعهده داشته است. تجارت خانۀ مذکور دستورالعمل تربیت درخت 
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توت و پرورش کرم ابریشم را به ضمیمۀ قانون 17ماده ای مصوب دولت دررابطه با خرید 
تخم نوغان در سال 1307خ منتشر کرد. این امر سبب شد تا برندهای مطرح، تحتِ نظر 
نمایندگی شرکت مذکور در گیالن تجارت کنند. در صفحۀ نخست این دفترچه آمده است: 
»تخم نوغان ارمنستاِن شوروی در تحت مارک »آی گیوخ کوپ« ]که[ در مدت 3 سال 
متوالی امتحانات خوبی در ایران داده و ازحیث مقدار و جنسیت محصول پیله نسبت به 
تخم نوغان های مارک]های[ متفرقه مقام اولی را حائز شده، امسال نیز وارد ]شده[ و در 
تجارت خانۀ زاک گاستورک در رشت برای رفاه حال نوغان داران و مالکین به قیمت مناسبی 
به فروش می رسد. یقین است که مصرف کنندگان محترم صرفه و صالح خود را درنظر 
گرفته مثل سنوات سابق در خریداری آن نسبت به مارک های دیگر سبقت خواهند جست« 

)مرکز تحقیقات نوغان، 14672/592، 1307/11/29خ(.

براساس  قاجار،  اواسط عصر  در  ایران  در  نوگرایی  تحوالت  درپی  ج. مدرسۀ فالحت: 

روش های اروپایی تحوالت بسیاری در عرصۀ آموزش انجام شد. آدمیت اقدامات امیرکبیر 
را در راستای رشد تکنولوژی داخلی می داند. به این منظور ناصرالدین شاه صنعتگران را 
برای آموزش به روسیه و فرانسه و دیگر کشورها می فرستاد و برای ارتقاء صنعت ابریشم 
نیز اقداماتی انجام شد؛ بدین منظور »دو نفر از حریربافان کاشان برای »آموختن چرخ 
ابریشم« به اسالمبول فرستاده شدند. ابریشم ایران در این زمان در گیالن و کاشان رونق 
زیادی داشت و زمینه برای پیشرفت آن آماده گردید« )آدمیت، 1348، ص385(. آدمیت 
معتقد است که با اتکا به همین آموزش حدود سال 1270ق کارخانۀ حریربافی کاشان 
تأسیس شد )آدمیت، 1348، ص390(. دیری نپایید که با تأسیس مدارس در سطح کشور 
استادان برتر حرفه های متعدد به ایران دعوت شدند و اعزام دانشجو و هنرور به خارج 
کم رنگ تر شد. در دورۀ پهلوی با بسترسازی سیاسی و اقتصادی به نقش ابریشم در تولید 
ملی بیشتر توجه شد. نامه قائم مقامی به شارل سکرتان گویای تالش های نخستین برای 
احیای دوبارۀ ابریشم در اواخر عصر قاجار و اوایل عصر پهلوی است. اندکی پیش از وقوع 
جنبش جنگل متخصصان فرانسوی برای احیای ابریشم به گیالن دعوت شدند؛ ولی با 
وقوع آشوب و هرج ومرج از این سرزمین خارج شدند. برگشت دوبارۀ آرامش به گیالن 
و توجه به رونق دوبارۀ این محصول موجب شد تا متخصصان این حوزه برای احیای 
دوبارۀ صنعت ابریشم به گیالن دعوت شوند. در سندی که در مرکز تحقیقات نوغان لیون 
فرانسه وجود دارد، ایرانی ای به نام سیداسماعیل قائم مقامی در نامه ای در 22ژوئیۀ1925 / 
1فروردین1308خ به استاد خود شارل سکرتان به برگزاری دوره های مطالعات و پرورش 
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کرم ابریشم و کشاورزی در سال 1917م در رشت اشاره می کند. »در مدرسۀ کشاورزی و 
پرورش کرم ابریشم گیالن- رشت، به انضماْم احساسات بسیار صمیمانه ام را به آقای شارل 
سکرتان استاد قدیمی مدرسۀ فوق تقدیم می کنم« )مؤسسۀ نوغان کشور، رونوشت سند(.

صنعت  در  نسبی  بهبود  موجب  ابریشم  درزمینۀ  خارجی ها  آموزش های  هرچند 
نوغان داری گیالن شد، ولی اسناد نشان می دهد که در سال های 1306 و 1309خ مردم 
گیالن نیاز مضاعف به توسعۀ آموزش در عرصۀ کشاورزی را احساس می کرده اند. مثاًل 
رعایای دهکاه الهیجان در عریضه ای به مجلس ایجاد مدرسه برای توسعۀ معارف و 

آشنایی با اصول امر فالحت را تقاضا داشته اند )کمام، 6978(.

6. نتیجه گیری
ابریشم از عصر صفوی به عنوان یکی از کاالهای استراتژیک اقتصادی گیالن زمینۀ توجه 
حکومت های مرکزی و هم چنین تجار داخلی و خارجی را به گیالن فراهم کرد؛ ولی با 
ضعف و سقوط صفویه، اقتصاد ابریشم نیز به مرور رو به افول نهاد. عواملی چون بروز 
جنگ های داخلی چندساله، آفت توتستان ها در سال 1870م/1287ق، انحصار تجارت 
پبرین(،  ابریشم )موسکاردین و  بیماری های کرم  نوغان در دورۀ مظفرالدین شاه،  تخم 

   

شكل 2
نامۀ سیداسامعیل قائم مقامی به شارل 
لیون  نوغان داری  (مؤسسۀ  سکرتان 

فرانسه)

عباس پناهی
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بی کفایتی حاکمان محلی، و وقوع جنبش جنگل در جغرافیای ابریشم خیز گیالن سبب شد 
تا از صنعت پررونق ابریشم گیالن در اواخر قاجار اثری باقی نماند. ازسویی پس از بروز 
بیماری کرم ابریشم، فرصت طلبان به جای تجارت ابریشم به تجارت تخم نوغان پرداختند 
و خریدوفروش آن به پرمنفعت ترین فعالیت صنعت ابریشم ایران تبدیل شد. عوامل مذکور 
همراه با بی عدالتی خوانین محلی سبب فقر نوغان داران گیالن شد. در اسناد موردمطالعه 
از این دورۀ زمانی، نوغان داران شکوائیه های زیادی را از فروش تخم نوغان فاسد به 
آن ها به دولت، مجلس و سایر دوایر دولتی ارائه کرده اند. آن ها به علت زیان های وارده 
خواستار تخفیف و بخشودگی مالیات ازسوی دولت شده اند. باتوجه به شکوائیه های متعدد 
نوغان داران گیالن بین سال های 1306 تا 1309خ به نظر می رسد این درخواست ها نقش 
مهمی در بازتاب وضعیت صنعت ابریشم در کشور داشته و دولت را ناگزیر کرده است 
تا در اوایل دورۀ پهلوی برای برنامه ریزی و توسعۀ صنعت ابریشم اقداماتی اساسی انجام 
دهد. دولت با تمرکز بر شکوائیه های مردمی و هم چنین دریافت گزارش های دولتی از 
اولویت های اقتصادی هر منطقه به این نتیجه رسید که با برنامه ریزی علمی و اقتصادی 
درزمینۀ توسعۀ ابریشم گیالن می تواند این صنعت را احیا کند و از ظرفیت های اقتصادی 
آن برای توسعۀ اقتصادی کشور استفاده کند. درنتیجه انحصار خریدوفروش تخم نوغان 
از تجار سلب شد در اختیار و زیر نظارت دولت قرار گرفت و با ایجاد روش های نوین 
آموزش و بهره برداری درزمینۀ صنعت ابریشم بستر رشد صنعت نوغان داری در سال های 

بعد فراهم شد.

منابع
اسناد

1- کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی (کامم)

1306/6/28، شماره سند: 13675، »عریضۀ رعایای نوغان دار گیالن به مجلس دربارۀ خسارت وارده به آنان 
ازسوی مفتش ادارۀ نوغان و درخواست رسیدگی برای احقاق مشروعه شان«.

1306/6/29، شماره سند: 13675، »عریضۀ محمودِ رضا نمایندۀ الهیجان به ریاست مجلس شورای ملی و 
تقاضای دادرسی به عریضۀ زارعین قراء الهیجان«.

1306/7/1، شماره سند: 13682، »عریضۀ رعایای گیالن به مجلس در اعتراض به فشار و تعدیات اتباع 
خارجه و خسارات وارده ازسوی آنان در فروش تخم نوغان های فاسد به زارعین الهیجان«.

و  پریشان  اوضاع  دربارۀ  به مجلس  گیالن  نوغان دار  رعایای  »عریضۀ  1306/8/29، شماره سند: 1536، 
فالکت بار آنان از نبود نوغان دراثر ستم های وارده ازسوی حاملین«.
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1306/9/4، شماره سند: 115470، »عریضۀ رعایای قریۀ سرهند دیوشل به دارالشورای ملی دربارۀ اوضاع 
مرحوم  ورثه گان  مالکین  میان  اختالف  و  زراعت  و  نوغان  نبود  به واسطۀ  معیشتی شان  سخت 

میرزاعیسی خان منجم باشی«.
1307/9/3، شماره سند: 599، »پاسخ وزارت مالیه به مجلس شورای ملی راجع به شکایت خرده مالکان تولم 

از فشار مالیاتی«.
1307/10/15، شماره سند: 1143، »تلگراف قاسمیان یکی از اهالی رشت به مجلس و تقاضای کاهش 

مالیات نوغان«.
1308خ، شماره سند 559، »وزارت مالیه در پاسخ مراسلۀ نمرۀ 139«.

1308/9/4، شماره سند: 5387، »عریضۀ حاجی میرزاعلی اکبر ابریشمی به مجلس و شکوائیه از ادارۀ مالیه 
به جهت اخذ غیرقانونی مالیات کارخانۀ پیله خفه کنی او«.

1309/1/16، شماره سند: 6978، »عریضۀ رعایای دهکاه الهیجان به مجلس برای ایجاد مدرسه جهت توسعۀ 
معارف و آشنایی اعقاب آن ها با اصول امر فالحت«.

بی تا، شماره سند: 1774، »عریضۀ رعایای شلمان لنگرود به مجلس و درخواست تخفیف مالیات به جهت 
عمل نیامدن نوغان و پاسخ مجلس«.

بی تا، شماره سند: 7593، »عریضۀ اهالی آبکنار انزلی دربارۀ سنگینی مالیاتشان و تقاضای تخفیف و رسیدگی«.
بی تا، شماره سند: 240/74895، »دستور وزارت مالیه مبنی بر میزان دریافت مالیات از تخم نوغان وارداتی«.

2- سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران (ساکام)

»پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی به هیئت وزرا برای رفع مشکالت ایجادشده در حوزۀ صدور ابریشم«. نمرۀ: 
.1311/9/5 ،25413/2286

»حکومت گیالن و طوالش به وزارت داخله«. سند 132، 2 ربیع الثانی، نمرۀ 9234، ]ک 1695[.
»دستور وزارت مالیه مبنی بر میزان دریافت مالیات از تخم نوغان وارداتی«. سند شمارۀ: 240/74895.

»سواد نظام نامۀ تخم نوغان«. بی تا، سند شمارۀ: 240/74893.
»گزارش غارت تجارت خانۀ تومانیانس توسط بلشویک ها«. سند 58، 15 محرم ]ک 328/51[.

»نظمیۀ رشت به نظمیۀ گیالن، سواد راپرت دائرۀ تأمینات«. سند 47، 19 ربیع الثانی ]ک1692[ الف.
»نظمیۀ رشت به نظمیۀ گیالن«. سند 54، 20 ربیع الثانی ]ک1692[ ب.

3- مرکز اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امورخارجه (استادوخ)

سند 18-29-1317ق. »سند سواد حکم وزارت امورخارجه به کارگزار گیالن، 22صفر1317ق«.

عباس پناهی
نادیا ره



187
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

سند 18-29-1317ق. »درخصوص سواد کاغذ وزارت امور خارجه به منتظم الملک، کارگزار گیالن، 4 
شهر ذی قعدۀ 1317ق«.

4. مرکز تحقیقات نوغان ایران

»دفترچۀ دستورالعمل تربیت درخت توت و پرورش کرم ابریشم به ضمیمۀ نظام نامۀ ورودیۀ تخم نوغان 
به ایران، تجارت خانۀ زاک گاستورک، نمایندگی گیالن – ایران، 1306 ھ.ش«. سند اهدایی خانوادۀ 

نعیمی اکبر به مرکز تحقیقات نوغان ایران.
»نامۀ سیداسماعیل قائم مقامی به شارل سکرتان«. در دو برگ، 1923م، اصل نامه در مرکز تحقیقات نوغان 

لیون فرانسه موجود است.
»نظام نامۀ ورودیۀ تخم نوغان به ایران، مصوبۀ وزیر فالحت و تجارت و فواید عامه محمود جم«. نمرۀ سند: 

14672/5920، مورخۀ 1307/11/29.

کتاب

آدمیت، فریدون. )1348(. امیرکبیر و ایران. تهران: خوارزمی.
آذری، عالءالدین. )1367(. تاریخ روابط ایران و چین. تهران: امیرکبیر.

اصطخری، ابواسحاق ابراهیم. )1368(. المسالک و الممالک. )ایرج افشار، مصحح(. تهران: علمی وفرهنگی.
اصالح عربانی، ابراهیم. )1374(. کتاب گیالن. )ج2(. تهران: گروه پژوهش گران ایران.

انتنر، مروین. )1369(. روابط بازرگانی روس و ایران. )احمد توکلی، مترجم(. تهران: بنیاد موقوفات دکتر 
محمود افشار یزدی.

اولئاریوس، آدام. )1363(. سفرنامۀ اولئاریوس. )احمد بهپور، مترجم(. تهران: ابتکار.
باربارو و دیگران. )1345(. سفرنامه های ونیزیان در ایران. )منوچهر امیری، مترجم(. تهران: خوارزمی.

باستانی پاریزی، محمدابراهیم. )1384(. اژدهای هفت سر )راه ابریشم(. تهران: علم.
پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ. )1355(. کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول. )ج1(. )کریم 

کشاورز، مترجم(. تهران: نیل.
پناهی، عباس. )1398(. اسناد گیالن در دورۀ مشروطیت. تهران: کتابخانه و مرکز آرشیو مجلس شورای 

اسالمی.
پناهی، عباس. )1393(. کارکرد اجتماعی سیاسی و فرهنگی کیائیان در گیالن. رشت: دانشگاه گیالن.

ثعالبی َمرغنی، حسین بن محمد. )1372(. شاهنامۀ کهن: پارسی تاریخ غررالسیر. )سیدمحمد روحانی، 
مترجم(. مشهد: دانشگاه مشهد.

جمال زاده، محمدعلی. )1362(. گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران. تهران: کتاب تهران.
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حدودالعالم من المشرق الی المغرب. )1362(. )منوچهر ستوده، کوشش گر(. تهران: طهوری.
خیام. )1312(. نوروزنامه. )مقدمه و حواشی و فرهنگ و تصحیح، مجتبی مینوی(. تهران: کتاب خانۀ کاوه.

دهخدا، لغت نامه.
رواسانی، شاپور. )1384(. اولین جمهوری شورائی ایران )نهضت جنگل(. تهران: چاپخش.

سیف، احمد. )1380(. اقتصاد ایران به روایت اسناد در قرن نوزدهم. تهران: چشمه.
عمید، حسن. )1371(. فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.

عیسوی، چارلز. )1369(. تاریخ اقتصادی ایران در عصر قاجار )از 1800 تا 1914م(. )چ2(. )یعقوب آژند، 
مترجم(. تهران: گستره.

فرخ نیا، رحیم. )1389(. مقدمه ای بر مردم شناسی. )چ3(. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
فلسفی، نصراهلل. )1353(. زندگانی شاه عباس اول. )ج5(. تهران: کتاب کیهان.

قزوینی، شرف الدین فضل اهلل. )1286(. تاریخ معجم )المعجم فی آثار ملوک العجم(. چاپ سنگی: بی جا.
کرزن، ناتانیل جورج. )1380(. ایران و قضیۀ ایران. )ج1(. )چ5(. )غالم علی وحید مازندرانی، مترجم(. 

تهران: کتیبه.
کشاورز، کریم. )1336(. گیالن. تهران: ابن سینا.

گزارش صندوق مطالعاتی توسعۀ نوغان داری و صنایع ابریشم ایران، امکانات توسعۀ نوغان داری و صنایع 
ابریشم کشور. )1367(. وزارت کشاورزی: معاونت امور واحدهای تولید و کشت و صنعت ها.

الفون، ف؛ رابینو، ھ. ل. )1372(. صنعت نوغان در ایران. )چ1(. )جعفر خمامی زاده، مترجم(. تهران: موسسۀ 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه( وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

مرعشی، ظهیرالدین. )1349(. تاریخ گیالن و دیلمستان. )منوچهر ستوده، مصحح(. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
مرکز اسناد ریاست جمهوری )مارجا(. )1383(. گزارش های ایاالت و والیات از اوضاع اجتماعی-اقتصادی 
ایران در سال 1310 ه.ش. )رضا مختاری اصفهانی، کوشش گر(. تهران: سازمان چاپ و انتشارات 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مظفری، محمدولی. )1347(. نوغان دار: شعری به گویش مردم جنوب گیالن شرق )گالشی(. تهران: کار.

مقدسی، ابوعبداهلل محمدبن احمد. )1361(. احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم. )ج2(. )علی نقی منزوی، 
مترجم(. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.
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