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Abstract:

Purpose: To investigate the situation and its trade development and its exportation in 19th century

Method and Research Design: Archival documents and library resources were consulted to col-

lect data for analysis.

Findings and Conclusion: Until the mid-19th-century carpet weaving was mainly a rural oc-

cupation and was traded within the domestic market. However, following an increase in demand 

from western countries and considerable investment by Iranian and foreign companies, the Per-

sian carpet industry flourished and turned into a global business. In the second half of the century, 

Persian carpets were exported via neighboring countries or directly to Europe and US.
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تجارت فرش ایران در قرن سیزدهم قمری

1. دکرتی ایران شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 

تهران، ایران

 m.s.mollaii@gmail.com

چڪیده:

هدف: بررسی وضعیت و سیر تحول تجارت و صادرات فرش ایران در قرن 13ق.

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد آرشیوی و منابع 

کتاب خانه ای تهیه شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: فرش بافی در نیمۀ اول قرن13ق شغلی روستایی بود و فرش عمدتاً به صورت 

کاالی تجاری داخلی بود؛ ولی با تقاضای روزافزون غربی ها برای فرش ایران و به دنبال آن با سرمایه گذاری 

و فعالیت تجار و شرکت های داخلی و خارجی در صنعت فرش کشور، صنعت مزبور پیشرفت زیادی 

کرد و تجارت آن جنبۀ جهانی یافت. فرش ازطریق بازار کشورهای همجوار و یا مستقیماً از ایران توسط 

شرکت های سرمایه گذار، به اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا صادر می شد.

کلیدواژه ها: فرش )قالی(؛ تجارت؛ صادرات؛ قاجار؛  قرن سیزدهم قمری.

استناد: مالیی، مصطفی. )1400(. تجارت فرش ایران در قرن سیزدهم قمری. گنجینۀ اسناد، 31)1(، 6-41 

doi: 10.22034/ganj.2021.2626

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

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

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

  10.22034/GANJ.2021.2626 :                   شنـاسانۀ برمنود رقمی 

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

 سال 31، دفرت1، بهار 1400  |  صص: 6 - 41 )36(

تاریخ دریافت:1398/4/22|   تاریخ پذیرش: 1398/12/11

گنجینـــۀ اسنـــاد
»121«

تحقیقات تاریخے

مقالـۀ پژوهشے



8
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

1. مقدمه
اگرچه فرش بافی در ایران قدمتی طوالنی دارد، ولی صنعت فرش به طور مشخص از دورۀ 
صفوی و تحت حمایت شاهان صفوی و با ایجاد کارگاه های سلطنتی قالی بافی، وارد 
مرحله ای جدید از رشد و شکوفایی خود شد و فرش های تولیدی در این کارگاه ها به عنوان 

کاالیی تجاری مطرح شد.
در فاصلۀ سقوط سلسلۀ صفوی تا شکل گیری سلسلۀ قاجار، تحت تأثیر آشفتگی اوضاع 
روند  این  نسبی شد.  از رکود  دوره ای  وارد  اقتصادی کشور، صنعت فرش  و  سیاسی 
تاحدودی در نیمۀ اول قرن 19م/13ق نیز ادامه پیدا کرد. سرانجام در نیمۀ دوم این قرن، 
تحت تأثیر عواملی چون آشنایی اروپایی ها و آمریکایی ها با فرش ایران و تقاضای آن ها 
برای این کاال، هم چنین، دردسترس بودن مواد خام و نیروی انسانی الزم در داخل کشور 
و سرانجام سرمایه گذاری تجار و شرکت های داخلی و خارجی در تولید و تجارت فرش 
ایران، صنعت مزبور احیاء شد و تجارت آن جنبۀ جهانی پیدا کرد؛ چنان که قالی ایران در 
اواخر قرن مذکور، عالوه بر کشورهای همجوار نظیر ترکیه و روسیه، به بازارهای اروپا و 

ایاالت متحدۀ آمریکا نیز صادر می شد.
پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تجارت و صادرات 

فرش ایران در قرن 19م/13ق، درصدد پاسخ گویی به پرسش زیر است.
پرسش پژوهش: سیر تحول تجارت و صادرات فرش ایران در طول قرن 19م/13ق 

چگونه بوده و چه عواملی باعث رونق صادرات فرش در نیمۀ دوم این قرن شده است؟
فرضیۀ پژوهش: فرش بافی در نیمۀ اول قرن 19م/13ق، عموماً شغلی روستایی بوده 
و فرش عمدتاً به صورت کاالی تجاری داخلی مطرح بوده است؛ ولی با تقاضای روزافزون 
برای این کاال در بازارهای جهانی و به تبع آن سرمایه گذاری و فعالیت تجار و شرکت های 
داخلی و خارجی در صنعت فرش کشور در نیمۀ دوم این قرن، تجارت آن جنبۀ جهانی 
پیدا کرده است و این کاال عالوه بر کشورهای همجوار، به بیشتر کشورهای اروپایی و 

ایاالت متحدۀ آمریکا نیز صادر می شده است.
پیشینۀ پژوهش: در نگاهی کلی، غالب تحقیقات انجام شده دررابطه با صنعت فرش 
ایران در دورۀ قاجار، به دو دسته تقسیم می شوند. دستۀ اول منابعی هستند که درضمن 
بررسی اوضاع اقتصادی ایران در دورۀ قاجار، بنابر اقتضا و به صورت کلی به تولید و 
تجارت فرش در این دوره اشاره کرده اند. دستۀ دوم، تحقیقاتی هستند که عموماً جنبه های 
تجاری فرش را بررسی کرده اند. کتاب های »تاریخ اقتصادی ایران در عصر قاجار« اثر 
»عیسوی« )1362( و »اقتصاد ایران در قرن نوزدهم« تألیف »سیف« )1373( جزء دستۀ 

مصطفی مالیی
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اول اند. در پژوهش نخست، نویسنده در بخش بررسی صنایع دستی ایران در عصر قاجار، 
بسیار گذرا به سرمایه گذاری شرکت های غربی در صنعت فرش ایران، صادرات فرش و 
بازارهای آن در خارج از کشور، پرداخته است. در پژوهش دوم نیز »سیف« بااینکه آمار 
و اطالعات خوبی از مبادی صادرات فرش کشور در اواخر قرن 19م/13ق، و ارزش 
فرش های صادره از این کانون ها ارائه داده، ولی از اسناد موجود در آرشیوهای داخلی 
بهره نگرفته است. مقاالت »عوامل مؤثر بر رشد صادرات فرش و پیامدهای اقتصادی آن 
در ایران قرن نوزدهم میالدی« از »لعبت فرد« )1395( و »تحوالت تجارت فرش دستباف 
ایران در دورۀ قاجاریه« از »اتحادیه« )1389( جزء دستۀ دوم اند. در مقالۀ اول، نویسنده بنابه 
دالیلی نامعلوم به اسناد دورۀ قاجار توجهی نداشته است. در مقالۀ دوم نیز نویسنده عمدتًا 

به تحوالت تجارت فرش دست باف در نیمۀ اول قرن 20م/14ق پرداخته است.
به دلیل منتشرنشدن اسناد مرتبط با صنعت فرش ایران در دورۀ قاجار در مراکز اسنادی 
خارج از کشور و مشکالت دسترسی به این مراکز، در پژوهش حاضر سعی خواهد شد 
تا با استفاده از اسناد آرشیوی داخل کشور و هم چنین سفرنامه ها و منابع به جامانده از این 
دوره، وضعیت و سیر تحول تجارت و صادرات فرش ایران در قرن 19م/13ق، بررسی 

شود.

2. وضعیت تجارت فرش ایران در نیمۀ اول قرن نوزدهم میالدی/سیزدهم 
قمری

ایران  در  صفوی  دورۀ  از  مشخص  به طور  فرش،  تجارت  شد،  اشاره  که  همان گونه 
رونق داشته است و این کاالی نفیس، مانند ابریشم بخشی از صادرات کشور را تشکیل 
می داده است. در این دوره فرش های تولیدی در کارگاه های سلطنتی مستقر در شهرهایی 
هم چون اصفهان، کاشان و کرمان، عالوه بر رفع نیازهای شاهان و امراِی صفوی و هدیه 
ممالک  و  اروپایی  کشورهای  به  تجاری  کاالی  به عنوان  کشورها،  دیگر  پادشاهان  به 
همجوار نظیر عثمانی و هندوستان نیز صادر می شده است )شاردن، 1336، ج4، ص359؛ 
اولئاریوس، 1361، ج2، ص556(. در فاصلۀ سقوط سلسلۀ صفوی تا شکل گیری و تثبیت 
سلسلۀ قاجار، تولید و تجارت فرش به پایین ترین سطح تنزل یافت و رونق گذشتۀ خود را 
به کلی ازدست داد؛ ولی بافت فرش در مقیاس اندک در طول این دوره )قرن 18م/12ق(، 
کماکان در برخی از مراکز سنتی کشور نظیر خراسان، کرمان و فارس رواج داشت )فریه، 
1374، ص134(؛ البته منابع موجود هیچ اطالعاتی از جزئیات تجارت فرش در دورۀ 

مذکور به دست نمی دهند.
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با شکل گیری و تثبیت سلسلۀ قاجار در اوایل قرن 19م/13ق و ایجاد آرامش و 
امنیت نسبی در کشور، صنایع سنتی کشور به تدریج احیاء شدند و تولید و تجارت آن ها 
از سر گرفته شد؛ ولی ادغام ایران در شبکۀ جهانی تجارت و واردات بی رویۀ منسوجات 
و مصنوعات صنعتی غرب به کشور )از دهۀ 1830م/1245ق(، زمینۀ نابودی بسیاری از 
این صنایع را فراهم کرد. دراین بین، شال و فرش ازجمله صنایع بومی ای بودند که در نیمۀ 
اول این قرن، نه تنها تولید و تجارتشان به صورت محدود کماکان ادامه یافت، بلکه به تدریج 
گسترش یافت و در دهه های بعد جایگاه و اهمیت باالیی پیدا کرد. در این زمان نیز مراکز 
سنتی سابق باتوجه به پیشینۀ خود در حوزۀ بافت، از مهم ترین مناطق شال بافی و فرش بافی 
کشور محسوب می شدند. دراین میان، ایاالت مرکزی ایران، نظیر کرمان و تاحدودی یزد، 
مهم ترین مراکز شال بافی کشور به شمار می آمدند و شال های تولیدی آن ها به دلیل کیفیت 
زیاد کرک و پشم استفاده شده در آن و هم چنین ظرافت در بافْت مرغوب ترین محصوالت 
این صنعت در ایران بودند و شهرت جهانی داشتند؛ به طوری که »سایکس«1 دراین باره 
آورده است: »شال کرمانی یا با کرک2 یا با پشم بافته می شود و نقشه و طرح آن نیز مثل نقشۀ 
قالی، ذهنِی شال باف ها است. این متاع ازحیث ظرافت به قالی ترجیح دارد و اکثراً به دست 
اطفال خردسال بافته می شود و اهالی کرمان به واسطۀ ذوق و شوق فوق العاده ای که دارند 
از این کار خسته و مریض و فرسوده نمی شوند ... شال های کرمان دارای اشکال و نقوش 
مختلف ]است[ ... و ]بعضی[ معموالً به اسالمبول حمل می گردد...« )سایکس، 1336، 
صص 234-235(. در اواسط قرن 19م/13ق عالوه بر کارگاه های قالی بافی، صدوبیست 
کارگاه بافت شال هم در شهر کرمان دایر بوده و شال بافی صنعت عمدۀ آن جا محسوب 
می شده است )انگلیش، 1390، ص62(. با رشد و رونق این صنعت، در دهه های پایانی این 
قرن تعداد دستگاه های شال بافی دایر در کرمان به سه هزار دستگاه رسید و ارزش ساالنۀ 
شال های صادراتی به خارج از کشور سیصد هزار تومان معادل شصت هزار لیره برآورد 

شد )سایکس، 1336، ص235(.
مهم ترین تولید صنعتی ای که در نیمۀ اول قرن 19م/13ق همگام با تولید شال در 
کشور رواج داشت و به تدریج گسترش یافت قالی بافی بود )کوزنتسوا، 1386، ص246(. 
فرش بافی در این دوره، حرفه ای روستایی تلقی می شد و دراصل روستاییان و ایالت عشایر 
)نظیر شاهسون های آذربایجان و همدان، افشارهای کرمان، بلوچ ها و ترکمن های خراسان، 
قشقایی هایی فارس و...( آن را انجام می دادند )سیف، 1373، ص140(. درواقع بافندگان 
عشایری )عمدتاً زنان( عالوه برآنکه تولیدکنندگان عمدۀ پشم خام بودند، به بافندگی نیز 
اشتغال داشتند )دل ریش، 1375، ص49(. بخش زیادی از جمعیت ایران در قرن 19م/13ق 

1. Sir Percy Molesworth Sykes
2. ُکرک )ُکلک(: پشم نرمی را گویند که از 
بن موی بز بروید و آن را به شانه برآورند 
و ریسند و شال و امثال آن بافند )فرهنگ 
دهخدا، ذیل واژه(.

مصطفی مالیی
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را روستاییان و عشایر تشکیل می دادند و بافت فرش هم عمدتاً در این مراکز متمرکز 
نیز  موجود  داشت. گزارش های  ارزان وجود  و  فراوان  پشم  مناطق  این  در  بود؛ چون 
بیانگر آن است که در دهۀ پایانی نیمۀ اول قرن 19م/13ق ایاالت و والیات خراسان، 
کردستان، فراهان، آذربایجان، کرمان، همدان، لرستان و فارس از مراکز سنتی بافت فرش 
در کشور بوده اند )فریه، 1374، ص134(. این فرش های تولیدی در کارگاه های بافندگی 
تهیه نمی شدند، بلکه مردم روستاها و عشایر آن ها را در قطع اغلب کوچک و اندازۀ 
معموالً دراز و باریک و با طرح های تکراری می بافتند )ادواردز، 1368، ص66؛ عیسوی، 
1362، صص 208-209(. هم چنین میزان تولید این قالی ها و قالیچه ها در نیمۀ اول قرن 
19م/13ق، محدود بود و عمدتاً برای رفع نیازهای داخل کشور بافته می شد. درنتیجه در 
Ittig, 1990, Vol 4, pp 878-( این دوره فرش و شال عموماً کاالهای تجاری داخلی بوده اند
879( و در بازارهای داخل کشور خریدوفروش می شده اند. البته »فلور«1، ایران شناس و 

تاریخ نگار معاصر، معتقد است، در اواسط قرن 19م/13ق، عالوه بر تجارت داخلی قالی، 
فرش هایی نیز به صورت محدود و نامنظم به هندوستان و ترکیه صادر می شده است )فلور، 
1393، ص23؛ سیف، 1373، ص171(. در سال 1844م/1260ق، ارزش کل قالی و شال 
صادراتی از تبریز به مقصد روسیه و ترکیه، 95٬000 لیرۀ استرلینگ بوده و این میزان در 
 Ittig, 1990, Vol سال 1857م/1273ق، به 329٬000 لیره رسیده است )سیف، 1373، ص171؛
pp 878-879 ,4(. هرچند دراین باره آمار کامل تری در اختیار نداریم، ولی آن چه مشخص 

است، بخش عمدۀ این اقالم، ازطریق ترکیه و بخشی هم ازطریق روسیه راهی بازارهای 
اروپا می شده است. گزارش های موجود نیز بیانگر آن است که در اواسط قرن 19م/13ق، 
نود درصد صادرات فرش کشور ازطریق ترکیه به بازارهای اروپایی سرازیر می شده است 

)سیف، 1373، ص171(.

3. چگونگی رونق صنعت فرش ایران در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی/
سیزدهم قمری

همان گونه که ذکر شد ادغام ایران در شبکۀ جهانی تجارت در نیمۀ اول قرن 19م/13ق 
با رشد سریع تجارت بین الملل هم زمان بود. از ویژگی های چشمگیر این دوره، بازشدن 
دروازه های مملکت بر روی کاالهای خارجی و واردات بی رویۀ اقالم و منسوجات صنعتی 
غرب از دهۀ 1830م/1245-1250ق، به ویژه 1840م/1255-1260ق و به تبع آن انهدام 
صنایع داخلی )تحویلدار، 1387، صص 33-70( و وابستگی بازارهای محلی به بازارهای 
WillemFloor .1بین المللی بود؛ به طوری که »جمال زاده« دراین باره می نویسد: »با کمال تأسف باید اقرار نمود 
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که گفتۀ آنانی که می گویند "از کاغذ قرآن که دستور آسمانی ماست گرفته تا چلوارِ کفِن 
امواِت خوْد محتاْج به خارجیان هستیم" عین حقیقت است« )جمال زاده، 1376، ص15(؛ 
بنابراین، ادامۀ این روند در اواسط قرن 19م/13ق، نه تنها بر وابستگی بازرگانان ایرانی به 
مؤسسات تجاری خارجی افزود، بلکه به طورکلی تراز بازرگانی ایران را منفی کرد )اشرف، 
1359، صص 91-95(. الزم به ذکر است که هم زمان با ایران در سایر کشورهای خاورمیانه 
نیز شرایط اقتصادی تقریباً مشابهی حاکم بود. به عبارت بهتر، همان گونه که در اواسط قرن 
19م/13ق واردات منسوجات از غرب دوسوم کل واردات ایران را تشکیل می داد، در ترکیه 
و مصر نیز واردات این قسم کاال به ترتیب، یک دوم و یک سوم واردات این کشورها را اَزآِن 
خود کرده بود؛ فرایندی که باعث نابودی صنایع دستی داخلی، ایجاد کسری موازنۀ تجاری، 
و اقبال به تولید و صادرات کاالهای موردنیاز بازارهای جهانی در این کشورها شده بود 

)عیسوی، 1368، صص 40، 43، 45، 48(.
بنابراین، در چنین وضعیتی و در واکنش به سیل واردات اقالم ماشینی غرب به کشور 
و در راستای تأمین مالی این گونه اقالم وارداتی، کاالهای تولیدی ایران در صنایعی رشد 
کرد که بازارهای جهانی نیاز داشت و بیشتر شامل مواد خام موردنیاز کشورهای صنعتی 
بود. براساس وضع جغرافیایی و اقتصادی کشور، کشاورزی مهم ترین بخش اقتصادی 
ایران در دورۀ قاجار محسوب می شد که در نیمۀ قرن 19م/13ق صادرات محصوالت آن 
به بازارهای جهانی رشد زیادی کرد. ابریشم، توتون و تنباکو، پنبه و برنج از محصوالت 
عمدۀ کشاورزی ایران در دورۀ قاجار بود )شمیم، 1384، صص 394-395؛ ترابی فارسانی، 
1384، ص22(. دربین این محصوالت ابریشم از همه مهم تر بود و تولید و صادرات آن در 
نیمۀ قرن 19م/13ق نقشی مهم در تأمین مالی واردات کشور داشت. در این زمان ابریشم 
در بیشترِ والیات شمالی ایران ازجمله گیالن و برخی از مناطق مرکزی ایران به عمل می آمد 
و قسمت اعظم آن به روسیه، فرانسه، آمریکا، عثمانی و هندوستان صادر می شد )مجلۀ 
فالحت و تجارت، سال 2، شمارۀ 1، 1298ش، ص17(. بنابه گفتۀ »جمال زاده« میزان تولید 
ابریشم ایران در نیمۀ قرن 19م/13ق )سال 1851م/1267ق( 340٬000 من1 بوده که از این 
میزان 203٬400 من آن به خارج از کشور صادر می شده است )جمال زاده، 1376، صص 
24-25(. البته شیوع بیماری کرم ابریشم در دهۀ 1860م/1277ق به این کارکرد ابریشم خام 
پایان داد )مجلۀ فالحت و تجارت، سال 2، شمارۀ 2، 1298ش، ص45(. این بار اقتصاد 
ایران درجهت تأمین مالی واردات روزافزون کشور، به تولید و صادرات پنبه و تریاک روی 
آورد. در همین راستا، در دهۀ 1860م/1277ق، برای مدت کوتاهی تولید پنبه در فالت 
مرکزی و منطقۀ شمال شرقی ایران رونق گرفت. قسمت اعظم این محصول به روسیه و 

1. من »از اوزان متعارف دورۀ قاجار بوده که 
در هر والیتی مقداری متفاوت داشته است«. 
من تربیز که من مرسوم تر آن دوره محسوب 
می شد، 640 مثقال بوده است )جامل زاده، 

1376، ص168(.
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هند صادر می شد؛ ولی با رونق مجدد تولید و صادرات پنبۀ آمریکا، بازار این محصول نیز 
از رونق افتاد و کساد شد )عیسوی، 1362، صص 376-377؛ باری یر، 1363، ص11(. 
هم زمان با تولید و صادرات پنبه، تولید و تجارت تریاک نیز رونق گرفت. در این هنگام، 
این محصول عمدتاً در مناطق فارس، خراسان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، کرمان و خوزستان 
کشت می شد. اگرچه تولید و تجارت این کاال به طور مشخص از سال 1865م/1282ق در 
کشور فعال بود، ولی در دهه های آخر قرن 19م/13ق کشت و تجارت آن گسترش زیادی 
پیدا کرد؛ به طوری که صادرات آن از 47 تن در سال  1860م/1277ق، به 400 تن در سال 
1880م/1297ق رسید )جمال زاده، 1376، ص30؛ سیف، 1373، ص164؛ فوران، 1387، 
صص 187-188(. البته در نیمۀ دوم قرن 19م/13ق به جز ابریشم، پنبه و تریاک، صادرات 
محصوالت دیگری، نظیر برنج و تنباکو نیز در کشور رونق داشت. بااین حال تولید و 
صادرات این گونه محصوالت و مواد خام کشاورزی در طی این دوره، نتوانست منابع مالی 

واردات روزافزون کشور به ویژه منابع مالی واردات اقالم مصرفی را تأمین کند.
ایران با کشورهای اروپایی و روسیه در  به این ترتیب درحالی که مناسبات تجاری 
دهه های پایانی قرن 19م/13ق )1870م/1287ق( گسترش می یافت و نوساناتی در تولید و 
صادرات فرآورده های نقدینه آفرین و تأمین مالی واردات کشور به وجود آمده بود، صادرات 
فرش مطرح شد. از یک سو، باتوجه به شهرت دیرینۀ فرش ایران در جهان و آشنایی و 
عالقه مندی غربی ها به این کاال در طی نخستین دهه های نیمۀ دوم قرن 19م/13ق، و به تبع 
آن تقاضا ازجانب آن ها برای فرش های مناطق مختلف ایران، و ازسوی دیگر ظرفیت های 
موجود در داخل کشور، تولید و صادرات این کاالی راهبردی و درآمدزا در سطح وسیع، 

مطرح شد.
با رونق گرفتن فرش ایران و تقاضا برای این کاال در بازارهای جهانی، به تدریج سرمایۀ 
داخلی و خارجی نیز در این رشتۀ تولیدی به کار افتاد. در آغاز تجار بومی ازجمله تجار تبریز، 
فارس، کرمان، خراسان، کاشان و... ازطریق عقد قرارداد کنترات بافت با قالی بافان محلی 
و به تدریج با توسعۀ سرمایه گذاری در بخش تولید و تجارت فرش و ایجاد کارگاه های 
کوچک و بزرگ قالی بافی در شهرها و روستاهای ایران، مدیریت این کار را عهده دار شدند 
)ساکما، 240/47482، برگ 158؛ ادواردز، 1368، ص67(؛ ولی طولی نکشید که تجار و 
شرکت های خارجِی عمدتاً غربی نیز تحت تأثیر عوامل خارجی نظیر رشد روزافزون تقاضا 
برای فرش ایران در بازارهای بین المللی، هم چنین دسترسی به مواد خام مرغوب )پشم 
و ابریشم( و وجود نیروی انسانی )بافندۀ( فراوان و ارزان در داخل کشور )عمدتاً زنان و 
کودکان(، به سرمایه گذاری در تولید و تجارت فرش ایران روی آوردند. این تجارت خانه ها 
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و کمپانی های غربی عمدتاً از کشورهای انگلیس، ایتالیا، ایاالت متحدۀ آمریکا، روسیه و 
آلمان بودند که در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق، به سرمایه گذاری و فعالیت 
در بخش تولید و تجارت صنعت فرش ایران جذب شدند. دایره و وسعت عملیات تولیدی 
و تجاری این شرکت ها در ابتدای فعالیت شان به تجارت، یعنی خرید قالی های موجود 
در بازار ایران و صادرات آن به بازار کشورهای اروپایی و ایاالت متحدۀ آمریکا محدود 
بود؛ ولی محدودیت میزان تولید داخلی درمقابل افزایش تقاضا در بازارهای بین المللی، 
این شرکت ها را برآن داشت تا به تدریج با توسعۀ سرمایه گذاری خود در صنعت فرش 
ایران، ازطریق عقد قرارداد با بافندگان محلی، ایجاد کارگاه های قالی بافی و رنگرزی و 
استخدام کارگران قالی باف، خود متصدی تولید فرش شوند )ساکما، 240/15537، برگ 
16؛ استادوخ، 1300/57/8ش، برگ 3(. با گسترش عملیات این شرکت ها در اواخر دورۀ 
قاجار، صنعت فرش کشور رشد چشمگیری کرد و شمار دارهای قالی در مراکز اصلی 
فرش بافی کشور نظیر سلطان آباد1، کرمان، یزد، همدان، قزوین، کاشان، فارس و مشهد 
چندبرابر شد )ساکما، 240/15537، برگ 71؛ سیف، 1373، صص 179-180( و میزان 
فرش های تولیدی کشور افزایش یافت. برای نمونه تعداد دارهای قالی بافی در روستاهای 
اطراف سلطان آباد در سال 1893م/1310ق، 1500 دار بود، ولی با گسترش سرمایه گذاری 
شرکت های خارجی در بخش تولید فرش این منطقه، این تعداد در سال 1905م/1322ق، 
به 5000 دار رسید که ده هزار بافنده روی آن کار می کردند )سیف، 1373، ص180(. 
متناسب با افزایش تولید، حجم و ارزش قالی های صادره از ایران به بازارهای بین المللی 
نیز بسیار افزایش یافت. این فرش ها عمدتاً به بازارهای اروپا، ایاالت متحدۀ آمریکا، روسیه 

و ترکیه صادر می شدند.

4. توسعه و رونق تجارت فرش ایران در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی/
سیزدهم قمری

از نیمۀ دوم قرن 19م/13ق به دلیل آشنایی و عالقه مندی اروپایی ها و آمریکایی ها به فرش 
ایراْن تقاضا برای این کاال افزایش یافت. در این زمان، یکی از عوامل تأثیرگذار و اساسی در 
شناسایی فرش ایران، نمایش این کاال در نمایشگاه های بین المللی بود. شرکت در نمایشگاه 
تجارت جهانی اروپا در سال 1851م/1267ق و نمایشگاه وین در سال 1873م/1290ق 
از آن جمله اند. در نمایشگاه تجارت جهانی اروپا، اروپاییان به فرش های شرقی عالقه مند 
شدند )فلور، 1393، ص23(. دو دهۀ بعد نیز در نمایشگاه وین، فرش هایی از فراهان، 
سنندج و خراسان به نمایش گذاشته شد که از عوامل تأثیرگذار در معرفی فرش ایران به  1. نام سابق اراک.
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غربی ها بود )Savory, 1990, Vol 4, pp 872-874(. محبوبیت فرش های ایرانی دربین غربی ها، 
بیشتر به دلیل اصالت، تنوع طرح و رنگ، لطافت، و استفاده از رنگ های ثابت نباتی در 
بنجامین، 1394، صص 385- )کرزن، 1387، ج2، صص 623-624؛  بود  آن ها  بافت 
387؛ فریه، 1374، صص 136 و 140(. »کرزن«1 سیاستمدار بریتانیایی قرن 19م/13ق 
در گزارش خود در این زمینه می نویسد: فرش ایران در این زمان در غرب چنان شهرتی 
به دست آورده است که »... کمتر خانوادۀ طبقۀ باال در انگلستان یا آمریکا در این فکر 
نیست که خواه از جنس ممتاز و یا عادی آن را فراهم نسازد و این کار بدون شک و انکار 
نشانۀ فرهنگ و تمدن است« )کرزن، 1387، ج2، ص623(. این گونه بود که با افزایش 
تقاضای خارجی برای فرش ایران، تجارت آن در مسیر رونق قرار گرفت. گزارش های 
موجود بیانگر آن است که ارزش صادرات قالی از کشور در اوایل دهۀ 1870م/1290ق، به 
چیزی حدود 75٬000 پوند می رسیده است )فلور، 1393، ص26(. از دهۀ 1880م/1300ق، 
هم زمان با آغاز سرمایه گذاری شرکت های غربی در صنعت فرش کشور، فرش ایران با 
تقاضای روزافزون در بازارهای اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا مواجه شد و صادرات آن 
رونق گرفت؛ به طوری که در سال 1889م/1307ق، ارزش تقریبی صادرات فرش ایران 
به خارج از کشور به 100٬000 لیره )کرزن، 1387، ج2، صص 625، 665( و در سال 
بنابراین، افزایش  1900م/1319ق به 500٬000 پوند رسید )عیسوی، 1362، ص469(؛ 
ناگهانی تقاضای غربی ها برای فرش ایران در این زمان، موجب رشد سرمایه گذاری های 
شد.  بخش  این  رونق صادرات  آن  به تبع  و  فرش  تولید  بخش  در  خارجی  و  داخلی 
و  »هاتس  برگ 49(،  )ساکما، 240/22838،  »زیگلر«2  انگلیسی  دراین بین، شرکت های 
پسران«3 یا »تولید قالی ایران«4 )اشرف، 1359، ص55(، »لینچ«5 )ساکما، 240/15525، 
برگ 2-4(؛ و »ازمیر«6 یا شرکت »تولید قالی شرق«7 )استادوخ، 1329/11/39ق، برگ 
22(؛ کمپانی های ایتالیایی »نیرکو کاستلی و برادران«8 )استادوخ، 1327/54/26ق، برگ 
25( و »آندریا«9 )استادوخ، 1329/34/35ق، برگ 6(؛ تجارت خانه های روسی »محمدوف 
و  22(؛  برگ  1326/61/1ق،  )استادوخ،  »نادژدا«10  و  ص41(   ،1393 )فلور،  گنجه ای« 
کمپانی های آمریکایی »قالی شرق«11 )ساکما، 360/5344، برگ 3(، »تیموریان«12 )استادوخ، 
برگ 31(،  »قازان«14،  )ساکما، 293/3998،  »تاوشانجیان«13  برگ 28(،  1334/55/13ق، 
»قره گزیان«15 )استادوخ، 1302/57/29ش، برگ 1(، »تِلفیان«16 )ساکما، 293/3998، برگ 
7(، »فریتس و الرو«17)استادوخ، 1333/54/19ق، برگ 26(، »تیریاکیان«18، »میسیریان«19، 
»براندلی«20 )استادوخ، 1330/54/37ق، برگ 34(،»دنچیان«21، »برادران باردِویل«22 )ساکما، 
240/16011، برگ 5-7( و »استیونس«23)استادوخ، 1332/54/1ق، برگ 10( از مهم ترین 

1. Lord George Nathaniel Curzon
2. Ziegler
3. Hotz and Sons
4. The Persian Carpet 
Manufacturing
5. Lynch
6. Izmir
7. Oriental Carpet Manufacturing
8. Nearco Castelli and Brothers
9. Andrea
10. Nodzhede
11. Oriental Carpet
12. Teymourian
13. Taushandjian
14. Qazan
15. Qaraqozian
16. Telphyan
17. Fritz and Larue
18. Tiryakian
19. Missirian
20. Brandly
21. Dynchian
22. Bar deville
23. Stevens
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شرکت های غربی ای بودند که در اواخر قرن 19م/13ق و سال های آغازین قرن 20م/14ق 
با ایجاد شعباتی در مراکز فرش بافی کشور نظیر سلطان آباد، تبریز، همدان، کاشان، اصفهان، 
کرمان، یزد، مشهد، فارس و قزوین )کرزن، 1387، ج2، ص683؛ استادوخ 1303/57/16ش، 
برگ 1( و سرمایه گذاری در تولید، تجارت و صادرات فرش کشور تحوالتی اساسی در 
صنعت فرش ایجاد کردند. عمدۀ این کمپانی ها عالوه بر خرید فرش های بافندگان محلی، 
با تأسیس کارگاه های بزرگ قالی بافی، مستقیماً قالی تولید می کردند و خود از عمده ترین 
صادرکنندگان فرش به خارج از کشور بودند. به طوری که در آغاز قرن 20م/14ق )سال 
1902م/1319ق(، ارزش فرش های صادره از کشور به 6٬300٬000 فرانک رسید )دالمانی، 
1335، ص137(. اگرچه دسترسی به اسناد مراکز اسنادی خارج از کشور حاصل نشد و 
اسناد موجود در داخل کشور نیز اطالعات کاملی از جزئیات میزان روبه رشد صادرات 
براساس داده های مندرج  به دست نمی دهد، ولی  اواخر قرن 19م/13ق  ایران در  فرش 
در گزارش های کنسولی دولت های اروپایی در ایاالت و والیات آذربایجان، خراسان، 
بغداد، کرمانشاه، فارس و خلیج فارس که »سیف« با استفاده از اسناد پارلمانی بریتانیا ارائه 
داده است تا حدود زیادی می توان به ارزش صادرات فرش کشور در این دوره دست یافت. 
براساس این گزارش ها، کانون های آذربایجان، خراسان، کرمانشاه، فارس و بندرهای خلیج 
فارس، در اواخر دورۀ قاجار از مبادی اصلی صادرات فرش در شمال، شرق، غرب، و 

جنوب ایران محسوب می شده اند که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

5. کانون ها و مبادی صادرات فرش در اواخر قرن نوزدهم میالدی/سیزدهم 
قمری

5. 1.  آذربایجان
واردات  مرکز صادرات و  مهم ترین  )قرن 19م/13ق(  قاجار  آذربایجان در دورۀ  ایالت 
کاال در شمال کشور محسوب می شد و قسمت عمدۀ تجارت ایران با روسیۀ تزاری و 
کشورهای اروپایی در تبریز متمرکز بود. تجار تبریز نه تنها در بازارهای داخلی مشغول 
دادوستد بودند، بلکه قسمت عمدۀ تجارت خارجی کشور را نیز در دست داشتند. این 
بازرگانان در استانبول و تفلیس نمایندگی بازرگانی داشتند و ضمن واردات مصنوعات 
کشورهای اروپایی و روسیه به تبریز، به صادرات تولیدات داخلی نظیر تنباکو، پنبه، ابریشم 
استادوخ،  برگ 3؛  )استادوخ، 1329/11/37ق،  می پرداختند  روسیه  و  اروپا  به  فرش  و 
1320/9/16ق، برگ 40(. »عیسوی«1بازار روسیه و ترکیه را در نیمۀ دوم قرن 19م/13ق، 
تنها بازاری می داند که تولیدات ایران با سود زیادی به آن جا صادر می شده است )عیسوی،  1. Charles Issawi
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1362، صص 175، 469(. تجار تبریز در مراکز قالی بافی کشور نمایندگانی داشتند که 
فرش های موجود در بازارهای داخلی را جمع آوری می کردند و به تبریز می فرستادند. این 
قالی ها در تبریز طبقه بندی می شد و به صورت عدل درمی آمد و قسمتی از آن راهی بازار 
روسیه می شد و بخش اعظم آن ازطریق بازار استانبول -که در آن روز به صورت مرکز 
تجمع تجار و مشتریان این کاال درآمده بود- به اسم قالی ترکیه به بازارهای اروپا و ایاالت 
متحدۀ آمریکا صادر می شد )دالمانی، 1335، ص520؛ اوبن، 1362، ص86؛ استادوخ، 
در سال  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  در  ایران  برگ 110(. گزارش سفارت  1324/13/11ق، 
1925م/1304ش، به خوبی این موضوع را تأیید می کند. در این گزارش آمده است: »علت 
زیادبودن واردات ]قالی[ ترکیه ]به آمریکا[ تا سنۀ 1915 این بوده که غالب تجار ایرانی، 
قالی را به بنادر عثمانی و خاصه اسالمبول حمل ]می کرده اند[ و ازآن جا تجار ارمنی و 
سایرین خریده، به اتازونی وارد می کردند و چون بندر صدور مال التجاره در خاک عثمانی 
بوده، گمرک اتازونی آن را جزو واردات از عثمانی قلمداد می کرده، درصورتی که فی الواقع 
دوثلث آْن قالی ایران بوده است...« )استادوخ، 1304/33/84ش، برگ 5-6(. این سفارت در 
گزارش دیگری دراین باره می آورد، اگر تجار تبریز »از معامله با تجاری که در اسالمبول و 
یا سایر بالد ترکیه اقامت دارند، حتی المقدور احتراز ]کنند[ و خود مستقیماً مال التجاره را 
حمل اتازونی بنمایند ]و[ خود رأساً مشغول تجارت و فروش آن بشوند، این مطلب قطعًا 
اثر کلی در قیمت ]فرش[ خواهد داشت« )استادوخ، 1304/38/56ش، برگ 11(. ایالت 
آذربایجان در قرن 19م/13ق، عالوه برآنکه یکی از مراکز اصلی تولید فرش هایی با طرح و 
نقش هریس، گوراوان و... بود )ادواردز، 1368، ص67(، از مبادی اصلی صادرات فرش 

کشور به روسیه و ترکیه )بازارهای اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا( هم بود.
دولت های  کنسول گری های  گزارش  در  مندرج  داده های  براساس  زیر  جدول 
تنظیم  1873-1909م/1290-1326ق،  سال های  طی  در  آذربایجان  ایالت  در  اروپایی 
شده است و نشان دهندۀ ارزش صادرات فرش ازطریق کانون آذربایجان در طی سال های 

1870-1900م/1287-1317ق است
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)سیف، 1373، ص186(.
نمودار جدول شمارۀ 1 به صورت زیر نمایش داده شده است.

   

جدول  1
آذربایجان  از  صادراتی  قالی های  ارزش 
به اروپا و روسیه )1870-1900م/1287-

1317ق(

شاخصبه لیرۀ اسرتلینگشاخصبه تومانسال

187033/00010013/200100م/1287ق

187171/70021728/680217م/1288ق

1872195/00059178/000591م/1289ق

1873197/22259882/176622م/1290ق

1877121/20036740/000303م/1294ق

1885155/29847149/458375م/1302ق

1887282/15685580/616611م/1303ق

1889191/31658063/772483م/1306ق

1893317/08496171/344540م/1310ق

1894385/000116773/334556م/1311ق

1895730/0002212146/0001106م/1312ق

1896650/0001970130/000985م/1313ق

1899690/5152092138/1031046م/1316ق

1900876/2212655175/2441328م/1317ق

   

منودار  1
از آذربایجان  ا ارزش قالی های صادراتی 
به اروپا و روسیه )1870-1900م/1287-

1317ق(
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براساس نمودار شمارۀ 1 میزان صادرات فرش ازطریق کانون آذربایجان در طی اواخر 
قرن 19م/13ق، نوسان داشته است؛ به این صورت که ارزش آن از 13٬200 لیرۀ استرلینگ 
در سال 1870م/1287ق، به 40٬000 لیره در سال 1877م/1294ق، و 146٬000 لیره در 
سال 1895م/1312ق، و 130٬000 لیره در سال 1896م/1313ق، و 175٬244 لیره در سال 
1900م/1317ق رسیده و به طور دائم در فرازونشیب بوده است. بااین حال، در نگاهی کلی 
ارزش صادرات فرش ازطریق این کانون در طی دوره ای 30ساله در اواخر قرن مذکور 

روند صعودی و روبه رشد داشته است.

5. 2.  خراسان
ایالت خراسان )مشهد( از دیگر کانون های تجارت در شمال کشور در دورۀ قاجار محسوب 
می شد. موقعیت جغرافیایی خراسان و همجواری این ایالت با آسیای مرکزی و روسیه باعث 
شده بود تا این ایالت، بعداز آذربایجان، بیشترین حجم تجارت )صادرات و واردات کاال( با 
این کشورها را به خود اختصاص دهد. روسیه از مهم ترین طرف های تجاری ایران در قرن 
19م/13ق محسوب می شد و میزان تجارت ایران با این کشور »... از 9 میلیون روبل در سال 
1875م به 34 میلیون روبل در سال 1895م ...« )ترابی فارسانی، 1384، ص27( افزایش یافته 
بود؛ بنابراین طبیعی بود که ایالت بزرگی چون خراسان به دلیل هم مرزبودن با روسیه نقشی 
مهم در مبادالت تجاری ایران با این کشور داشته باشد. براساس گزارش های موجود، هم زمان 
با اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق این ایالت به دلیل پتانسیل های خوب خود 
درزمینۀ تولید فیروزه، انواع خشکبار، پنبه و پشم مرغوب، هم چنین فرش هایی با طرح و 
نقش های متنوع -که در والیات مشهد، کاشمر، بیرجند، قاینات و سرخس بافته می شد- از 
مهم ترین صادرکنندگان این اقالم به روسیه بوده است )عیسوی، 1362، ص189(. عالوه بر 
فرش هایی که شرکت ها و تجار روسی سرمایه گذار در تولید و تجارت فرش خراسان به 
روسیه صادر می کردند )استادوخ، 1326/61/1ق، برگ 22؛ ساکما، 240/4797، برگ 2-1(، 
صادرات نامنظم ولی روبه رشد فرش های تولیدی در محل و قالیچه های عشایری )طرح 
ترکمنی و بلوچی( آن منطقه به روسیه هم -که ازطریق راه آهن ماوراء خزر و سواحل دریای 

مازندران صادر می شد- )عیسوی، 1362، ص469( قابل توجه بوده است.
سال های  طی  در  روسیه  به  خراسان  از  صادراتی  قالی های  ارزش  زیر  جدول 
1889-1904م/1306-1322ق را نشان می دهد و به خوبی بیانگر روند روبه رشد صادرات 
فرش از این ایالت به روسیه در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق است )سیف، 

1373، ص187(.
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نمودار جدول شمارۀ 2 به صورت زیر نمایش داده شده است.

براساس نمودار شمارۀ 2 ارزش صادرات قالی از خراسان به روسیه از 12٬337 لیرۀ 
استرلینگ در سال 1889م/1305ق به 42٬558 لیرۀ استرلینگ در سال 1904م/1322ق 
رسیده است. این نکته بیانگر افزایش تولید فرش در منطقۀ خراسان و رشد 3/5 درصدی 
ارزش صادرات این فرآورده ازطریق کانون شمال شرق کشور در طی دوره ای 16ساله 
در اواخر قرن 19م/13ق و آغاز قرن 20م/14ق است. مستندات موجود نیز بیانگر آن 
است که در این دوره )سال های قبل از جنگ جهانی اول(، قریب 5٬000 دستگاه قالی بافی 
در ایالت خراسان دایر بوده است )استادوخ، 1337/67/19ق، برگ 16( و در کارگاه های 
فرش بافی آن جا، فرش هایی با کیفیت زیاد تولید می شده که عمدتاً به خارج از کشور صادر 

می شده است.

   

جدول  2
به  خراسان  از  صادراتی  قالی های  ارزش 

روسیه )1889-1904م/1306-1322ق(

شاخصبه لیرۀ اسرتلینگشاخصبه تومانمتوسط سالیانه

188943/97710012/337100-1892م/1306-1309ق

189387/88420017/170139-1896م/1310-1313ق

1897163/12037132/624264-1900م/1314-1317ق

1901227/68551842/558345-1904م/1318-1322ق

   

منودار  2

 ارزش قالی های صادراتی از خراسان به 
روسیه )1889-1904م/1306-1322ق(

مصطفی مالیی
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5. 3. کرمانشاه
ایالت کرمانشاه از دیگر کانون های تجارت و صادرات کاال در دورۀ قاجار بوده است. این 
ایالت را باید نبض راه معروفی دانست که مرکز ایران را به عتبات عالیات )کربال و نجف( 
و بین النهرین )بغداد و بصره( متصل می کرد و ازنظر تاریخی، سوق الجیشی و اقتصادی از 
مهم ترین راه ها به شمار می رفت. قرارگرفتن کرمانشاه بر سر شاه راه مزبور و آخرین نقطۀ آن 
در داخل خاک ایران، این ایالت را به یکی از مراکز اصلی صدور و ورود کاال در دورۀ قاجار 
تبدیل کرده بود. از زمان افتتاح کانال سوئز در سال 1869م/1286ق، و برقراری کشتی رانی 
در دجله و توسعۀ ارتباط میان بازارهای بغداد با اروپا، تجارت ازطریق کرمانشاه احیاء شد 
)عیسوی، 1362، ص112؛ رابینو، 1391، ص40(. از این زمان بود که ایالت مزبور به عنوان 
طبیعی ترین و مطمئن ترین گذرگاه عرضه و راه صدور و ورود کاال به بغداد برگزیده 
شد. دراین بین، نزدیکی و واقع شدن مراکز مهم قالی بافی نظیر کردستان، همدان، قزوین و 
سلطان آباد بر سر شاه راه مذکور، کرمانشاه را به یکی از مبادی صادرات فرش ایران به بغداد 
و مصر )دالمانی، 1335، ص137( تبدیل کرد. به طوری که »رابینو«1 سرکنسول دولت بریتانیا 
در رشت در دورۀ قاجار، براساس گزارش های ادارۀ گمرک کرمانشاه، ارزش فرش های 
صادراتی از این ایالت به بغداد در طی سال های 1897م/1314ق و 1900م/1318ق را 
به ترتیب 780٬000 و 1٬687٬448 قران ذکر می کند )رابینو، 1391، صص 51 و 57(. اسناد 
موجود نیز از ازدیاد فرش های صادراتی در بازار بغداد و افزایش گمرک قالی ایران در 
بین النهرین در اوایل قرن 20م/14ق )استادوخ، 1300/30/8ش، برگ 1-5(، هم چنین رونق 
بازار قالی ایران در بین النهرین در سال های پایانی دورۀ قاجار گزارش می دهند )استادوخ، 
1303/36/9ش، برگ 4(. قدر مسلم فرش هایی که از کرمانشاه صادر می شده است، عمدتًا 
فرش های مناطق مختلف اراک، نظیر فرش های سلطان آباد، ساروق2، مشک آباد3و فراهان 
)ادواردز، 1368، صص 158-160؛ سیف، 1373، ص180(، هم چنین قالی های درجزین4، 
تویسرکان، فامنین5 و کبوترآهنگ6 از منطقۀ همدان )استادوخ، 1336/55/5ق، برگ 2؛ 
صوراسرافیل، 1378، صص 22، 97، 135-137( بوده است. بااین حال، براساس آماروارقام 
موجود، صدور فرش ازطریق کرمانشاه از سایر کانون های صادراتی کشور اهمیت کمتری 
داشته است. براساس گزارش سفارت خانه های خارجی مستقر در مرکز، عالوه بر تأثیر نسبی 
سخت گیری های ممتحن گمرک کرمانشاه دررابطه با طریقۀ معاینۀ فرش های صادراتی برای 
تشخیص استعمال رنگ جوهری در آن ها )علی اکبری بایگی، 1381، ج1، ص45(، حمل 
و صادرات قسمتی از فرش های صادراتی مناطق قزوین، همدان و عراق )اراک( ازطریق 

آذربایجان و فارس هم، از عوامل اصلی کاهش صادرات فرش از کرمانشاه بوده است.

1. Hyacinth Louis Rabino
2. دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان 

اراک در استان مرکزی.
3. دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان 

اراک در استان مرکزی.
در  رزن  شهرستان  توابع  از  دهستانی   .4

استان همدان.
5. شهرستانی در شامل رشق استان همدان 
که از شامل به شهرستان رزن، از جنوب به 
شهرستان همدان، از رشق به استان مرکزی 
و از غرب به شهرستان کبودرآهنگ محدود 

می شود.
شهرستانی  )کبودرآهنگ(:  کبوترآهنگ   .6
در شامل غربی استان همدان که از شامل 
به شهرستان خدابنده، از غرب به شهرستان 
بهار و  به شهرستان های  از جنوب  بیجار، 
همدان و از رشق به شهرستان های رزن و 

فامنین محدود می شود
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جدول شمارۀ 3 براساس داده های مندرج در گزارش های کنسولی دولت های اروپایی 
در بغداد و کرمانشاه در طی سال های 1866-1903م/1283-1320ق، تنظیم شده است 
و ارزش صادرات فرش به بغداد ازطریق کانون کرمانشاه را در اواخر دورۀ قاجار نشان 
می دهد؛ البته به دلیل یکسان نبودن منبع، این گزارش با گزارش »رابینو« کمی تفاوت دارد 

)سیف، 1373، ص189(.

نمودار جدول شمارۀ 3 به صورت زیر نمایش داده شده است.

طبق نمودار شمارۀ 3 ارزش صادرات فرش از کرمانشاه به بغداد در طی سال های 
1866-1903م/1283-1320ق، نوسان داشته است؛ بااین حال، افزایش 2/5برابری ارزش این 
فرش ها از 12٬670 لیره در سال 1866م/1283ق، به 29٬355 لیره در سال 1878م/1295ق 
و 27٬359 لیره در سال 1903م/1320ق نشان دهندۀ رونق تولید فرش در مناطق عراق 
)اراک(، همدان، قزوین و کردستان و روند صعودی صادرات قالی از ایران به بین النهرین و 

بغداد در طی سال های مذکور بوده است.

شاخصبه لیرۀ اسرتلینگشاخصبه تومانمتوسط سالیانه

186634/20910012/670100-1870م/1283-1287ق

187480/72623629/355232-1878م/1291-1295ق

1900148/65043427/359216-1903م/1317-1320ق

   

جدول  3
ارزش صادرات فرش از کرمانشاه به بغداد 

)1866-1903م/1283-1320ق(

   

منودار  3
ارزش صادرات فرش از کرمانشاه به بغداد 

)1866-1903م/1283-1320ق(

مصطفی مالیی
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5. 4. فارس
ایالت فارس در دورۀ قاجار از کانون های اصلی تجارت و صادرات کاال در جنوب کشور 
این  در  فرش بافی  قرن 20م/14ق  اوایل  و  قرن 19م/13ق  اواخر  در  محسوب می شد. 
ایالت رشد و رونق خوبی داشت. »کرزن« ایالت فارس را از مراکز قالی بافی کشور در 
قرن 19م/13ق برشمرده است و از دست بافت های »ُمرغاب« به عنوان بهترین فرش های 
ایران در آن زمان یاد می کند )کرزن، 1387، ج2، ص624(. »بنجامین«1 سفیر آمریکا در 
ایران در دورۀ ناصرالدین شاه نیز فرش های شیرازی را از مهم ترین انواع فرش های ایران 
در نیمۀ دوم قرن 19م/13ق، دانسته است )بنجامین، 1394، ص387(. اسناد موجود نیز 
از فعالیت بازرگانان فارس در حوزۀ تجارت و صادرات فرش در اواخر قرن 19م/13ق 
معروف  تجار  از  در سال 1880م/1297ق، شماری  اسناد،  این  براساس  می دهند.  خبر 
فارس، هم چون »حاجی غالم علی بهبهانی«، »عبدالحسین اردوبادی«، »مالحسن کازرونی« 
و »محمدجواد اردوبادی«، با مطرح کردن اهمیت تجارت منحصربه فرد فرش در ایالت 
فارس، رسیدگی دولت به مسئلۀ ممانعت و سخت گیری های گمرک آن منطقه در صادرات 
قالی های جوهری به خارج از کشور را خواستار شدند )ساکما، 293/5884، برگ 5(. بنابر 
همین اسناد، در این زمان، این بازرگانان نقش مهمی در سامان دهی تولید، به ویژه تجارت 
و صادرات فرش های ایرانی، در آن منطقه داشتند؛ به طوری که به محض مطلوب یافتن 
بازار کشور مصر برای فرش های ایرانی، مساعدت کارگزاری شیراز را برای تسهیل در 
حمل و صادرات مال التجاره های قالی از ایران به این کشور خواستار شدند )استادوخ، 

1338/49/3ق، برگ 25(.
اگرچه تولید فرش در فارس در اواخر دورۀ قاجار، از سایر مراکز قالی بافی نظیر 
سلطان آباد، کرمان، کاشان، خراسان، آذربایجان و... اهمیت کمتری داشته است، بااین حال 
موقعیت جغرافیایی و تجاری فارس این ایالت را به یکی از کانون های اصلی صادرات 
کشور تبدیل کرده بود؛ بنابراین قدر مسلم قسمت مهمی از کاالهای صادراتی از این مرکز، 
به صادرات فرش های تولیدی جنوب و مرکز کشور نظیر فرش های مناطق فارس، کرمان 
و کاشان -که از مهم ترین اقالم صادراتی ایران در اواخر دورۀ قاجار محسوب می شده اند- 
اختصاص داشته است. اگرچه مقصد فرش های صادراتی از کانون فارس در دورۀ قاجار 
به طوردقیق مشخص نشده است، ولی به احتمال زیاد قسمتی از مال التجارۀ مزبور به مصر 
)استادوخ، 1338/49/3ق، برگ 25( و عدن و بخشی به بغداد صادر می شده است )سیف، 

1373، ص189(.
Benjamin .1جدول شمارۀ 4 براساس داده های مندرج در گزارش های کنسولی دولت های اروپایی 
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در »خلیج فارس« در طی سال های 1887-1902م/1304-1320ق، تنظیم شده است و 
ارزش صادرات فرش ایالت فارس -ازطریق خلیج فارس- به خارج از کشور را در دهۀ 

پایانی قرن 19م/13ق نشان می دهد )سیف، 1373، ص188(.

نمودار جدول شمارۀ 4 به صورت زیر نمایش داده شده است.

براساس نمودار شمارۀ 4 ارزش صادرات فرش از ایالت فارس به خارج از کشور، 
1902م/1319ق  سال  در  لیره   110٬582 به  1887م/1304ق،  سال  در  لیره   33٬752 از 
رسیده است که نشان دهندۀ افزایش حدود سه برابری صادرات قالی ازطریق این کانون در 

طی دوره ای 16ساله در اواخر قرن 19م/13ق و آغاز قرن 20م/14ق است.

شاخصبه لیرۀ اسرتلینگشاخصبه تومانمتوسط سالیانه

1887118/97610033/752100-1890م/1304-1307ق

1891162/86213739/905118-1894م/1308-1311ق

1895319/38226859/420176-1898م/1312-1315ق

1899594/765500110/582328-1902م/1316-1320ق

   

جدول 4

فارس  ایالت  از  قالی  صادرات  ارزش 
)1887-1902م/1304-1320ق(

   

منودار 4

فارس  ایالت  از  قالی  صادرات  ارزش 
)1887-1902م/1304-1320ق(

مصطفی مالیی
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5. 5.  بندرهای خلیج فارس
بندرهای خلیج فارس، شامل بندر بوشهر، بندرعباس، لنگه و محمره )خرمشهر(، از دیگر 
کانون های اصلی تجارت و صادرات کاال در دورۀ قاجار بوده اند )ساکما، 232/2505، 
برگ 1224(. این بندرها در طی قرن 19م/13ق تحت تأثیر عواملی چون برقراری خطوط 
دریایی  ناوگان  استقرار  و  عراق  در  هرج ومرج  افزایش  فارس،  خلیج  در  کشتی رانی 
انگلیس در خلیج فارس در راستای ایجاد امنیت در منطقه و توسعۀ راه های تجاری، 
به دلیل جنگ روس و عثمانی  از راه های طرابوزان و قفقاز  انحراف تجارت  هم چنین 
)1877م/1294ق( و الغای معافیت گمرکی کاالهای ترانزیتی ازطریق قفقاز، از اهمیت 
تجاری خاصی برخوردار شدند )عیسوی، 1362، صص 112، 125، 127( و حجم زیادی 
از صدور و ورود کاالها ازجمله صادرات فرش را به خود اختصاص دادند. به طوری که 
بنابه گفتۀ »عیسوی« صادرات ایران ازطریق بندرهای خلیج فارس در اوایل قرن 20م/14ق، 
1٬200٬000 لیره و به عبارت دیگر 15 درصد کل تجارت ایران بوده است )عیسوی، 1362، 
ص127(. عالوه بر عوامل مذکور افزایش تقاضا در بازارهای اروپایی برای فرش ایران در 
اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق، و تولید انواع قالی و قالیچه توسط عشایر 
فارس و مردم محلی بوشهر، هم چنین رونق تولید فرش در مراکز فرش بافی واقع در مرکز 
کشور نظیر اصفهان و یزد و کاشان و مناطق پس کرانه نظیر کازرون، و شیراز و حمل آن به 
این بندرها )سعیدی نیا، 1389، ص164( از عوامل اصلی رونق تجارت و صادرات فرش 

ازطریق این کانون بوده است.
خلیج  بندرهای  ازطریق  فرش  تجارت  19م/13ق  سدۀ  اواخر  در  به این ترتیب 
فارس رشد خوبی داشته است. گزارش های موجود نیز بیانگر آن است که طی سال های 
گمرکات  از  صادراتی  پرحجم  کاالهای  از  یکی  فرش  1878-1888م/1295-1305ق 
بوشهر، بندرعباس و بندرلنگه به شمار می رفته است )سعیدی نیا، 1389، ص165(. دراین باره 
اگرچه آماری دقیق تر و کامل تری در اختیار نداریم، ولی آن چه مشخص است این حجم 
ادامه داشته است. برای نمونه براساس  نیز  اوایل قرن 20م/14ق  از صادرات فرش، در 
گزارش های ادارۀ گمرکات به بانک شاهنشاهی، در این زمان، ارزش قالی های جوهری 
صادره از بندر محمره، 279٬000 قران برآورد شده است )ساکما، 240/7036، برگ 63( که 

بیانگر رشد صادرات فرش ازطریق این کانون در اواخر دورۀ قاجار است.
فرش های حمل شده به بندرهای جنوب کشور عمدتاً فرش های تولیدشده در مراکز 
فرش بافی جنوب و مرکز کشور بوده که ازطریق این بندرها به بازار کشورهای اروپایی 
)استادوخ، 1318/18/21ق، برگ 116(، ایاالت متحدۀ آمریکا )استادوخ، 1329/11/37 ق، 
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برگ 14( و هندوستان )ساکما، مرکز اسناد ملی کرمان، 99/230/553، برگ 1؛ ساکما، مرکز 
اسناد ملی کرمان، 99/230/43، برگ 1-3( صادر می شده است. برای نمونه، اسناد موجود، 
از بازار خوب قالی های افشاری کرمان در هندوستان در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 
20م/14ق و حمل این مال التجاره از راه گمرک بندرعباس و دزداب )زاهدان( خبر می دهند 
)ساکما، مرکز اسناد ملی کرمان، 99/230/677، برگ 1(. در همین اسناد در موارد متعدد به 
سرقت این فرش ها در مسیرهای حمل به بندرهای خلیج فارس و درخواست کمپانی های 
خارجی سرمایه گذار در صنعت فرش کشور از دولت برای ایجاد امنیت در این مسیرها 
اشاره شده است )استادوخ، 1335/2/15ق، برگ 34؛ استادوخ، 1333/54/21ق، برگ 4؛ 

استادوخ، 1329/54/18ق، برگ 19(.
دولت های  کنسولی  گزارش های  در  مندرج  داده های  براساس   5 شمارۀ  جدول 
اروپایی در بندرهای خلیج فارس در طی اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق 
سال های  طی  در  را  بندرها  این  ازطریق  فرش  صادرات  ارزش  و  شده است  تنظیم 

1887-1901م/1304-1318ق نشان می دهد )سیف، 1373، ص190(.

نمودار جدول شمارۀ 5 به صورت زیر نمایش داده شده است.

شاخصبه لیرۀ اسرتلینگشاخصبه تومانمتوسط سالیانه

1887137/87310038/656100-1889م/1304-1306ق

189097/7427127/08870-1892م/1307-1309ق

1893533/505388111/147287-1895م/1310-1312ق

1896226/39516442/449110-1898م/1313-1315ق

1899329/19223961/424159-1901م/1316-1318ق

   

جدول 5
ارزش صادرات قالی ازطریق بندرهای خلیج 

فارس )1887-1901م/1304-1318ق(

   

منودار  5
ارزش صادرات قالی ازطریق بندرهای خلیج 

فارس )1887-1901م/1304-1318ق(
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براساس مندرجات نمودار شمارۀ 5 ارزش صادرات فرش ازطریق بندرهای خلیج 
پیوسته در  از کشور در طی سال های 1887-1901م/1304-1318ق،  به خارج  فارس 
نوسان بوده است، بااین حال، افزایش ارزش صادرات این کاال از 38٬656 لیره در سال 
1887م/1304ق به 61٬424 لیره در سال 1901م/1318ق، بیانگر روند صعودی صادرات 

قالی ازطریق این بندرها به خارج از کشور در طی دوره ای 15ساله است.
روند صادرات فرش در دهۀ آخر قرن 19م/13ق به طورکلی درحال افزایش تدریجی 
بود؛ ولی قانون مجاز شناخته شدن صادرات فرش های جوهری و معافیت دریافت حقوق 
گمرکی از این فرش ها -که پیشتر به صورت سلیقه ای و مقطعی ازطرف دولت قاجار اعمال 
می شد- از عوامل اصلی نوسان )رشد ناگهانی( در میزان و ارزش صادرات این کاال ازطریق 
مبادی صادرات فرش کشور بوده است. نمونۀ بارز این نوسان را می توان در افزایش ارزش 
صادرات فرش )به ارزش 111٬147 لیرۀ استرلینگ( ازطریق بندرهای خلیج فارس در طی 

سال های 1893-1895م/1310-1312ق مشاهده کرد.
از دهۀ 1880م/1300ق و هم زمان با آغاز سرمایه گذاری شرکت های غربی در صنعت 
فرش کشور تقاضا برای فرش ایران در بازارهای بین المللی افزایش یافت و صادرات 
اوج صادرات  برخوردار شد. ولی  از رونق خوبی  کانون های مذکور  ازطریق  این کاال 
فرش ایران به بازارهای بین المللی در دهۀ اول و دوم قرن 20م/14ق )سال های قبل از 
جنگ جهانی اول( و هم زمان با سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در تولید و تجارت 
صنعت فرش ایران اتفاق افتاد. اسناد و گزارش های به جامانده از دورۀ قاجار، اطالعات 
پراکنده و اندکی از تجارت خارجی و بازارهای فرش ایران در اواخر قرن 19م/13ق، 
به دست می دهد. بازارهای ترکیه، روسیه و کشورهای غربی )اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا( 
مهم ترین بازارهای فرش در اواخر قرن مذکور بوده اند که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

6. بازارهای فرش ایران
6. 1. ترکیه

به طور مشخص، ایران از دورۀ صفوی با عثمانی )ترکیه( روابط تجاری گسترده ای داشت 
و فرش های تولیدی در کارگاه های سلطنتی، بخشی از صادرات ایران به این کشور را 
تشکیل می داد. در دورۀ قاجار نیز این قسم مبادالت تجاری ادامه یافت و به دلیل نقش 
کشور ترکیه در واردات مصنوعات کشورهای غربی و روسیه به داخل کشور و صادرات 
تولیدات داخلی به اروپا، بازار این کشور مهم ترین بازار صادرات فرش ایران به اروپا و 

ایاالت متحدۀ آمریکا بود.
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در نیمۀ اول قرن 19م/13ق فرش غالباً به عنوان کاالی تجاری داخلی مطرح بود؛ البته 
معدود فرش های تولیدی روستاییان و ایالت و عشایر )سیف، 1373، ص140؛ دل ریش، 
1375، ص49( که اغلب در قطع کوچک بافته می شد )ادواردز، 1368، ص66(، جزئی از 
اقالم صادراتی کشور به بازار ترکیه را تشکیل می داد )فلور، 1393، ص23(. اگرچه اسناد 
و منابع موجود هیچ گونه اطالعاتی از آمار و جزئیات این قسم مبادالت تجاری به دست 
نمی دهند، ولی قدر مسلم حجم این گونه فرش های صادراتی به بازار استانبول در طی دورۀ 
مذکور ناچیز بوده است؛ ولی ارزش این قبیل فرش های شاخص صادراتی به ترکیه نسبتًا 

.) Ittig, 1990, v 4, p879زیاد بوده است )فلور، 1393، ص23؛
در نیمۀ دوم سدۀ 19م/13ق روابط تجاری ایران و ترکیه گسترش بیشتری پیدا کرد و 
صادرات فرش به ترکیه نیز رشد خوبی کرد. در ربع آخر این قرن، افزایش تدریجی تقاضا 
ازجانب غربی ها )اروپاییان و آمریکایی ها( برای فرش ایران و به تبع آن رشد صادرات 
فرش به این کشورها از عوامل اصلی در رونق حمل فرش به بازار ترکیه بوده است. ترکیه 
)استانبول( در اواخر قرن مذکور، به صورت بازار جهانی قالی درآمده بود و نقشی پراهمیت 
در صادرات فرش ایران به کشورهای غربی ایفا می کرد )دالمانی، 1335، ص520؛ اوبن، 
1362، ص86؛ استادوخ 1324/13/11ق، برگ 110(. »عیسوی« حجم قالی های صادراتی 
ایران از راه طرابوزان به ترکیه در سال 1872م/1288ق را قابل توجه توصیف می کند و 
ارزش این مال التجاره را حدود 28٬000 لیره ذکر می کند )عیسوی، 1362، ص469(؛ این 
فرش ها غالباً به اسم فرش ترکیه راهی بازارهای جهانی می شدند )استادوخ، 1324/13/11ق، 

برگ 110(.
اسناد و گزارش های موجود اطالعات دیگری از حجم و ارزش فرش های صادراتی 
به کشور ترکیه در طی اواخر قرن 19م/13ق، به دست نمی دهند؛ ولی آنچه مشخص است، 
در دهۀ آخر قرن 19م/13ق به ویژه در دهۀ اول و دوم قرن 20م/14ق )سال های قبل از جنگ 
جهانی اول( و هم زمان با گسترش سرمایه گذاری شرکت های غربی در صنعت فرش کشور، 
حجم مبادالت تجاری بین ایران و ترکیه افزایش بیشتری یافته است و ترکیه از بازارهای 
اصلی صادرات فرش ایران به کشورهای اروپایی و ایاالت متحدۀ آمریکا بوده است. بنابه 
گفتۀ جمال زاده ارزش فرش های پشمی صادره از ایران به ترکیه در سال 1907م/1325ق، 
19٬893٬913 قران بوده است )جمال زاده، 1376، ص20(. عالوه بر همجواری ترکیه با ایران، 
تعیین حقوق گمرکی ثابت )صدی یازده( ازطرف دولت ترکیه برای فرش های صادراتی 
ایران در طی سال های قبل از جنگ جهانی اول )1914م/1333ق(، از عوامل تأثیرگذار در 

افزایش صادرات فرش به این کشور بوده است )استادوخ، 1304/33/84ش، برگ 6-5(.
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6. 2. روسیه
روابط تجاری ایران با روسیه از دورۀ صفوی قوت گرفت و با ادامه در دورۀ قاجار وارد 
مرحله ای جدید شد. در این دوره، در نیمۀ اول قرن 19م/13ق انعقاد عهدنامه های گلستان 
)1813م/1228ق( و ترکمانچای )1828م/1243ق( زیربنای روابط تجاری ایران با روسیه 
شد و تعرفۀ گمرکی 5 درصد بر ورود کاالهای روسی به کشور، الگوی قرارنامه های 
بازرگانی ایران با روسیه شد. به این ترتیب و در نیمۀ دوم قرن مذکور این کشور به صورت 
یکی از مهم ترین طرف های تجاری ایران درآمد؛ به طوری که »... میزان تجارت ایران با 
روسیه از 9 میلیون روبل در سال 1875م به 34 میلیون روبل در سال 1895م ...« )ترابی 
فارسانی، 1384، ص27( رسید. دراین میان، اگرچه تراز بازرگانی به نفع روسیه بود، ولی 
صادرات ایران به بازار روسیه نیز قابل توجه بود. از دالیل اصلی رشد صادرات ایران به 
روسیه عالوه بر همسایگی روسیه با نواحی حاصلخیز ایران مانند خراسان، مازندران، گیالن 
و آذربایجان، ایجاد راه های شوسه در شمال کشور توسط کمپانی های روسی هم بود که 

باعث سهولت در حمل ونقل مال التجاره به این کشور می شد )دالمانی، 1335، ص102(.
فرش ازجمله اقالم صادراتی ای بود که از نیمۀ اول قرن 19م/13ق به صورت محدود 
و ازطریـق مبـادی و کانـون های تجـاری شمال کشـور راهی بازارهـای روسیه می شد 
)Ittig, 1990, Vol 4, pp 878-879(. از نیمۀ دوم سدۀ مذکور و هم زمان با سرمایه گذاری تجار 

بومی در تولید و تجارت فرش، صادرات این کاال به کشورهای همجوار ازجمله روسیه 
افزایش یافت. گزارش های موجود نیز بیانگر آن است که در دهۀ 1860م/1276ق، ارزش 
کل صادرات قالی و دیگر فرآورده های پشمی به روسیه به 17٬000 لیرۀ استرلینگ رسید 
)سیف، 1373، ص171(. البته در این زمان فقط 10 درصد از فرش های صادراتی ایران 
راهی بازارهای روسیه می شد و بخش اعظم آن ازطریق ترکیه به بازارهای اروپا و آمریکا 

صادر می شد )سیف، 1373، ص171(.
باوجوداین چنان که پیشتر هم اشاره شد اوج صادرات فرش ایران در دورۀ قاجار، 
مربوط به دهۀ آخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق بوده است. در این زمان با تقاضای 
روزافزون اروپایی ها و آمریکایی ها برای فرش ایران و سرمایه گذاری کمپانی های غربی 
ازجمله تجار و شرکت های روسی در صنعت فرش کشور، صادرات این کاال به خارج 
از کشور، ازجمله به بازارهای روسیه، از رونق خاصی برخوردار شد. مستندات موجود 
نیز نشان می دهد که بازار روسیه در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق سهم 
قابل توجهی از فرش های صادراتی ایران را به خود اختصاص می داده است؛ به طوری که 
»دالمانی«، ارزش قالی های صادره از ایران به بازارهای روسیه در ابتدای قرن 20م/14ق 
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را حدود 5٬000٬000 فرانک برآورد می کند )دالمانی، 1335، صص 102-103(. عالوه بر 
تجار و بازرگانان داخلی، تجار و شرکت های روسی سرمایه گذار در صنعت فرش ایران 
هم از صادرکنندگان فرش به کشور روسیه بودند. ازجملۀ این شرکت ها تجارت خانۀ 
 »محمدوف گنجه ای« بود که در سال 1898-1899م/1316-1317ق، در تبریز در محلۀ 
»نوبر«1، یک کارخانۀ قالی بافی بزرگ، متشکل از کارگاه های فرش بافی، رنگرزخانه، انبار 
و نانوایی احداث کرده بود. این کارخانه 200 دار بافندگی )فلور، 1393، ص41؛ سیف، 
1373، ص174( و 600 کارگر و یا بافنده )اوبن، 1362، ص86( داشت و فرش های 
تولیدی خود را عمدتاً به بازارهای روسیه و ازطریق این کشور به کشورهای اروپایی صادر 

می کرد.
در دهۀ اول قرن 20م/14ق تجار و شرکت های روسِی بیشتری به سرمایه گذاری در 
تولید، به ویژه در تجارت فرش ایران جذب شدند )استادوخ، 1326/61/1ق، برگ 22؛ 
ساکما، 240/4797، برگ 1-2( و حجم و ارزش فرش های صادره از ایران به بازارهای 
روسیه نیز افزایش پیدا کرد. به طوری که »جمال زاده« ارزش فرش های پشمی صادره از ایران 
به روسیه در دهۀ اول قرن 20م/14ق )1907-1908م/1325-1326ق( را 6٬948٬632 قران 
برآورد می کند )جمال زاده، 1376، ص20(. گفتنی است که این روند باوجود وقفه ای کوتاه 

در طول سال های جنگ جهانی اول کماکان تا پایان دورۀ قاجار ادامه داشته است.

6. 3.  اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا
یکی از تحوالت اساسی عصر صفوی شکل گیری روابط تجاری ایران با اروپا بود. در این 
زماْن تجارت فرش های نفیس ایرانی توسط شرکت های اروپایی -که در قرن 17م/11ق 
در خلیج فارس در رفت وآمد بوده اند- )Walker, 1990, Vol 4, pp 867-868(، بخش مهمی از 

مبادالت تجاری ایران با اروپا را تشکیل می داده است.
در دورۀ قاجار، در نیمۀ نخست قرن 19م/13ق، روابط تجاری اروپا با ایران ازطریق 
تبریز در شمال وارد مرحله ای جدید شد و سیر صعودی  خلیج فارس در جنوب و 
شتابنده ای پیدا کرد )عیسوی، 1362، صص 136-140(. در این زمان بخش اعظم تجارت 
اروپا با ایران به ترتیب به کشورهای انگلستان و فرانسه اختصاص داشت. در نیمۀ قرن 
19م/13ق »... انگلستان بزرگ ترین طرف تجاری ایران بود و 50 درصد یا بیشتر ]از[ 
)فوران، 1387،  داشت«  در دست  را  ایران  واردات  ]از[  بیش از 50 درصد  و  صادرات 
ص172(. در این زمان، فرانسه و به ویژه انگلستان از بازارهای عمدۀ قالی ایران در اروپا 
محسوب می شدند و معدود فرش های صادراتی کشور ازطریق حمل به ترکیه و هندوستان 

1. محله ای تاریخی در مرکز شهر تربیز در 
دورۀ قاجار.

مصطفی مالیی



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

راهی بازارهای این دو کشور می شد )Walker, 1990, Vol 4, p 879؛ فلور، 1393، ص23؛ شاکری، 
1384، ص89(.

در نیمۀ دوم قرن 19م/13ق به مقدار زیادی بر حجم مبادالت تجاری ایران با اروپا 
افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت؛ به طوری که جمع ارزش 
به  از 1/7 میلیون پوند استرلینگ در سال 1875م/1292ق،  ایران  با  انگلستان  دادوستد 
3 میلیون پوند در سال 1895م/1312ق بالغ شد )فوران، 1387، ص174(. اگرچه تراز 
تجارت خارجی به سود بریتانیا بود )عیسوی، 1362، صص 205-208(، ولی صادرات 
ایران هم به بریتانیا قابل توجه بود. فرش، ابریشم، حبوبات، تنباکو، پنبۀ خام و تریاک، 

ازجمله اقالم صادراتی ایران به انگلستان بودند )عیسوی، 1362، ص206(.
در اواخر قرن 19م/13ق هم زمان با تقاضای روزافزون اروپایی ها و آمریکایی ها برای 
فرش ایران )کرزن، 1387، ج2، ص623( و به تبع آن سرمایه گذاری شرکت های غربی در 
صنعت فرش کشور، صادرات این کاال به اروپا و آمریکا رشد و رونق خوبی پیدا کرد. در 
این زمان پس از بازار فرش ترکیه و روسیه، بازار کشورهای انگلستان، ایاالت متحدۀ آمریکا 
و فرانسه، مهم ترین بازارهای فرش ایران محسوب می شدند و قسمت عمدۀ فرش های 
تولیدی در مناطق عراق )اراک(، کردستان، خراسان، فارس )کرزن، 1387، ج2، صص 
52، 625(، همدان، کاشان و کرمان به این کشورها صادر می شد. بنابر برخی گزارش های 
بوده  ایران  از  انگلستان  اقالم وارداتی  بزرگ ترین  قالیچه  قالی و  این دوره  موجود، در 
)کوزونتسوا، 1386، ص240( و بنابه گفتۀ »اوبن« بازار عمدۀ آن شهر منچستر بوده است. 
قسمت عمدۀ این فرش ها در خود انگلستان عرضه می شد و بقیه در سایر کشورهای 
منطقه به فروش می رسید )اوبن، 1362، ص384(. اگرچه اسناد موجود جزئیات صادرات 
فرش ایران به بازار فرانسه را در اختیار ما قرار نمی دهد، ولی براساس مستندات، صادرات 
این کاال از ایران به ایاالت متحدۀ آمریکا رونق خوبی داشته است؛ به طوری که در سال 
1903م/1321ق سفارت ایران در واشنگتن طی مکاتبه با »وزارت امور خارجه« وقت 
می آورد: »... متاعی که از ایران حاال به آمریکای شمالی )اتازونی( می آورند، قالی و فرش 
است؛ خاصه پس از تشکیل سفارت َسنیّه1 در واشنگتن، هرسال زیادتر می شود و وسعت 
پیدا می کند...« )استادوخ، 1321/11/5ق، برگ 100(. گفتنی است در اواخر دورۀ قاجار، 
نه تنها بخش اعظم مدیریت تولید فرش کشور در دست کمپانی های آمریکایی بوده، بلکه 
بازار آمریکا مهم ترین بازار فرش ایران، به ویژه فرش های منطقۀ اراک و کرمان )ادواردز، 

1368، صص 159-160، 230( محسوب می شده است.
اگرچه فرش های صادره از ایران، عمدتاً ازطریق ترکیه و روسیه راهی بازارهای اروپا 

1. َسنّیه /saniy[y]e/: نیکو؛ عالی؛ بلندمرتبه.
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و آمریکا می شده است، بااین حال، بنابر مستندات موجود، شرکت های غربی سرمایه گذار 
در بخش تولید و تجارت فرش، به ویژه شرکت های آمریکایی خود نیز مستقیماً مال التجارۀ 
مزبور را ازطریق مراکز گمرکی بندرعباس، بوشهر، کرمانشاه، تبریز و انزلی به بازارهای 
آمریکا و اروپا صادر می کرده اند )استادوخ، 1328/54/28ق، برگ 15(. اسناد موجود بیانگر 
آن است که در اوایل قرن 20م/14ق حدود ده الی یازده نمایندگی تجاری عمدتاً انگلیسی 
و آمریکایی در منطقۀ عراق )اراک( )استادوخ، 1329/26/9ق، برگ 83( و کرمان )استادوخ، 
1305/38/13ش، برگ 35( در تولید، تجارت و صادرات فرش ایران سرمایه گذاری و 
فعالیت داشته اند و مال التجارۀ خود را مستقیماً به بازارهای لندن، نیویورک و پاریس صادر 
می کرده اند )ساکما، 240/3246، برگ 11(. بااین حال، اسناد و گزارش های به جامانده از 
به  ایران  از  ارزش فرش های صادراتی  میزان و  از  اندکی  بسیار  قاجار، اطالعات  دورۀ 
اروپا و آمریکا در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق، به دست می دهد. بنابه 
گفتۀ »جمال زاده«، طی سال های 1907-1908م/1325-1326ق ارزش فرش های پشمی 
صادره از ایران به انگلستان و ایاالت متحدۀ آمریکا، به ترتیب 360٬410 و 493٬690 قران 
بوده است )جمال زاده، 1376، ص20(. نتیجه آن که در این زمان سهم انگلستان و آمریکا 
از بازار فرش ایران، تقریباً نزدیک به هم و خیلی کمتر از سهم ترکیه )22٬360٬623 قران( 
)جمال زاده، 1376، ص20( و روسیه )20٬901٬985 قران( )جمال زاده، 1376، ص20( 
بوده است؛ ولی در دهۀ دوم قرن 20م/14ق و در سال های قبل از جنگ جهانی اول، دو 
کشور مذکور سهم عمده ای از بازار فرش ایران را به خود اختصاص دادند )جمال زاده، 

1376، ص20؛ ساکما، 240/17196، برگ 14-1(.
الزم به ذکر است، عالوه بر انگلستان، فرانسه و ایاالت متحدۀ آمریکا، کشورهای 
برگ 3(،  )استادوخ، 1320/19/15ق،  بلژیک  برگ 1(،  )استادوخ، 1326/1/32ق،  هلند 
و   )92 برگ  1304/38/56ش،  )استادوخ،  آلمان   ،)7 برگ   ،240/3368 )ساکما،  ایتالیا 
چک واسلواکی )ساکما، 240/3368، برگ 4-7( نیز از دیگر بازارهای عرضۀ فرش ایران 
در اروپا در اواخر قرن 19م/13ق و به ویژه اوایل قرن 20م/14ق بودند و فرش ایران مستقیم 
و غیرمستقیم به این کشورها نیز صادر می شد. البته اسناد موجود هیچ گونه اطالعاتی از 

میزان و ارزش فرش های صادره از ایران به این کشورها به دست نمی دهند.
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7.  نتیجه گیری
با تثبیت سلسلۀ قاجار و برقراری امنیت و آرامش نسبی در کشور در اوایل قرن 19م/13ق، 
جریان تولید و تجارت فرش پس از پشت سرگذاشتن دوره ای از رکود نسبی -در فاصلۀ 
سقوط سلسلۀ صفوی تا شکل گیری و تثبیت سلسلۀ قاجار- مجدداً در بستر گذشته از سر 
گرفته شد. در نیمۀ اول قرن 19م/13ق فرش بافی بیشتر به صورت حرفه ای روستایی تلقی 
می شد و بافت آن به میزان محدود و عمدتاً به عنوان کاالی تجاری داخلی مطرح بود؛ ولی 
از اواسط این قرن، تحت تأثیر آشنایی و عالقه مندی غربی ها به فرش ایران و با تقاضای 
ناگهانی ازجانب آن ها برای این کاال، به تدریج در نیمۀ دوم سدۀ 19م/13ق سرمایۀ داخلی 
و خارجی در صنعت فرش کشور به راه افتاد و تولید و تجارت آن رونق خوبی گرفت. 
تجار بومی از پیشگامان سرمایه گذاری در این بخش بودند؛ ولی افزایش تقاضا برای فرش 
ایران در اواخر قرن 19م/13ق گسترش تولید آن را ایجاب می کرد و سرمایۀ محلی ایران 
در چنان وضعیت مناسبی نبود تا بافت فرش را توسعه دهد؛ بنابراین شرکت های خارجی 
)عمدتاً غربی( در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق، تحت تأثیر عواملی چون 
رشد روزافزون تقاضا برای فرش ایران در بازارهای جهانی، هم چنین دردسترس بودن مواد 
اولیه نظیر پشم و ابریشم و نیروی انسانی ارزان و فراوان در داخل کشور )عمدتاً زنان و 
کودکان( بازار فرش ایران را سودمند یافتند و به سرمایه گذاری در تولید و تجارت فرش 

روی آوردند.
از این زمان به بعد با توسعۀ همه جانبه در صنعت فرش کشور نه تنها تولید این فرآورده 
گسترش یافت، بلکه تجارت آن نیز جنبۀ جهانی پیدا کرد و فرش به بیشتر کشورها 
صادر شد. در اواخر قرن 19م/13ق و اوایل قرن 20م/14ق صادرات فرش ایران به دو 
صورت مستقیم و غیرمستقیم و ازطریق مبادی و کانون های صادرات و واردات کشور، 
یعنی آذربایجان، خراسان، فارس، بندرهای خلیج فارس و کرمانشاه انجام می شد. به این 
صورت که گاهی قسمتی از مال التجارۀ مزبور ازطریق حمل به ترکیه، هندوستان و روسیه، 
راهی بازارهای اروپا و ایاالت متحدۀ آمریکا می شد و در برخی مواقع، تجار و بازرگانان 
و شرکت های سرمایه گذار در تولید و تجارت فرش ایران، خود مستقیماً این کاال را به 

کشورهای مزبور صادر می کردند.
عوامل رشد تولید و رونق تجارت فرش ایران در اواخر قرن 19م/13ق عبارت بودند از: 
امنیت )سیاسی و اقتصادی( نسبی بین المللی و داخلی در طی سال های قبل از جنگ جهانی 
اول؛ رشد تقاضا برای فرش ایران ازجانب غربی ها؛ و سرمایه گذاری شرکت های خارجی 
در صنعت فرش کشور. اسناد و گزارش های موجود نشان می دهد که با سرمایه گذاری 
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شرکت های تولیدی و تجاری خارجی در صنعت فرش کشور در اواخر قرن مذکور، تعداد 
دارهای قالی بافی در مراکز قالی بافی کشور چندبرابر شد و تولید فرش افزایش یافت؛ و 
به تبع آن صادرات فرش ایران به خارج از کشور نیز بیشتر رونق گرفت. البته فعالیت های 
تولیدی و تجاری این شرکت ها در صنعت فرش کشور باعث ورود رنگ های شیمایی و 
هم چنین طرح و نقش های موردپسند این شرکت ها و مشتریان آن ها به صنعت مزبور شد 

و در بلندمدت آسیب های جدی به این صنعت و هنر اصیل ایرانی وارد کرد.
درپایاْن گفتنی است ازآن جاکه صنعت فرش از صنایع منحصربه فرد کشور در طی 
قرن 19م/13ق و نیمۀ اول قرن 20م/14ق بوده و محصوالت آن به بیشتر کشورهای دنیا 
صادر می شده است، امید است تا با انتشار اسناد بیشتری )در داخل و خارج از کشور( در 
این حوزه، در تحقیقات آینده زوایای بیشتری از وضعیت تولید، تجارت و صادرات فرش 

ایران در دورۀ قاجار روشن شود.
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چڪیده:

هدف: این پژوهش با تکیه بر اسناد، انتخابات دورۀ پنجم مجلس شورای ملی در حوزۀ انتخابیۀ اصفهان 

را بررسی می کند و با تبیین نقش گروه های ذی نفوذ سیاسی در مبارزات انتخاباتی، تحلیلی آماری از 

روند شمارش آرا و نتیجۀ نهایی انتخابات به دست می دهد.

روش/ رویکرد پژوهش: تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تلفیقی از دو روش کیفی و کمی 

مبتنی بر منابع اسنادی، مطبوعاتی و کتاب خانه ای انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: انتخابات دورۀ پنجم مجلس شورای ملی در حوزۀ انتخابیۀ اصفهان بسیار رقابتی 

و تنگاتنگ بوده است. حضور رضاخان سردارسپه به عنوان داوطلب نمایندگی در چندین حوزۀ انتخابیه 

ازجمله در اصفهان -که بیشتر با هدف نمایش قدرت انجام می شد تا رسیدن به کرسی نمایندگی 

مجلس- به تنش سیاسی بین هواداران رضاخان و عوامل لشکر جنوب از یک سو و حلقۀ علمای اصفهان 

در سوی دیگر کشیده شد. یافته های این تحقیق هم چنین مؤید نوعی تضاد تعیین کننده بین رأی 

توده های روستایی با جمعیت شهری است. رأی شهر اصفهان به کاندیداهای موردحمایت آقانورالله 

نجفی تمایل داشته است و رأی روستاها -که در دست مالکان بوده است- عمدتاً به سبد نامزدهای 

دیگری ریخته شده است. درپایان، اگرچه نتیجۀ تجمیعی رأی شهر و توابع به شکست ائتالف علما 

انجامید، ولی تحلیل نتایج این انتخابات نشان می دهد که روحانیون در صندوق شهر، نه تنها از سایر 

کاندیداها بلکه حتی از خود رضاخان نیز بیشتر رأی کسب کرده اند.

کلیدواژه ها: مجلس شورای ملی؛ اصفهان؛ مجلس پنجم؛ رضاخان؛ آقانورالله نجفی.
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1. مقدمه
دورۀ پنجم مجلس شورای ملی به لحاظ نقش سرنوشت سازی که در تصویب قانون انقراض 
سلطنت قاجار و شکل دادن به تاریخ ایران معاصر داشته، همواره موضوع پژوهش ها و 
محل ارزیابی های گوناگون تاریخی بوده است. اکثریت مجلس پنجم نردبام صعود رضاخان 
سردارسپه از وزارت جنگ به رئیس الوزرایی شد و حامی او در کنارزدن آخرین وارث 
تاج وتخت قاجار و نشستن بر تخت پادشاهی شد. دراین میان، انتخابات جنجال برانگیز 
مجلس پنجم و تالش رضاخان برای تأثیرگذاری بر روند این انتخابات با استفاده از همۀ 
روش های قانونی و غیرقانونی و گسیل اکثریتی از نمایندگان هوادار خود به مجلس، 
بر کمتر محققی در حوزۀ تاریخ معاصر ایران پوشیده مانده است. با انتشار تلگراف های 
ردوبدل شده بین وزارت جنگ و امرای ارتش در مجموعۀ دوجلدی »انتخابات مجلس 
پنجم به روایت اسناد«، زوایای پنهان دخالت های رضاخان )وزیر جنگ وقت(، امرای ارتش 
و هواداران سیاسی او در فرایند انتخابات، به روی محققان مکشوف شد. به دنبال این اثر، 
پژوهش دیگری با تکیه بر بخشی متمایز از اسناد منتشرنشدۀ وزارت جنگ، مضبوط در 
مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، ارائه شد )آبادیان، 1388(. مقالۀ مفصل دیگری 
نیز برمبنای همین اسناد به واکاوی انتخابات مجلس پنجم پرداخته است )دریایی، 1390(. 
درنهایت مجموعۀ کامل تری از این اسناد، بن مایۀ کتاب »روزشمار تاریخ معاصر ایران« 
قرار گرفته است که به صورت ضمنی شرحی از حوادث انتخابات مجلس پنجم را، ذیل 
وقایع مربوط به سال 1302ش می توان در آن ردیابی کرد. باوجوداین کوشش ها، هم چنان 
به دالیلی چند معمای پیچیدۀ انتخابات مجلس پنجم نیازمند تحقیق و پژوهش بیشتر است. 
نخست آنکه پژوهش های عرضه شده تاکنون، به دلیل پرداختن به همۀ حوزه های انتخابیه در 
سراسر کشور، کمتر در یک حوزۀ انتخابیه دقیق و عمیق شده اند و درنتیجه این پژوهش ها 
بعضاً دچار کلی گویی و تعمیم های نادرست شده اند. دوم اینکه تحقیقات گذشته عمدتاً به 
اسناد وزارت جنگ و نهایتاً سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران اکتفا کرده اند و از گنجینۀ 
ارزشمند اسناد انتخابات موجود در مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی غفلت کرده اند. این 
در حالی است که اسناد مجلس شامل اطالعات منحصربه فردی هم چون صورت مجلس 
انجمن نُّظار انتخابات، اعتراضات و شکایات واردشده به نتایج انتخابات، مدارک ارائه شدۀ 
ُشّکات به مجلس شورای ملی دربارۀ تقلب های انتخاباتی، اعتبارنامۀ نمایندگان و اسنادی 
ازاین دست اند که در سایر مراکز آرشیوی نمونۀ آن ها را نمی توان یافت؛ و درنهایت، عمدۀ 
مطالعات پیشین غالباً رویکردی کیفی و توصیفی به موضوع داشته اند و حال آنکه اعداد و 
ارقام ارائه شده در اسناد مربوط به انتخابات ادوار مجلس شورای ملی عموماً، و مجلس 

محمد افقری
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پنجم خصوصاً، نیاز مبرم به استفاده از روش های کمی و ارائۀ تحلیل های آماری را فراروی 
ُموّرخان قرار می دهد.

آنچه این پژوهش را از تحقیقات گذشته متمایز می کند، اوالً تخصصی بودن موضوع 
مقاله در محدودۀ انتخابات مجلس پنجم در حوزۀ انتخابیۀ اصفهان است که تاکنون تحقیقی 
مستقل در این زمینه انجام نشده است. ثانیاً در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از 
اسناد منتشرنشدۀ پروندۀ انتخابات اصفهان، موجود در بایگانی مجلس، به ویژه با تأکید بر 
صورت مجلس انجمن نُّظار، تفسیری روشن تر از جریان انتخابات این حوزۀ انتخابیه عرضه 
شود. ثالثاً در این مقاله با ارائۀ داده های کمی موجود از روند تدریجی شمارش و اعالم 
نتایج آرا در قالب نمودارهای خطی، تحلیلی آماری به دست داده می شود که براساس آن 

به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیر هستیم:
1. انتخابات مجلس پنجم در اصفهان تا چه اندازه سالم بوده است؟

2. اعتراضات واردشده به نتایج انتخابات چه بوده و به چه سرانجامی رسیده است؟
3. تحلیل آماری نتایج شمارش آرا تا چه میزان دعاوی طرفین پیروز و مغلوب این 

انتخابات را تأیید می کند؟

2. رضاخان، انتخابات مجلس پنجم و اهمیت حوزۀ انتخابیۀ اصفهان
تحلیل انتخابات مجلس پنجم بدون درنظرگرفتن سیر صعود رضاخان در سیاست ایران، 
ممکن نیست. رضاخان سردارسپه )عامل نظامی کودتای سوم اسفند 1299( برخالف 
سیدضیاءالدین طباطبایی )نخست وزیر برآمده از کودتا( و دولت مستعجل او، قصد نداشت 
که به سادگی عرصۀ سیاست ایران را خالی کند. رضاخان میرپنج در همان کابینۀ سید 
ضیا توانسته بود رقیب خود ماژور مسعودخان کیهان را کنار زند و با عنوان سردارسپه 
جایگاه خود را در نقش وزیر جنگ تثبیت کند. او این سمت را در کابینۀ قوام السلطنه، 
مستوفی الممالک و مشیرالدوله نیز حفظ کرد. رضاخان به کمک ارتشی که از ادغام قوای 
دیویزیون1 قزاق و ژاندارمری به وجود آورد )Cronin, 1994, p724( توانست در میان نخبگان 
سیاسی، خود را بانی و حافظ امنیت جدیدی معرفی کند که بعداز سال های پرآشوب 
پای  جای  به زودی  )کرونین، 1389، ص36(.  بود  شده  کشور حکمفرما  در  مشروطه 
سردارسپه در وزارت جنگ چنان محکم شد که حتی قوام السلطنه را هم از میدان به در کرد 
)البصری، 1350، ص35؛ مستوفی، 1384، ج3، ص564(. درنتیجه وقتی مستوفی الممالک 
استعفا داد و مشیرالدوله ردای نخست وزیری را بر تن کرد، بیش از دو سال حضور در 
1. لشگردنیای متالطم سیاست آن روز ایران، به این کهنه قزاق آموخته بود که برای تضمین بقای 

تحلیــل انتخابــات دورۀ پنجــم 
مجلــس شــورای ملــی ...
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سیاسی صرفاً نمی تواند به قدرت نظامی تکیه کند و باید: »بتواند اکثریت مطیع حرف شنوی 
در مجلس برای خود دست وپا کند« )مستوفی، 1384، ج3، ص582(. بنابراین سردارسپه 
تمام اهتمام خود را متمرکز کرده بود تا با توسل به همۀ روش های قانونی و غیرقانونی، 
در انتخابات مجلس پنجم تأثیر بگذارد و نمایندگانی را راهی مجلس کند که هواخواه و 
حامی سیاست های او باشند. نتیجه آن بود که سرنوشت انتخابات ایاالت و والیات برای 

نخستین بار به دست امرای ارتش و وزارت جنگ افتاد )بهار، 1357، ص307(.
بااین حال حوزۀ نفوذ سردارسپه تنها به ارتش محدود نمی شد. ارادۀ معطوف به قدرت 
او حمایت بخشی از روشن فکران تجددخواه را پشت سر داشت )آبادیان، 1384( و حتی 
در شهری مذهبی و سنتی مانند اصفهان، اقشار جوان و کم تجربه تر جامعه را مجذوب خود 
کرده بود )سیف پور فاطمی، 1387، ص382(. انفعال و انزوای دیگر نخبگان سیاسی ایران 
نیز در نیل آهسته و پیوستۀ رضاخان به قدرت بی تأثیر نبود )اطاعت، 1385، ص9؛ بیات، 
1378، ص39(. پیشرفت های وزارت جنگ در چشم مطبوعات اصفهان روندی قابل توجه 
ارزیابی می شد. میرزامحمدتقی ادیب خراسانی -که مقارن با این ایام جریدۀ صبح امید را در 
اصفهان منتشر می کرد- می نویسند: »اگر به دقت مالحظه کنیم از چندی ]پیش[ به این طرف 
به طرف  تعالی،  و  ترقی  سیرِ  درعوِض  وزارت جنگ  به استثنای  ایران  وزارت خانه های 
انحطاط و تنزل سیر کرده، بلکه بعضی وزارت خانه ها مثل وزارت معارف تمام مؤسسات 
و هیئآت خود را درنتیجۀ بی پولی ازدست داده اند. وزارت عدلیه و خارجه نیز در سیر 
قهقرایی شریک بوده و انحطاط روحانی آن ها را شامل شده ... فقط وزارت جنگ است که 
در سایۀ قدرت و استیالی آقای سردارسپه از همگنان خود جلو افتاده، با یک حالت ترقی 
بر عظمت و وسعت خود می افزاید« )صبح امید، سال اول، ش20، 20بهمن1300(. توسعۀ 
این وزارت خانه و محکم ترشدن پایه های قدرت رضاخان تا زمان انتخابات مجلس پنجم 
هم چنان ادامه یافت. در چنین شرایطی بود که سردارسپه در گام نخست تمام امکانات 
وزارت جنگ، نظامیان و هواداران سیاسی خود را برای شناخت افراد مناسب و هم سو برای 
راه یابی به مجلس، بسیج کرد. مجموعه تلگراف هایی که در جریان انتخابات مجلس پنجم 
از وزارت جنگ به امرای ارتش در سرتاسر کشور فرستاده شده )انتخابات مجلس پنجم 
به روایت اسناد، 1384، ج1؛ آبادیان، 1388( حاکی از ارادۀ رضاخان برای تأثیرگذاری در 
انتخابات و نفوذ حداکثری در مجلس پنجم است. رضاخان در گام بعدی طی مانور سیاسی 
برنامه ریزی شده ای شخصاً از چندین حوزۀ انتخابیه کاندیدای وکالت مجلس شد. درواقع 
نَفس نمایندگی برای وزیر جنگ اهمیتی نداشت، بلکه او تنها درصدد مشروعیت بخشیدن 
به چهرۀ سیاسی خود برای اقدامات بلندپروازانۀ بعدی بود که بدون همراهی اکثریتی مطیع 

محمد افقری
مرتضی دهقان نژاد

مرتضی نورائی 



47
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

در پارلمان ممکن نبود. برای اجرای این برنامه سعی شده بود حتی المقدور حفظ ظاهر 
مرعی باشد. در بخشنامۀ محرمانه ای که چندی پیش از شروع انتخابات به متولیان وزارت 
جنگ ارسال شد تأکید شده بود: »ازنقطه نظر مصالح و مقتضیات داخلی و خارجی مقتضی 
است قدغن فرمایند در پرده و به طور خفا اقدامات مؤثری به عمل آورند که حضرت 
معظم له از آن حوزه به وکالت انتخاب شوند؛ ولی به ترتیبی که منبع و سرمنشأ اقدامات 

به کلی مجهول و نامعلوم باشد« )فراهانی، 1389، ج3، ص61(.
اصفهان، به واسطۀ اهمیت سیاسی و اجتماعی، یکی از مهم ترین حوزه هایی بود که 
رضاخان شخصاً در آن نامزد شد. به نظر می رسد مهم ترین انگیزۀ رضاخان از کاندیداتوری 
در این حوزۀ انتخابیه، نمایش قدرت دربرابر روحانیت اصفهان به مرجعیت آقانوراهلل نجفی 
بوده است که به طور سنتی و سازمان یافته کنترل سیاسی امور شهر را چه در انجمن بلدیه و 
چه در ادوار پیشین انتخابات مجلس در دست داشته اند. مهم ترین پشتوانۀ رضاخان برای 

این اقدام، استقرار لشکر جنوب در اصفهان بود.

3. نامزدهای منایندگی مجلس پنجم در اصفهان
و  پررونق ترین  از  یکی  کاندیداها،  تعدد  به دلیل  اصفهان،  در  پنجم  مجلس  انتخابات 
رقابتی ترین ادوار انتخابات مجلس شورای ملی در این حوزۀ انتخابیه بود. به غیراز نامزدی 
صوری رضاخان، چهره های سرشناس شهر هم چون عمادالسلطنۀ فاطمی، دکتر سیداحمد 
احتشام الحکما، میرزایحیی دولت آبادی، علی اکبر شیخ االسالم اصفهانی، محمدباقر الفت، 
میرزاحسین خان جالءالسلطنه، میرزاحسین خان نائینی )فاطمی(، سیدحبیب اهلل امین التجار، 
افتخارالسادات، میرزاعلی آقا خراسانی مدیر روزنامۀ جهاد اکبر، میرزافتح اهلل وزیرزاده مدیر 
 ،a1348 ،میرزامسیح خان حافظ الصحه ریاست صّحیۀ شهر )مهدوی روزنامۀ اخگر و 
ص500( نیز داوطلب نمایندگی مجلس پنجم شورای ملی بودند. افزون بر این اشخاص، 
نام افرادی در میان کاندیداها به چشم می خورد که به دلیل نداشتن لقب و مرسوم نبودن نام 
خانوادگی در آن زمان، چندان نمی توان هویت آن ها را به لحاظ تاریخی بازنمایی کرد. 
برای نمونه افرادی با نام های میرزاسیدحسن، آقاشیخ حسین، و حاج شیخ ابوالفضل نیز در 
میان کاندیداها بودند )اخگر، فوق العاده، 13آذر1302(. از این میان تنها می توان حدس زد 
که میرزاسیدحسن، سیدحسن قمشه ای معروف به امام زاده یکی از اعضای انجمن بلدی 
اصفهان باشد که روابط نزدیکی با آقانوراهلل نجفی داشته است )مهدوی، 1371، ص145(. 
تشابه اسمی میرزاسیدحسن نباید به اشتباه گرفتن او با »سیدحسن مدرس« نمایندۀ مشهور و 
معتبر تهران منجر شود؛ چراکه مطابق اسناد انتخابات مجلس شورای ملی، مدرس باوجود 
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معروفیت محلی و زمینۀ انتخاب در اصفهان در هیچ دوره ای از این حوزۀ انتخابیه کاندید 
نشده است.

عمادالسلطنه )سیدمهدی مشیر فاطمی(، فراتر از نمایندگی مجلس، به عنوان یکی 
از سیاستمداران تأثیرگذار دورۀ پهلوی شناخته می شود. او فرزند ارشد میرزامحمدباقر 
مشیرالملک )پیشکار ظل السلطان( بود که به دنبال ارتقای پدرش در دستگاه شاه زادۀ قاجار، 
با خانوادۀ سلطنتی سبب رشد و ترقی روزافزون  ازدواج  این خاندان وصلت کرد.  با 
عمادالسلطنه شد؛ به طوری که سیدمهدی تدریجاً در زمرۀ مالکان و افراد ذی نفوذ شهر 
اصفهان درآمد )مجلسی، a1352، ص49؛ یغمایی، 1352، ص103(. هم چنین تحصیل در 
مدرسۀ نوین باقریه که پدرش در اصفهان بنیان گذاشته بود او را برای تصدی مشاغل دولتی 
آماده کرد )مجلسی، b1352، ص47(. عمادالسلطنه در روزگار جوانی به عنوان کارمند وزارت 
مالیه در اصفهان، یزد و کرمان تجربۀ خدماتی هم کسب کرده بود. غالباً چنین تصور می شود 
که او جایگاه سیاسی اش را به دلیل همراهی با سیاست های رضاخان به دست آورده است، 
ولی باید توجه داشت زمانی که هنوز اثری از رضاخان در سیاست ایران نبود، عمادالسلطنه 
توانسته بود به عنوان نمایندۀ مردم اصفهان به مجلس چهارم راه یابد. عمادالسلطنۀ فاطمی 
ذکر  فاطمی«  »مصبح  به اشتباه  را  او  هویت  انقالب«  دو  بین  »ایران  کتاب  نویسندۀ  که 
کرده است )آبراهامیان، 1377، ص297(، اینک در آستانۀ انتخابات دورۀ پنجم و به پشتوانۀ 
تجربۀ نمایندگی دورۀ پیشین، مجدداً داوطلب وکالت مجلس شده بود. عمادالسلطنۀ بعدها 
فراتر از اصفهان و در ردیف رجال سیاسی سرشناس ایران قرار گرفت به گونه ای که 
عالوه برنمایندگی ادوار چهارم، پنجم، ششم و هشتم این حوزه انتخابیه، سوابقی مانند 
وزارت معارف در کابینۀ سردارسپه، وزارت عدلیه در کابینۀ فروغی )کسروی، 1323، 
ص87؛ امینی، 1395، ص401(، وزارت داخله در کابینۀ مستوفی الممالک، نمایندگی دورۀ 
چهاردهم نائین در مجلس شورای ملی، استانداری گیالن، استانداری فارس، شهرداری 
تهران و نمایندگی مجلس سنا در کارنامۀ این سیاستمدار زبدۀ اصفهانی دیده می شود 

)یغمایی، 1352، ص107(.
دکتر سیداحمد احتشام چهره ای جدید در انتخابات مجلس شورای ملی بود. او فرزند 
میرزامحمدخلیل، نوۀ میرزااحمد طباطبایی و اصالتاً زواره ای بود. سیداحمد در جوانی 
راهی تهران شد و در مدرسۀ دارالفنون در رشتۀ طبابت تحصیل کرد، جزوه ای با نام »رسالۀ 
وبائیه« نگاشت و تا پیش از ورود به عالم سیاست شهرتش در طبابت به آن جا رسید که به 
احتشام الحکما ملقب شد )رفیعی مهرآبادی، 1355، ج2، ص202(. سیداحمدخان اینک 
در آستانۀ پنجاه سالگی قصد داشت تا به پشتوانۀ رأی مردم اردستان و زواره و شهرتی که 
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ز در اصفهان داشت، بخت خود را برای نمایندگی مجلس پنجم در  به عنوان پزشکی ُمبرِّ
این حوزۀ انتخابیه بیازماید.

تأثیرگذار در جنبش مشروطه است و  از چهره های  میرزایحیی دولت آبادی یکی 
نیازی داشته باشد. نکتۀ قابل توجه ازنظر این  شناخته شده تر از آن است که به معرفی 
پژوهش آنکه، نه فقط میرزایحیی، بلکه اساساً خاندان دولت آبادی همواره به بابی گری 
متهم بوده اند )کسروی، 1383، ص291؛ محمود، 1378، ج6، ص263(. البته بسیاری از 
هم عصران دولت آبادی این تهمت را شایعه ای بی اساس برشمرده اند )ناظم االسالم کرمانی، 
1384، ج3، ص558؛ احتشام السلطنه، 1367، ص528(، ولی شهرت ارتباط با سران فرقۀ 
ازلی، آن قدر او را تحت فشارهای سیاسی قرار داده بود که وقتی در دورۀ دوم مجلس 
شورای ملی از کرمان به وکالت انتخاب شد )اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از 
آغاز مشروطیت ... ، 1356، ص19( چون می دانست جمعی از دشمنانش به دستاویز 
بابی گری تصمیم دارند اعتبارنامه اش را رد کنند، در اقدامی پیش دستانه از نمایندگی استعفا 
داد )سعادت نوری، 1346، ص341(. این بار میرزایحیی پس از گذشت 14 سال و در سن 
شصت سالگی مقارن با انتخابات مجلس پنجم پیرانه سر هوای نمایندگی همشهریانش را 

در سر می پروراند.
نامزد دیگر، شیخ علی اکبر شیخ االسالم فرزند میرزارحیم، نوۀ دختری حاج محمدباقر 
)موحد  بود  اصفهان  در  باقدمت  روحانی  خاندانی  به  منسوب  و  مسجدشاهی  نجفی 
ابطحی، 1377، ج1، ص453(. شیخ االسالم که پیشتر در انجمن ایالتی اصفهان به ریاست 
حاج آقانوراهلل عضویت داشت )مهدوی، 1371، ص146(، چندی بعد به ریاست بلدیۀ 
شهر رسید )مهدوی، 1386، ج1، ص357(؛ ولی تجربۀ شهرداری برای او قرین موفقیت 
نبود. سوءمدیریت شیخ علی اکبر گرانی و قحطی اصفهان در جریان جنگ جهانی اول را 
تشدید و ارزاق عمومی را در شهر نایاب کرد )نفیسی، 1386، ص226(؛ به طوری که این 
واقعه بین مردم به »قحطی شیخ االسالمی« معروف شد )جابری انصاری، 1322، ص376(. 
هرچند تداعی ایام آن قحطی، خاطرۀ خوشی در ذهن رأی دهندگان اصفهانی بر جای 
نگذاشته بود، ولی شیخ علی اکبر با پشتوانۀ حمایت بافت مذهبی اصفهان، به عنوان نمایندۀ 
این شهر به مجلس چهارم راه یافته بود و طبیعی بود که در انتخابات دورۀ پنجم نیز مجدداً 
کاندید شود؛ به ویژه آنکه حاج آقانوراهلل نجفی، دایی او و حامی اصلی اش در انتخابات 
مجلس پنجم بود. همین حمایت روحانی درجه اول شهر کافی بود تا رأی توده های مذهبی 

را برای راه یابی شیخ االسالم به مجلس پنجم بسیج کند.
شیخ محمدباقر، که بعدها یکی از مفاخر فرهنگی اصفهان شد و در محافل ادبی با 
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تخلص الفت، شهرتی فراتر از اصفهان یافت، به همراه شیخ االسالم و میرزاسیدحسن از 
دیگر چهره های موردحمایت آقانوراهلل در انتخابات مجلس پنجم بود. او فرزند آقابزرگ 
نجفی بود و آقانوراهلل عمویش محسوب می شد. شیخ محمدباقر مدت ها بود که فعالیت 
از  زمان  آن  در  و  می کرد  همکاری  اصفهان  دموکرات های  با  سابقاً  او  داشت.  سیاسی 
روحانیون روشن فکر شهر به حساب می آمد )الفت، 1347، صفحۀ سی وهشت(. الفت 
دربارۀ کاندیداتوری اش در مجلس پنجم می نویسد: »حاج آقانوراهلل... و عموم طبقات ملت 
اصفهان هم که از دولت رنجش خاطر داشتند، نمایندگان دیگری را می خواستند که ازجمله 
شیخ االسالم بود؛ بنابراین از نام نیک و مقبولیت عامۀ نگارنده استفاده کرده مرا با او و 
یک نفر دیگر برای مجلس درنظر گرفتند« )الفت، 1384، ص24(. این »یک نفر دیگر« 
میرزاسیدحسن بود و همین نکته که الفت در گذر ایام نام او را از خاطر برده است، نمایانگر 

آنست که او نمی تواند شخصیت شناخته شده ای هم چون سیدحسن مدرس بوده باشد.
دموکرات دیگری که در این دوره برای راه یابی به مجلس فعالیت داشت، امین التجار، 
تاجر برجسته و قدیمی اصفهان بود. او با اتکا به همین وابستگی حزبی توانسته بود به عنوان 
نمایندۀ دورۀ چهارم این حوزۀ انتخابیه به مجلس راه یابد. به جز او، میرزاحسین خان فاطمی 
مالک نائینی و جالءالسلطنه، رئیس وقت بلدیۀ اصفهان )صبح امید، سال سوم، ش3، 
19مرداد1302( نیز جزو نامزدهای انتخابات مجلس پنجم بودند. این سه تن اگرچه در 
این دوره موفقیتی نیافتند، اما وقتی که دیدند »رأی رأی پهلوی است« )هدایت، 1385، ج1، 
ص370؛ کمره ای همدانی، 1384، ص81(، با رضاشاه از در سازش درآمدند و در ادوار 

بعدی از حوزۀ انتخابیۀ اصفهان به مجلس راه یافتند.
سایر کاندیداها پایگاه رأی وسیعی برای رسیدن به کرسی مجلس نداشتند.

4. تحرکات عوامل وزارت جنگ و فعالیت های انتخاباتی علامی اصفهان
در نیمۀ بهار 1302، هم زمان با شروع فعالیت های انتخاباتی مجلس پنجم، روزنامۀ صبح امید 
نوشت: »در اصفهان مردم سرگرم کاندیدکردن ... ]اشخاص[ بی سواد، تاجرهای ورشکسته، 
]و[ شاهزادگان خائن بی وجدان هستند« )صبح امید، سال سوم، ش1، 15اردیبهشت1302(. 
ادیب خراسانی که با روزنامه اش نقشی مهم در برانگیختن مشارکت سیاسی در این دوره از 
انتخابات مجلس شورای ملی داشت، مردم را از انتخاب وکیل ساکت و تماشاچی برحذر 
می داشت و به آن ها توصیه می کرد: »آقایاْن وکیِل شجاع و نُّطاق و روشن فکر انتخاب 
کنید« )صبح امید، سال سوم، ش1، 15اردیبهشت1302(. جو سیاسی اصفهان این گونه بود 
که رضاخان سردارسپه درمقام وزیر جنگ وقت قصد داشت تا به هر ترتیب در جریان 
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انتخابات این حوزه نیز مانند سایر والیات اعمال نفوذ کند. سیر وقایع بعدی نشان داد که 
سردارسپه تاحدزیادی هم به مقصود خود نائل شد. بااین حال این موضوع بدان معنی 
نیست که او می توانست هر شخصیتی را به عنوان نماینده به مردم اصفهان تحمیل کند. 
شکست وزارت جنگ در حمایت از شاه زادۀ بدنامی مانند محمودمیرزا یمین السلطنه1فرزند 
در  رضاخان  مدعاست.  این  بر  شاهدی  ص436(  ج2،   ،1380 )افشار،  ظل السلطان 
20فروردین1302 طی تلگرافی از امیر لشکر جنوب خواست، ازآنجاکه یمین السلطنه »از 
طرفداران قشون محسوب می شود« در امر انتخابات »کمال مساعدت و همراهی« با او 
انجام شود )فراهانی، 1389، ج3، ص63(؛ لیکن از یمین السلطنه که در دوران آشفتۀ جنگ 
جهانی اول با حمایت روس ها به حکمرانی اصفهان رسیده بود و مجری اوامر آنان بود 
)سپهر، 1336، ص303( خاطرۀ خوشی در اذهان عموم به جای نمانده بود. تنها چند روز از 
ورود یمین السلطنه به اصفهان نگذشته بود که شایعاتی مبنی بر تالش شاه زادۀ قاجاری برای 
تصاحب کرسی وکالت به پشتیبانی وزارت جنگ در شهر پیچید و صبح امید نوشت: »آیا 
شاه زاده ... با آن سوابق سوئی که در مدت حکمرانی خودشان در اصفهان باقی گذارده اند 
از چنین اندیشه ای خجالت نمی کشند؟« )صبح امید، سال سوم، ش1، 15اردیبهشت1302(. 
یمین السلطنه با پرداخت 20 تومان به مدیر روزنامۀ غرش، او را به حمایت از خود فراخواند؛ 
ولی مدیر این جریده پول دریافتی را کافی نمی دانست )فراهانی، 1389، ج3، ص110(. 
مشخص بود که او ولو با پشتیبانی وزارت جنگ و خریدن روزنامه نگاران، بختی برای 
پیروزی در این انتخابات ندارد. در 9خرداد1302 »اتحادیۀ فالحین« اعالنی را در شهر 
منتشر کرد و ضمن آنکه یمین السلطنه را نامزد وزارت جنگ معرفی کرد، از او اظهار 
انزجار کرد )فراهانی، 1389، ج3، ص126(. در واکنش به این اعالن، رضاخان ناچار شد 
عقب نشینی کند و به دنبال آن بیانیه ای به امضای وزیر جنگ در شهر منتشر شد که ضمن 
تکذیب موضوع، انتخابات آزاد را از »حقوق مسلمۀ ملت« دانست )فراهانی، 1389، ج3، 
ص127(. این نکته که مخالفت افکار عمومی اصفهان توانست سردارسپه را از تحمیل 
یمین السلطنه به عنوان نماینده منصرف کند، گویای محدودیت های عینی او در این برهه 
از تاریخ است. بنابراین برای تحلیل واقع بینانه انتخابات مجلس پنجم، نمی توان سردارسپه 
را فّعال مایشاء عرصۀ سیاست قلمداد کرد. ناکامی سایر کاندیداهای مدنظر وزارت جنگ 
در حوزۀ انتخابیۀ اصفهان هم، دلیل دیگری بر این مدعاست. رضاخان طی تلگرافی مجزا، 
به امیر لشکر جنوب فرمان داده بود که تمام تالش خود را برای انتخاب میرزاحسین خان 
نائینی2)فاطمی(، افتخارالسادات و امین التجار به کار گیرد )فراهانی، 1389، ج3، ص48(. 
ولی این سه نفر نه تنها هیچ یک در این دوره به نمایندگی نرسیدند، بلکه با شمارش قریب به 

1. گردآورندگان مجموعۀ »انتخابات مجلس 
پنجم به روایت اسناد« در بازخوانی اسناد 
»یمین السلطنه«  نام  اصفهان،  انتخابات 
خوانده اند  »عین السلطنه«  به اشتباه  را 
اسناد،  به روایت  پنجم  مجلس  )انتخابات 

1384، ص10(.

تاریخ  »روزشامر  مجموعۀ  نویسندگان   .2

معارص ایران« نام »میرزاحسین خان نائینی« 

»میرزاعلی خان  به اشتباه  سند  این  در  را 

فراهانی، 1389،  )نک:  خوانده اند  نائینی« 

ج3، ص48(.

تحلیــل انتخابــات دورۀ پنجــم 
مجلــس شــورای ملــی ...
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ده هزار رأی، اساساً نتوانستند آرای قابل رقابتی در مقایسه با سایر کاندیداها اَزآِن خود کنند.
بودند.  شده  انتخابات  عرصۀ  وارد  به طورجدی  اصفهان  علمای  دیگر،  سوی  در 
روحانیونی مانند »حاجی میرزاعلی، شیخ مرتضی پسر حاجی آقاجمال ]نجفی اصفهانی[، 
حاجی میرزایحیی دولت آبادی، سیدعبداهلل محرر« فعالیت انتخاباتی داشتند و حتی صحبت 
از کاندیداتوری شخصیت برجسته ای مانند آقانوراهلل نجفی به میان آمده بود )آبادیان، 1388، 
ص12(. معزالدین مهدوی که مقارن با کارزارهای انتخاباتی این دوره از مجلس در اصفهان 
حضور داشته است، گزارش می دهد: »در این موقع حاجی میرزایحیی دولت آبادی برای 
تبلیغات انتخاباتی به اصفهان آمده بود و منزل برادرش آقامیرزااحمد دولت آبادی شب ها به 
منبر می رفت و هر شب مطالبی سیاسی، اجتماعی، ادبی بیان می کرد ]که[ برای شخص من 
ارزنده و آموزنده بود و مرا عالقه مند کرده بود که همه شب از مجلس وعظ او استفاده کنم. در 
آن ایام حاجی آقانوراهلل مسجدشاهی ]نجفی[ که آیت اهلل مطلق اصفهان بود کاندیدای دیگری 
برای انتخابات مجلس شورای ملی داشت. بالنتیجه اصطکاک بین این دو نفر رخ داده بود 

و هر دو به نفع خود و کوبیدن طرف دیگر جداً اقدام می کردند« )مهدوی، b1348، ص71(.
حلقۀ علمای مسجدشاهی به رهبری آقانوراهلل نجفی نهایتاً با سه کاندید وارد انتخابات 
شدند. به غیراز شیخ محمدباقر الفت و علی اکبر شیخ االسالم -که به دلیل خویشاوندی از 
حمایت آقانوراهلل برخوردار بودند- میرزاسیدحسن نیز از پشتیبانی آیت اهلل بهره می برد. 
چنانچه خفیه نویس لشکر جنوب در گزارشی به مرکز خاطرنشان می کند که طرفداران 
حاج آقانوراهلل برای میرزاسیدحسن مشغول تبلیغ شده اند و در مسجد نو و مسجد جامع 

به نفع او سخنرانی کرده اند )فراهانی، 1389، ج3، ص95(.

5. روند برگزاری انتخابات مجلس پنجم و شامرش آرا در اصفهان
در خرداد 1302 در اصفهان، صحبت هایی دربارۀ چینش انجمن نُّظار انتخابات به گوش 
می رسید و این انجمن تغییراتی را در ترکیب خود دیده بود. در 15 خرداد روزنامۀ صبح 
امید نوشت: »هنوز انجمن نظارت موقع اعتماد واقع نشده و احتمال تبدیالت دیگری 
می رود« )صبح امید، سال سوم، ش2، 15خرداد1302(. سوسیال دموکرات های اصفهان که 
نمایندۀ آن ها در انجمن نُّظار پذیرفته نشده بود، به مخالف خوانی علیه حکومت و وزیر 
جنگ پرداختند )فراهانی، 1389، ج3، ص121(. همین موانع برگزاری انتخابات اصفهان را 
نسبت به سایر نقاط ایران با تأخیر مواجه کرده بود و در اوایل تیرماه 1302 وقایع خونین 
اعتراض به قانون تحدید تریاک )لواءِ مختاری، 1353، ص51( هم مزیدبرعلت شد و 

تشکیل انجمن نُّظار را تا دو ماه دیگر به تعویق انداخت.

محمد افقری
مرتضی دهقان نژاد
مرتضی نورائی



53
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

دعوت  به  17شهریور1302  در  انجمن  فراوان،  فرازونشیب های  پس از  باألخره 
امیراقتدار، از نمایندگان طبقات شش گانه )اعیان، علما، ماّلکان، زارعان، تجار، اصناف( 
و معتمدان محلی، با حضور اشخاصی مانند صدرالعلماءِ هاشمی به نمایندگی روحانیون، 
میرزاحسین خان فاطمی به نمایندگی اعیان و مالکان، حاج سیدمحمدحسن بنکدار به نمایندگی 
و  صدرالسادات  مستوفی،  فضل اهلل خان  اصناف،  به نمایندگی  دواتگر  مالمهدی  تجار، 
ضیاءالدین جناب1 به عنوان نمایندۀ معتمدان محلی به طور رسمی تشکیل شد. صدرالعلما 
با اکثریت آرا به عنوان رئیس انجمن انتخاب شد و جناب به همراه فضل اهلل خان مستوفی 

سمِت منشی گری یافتند )کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 4، سند ردیف 1(.
یک هفته بعد، تعداد 190 برگۀ »اعالن انتخابات« در توابع اصفهان و 120 برگه در 
شهر منتشر شد. همین آمار از غلبۀ تعداد رأی بافت روستایی بر بافت شهری در حوزۀ 
انتخابیۀ اصفهان نشان دارد )کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 4، سند ردیف 1(. یکی از 
مشکالتی که در همین رابطه در طول انتخابات بروز کرد تعداد محدود شعب اخذ رأی 
بود. تنها دو شعبه برای توابع یکی در اردستان و دیگری در کوهپایه درنظر گرفته شده 
بود؛ بنابراین انتخاب کنندگاِن توابع مجبور بودند فاصلۀ زیادی را برای شرکت در انتخابات 
طی کنند. این موضوع اعتراضاتی را درزمینۀ درخواست صندوق فرعی به همراه داشت که 
باوجودِ پیگیری نمایندگان اصفهان، تا انتخابات مجلس ششم به آن ترتیب اثر داده نشد 
)کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 1، ردیف 1؛ جزوۀ 3، ردیف 1؛ پروندۀ 6، ردیف 1 و 
2 و 3(. درنتیجه رأی روستاهای اطراف اصفهان که در انحصار قدرت مالکان بود و با 
رأی کاندیداهای شهری در تعارض بود به صندوق شعبۀ مرکزی )اصفهان( سرازیر می شد. 
تضاد بافت شهری و روستایی به حدی بود که انجمن به ناچار برای جلوگیری از آشوب 
و درگیری مردم شهری و روستایی به هرکدام در ساعات متفاوتی تعرفه داد؛ پدیده ای 
که در قانون انتخابات پیش بینی نشده بود. صورت مجلس انجمن نُّظار این اتفاق را چنین 
توضیح می دهد: »چون ازدحام جمعیت شهری و دهاتی مانع توزیع تعرفه بود و نزدیک بود 
تصادفی بین آن ها واقع بشود، قرار شد از روز سیم، چهار ساعْت قبل از ظهر اختصاص به 
شهری و کسبه داشته ]باشد[ و سه ساعْت بعداز ظهر مختص رعایا و زارعین باشد« )کمام، 

انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 4، سند ردیف 1(.
باألخره پس از تأخیر فراوان از سایر نقاط ایران، از 20 مهر الی 4آبان1302 توزیع 
تعرفه و از 5 آبان الی 9 آبان فرایند اخذ رأی در اصفهان انجام شد. تلگراف رضاخان به 
امیراقتدار در گرماگرم اخذ رأی در شهر، از نفوذ و قدرت روحانیون در این انتخابات، 
بیشتر پرده برمی دارد؛ قدرتی که می رفت تا به رویارویی مستقیم با عوامل نظامی طرفدار 

1. نگارنده با خواندن مهر و امضای فردی 
صورت مجلس  در  »ضیاءالدین«  به نام 
کرد.  شناسایی  را  او  هویت  ُنّظار،  انجمن 
جناب،  ضیاءالدین  انجمن،  عضو  این 
برادرزادۀ میرسیدعلی جناب، مؤلف شهیر 
ضیاءالدین  از  است.  »االصفهان«  کتاب 
جناب خاطراتی بانام »ایام پرتالطم« منترش 
شده است که دسرتس پژوهش گران قرار دارد 

)رک: جناب، 1395(.

تحلیــل انتخابــات دورۀ پنجــم 
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سردارسپه بیانجامد. رضاخان در این تلگراف به امیراقتدار می نویسد: »ازقرار معلوم طرز 
ه1 در تحت استیال و  جریان انتخابات اصفهان دارد برخالف انتظار پیش می رود و بِالمرَّ
نفوذ علما واقع شده است. اگر تذکر بی طرفی را مرعی داشته اید، این بی طرفی باید تا جایی 
ممتد گردد که احساس خالف انتظار و نفوذ عوامل غیرمربوطه نشود. الزم است در این 
موضوع وظیفۀ اولیۀ خود را در تحت نظر داشته و فوری بر مراقبت و جدیت بیفزایید« 
)فراهانی، 1389، ج3، ص398(. محمود انصاری در پاسخ به این تلگراف درحالی که به 
سردارسپه اطمینان داد: »در کمال بی طرفی، حضرِت اشرف انتخاب خواهید شد«، ضمن 
دادن گزارشی از مخالفت های آقانوراهلل افزود: »به قدری که الزم است جلوگیری از دسیسۀ 
آخوندها می شود. آنی از وظیفه غفلت نشده و نمی شود؛ منتهی در ظاهر خود را بی طرف 

قلمداد نموده ام« )فراهانی، 1389، ج3، ص400(.
نُّظار پس از شمارش آرا در 24آذر1302 اعالم  انجمن  ازقراری که  انتخابات  نتایج 
کرد مطابق جدول شمارۀ 1 پیوست این پژوهش بوده است )کمام، انتخابات، کارتن 7، 
پروندۀ 4، سند ردیف 1(. همان طورکه مشاهده می شود رضاخان که تنها با هدف نمایش 
مشروعیت، و بی شک با اعمال نفوذ نظامیان هواخواه خود، از اصفهان نماینده شده بود به 
مقصود نائل آمد و همانند بسیاری از حوزه های دیگر به عنوان نمایندۀ اول معرفی شد. 
در همین روز محمود آیرم، امیر لشکر جنوب، با اعالم سردارسپه به عنوان حائز اکثریت 
آرا گزارش داد: »اهالی مسرت حقیقی خود را با فریادهای شعف آمیز به منصۀ ظهور« 
رسانده اند )فراهانی، 1389، ج3، ص478(. البته سردارسپه در خود شهر اصفهان رأی اول 

را نداشت و به کمک رأی توابع اول شده بود.
متأسفانه آرای سایر کاندیداها، در صورت مجلس انجمن نُّظار درج نشده است. این 
نقیصه کمابیش در ادوار بعدی انتخابات رفع شده است )کمام، انتخابات، کارتن 7، جزوۀ 
3، سند ردیف 1؛ جزوۀ 2، ردیف 4(؛ منتها در همین دوره نیز با تکیه بر اسناد مکمل، 
می توان اطالعات بیشتری به دست داد. طبق آخرین آمار فوق العادۀ روزنامۀ اخگر ُموّرخ 
23آذر1302، پس از شمارش 9900 برگۀ رأی در شعبۀ مرکزی، شیخ محمدباقر 4591 
رأی و با احتساب آرا اردستان و کوهپایه، جمعاً 4669 رأی داشت. هم چنین شیخ االسالم 
در این شعبه 3692 رأی را ازآن خود کرده بود؛ و این دو روحانی، رضاخان را در شعبۀ 
شهری پشت سر گذاشته بودند؛ ولی وقتی آرا اردستان و کوهپایه به این آرا اضافه می شد، 
وزیر جنگ در رتبۀ اول قرار می گرفت و شیخ محمدباقر در حالی در جایگاه دوم بود 
که عمادالسلطنه و احتشام الحکما با فاصلۀ کمی او را دنبال می کردند. مطابق همین سند، 
میرزاسیدحسن، روحانی دیگر موردحمایت حاج آقانوراهلل، 2532 رأی، جالءالسلطنه 1146  1. متاماً

محمد افقری
مرتضی دهقان نژاد
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رأی و میرزاحسین خان فاطمی 1142 رأی را ازآن خود کرده بودند. امین التجار باوجودآنکه 
از رأی بخشی از بازاریان و پشتیبانی خوانین بختیاری بهره می برد، طی این سند تنها 865 
رأی را در اصفهان به خود اختصاص داده و بختی برای پیروزی او متصور نبوده است. 
آرای سایر نامزدها هم کمتر از هزار رأی بود و به انتخابشان امیدی نبود )اخگر، فوق العاده، 

23آذر1302(.
باتوجه به اینکه حوزۀ انتخابیۀ اصفهان در این دوره سه نماینده داشت و ازآنجاکه 
رضاخان با پذیرش وکالت ساری از نمایندگی اصفهان استعفا داد، طبق مادۀ 43 قانون 
انتخابات نفر چهارم یعنی میرزایحیی دولت آبادی به نمایندگی اصفهان برگزیده می شد 
)کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 4، سند ردیف 1(. درنتیجه عمادالسلطنۀ فاطمی، دکتر 
احمد احتشام الحکما و میرزایحیی دولت آبادی سه نماینده ای بودند که از اصفهان به مجلس 

پنجم راه می یافتند.

6. شکایات و اعرتاضات واردشده به نتایج انتخابات
بدیهی است که ائتالف علمای مسجدشاهی به نتیجۀ این انتخابات و به ویژه پیروزی 
دولت آبادی معترض بوده باشند. محمدباقر الفت، یکی نامزدهای این ائتالف، در اعتراض 
به نتایج انتخابات می نویسد: »باوجود کمال جدیت و مخالفتی که قوای مقتدر دولتی 
به کار بردند، از عهدۀ هیجانات احساسی ملت برنیامدند و از هر صدی، زیاده بر نود 
آرای مستخرجه از صندوق انتخابات اصفهان و نواحی آن به اسم نگارنده و در مرتبۀ دوم 
شیخ االسالم و آن یک شخص دیگر سوم بود و بیرون آمد و نام پهلوی که آن روزها 
سردارسپه مشهور بود، در مرتبۀ چهارم، که ]از رسیدن به نمایندگی[ ساقط بود قرار گرفت؛ 
بنابراین دولتیان مجبور شدند شبانه با وضع مفتضحی صندوق آرای شهر را عوض نموده 
و در مدت سه روزی که ازجملۀ پانزده روز استخراج آرا زمان باقی مانده بوده نمایندگان 

دستوری خود را، ]و[ مقدم بر همه، پهلوی ]را[ اکثریت دهند« )الفت، 1384، ص24(.
روایت الفت را بایستی به دقت واکاوی کرد. او مدعی است که حائز بیش از 90 
درصد آرای شعبۀ شهر و توابع اصفهان بوده است. او اگرچه رأی اول شهر را داشت، ولی 
روایتش غلوآمیز است. به استناد فوق العاده های روزنامۀ اخگر که نتیجۀ شمارش آرای شعبۀ 
مرکزی را به صورت تدریجی اعالم کرده است، او در بهترین حالت تا 58 درصد آرای 
شمارش شده تا آن لحظه را به خود اختصاص داده است. هم چنین به رغم گفتۀ الفت، نفر 
سوم ائتالف موردحمایت آقانوراهلل، یعنی میرزاسیدحسن، در همۀ این اعالنات حائز رتبۀ 
چهارم بعداز وزیر جنگ بوده است. مشکل دیگری که روایت الفت دربارۀ »عوض نمودن 

تحلیــل انتخابــات دورۀ پنجــم 
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شبانۀ« صندوق شهر با »وضع مفتضح« توسط دولتیان دارد آن است که اگر واقعاً صندوق 
شعبۀ شهر در روزهای آخر معاوضه شده است، پس چگونه نهایتاً رضاخان سردارسپه در 
این صندوق رأی کمتری از الفت و شیخ االسالم به دست آورده است؟ ایرادات به روایت 
الفت وقتی شکل واقعی تر به خود می گیرد که بدانیم با اتمام شمارش آرای کوهپایه و 
اردستان، مشخص شد او در این دو شعبه جمعاً تعداد ناچیز 78 رأی کسب کرده است. 

وضعیت شیخ االسالم و میرزاسیدحسن نیز در دو شعبۀ فرعی بهتر از الفت نبوده است.
ابهام آنجاست که چطور رأی عمادالسلطنه، دکتر احتشام و دولت آبادی در روزهای 
پایانی در شعبۀ شهری رشد زیادی داشته و درمجموع رأی الفت را پشت سر گذاشته است؟ 
شاید برای پاسخ به این پرسش ناهمگن بودن رأی صندوق شهری را باید درنظر آوریم. 
به استناد صورت مجلس انجمن نُّظار، برای جلوگیری از نزاع و درگیری شهری و روستایی، 
در ساعات متفاوتی به این دو قشر تعرفه داده شده است )کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 
4، سند ردیف 1( و این امکان وجود دارد که فرایند رأی گیری نیز جداگانه انجام شده 
باشد؛ بنابراین آرای صندوق شهر یکدست نخواهد بود. میرزایحیی بخشی از رأی مردم 
دولت آباد را داشت که به دلیل فقدان شعبۀ فرعی در برخوار، عمدتاً به صندوق شهر ریخته 
شده بود. هم چنین به گواهی اسناد وزارت جنگ می دانیم که محمدکریم ساالراقبال گزی، 
از مالکان ذی نفوذ برخوار و دموکرات های اصفهان )اعظام قدسی، 1342، ج1، ص304(، 
رأی عدۀ کثیری از »دهاقین و رعایا« را به سود اهداف رضاخان وارد فرایند انتخابات 
کرده است )فراهانی، 1393، ج5، ص65(؛ این رأی نیز طبیعتاً متعلق به منطقۀ گز و برخوار 

بوده و به همان دلیل قبلی به صندوق شعبۀ مرکزی ریخته شده است.
طرف پیروز یعنی میرزایحیی دولت آبادی، به قلم خود، نحوۀ انتخابش را چنین ضبط 
کرده است: »تجددخواهان اصفهان به من عالقه مند بودند و روحانی نمایان آن شهر هم که 
موافقت نداشتند، اوالً جرأت مخالفت نمی کردند و ثانیاً تصورِ احتیاجی به وجود نگارنده 
می کردند. به هرحاْل مقتضی موجود و مانْع مفقود بود و نگارنده با اکثریت هنگفتی از شهر 
اصفهان به نمایندگی مجلس پنجم شورای ملی انتخاب شدم« )دولت آبادی، 1362، ج4، 
انتخاب او به دلیل  ص305(. روایت دولت آبادی البته از چند نظر مخدوش است. اوالً 
آنچنان »اکثریت هنگفتی« نبوده که او مدعی آن است. میرزایحیی از 16008 رأی مأخوذه 
تنها 4881 رأی، یعنی چیزی درحدود 30 درصد کل آرا را ازآن خود کرده است و البته 
نویسندۀ »حیات یحیی« چندان مایل نیست این نکته را توضیح دهد که در اصفهانی 
اگر رضاخان  نفر چهارم شده است و  بسیار  اماواگرِ  با  او  نیاز داشته  نفر وکیل  که سه 
از وکالت انصراف نداده بود، اصاًل به مجلس راه نمی یافت. ثانیاً میرزایحیی با عبارت 
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»روحانی نمایان«، به خواننده این گونه القا می کند که چهره های ذی نفوذی مانند آقانوراهلل 
نجفی، »جرأت مخالفت« با او را نداشته اند. ولی گویا گذر ایام سیر حوادث را درنظر او 
دچار نسیان ساخته است؛ چراکه روحانیون اصفهان، نه تنها »تصور احتیاجی به وجود« او 
نمی کردند، بلکه به دلیل شهرت بابی گری در خاندان دولت آبادی، تا پای تکفیر او نیز پیش 

رفته بودند )فراهانی، 1389، ج3، صص 121 و 497(.
با  پیگیری شد.  با جدیت توسط علمای اصفهان  انتخاب دولت آبادی  به  اعتراض 
پایان یافتن شمارش آرا، امیراقتدار در تلگرافی به وزارت جنگ گزارش داد: حاج آقانوراهلل 
»علمدار میدان گشته می خواهد انتخابات را که به میل او تمام نشده به هم بزند. مخصوصًا 
]علی اکبر[ شیخ االسالم از هیچ گونه هرزگی و رذالت« فروگذار نمی کند )فراهانی، 1389، ج3، 
ص71(. چندی بعد که آقانوراهلل به دنبال تکفیر دولت آبادی ازطریق حکم نافذ علماِی عتباِت 
مقیم قم بود، امیراقتدار که خود تحصیالت حوزوی داشت )آوری، 1373، ص506( برای 
پیشگیری از این اتفاق به مرکز توصیه کرد تا دولت آبادی سریعاً به قم برود و »اثبات اسالمیت« 
کند )فراهانی، 1389، ج3، ص498(. او در تلگراف دیگری به رضاخان -که اینک از وزارت 
جنگ به نخست وزیری ارتقا یافته بود- پیشنهاد می دهد با ارسال پیامی به صدرالعلما -رئیس 
روحانی انجمن نُّظار که به علمای مسجدشاهی متمایل بود- از او حمایت کند تا درمقابل 

اعتراضات به نتیجۀ انتخابات تسلیم نشود )فراهانی، 1389، ج3، ص499(.
صورت مجلس انجمن نُّظار حاکی است که علمای مسجدشاهی همۀ راه ها را برای از 
میدان به درکردن دولت آبادی امتحان کردند. فاصله آرای میرزایحیی با کاندیدهای موردحمایت 
آقانوراهلل ناچیز بود و با ابطال برخی از آرای دولت آبادی این امکان وجود داشت که الفت 
به جای او راهی مجلس شود. بنابراین اعتراض زیرکانه ای بدین مضمون به انجمن نُّظار ارائه 
شد: »بعضی آرا به اسم دولت آبادی فقط بوده و ضمیمۀ آرای حاجی میرزایحیی دولت آبادی 
شده اند و حال آنکه عدۀ کثیری از فامیل دولت آبادی در اصفهان ساکن است و از آن جمله 
آقای میرزااحمد دولت آبادی است« )کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 4، سند ردیف 1(. 
البته انجمن اعتراض مذکور را مردود دانست با این استدالل که: »چون منحصراً کاندیدای 
معروف به دولت آبادی که درمعرض انتخاب باشد آقای میرزایحیی دولت آبادی بوده است 
و از شدت وضوح از کلمۀ دولت آبادی فقط حاجی میرزایحیی به ذهن متبادر می باشد، لذا 
درحاِل استخراج و قرائْت آرایی که به اسم دولت آبادی بوده ضمیمۀ آرای حاجی میرزایحیی 

شده است« )کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 4، سند ردیف 1(.
اینک تنها راه شکایت ارسال مدارکی مبنی بر بابی گری دولت آبادی به مجلس بود؛ 
همان حربه ای که در مجلس دوم او را از نمایندگی منصرف کرد. در همین راستا مستنداتی 

تحلیــل انتخابــات دورۀ پنجــم 
مجلــس شــورای ملــی ...



58
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

توسط معترضان به انتخاب دولت آبادی تهیه و به مجلس شورای ملی ارسال شد که به 
تشکیل دوسیه ای مجزا منجر شد. اسناد این پرونده به طرز مشکوکی در بایگانی مجلس 
مفقود شده و تنها پوشۀ آن باقی مانده است. از همین یک برگ سند استنباط می شود که 
سیدحسن مدرس نیز مخالف تصویب اعتبارنامۀ میرزایحیی بوده است )کمام، انتخابات، 
کارتن 7، پروندۀ 4، ردیف 4، پروندۀ 2 ردیف 3 و 4 و 5(. بعید نیست خود دولت آبادی 
و یا هواداران او به تبعات خطرناک شهرت به بابی گری واقف بوده اند و این اسناد را از 

بایگانی مجلس خارج و چه بسا معدوم کرده باشند.
نهایتاً پس از انتخاباتی پرحرف وحدیث انجمن نُّظار صحت قانونی انتخابات را در 
16دی ماه1302 تأیید کرد و اعتبارنامۀ عمادالسلطنه، احتشام الحکما و دولت آبادی را صادر 
کرد )کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 3، سند ردیف 1 و 2( و با اعالم انحالل خود 
پروندۀ انتخابات مجلس پنجم در اصفهان را بست )کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 4، 
سند ردیف 1(. اعتبارنامۀ هر سه نفر در شعبه ای به نظارت ملک الشعرای بهار بررسی و 

موردقبول مجلس واقع شد )کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 4، سند ردیف 2 و 3(.

7. تحلیل آماری نتایج انتخابات
باتوجه به مواردی مانند خریدوفروش رأی، تهدید، تطمیع، توسل به روش های غیرقانونی و 
دخالت نظامیان در اکثر ادوار انتخابات مجلس -که چه قبل و چه بعد و چه در همین دوره 
وجود داشته است- نمی توان حکم قطعی بر صحت و سالمت یا یکسره مخدوش بودن 
انتخابات مجلس پنجم داد؛ ولی باتوجه به اینکه می دانیم نتایج انتخابات دورۀ پنجم در 
اصفهان، مرحله به مرحله و نه یک باره اعالم شده است و نیز با درنگی در ترکیب آرا می توان 
گفت که این انتخابات یکی از رقابتی ترین انتخابات تاریخ مجالس شورای ملی بوده است 
و نمی توان آن را ازپیش تعیین شده برشمرد. اگر بخواهیم با توسل به تئوری توطئه این 
فرض را بپذیریم که »دست های پشت پرده ای« وجود داشته اند و نمایندگان را با آرای 
ساختگی و به صورت ازپیش تعیین شده از صندوق ها درآورده اند، الجرم باید بپذیریم این 
دست ها هوشمندانه متوجه بوده اند که مثاًل در اردستان آرای بیشتری را برای دکتر احتشام 
-که در آن منطقه شهرت محلی داشته است- به صندوق بریزند و برای عمادالسلطنۀ کمتر 
شناخته شده آرایی کمتر و در کوهپایه بالعکس. یا فرضاً این نیروهای ناپیدا متوجه نبوده اند 
که کاندیداهای موردحمایت آقانوراهلل نجفی در شعبۀ اصفهان بیشتر از رضاخان رأی 
آورده اند و همین مسئله باعث آبروریزی سردارسپه در نمایش مقبولیت عمومی در میان 
اقشار شهری اصفهان خواهد شد. کوتاه سخن آنکه تحلیلی که در این پژوهش از انتخابات 
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این دوره از مجلس عرضه می شود به دوراز هرگونه توهم توطئه، صرفاً به دنبال تبیین نقش 
نیروهای اثرگذار سیاسی و اجتماعی است و بر این باور است که همۀ این نیروها از حداکثر 

توان خود برای تأثیرگذاری و پیروزی در این انتخابات استفاده کرده اند.
نمودارهای شمارۀ 1 تا 5 این پژوهش با تکیه بر اِعالم مرحله به مرحلۀ نتایج شمارش 
آرا در فوق العادۀ روزنامۀ اخگر، ارائه شده است. بریده های این جریده -که برای استناد 
از آن ها  ارائه شده اند و پشت یکی  به مجلس  انتخابات  اثبات تقلب در  برای  شکات 
عبارِت »صورت های قبل از سرقت آرا« )کمام، انتخابات، کارتن 7، پروندۀ 5، ردیف 1( 
مرقوم شده است- مهم ترین منبع استخراج داده های آماری این پژوهش بوده اند. این آمارها 
نُّظار  انجمن  ازطرِف  نهایی  نتایج  اعالم  قبل از  تا روز 23آذر1302ش -یعنی یک روز 
در 24آذر1302 )جدول 1(- جمع آوری شده اند و مبنای تولید نمودارها قرار گرفته اند. 
تمام تاریخ ها برای درک بهتر نمودارها به شمسی تبدیل شده اند و مربوط به 27 آبان الی 

23آذر1302ش هستند.
آرا در شهر و  نتایج مرحله به مرحلۀ شمارش تجمیعی  به  نمودار شمارۀ 1 مربوط 
توابع است. با درنگی در این نمودار و نگاهی به رفتار مشابه رأی الفت، شیخ االسالم و 
میرزاسیدحسن وجود ائتالف بین این سه نامزد محرز می شود. همان طورکه مشاهده می شود 
با شروع شمارش آرا، سه نفرِ پیشتاز به ترتیب شیخ محمدباقر الفت، شیخ االسالم و رضاخان 
هستند و میرزاسیدحسن با فاصلۀ اندکی رضاخان را تعقیب می کند. این روند تا پنجم آبان 
1302 ادامه داشته است، ولی در روز 6 آبان با رسیدن نتایج شمارش آرا از دو شعبه فرعی 
اردستان و کوهپایه، آرای رضاخان، عمادالسلطنه، دکتر احتشام و دولت آبادی رشدی چشمگیر 
پیدا کرده است؛ به طوری که انتخاب سردارسپه به عنوان نمایندۀ اول تقریباً محرز شد و آراِی 
عمادالسلطنه و دکتر احتشام به رأی محمدباقر الفت رسید. این پدیده خود نمودی از تضاد 
سرنوشت ساز رأی روستایی با شهری را هویدا کرد که به ضرر نامزدهای شهری تمام شد. 
بااین حال با ادامۀ شمارش آرای شهر، الفت به عنوان نمایندۀ دوم توانست برتری خود را 
مجدداً به دست آورد و تا قبل از اعالم نتایج نهایی آن را حفظ کند؛ بنابراین طبیعی است که 
او با شمارش بالغ بر 1400 رأی باقی ماندۀ شهر در روز آخر و تنزل تا رتبۀ چهارم به نتیجۀ 
انتخابات اعتراض داشته باشد؛ ولی نمودار شمارۀ 2 که تعداد رأی هر نماینده در صندوق 
شهر را نمایش می دهد مشخص می کند که شیب رشد آرای الفت )و دو نمایندۀ مؤتلف با 
او( قبل از اعالم نتایج نهایی تقریباً صفر شده است و به عکس شیب نمودار آرای دولت آبادی، 
عمادالسلطنه و دکتر احتشام رو به فزونی است. این واقعیت با نمودار شمارۀ 3 و 4 نیز که 
اطالعات دو نمودار نخست را به صورت درصد آرا بیان می کند تأیید می شود. نمودار شمارۀ 
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4 به تنهایی ادعای الفت مبنی بر داشتن بیش از 90 درصد آرا را رد می کند. این نمودار محرز 
می دارد که در هیچ مقطعی از اعالم نتایج، الفت بیش از 58 درصد آرا را حتی در شعبه شهر 

نیز به خود اختصاص نداده است.
سرانجام، نمودار شمارۀ 5 مهم ترین و گویاترین این نمودارهاست که درصد رأی نامزدها 
را در هر بار شمارش آرای صندوق شهر نمایش می دهد. مشخص است که در روزهای 
نخستین، نامزدهای موردحمایت حاج آقانوراهلل نجفی پیشتاز بوده اند، ولی در چهار شمارش 
آخر کمتر از 15 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند. طبق گزارش انجمن نُّظار می دانیم 
که صندوق شهر ابتدا در کیسه ای خالی شده و سپس آرا شمرده شده اند )کمام، انتخابات، 
کارتن 7، پروندۀ 4، سند ردیف 1(، بنابراین می توان گفت آرایی که در روزهای آخر به 
صندوق ریخته شده اند در روزهای آخر نیز شمرده شده اند. پس آیا رشد آرای عمادالسلطنه، 
دولت آبادی و احتشام الحکما و رفتار یکنواخت رأی این سه کاندیدا را باید به قول الفت به 
سرقت و دست کاری آرا در روزهای واپسین نسبت داد و یا آنکه ائتالفی بین این سه نامزد 
برقرار بوده است و آن ها توانسته اند در روزهای آخر رأی روستاییان بسیاری را از اطراف 
اصفهان بسیج کنند و به شهر بکشانند؟ در تأیید فرضیۀ اخیر می توان گفت که ازمیان این سه 
تن، دست کم عمادالسلطنۀ فاطمی سابقۀ تاریخی بسیج کردن چنین رأیی را داشته است. او در 
انتخابات مجلس چهارم، وقتی که رضاخان و عوامل او در وزارت جنگ، اساساً در صحنۀ 
سیاست ایران حضور نداشتند، توانسته بود با تکیه بر رأی توابع، بیشتر از شیخ االسالم در 
حوزۀ انتخابیۀ اصفهان رأی کسب کند و حال آنکه در آن انتخابات، شیخ االسالم خود هم زمان 
نامزد انتخابات و رئیس انجمن نُّظار بود )کمام، انتخابات، کارتن 3، پروندۀ 20، سند ردیف 
7 و 8 و 9( و طبیعتاً علیه خودش تقلب نکرده است. اقبال به عمادالسلطنۀ فاطمی در شعب 
روستایی به گونه ای بود که حتی در ادواری که او نامزد انتخابات اصفهان هم نبود آرای زیادی 

به نام او به صندوق ریخته می شد )کمام، انتخابات، کارتن 5، پروندۀ 9، سند ردیف 1(.
پدیدۀ جالب توجه دیگر سیر نزولی درصد رأی رضاخان سردارسپه در نمودار شمارۀ 5 
است. اگر به گفتۀ الفت عوامل دولتی صندوق شهر را دزدیده باشند، چرا رضاخان درنهایت 
نتیجۀ این صندوق را به الفت و شیخ االسالم واگذار کرده است؟ ابهام در پاسخ به این پرسش 
فرضیۀ سرقت و دست کاری صندوق شهر در روزهای پایانی شمارش آرا را با چالش جدی 

مواجه می کند؛ هرچند نمی توان آن را به کلی منتفی دانست.

محمد افقری
مرتضی دهقان نژاد
مرتضی نورائی
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8. نتیجه
نتایج این تحقیق مبین آنست که اگرچه رضاخان سردارسپه و عوامل ارتش جنوب، به مانند 
سایر ایاالت و والیات در اصفهان هم درصدد اعمال نفوذ در انتخابات مجلس پنجم بوده اند، 
ولی نه تنها کاندیداهای مدنظر وزارت جنگ مانند شاه زاده یمین السلطنه، میرزاحسین خان فاطمی، 
حاج حبیب اهلل امین و افتخارسادات هریک به نحوی از گردونۀ رقابت حذف شدند و یا آراِی 
قابل رقابتی به دست نیاوردند، بلکه خود سردارسپه نیز با همۀ اعمال نفوذهای هوادارانش در 
انتخابات، نتوانست در صندوق شهر حائز اکثریت آرا شود و ائتالف موردحمایت آقانوراهلل نجفی 
و روحانیون اصفهان رأی بیشتری را در این صندوق ازآن خود کرد. رضاخان تنها به پشتوانۀ رأی 

دو شعبۀ فرعی اردستان و کوهپایه بود که به عنوان نمایندۀ منتخب اصفهان برگزیده شد.
باتوجه به انصراف رضاخان از پذیرش نمایندگی اصفهان و راه یابی میرزایحیی دولت آبادی 
به مجلس، ائتالف روحانیون شهر درصدد برآمدند که با تکیه بر پیشینۀ شهرت دولت آبادی به 
بابی گری با ارسال شکایاتی به انجمن نُّظار انتخابات و مجلس شورای ملی، او را از نمایندگی 
ساقط کنند و حداقل یکی از کرسی های مجلس از حوزۀ انتخابیۀ اصفهان را ازآن خود کنند. 
این تالش که به انحاءِمختلف پیگیری شد درنهایت قرین توفیق نشد و اعتبارنامۀ سه کاندید 

انتخاب شدۀ اصفهان به تصویب مجلس پنجم رسید.
هرچند نمی توان به دلیل موضوعاتی مانند تهدید، تطمیع، توسل به روش های غیرقانونی 
و دخالت نظامیان صحت این انتخابات را تأیید کرد، ولی دست کم می توان گفت که به سبب 
تعدد نامزدهای انتخاباتی، فاصلۀ نزدیک و تغییر نتایج با هر بار اعالم شمارش آرا، این انتخابات 
برخالف انتخابات ادوار بعدی در دوران استقرار دیکتاتوری رضاشاه، ازپیش تعیین شده نبوده 

و بسیار رقابتی برگزار شده است.
یافتۀ دیگر این پژوهش ادعای سرقت شبانه و دست کاری صندوق انتخاباتی شهر 
توسط عوامل حکومتی در روزهای واپسین اعالم نتایج را، اگرچه به کلی منتفی نمی داند 
ولی با چالشی جدی مواجه می کند؛ چراکه اوالً در شمارش های واپسین آرا، رأی رضاخان 
به صورت نزولی درآمده است و ثانیاً روند شمارش به نفع کاندیداهایی بوده که سندی مبنی بر 
حمایت وزارت جنگ یا عوامل حکومتی از آن ها، به دست نیامده است. تحقیق حاضر با 
تکیه بر تضاد رأی روستایی با شهری و عرضۀ تحلیل های آماری به دست آمده از شمارش 
تدریجی آرا، این فرضیه را پیشنهاد می دهد که صندوق شعبۀ مرکزی در اصفهان، حاوی 
رأی ناهمگون مردم شهر و روستاهای اطراف بوده است. رأی مردم شهر عمدتاً به ائتالف 
روحانیون تعلق یافته است و رأی روستاییان که به صورت توده وار در اختیار مالکان بوده است، 

به سبد عمادالسلطنۀ فاطمی، دکتر احتشام و میرزایحیی دولت آبادی ریخته شده است.

تحلیــل انتخابــات دورۀ پنجــم 
مجلــس شــورای ملــی ...
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پیوست ها

شعبه
جمعکوهپایهاردستاناصفهاننام کاندید

4084226217538099رضاخان رسدارسپه

350571312645482عامدالسلطنۀ فاطمی

287916615345074دکرت احمد احتشام

40124664034881میرزایحیی دولت آبادی

113082433226716008تعداد افراد رأی دهنده1
   

جدول 1
انتخابات مجلس پنجم در  نتایج نهایی 

حوزۀ انتخابیۀ اصفهان

1. هـــر رشکت کننـــده در انتـــخابـــات 
می توانسته است تا حداکرث 3 رأی -برای انتخاب 
3 منایندۀ اصفهان در این دوره- در صندوق 
بیاندازد، بنابراین جمع کل آرای اخذشده از 
تعداد رشکت کنندگان در انتخابات بیشرت است.

   
منودار 1
نتایج مرحله به مرحلۀ شامرش تجمیعی آرا 

در شهر و توابع

محمد افقری
مرتضی دهقان نژاد
مرتضی نورائی
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منودار 2
نتایج مرحله به مرحلۀ شامرش آرا در شهر

   

منودار 3
درصد آراِی تجمیعی نامزدها با

 احتساب شامرش کل آرا

تحلیــل انتخابــات دورۀ پنجــم 
مجلــس شــورای ملــی ...
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منودار 5

بار شامرش  هر  در  نامزدها  آراِی  درصد 
صندوق شهر

   

منودار 4
 درصد آراِی نامزدها در صندوق شهر با 

احتساب کل آراِی صندوق

محمد افقری
مرتضی دهقان نژاد
مرتضی نورائی
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منابع
اسناد

اسناد منترشنشده

کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، اسناد انتخابات اصفهان )کمام، انتخابات(:
کارتن 3: پروندۀ 20، ردیف 7 و 8 و 9.

کارتن 5: پروندۀ 9، ردیف 1.
کارتن 7: پروندۀ 1، ردیف 1، پروندۀ 2، ردیف 3 و 4 و 5؛ پروندۀ 3، ردیف 1 و 2؛ پروندۀ 4، ردیف 1 و 
2 و 3 و 4؛ پروندۀ 5، ردیف 1؛ پروندۀ 6، ردیف 1 و 2 و 3؛ جزوۀ 3، ردیف 1؛ جزوۀ 2، ردیف 4.

اسناد منترششده

انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد. )1384(. )ج1(. تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات.
کتاب

آبراهامیان، یرواند. )1377(. ایران بین دو انقالب. )احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، مترجمان(. 
تهران: نی.

آوری، پیتر. )1373(. تاریخ معاصر ایران: از تأسیس تا انقراض سلسلۀ قاجاریه. تهران: عطائی.
احتشام السلطنه، مهدی. )1367(. خاطرات احتشام السلطنه. )سیدمحمدمهدی موسوی، کوشش گر(. تهران: 

زوار.
 اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دورۀ 2۴ قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا 

در هفت دورۀ تقنینیه از 2508 تا 253۶ شاهنشاهی. )1356(. تهران: بی نا.
اعظام قدسی، حسن. )1342(. کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صدساله. )ج1(. تهران: چاپ خانۀ 

حیدری.
افشار، ایرج. )1380(. چهل سال تاریخ ایران در دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه. )ج2(. تهران: اساطیر.

الفت، الله. )1384(. گنج زری بود در این خاکدان. اصفهان: نوشته.

الفت، محمدباقر. )1347(. دیوان الفت. اصفهان: کتاب فروشی ثقفی.
امینی، محمد. )1395(. زندگی و زمانۀ احمد کسروی. لس آنجلس: شرکت کتاب.

البصری، علی. )1350(. یادداشت های اعلی حضرت رضاشاه کبیر در زمان ریاست الوزرائی و فرماندهی کل 
قوا. )شهرام کریم لو، مترجم(. تهران: چاپ خانۀ ارتش شاهنشاهی.

بهار، محمدتقی. )1357(. تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: انقراض قاجاریه. )ج1(. تهران: شرکت 
سهامی کتاب های جیبی.

جابری انصاری، محمدحسن. )1322(. تاریخ اصفهان و ری و همۀ جهان. اصفهان: مجلۀ خرد.

تحلیــل انتخابــات دورۀ پنجــم 
مجلــس شــورای ملــی ...
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جناب، ضیاءالدین. )1395(. ایام پرتالطم: نگاهی به تحوالت مشروطه و بنیاد آموزش نوین در اصفهان. 
)رضا بی طرفان و مولود ستوده، کوشش گران(. تهران: شیرازه.

دولت آبادی، یحیی. )1362(. حیات یحیی. )ج4(. تهران: عطار؛ فردوسی.
رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم. )1355(. آتشکدۀ اردستان: مشتمل بر جغرافیا و تاریخ اردستان و تحقیق در 

انساب سادات طباطبایی ایران. )ج2(. تهران: علمی.
سپهر، احمدعلی. )1336(. ایران در جنگ بزرگ. تهران: بی نا.

سیف پور فاطمی، نصراهلل. )1387(. آیینۀ عبرت، خاطرات دکتر سیف پور فاطمی. )علی دهباشی، کوشش گر(. 
تهران: سخن؛ شهاب ثاقب.

فراهانی، حسن؛ بهبودی، هدایت اهلل. )1389(. روزشمار تاریخ معاصر ایران. )ج3(. تهران: مؤسسۀ مطالعات 
و پژوهش های سیاسی.

فراهانی، حسن؛ بهبودی، هدایت اهلل. )1393(. روزشمار تاریخ معاصر ایران. )ج5(. تهران: مؤسسۀ مطالعات 
و پژوهش های سیاسی.

کرونین، استفانی. )1389(: رضاشاه و شکل گیری ایران نوین. )مرتضی ثاقب فر، مترجم(. نشر گلشن.
کسروی، احمد. )1323(. ده سال در عدلیه. نسخۀ الکترونیکی.
کسروی، احمد. )1383(. تاریخ مشروطۀ ایران. تهران: امیرکبیر.

کمره ای همدانی، علی رضا. )1384(. حکم می کنم! نگاهی به اخالق و رفتار رضاشاه. تهران: مدرسه.
محمود، محمود. )1378(. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میالدی. )ج6(. تهران: اقبال.

مستوفی، عبداهلل. )1384(. شرح زندگانی من. )ج3(. تهران: زوار.
موحد ابطحی، حجت. )1377(. ریشه ها و جلوه های تشیع و حوزۀ علمیۀ اصفهان در طول تاریخ. )ج1(. 

اصفهان: دفتر تبلیغات المهدی.
مهدوی، مصلح الدین. )a1348(. تذکرۀالقبور یا دانشمندان و بزرگان اصفهان. اصفهان: کتاب فروشی ثقفی.

مهدوی، معزالدین. )b1348(. داستان هایی از پنجاه سال: اوضاع اجتماعی نیم قرن اخیر. تهران: چاپ خانۀ 
وحید.

مهدوی، مصلح الدین. )1371(. خاندان شیخ االسالم اصفهان در طول چهارصد سال. اصفهان: گل بهار.
مهدوی، مصلح الدین. )1386(. اعالم اصفهان. )ج1(. )غالم رضا نصراللهی، مصحح(. اصفهان: سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری.
ناظم االسالم کرمانی، محمد. )1384(. تاریخ بیداری ایرانیان. )ج3(. )علی اکبر سعیدی سیرجانی، کوشش گر(. 

تهران: امیرکبیر.
نفیسی، مهدی. )1386(. از طبابت تا تجارت: خاطرات یک تاجر اصفهانی. تهران: تاریخ ایران.

هدایت، مهدی قلی. )1385(. خاطرات و خطرات. )ج1(. تهران: زوار.

محمد افقری
مرتضی دهقان نژاد

مرتضی نورائی 
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اخگر، )محل نشر: اصفهان. صاحب امتیاز: فتح اهلل وزیرزاده. سردبیر: امیرقلی امینی(: فوق العاده، 13آذر1302؛ 
فوق العاده، 23آذر1302.
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چڪیده:

مشهد از دورۀ قاجار زمینه ساز توسعۀ صنعت نساجی بود؛ بنابراین در دورۀ پهلوی اول پس از اصالحات 

زیربنایی و توسعۀ صنایع نوین، سرانجام در سال 1316ش/1937م اولین و بزرگ ترین کارخانۀ نخ ریسی 

و نساجی شرق ایران با عنوان »شرکت نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان« در مشهد راه اندازی 

شد. با تأسیس این کارخانه و اشتغال کارگران در این واحد صنعتی، زمینۀ تشکیل اجتماعات سیاسی 

کارگری در مشهد امکان پذیر شد. وقایع شهریور 1320ش و بازشدن فضای سیاسی موجب شد تا جنبش 

کارگری در مشهد فرصت بروز یابد. وضعیت نابه سامان اقتصادی آن دوران در نقاط مختلف ازجمله 

مشهد باعث شد تا حزب توده از موقعیت استفاده کند و بر جنبش کارگری مسلط شود. این حزب 

با نفوذدادن اندیشه های خود بین کارگران و دادن آگاهی و آموزش به آن ها برای اعادۀ مطالباتشان، 

واکنش کارفرمایان را برانگیخت.

هدف: بررسی نقش حزب توده در سازمان دهی به تشکل ها و اعتصاب ها در کارخانۀ نخ ریسی و 

نساجی خسروی و نحوۀ واکنش کارفرمایان و دستگاه حاکمه به این قبیل فعالیت ها.

روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحلیل-تاریخی و با تکیه بر اسناد، و منابع کتاب خانه ای 

تدوین شده است.
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خسروی و درنتیجه مطالبات پی درپی کارگران سبب شد تا کارفرمایان سیاست هایی ازجمله ایجاد 

دسته جات مذهبی دربرابر توده ای ها و اخراج و تعلیق کارگران را اتخاذ کنند.
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1. مقدمه
انقالب 1917م روسیه و کودتای 1299ش ازجمله حوادث مهم دو دهۀ اول قرن بیستم 
بود که تأثیر زیادی بر ایران داشت. از یک سو متأثر از تفکرات چپ و حوادث شوروی، 
کمونیست  )حزب  باکو  عدالت  کمیتۀ  هم چون  جدیدی  سیاسی-اجتماعی  نیروهای 
ایران( به وجود آمد و ازسوی دیگر با تأسیس کارخانه جات در دورۀ پهلوی اول و ایجاد 
انحصارات داخلی، روند صنعتی شدن کشور در فاصلۀ سال های 1304-1320ش اوج 
گرفت و قشر اجتماعی جدیدی به نام »کارگر صنعتی« گسترش زیادی پیدا کرد. با اشغال 
ایران در شهریور 20، حزب توده در مهرماه 1320ش موجودیت خود را اعالم کرد. این 
حزب با تکیه بر آموزه های مارکس، توجه به کارگران و طبقۀ پرولتاریا را به عنوان موتور 
محرکۀ تحوالت ضدسرمایه داری، وجهۀ همت خود قرار داد و با تشکیل اتحادیه های 
کارگری درصدد برآمد نفوذ خود را در بین جامعۀ کارگری ایران گسترش دهد و با 

الهام گرفتن از این اندیشه، به مرورزمان کارگران را به زیر چتر حمایت خود درآورد.
در این پژوهش تالش شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود:

علل، و زمینه های شکل گیری اعتراضات کارگری در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی 
خسروی چه بود؟

کارفرمایان در مواجهه با فعالیت های حزب توده چه واکنشی نشان دادند؟

پیشینۀ پژوهش: کتاب »احزاب و سازمان های سیاسی و عملکرد آن ها در خراسان« از 
حسین الهی و پایان نامۀ کارشناسی ارشد »حزب توده از آغاز تا کودتای 28 مرداد« از 
مجید توکلی قدیمی، و مقالۀ غالم رضا آذری خاکستر با عنوان »در جستجوی حقایق 
شهریور 1320 مشهد، شاخۀ کارگری حزب توده )9(« منتشرشده در هفته نامۀ مجازی 
تاریخ شفاهی، تحقیقات انجام شده درزمینۀ موضوع پژوهش حاضرند. البته هنوز تمام اسناد 
مربوط به جنبش کارگری و فعالیت حزب توده در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی 
خراسان بررسی نشده است. این اسناد در مراکزی هم چون مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 
مرکز اسناد انقالب اسالمی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، مرکز اسناد مجلس 
شورای اسالمی، ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه، مؤسسۀ مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، و سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران موجودند. بنابراین تالش می شود 
به روش تاریخی و شیوۀ توصیفی و تحلیلی، اسناد موجود در این مراکز به ویژه اسناد 
منتشرنشدۀ موجود در آرشیو مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مرکز اسناد انقالب اسالمی 
و مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی موردبحث و بررسی قرار گیرد. این اسناد شامل 
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500 برگ سند سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی است که 100 برگ آن در پژوهش حاضر 
استفاده شده است و با آن فعالیت حزب توده در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی 
خراسان به عنوان بزرگ ترین مرکز صنعتی و کارگری در مشهد ارزیابی و تحلیل شده است.

2. شکل گیری و رشد صنعت نساجی در مشهد
در اوایل سلطنت رضاشاه اعالنی ازسوی »وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه« منتشر 
شد و در آن ضمن اشاره به ظرفیت های کشف نشده در ایران که به دلیل بی توجهی کسی 
به سراغ آن ها نرفته بود چنین آمده بود: »اینک که امنیت کامل حکم فرما گردیده و ذات 
شاهانه توجه خاصی نسبت به پیشرفت امور اقتصادی ایران دارند. ازاین جهت وزارت 
مذکور سرمایه داران داخلی و خارجی را دعوت می نماید که هر نوع پیشنهادهای مفیدی 
چه درزمینۀ استخراج معادن و چه در زمینه های دیگر اقتصادی دارند به این وزارت خانه 
ارسال دارند« )اطالعات، ش101، آذر 1305(. دولت سعی می کرد با سیاست های قانونی 
و تشویقی، تجار و سرمایه داران را به سوی برپایی کارخانه های صنعتی سوق دهد. یکی 
بود که در  ماده  بر 4  البسۀ وطنی، مشتمل  استعمال  قانون  این سیاست ها تصویب  از 
29بهمن1301ش، در مجلس چهارم تصویب شده بود و به استناد مادۀ یک آن »دولت 
مکلف شد کلیۀ لباس هایی که برای مستخدمین لشکری و کشوری تهیه می نماید از 
اقدامات دورۀ هفتم  از  ایران باشد« )متما، 6718- پ(. یکی  مصنوعات و منسوجات 
مجلس شورای ملی، تصویب قانون متحدالشکل کردن لباس بود. این قانون در چهار ماده 
و هشت تبصره در دی ماه 1307ش به تصویب رسید و طی آن مقرر شد: »کلیۀ اتباع ذکور 
ایران که به موجب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخلۀ مملکت مکلف 
هستند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند.« به دنبال تصویب قانون یکسان سازی لباس، 
در تاریخ 1308/12/27ش ازسوی ریاست وزراء به وزارت مالیه مرقومه ای بدین مضمون 
ارسال شد: »برحسب امر مقدس ملوکانه ارواحنا فدا تأکید می شود که عموم مستخدمین 
باید در سال نو لباس از پارچه های ایرانی تدارک کنند. در مدارْس شاگردان هم باید به 
همین ترتیب از پارچه های وطنی لباس داشته باشند« )ساکما، 240/084571/2(. این قانون 
و دستور بعدی، زمینه را برای تولیدکنندۀ داخلی فراهم کرد تا محصوالت خود را بهتر 
بفروشد و روی بازار مصرف کننده حساب کند. ولی چیزی که تجار داخلی را به سمت 
واردکردن کارخانه های تولیدی کشاند، تصویب قانونی با عنوان »قانون واگذاری انحصار 
تجارت خارجی مملکت به دولت« در 6اسفند1309ش/ 25فوریۀ1931م بود که ورود 
برخی از کاالهای خارجی را که در داخل ایران تولید می شد ممنوع کرد )مجلۀ اتاق 
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تجارت، س6، ش98، 1313، صص 14-20(. حدود 10 ماه از اجرای قانون انحصار 
تجارت خارجی نگذشته بود که درخواست های زیادی برای واردکردن ماشین آالت و 
تأسیس کارخانه جات به اداره کل تجارت واصل شد؛ ازجمله برای کارخانه جات نخ ریسی 
در کرمان، یزد، مشهد و ... )مجلۀ اتاق تجارت، س3، ش30، 15دی ماه1310، ص13(. 
)ساکما، 291/3284/70(،  سال 1315ش  در  کارخانه جات  نظام نامۀ  تصویب  با  دولت 
باالبردن تعرفه ها، ایجاد انحصارات حکومتی، دادن وام های کم بهره به کارخانه داران ازطریق 

بانک ملی، سرمایه گذاران صنعتی را تشویق می کرد )آبراهامیان، 1389، ص182(.
مشهد ازنظر رونق صنعت نساجی در دورۀ صفویه در زمرۀ مهم ترین شهرهای ایران 
محسوب می شد. در دورۀ قاجار، نساجی سنتی در مشهد با عنوان کارگاه های »شعربافی« 
به عنوان شغلی اصیل و سنتی، رونق بسیاری داشت. طبق آمار کتاب »نفوس ارض اقدس« 
در سال 1257ش، در مشهد با جمعیت »57٬287«، »137« کارگاه دایر بوده است )میرزای 

قاجار، 1382، ص67(.

منبع: »نفوس ارض اقدس«.

نوعی از پارچه های پشمی بافته شده در این کارگاه ها را اسالمبولی می نامیدند، چون 
برای مصرف لباس به اسالمبول صادر می شد )دالمانی، 1335، ص640(.

فراهم بودن زمینۀ تولید مواد اولیۀ صنعت نساجی ازجمله حاصلخیزبودن خاک مشهد 
برای زراعت پنبه »بذر محلی و بذر آمریکایی« می توانست نساجی سنتی مشهد را خودکفا 
کند. نیروی کار ارزان قیمت و فراوان، وجود ماشین های پنبه پاک کنی، بازار خوب و پرفروش 
برای نخ و پارچۀ مشهد و معادن زغال سنگ و قنات آب )ساکماق 97289/142-154( 
و حمل راحت ماشین آالت از روسیه ازطریق مرز باجگیران به دلیل نزدیکی راه و ارزانی 
کرایه )ساکماق، 137787/112( موجب شد تا نساجی سنتی مشهد برای ورود به دنیای 
ماشینی و صنعتی شدن در دورۀ پهلوی اول آماده شود. ازجمله مقدمات تشکیل کارخانۀ 
نخ ریسی و نساجی خسروی، تأسیس کارخانۀ کش بافی و جوراب بافی در سال 1312ش 

تعداد کارگاهنام محله

56پایین خیابان

28رسشور

28عیدگاه

13نوغان

12رساب

137جمع
   

جدول  1
شال بافی  و  شعربافی  کارگاه های  تعداد 
به تفکیک محالت مشهد در سال 1257ش
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)پیرا، 1379، ص97( و کارخانۀ نخ ریسی هاروطونیان در سال 1312ش بود )مجلۀ اتاق 
تجارت، س7، ش134، 1315، ص16( که تحولی نوین را در ریسندگی و بافندگی در 
مشهد سبب شد و زمینۀ تأسیس بزرگ ترین واحد ریسندگی و بافندگی خراسان »کارخانۀ 
نخ ریسی و نساجی خسروی« را فراهم کرد. هدف از تأسیس کارخانۀ خسروی »کمک 
به ایجاد توازن در واردات و صادرات مملکت و توسعۀ صنایع داخلی و پیشرفت صنایع 
و رفع احتیاجات اهالی« تعریف شده است )ساکماق، 97289/103(. زمزمۀ برپایی این 
کارخانه به تیرماه 1310ش می رسد؛ زمانی که نامه ای ازسوی وزیر دربار »تیمورتاش« به 
اسدی نیابت تولیت آستان قدس رسید: »نیابت محترم تولیت عظمی؛ حسب االمر مبارک 
باید کارخانۀ نخ ریسی و پارچه بافی در مشهد دایر شود« )ساکماق، 97289/78(. نام گذاری 
کارخانۀ نخ ریسی و نساجی به »خسروی« منسوب به ارباب کیخسرو نمایندۀ پارسیان هند 
و نمایندۀ مجلس بود که در تمام جلسات اولیه شخصاً حضور داشت و صاحب 20 درصد 
از سهام اولیۀ شرکت بود. در گزارشی آمده است: »از بدو مذاکرات شرکت سهامی نخ ریسی 
در خراساْن برحسب اجازۀ مخصوص بندگان اعلی حضرت اقدس همایونی نام »خسروی« 
درنظر گرفته شد« )ساکماق، 137577/131(. کارخانه در تاریخ 14اسفندماه1313ش تحت 
شمارۀ 38 و برای مدت پنجاه سال شمسی، در مشهد به ثبت رسید )ساکماق، 137508/1(. 
در اولین مجمع عمومی شرکت سهامی نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان که در 
به مبلغ  نفر جمعاً صاحب 11٬716 سهم  اسدی تشکیل شد، 27  منزل محمدولی خان 
5٬858٬000 ریال حضور داشتند و شش نفر صاحب 284 سهم به مبلغ 14٬200 ریال غایب 
بودند )ساکماق، 137509/1(. در این جلسه محمدولی خان اسدی به سمت اولین رئیس 
هیئت مدیره و نبویان، نصیرزاده، حسام الدین خان انصاری، هرمزِ فرامرزِ کمیساریات، رستم 
مسانی و مروان ایرانی به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند )ساکماق، 137552/25(. 
روزنامۀ آفتاب شرق با پیگیری تأسیس کارخانه، در مهرماه 1314ش نوشته است: »سلمان 
اسدی، عضو هیئت بانک فالحت، به اتفاق سه نفر از نمایندگان کارخانه های خارجی وارد 
مشهد شده اند تا در تهیۀ لوازم کارخانۀ نخ ریسی مشهد اقداماتی بنمایند« )آفتاب شرق، 
شمارۀ 19، 1314/7/27، ص1(. نمایندگان کمپانی های مزبور پس از ورود به مشهد تصمیم 
گرفتند ماشین آالت نخ ریسی به مبلغ سه میلیون ریال از کمپانی پالت انگلستان، ماشین آالت 
نساجی به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال از کمپانی یونین ماتکس، توربین بخار و 
لوازم برقی به مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال از کمپانی آ.اِ.گ و زیمنس آلمان، و دیگ های 
بخار به مبلغ یک میلیون ریال از آقای هرمز فرامرز کمیساریات )نمایندۀ پارسیان هندوستان( 
خریداری شود )ساکماق، 137528/45(. بدین ترتیب اولین سنگ بنای ساختمان کارخانۀ 
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گیالس  کارخانۀ چرم سازی  در 14مرداد1314ش جنب  نساجی خسروی  و  نخ ریسی 
پی ریزی شد )روزنامۀ آزادی، شمارۀ 983، 1316/12/14، ص1(. مدتی بعد ادارۀ ایران 
سوترانس تمام ماشین های سفارش داده شده از شرکت های مختلف اروپایی را اندک اندک 
از راه روسیه و از مرز باجگیران وارد کرد )ساکماق، 137585/23( که در کارخانه نصب 
شد. قسمت های مختلف کارخانه عبارت بود از: حالج خانه، کاردینگ، فالیر1، رینگ، 
بقچه بندی، کالف، غلتک سازی، چّله خانه، آهار، بافندگی، رنگریزی )رنگرزی( و تکمیل 
)ساکماق، 139142/15(. نمایندگان کارخانه در سایر شهرها عبارت بودند از: در تهران 
آقای غالم رضا مهاجر اسکوئی، در زاهدان تجارت خانۀ حاجی شیخ فیض محمد و برادران 
کلندرام، در باجگیران قنبرعلی رحیم زاده )ساکماق، 37، 139142/19(. مستخدمان خارجی 
مشغول در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی عبارت بودند از: هانس اشتروسن تبعۀ 
سوئیس، ویلیام فوکس تبعۀ هنگری، پستونجی میستری تبعۀ انگلیس، اتوویبی تبعۀ سوئیس 
)ساکماق، 139142/18(، اتو کنزه تبعۀ آلمان )استادوخ، 1329، ک44، پ24(. با نصب 
ماشین آالت کارخانه طی سال های 1315-1316ش مراسم گشایش کارخانۀ نخ ریسی و 
نساجی خسروی با حضور فتح اهلل پاکروان استاندار استان نهم و افسران ارتش و مردم 
شهر در اسفندماه 1316ش انجام شد )روزنامۀ شهامت، شمارۀ 82، 1316/12/12، ص2(. 
صاحبان کارخانۀ نخ ریسی عبارت بودند از: آستان قدس، شرکت سهامی تجارتی خراسان، 
آقای نصیرزاده، وهاب زاده، کلکانی درودی، نبویان و اشخاص متفرقۀ دیگری که جمعًا 
بیش از 70٪ کل سهام را داشتند و کمتر از 30٪ باقی ماندۀ سهام به پارسیان مقیم هندوستان 
تعلق داشت )ساکماق، 139142/14(. کارخانۀ نخ ریسی با هدف تولید نخ و پارچه با حدود 

سیصد کارگر در سال 1317ش به بهره برداری رسید )ساکماق، 138360/29(.

3. نحوۀ تأمین و جذب نیروی کار
طبق اسناد، کارگران کارخانه در فصولی که کار بهتری در امور زراعتی پیدا می کردند فوراً 
و بدون اطالع، کارخانه را ترک می کردند. اغلب این کارگران که ریشۀ روستایی داشتند، از 
کشاورزان و ساکنان روستاهای اطراف شهر مشهد مثل قلعۀ گل خطمی -که کارخانه در 
زمین های بایر آن تأسیس شده بود- و قلعۀ محمدآباد و قلعۀ آب کوه به مشهد مهاجرت 
کرده بودند. ممنوعیت کشت خشخاش در خراسان طبق تصویب نامۀ شمارۀ 13138 مورخۀ 
25/4/27 هیئت دولت )آفتاب شرق، شمارۀ 165 و 166، 1326/6/24، ص1( موجب شد 
تا اکثر کشاورزان وارد کارخانه شوند )مصاحبه با محمدحسین دیانی، 96/7/4(. بخش دیگر 
نیروی کار کارخانۀ خسروی مهاجران قفقازی بودند که در دورۀ پهلوی اول در مشهد ساکن 

Flyer .1: برای نازک کردن فتیله قبل از تبدیل 
آن به نخ، از بخش فالیر یا نیم تاب استفاده 

می شده است.
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شدند. حسین مشکینیان و برادرش که خود از این مهاجران بودند و در این کارخانه مشغول 
به کار شدند، دربارۀ ترکیب جمعیتی کارگران کارخانه چنین می گوید: »استخدام این دسته 
از کارگران دسته جمعی بود. این مهاجران از روسیه آمده بودند و اکثراً آذربایجانی بودند و به 
مشهد کوچ داده شده بودند و علت آمدن آن ها به مشهد کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی 
بود که آن ها و همسرانشان در آن به کار مشغول شدند« )مصاحبه با حسین مشکینیان، 
89/3/18(. بیشتر کارگران کارخانه بی سواد بودند. با وضع قوانین و ایجاد تشکیالتی برای 
باسوادکردن کارگران در دورۀ رضاشاه، کالس های بزرگ ساالن »اکابر« برای تدریس در 
کارخانه درنظر گرفته شد؛ که معلمان آن را ادارۀ فرهنگ، پیشه و هنر معیّن می کرد )ساکماق، 
137797/31(. در سال 1318ش تعداد 448 نفر در کارخانه به کار مشغول بودند که تقریباً 45 

نفر از آن ها در کالس اکابر تحصیل می کردند.

منبع: )ساکماق، 139142/19(.

براساس آمار کارگران شاغل و میزان کم شرکت آن ها در کالس های اکابر به نظر 
می رسد که کارگران بی سواد از حضور در کالس ها اهمال می ورزیده اند؛ بنابراین طی 
بخشنامه ای ازسوی مدیرعامل کارخانه به دایرۀ حسابداری دستور داده شد: »علی هذا عموم 
کارگران بی سواد را اعالن نمایید که دایرۀ حسابداری این شرکت قبل از پرداخت روزمزد 
شما، کارنامۀ شما را که حاکی از حضور در یکی از کالس های اکابر بدون غیبت باشد 
رؤیت نماید؛ درغیراین صورت روزمزد شما قابل پرداخت نخواهد بود و برای کارگرانی که 
در کالس های اکابر شرکت می کنند، مزایای خاص ازجمله محسوب داشتن ساعات شرکت 
در کالس و مقررداشتن اضافه حقوق برای کسانی که موفق به اتمام کالس های دورۀ اول 

می شوند درنظر گرفته می شود« )ساکماق، 138843/6(.
بنابراین در تاریخ 1321/9/2ش آماری ازسوی دایرۀ کارگزینی به ریاست کارخانه 
مبنی بر دایربودن و استقبال کارگران از کالس اکابر داخل کارخانه در روز پنجشنبه در تاریخ 

1321/8/23ش، بدین شرح اعالم شد:
50 نفر کارگران شب مردان از ساعت 7 تا 8 صبح: 

تعدادمتوسط حقوق روزانهسنجنسیت

243 نفر5 ریال و 95 شاهی15 سال به باالمرد

100 نفر2 ریال و 15 شاهی15 سال به باالزن

53 نفر 2 ریال و 25 شاهی15 سال به پایینمرد

52 نفر 1ریال و 60 شاهی15 سال به پایینزن

448 نفرجمع کل

   

جدول 2
توزیع کارگران به تفکیک جنسیت، سن، و 
حقوق در کارخانۀ نخ ریسی خرسوی در 

سال 1318
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کارگران روز مردان از ساعت 5 تا 6 بعدازظهر:    60 نفر
34 نفر کارگران شب زنان از ساعت 7 تا 8 صبح: 

)ساکماق، 137797/5(. 25 نفر  کارگران روز زنان از ساعت 5 تا 6 بعدازظهر: 

4. اشغال کشور در شهریور 20 و رونق کارخانه
تحوالت سیاسی-اقتصادی پس از شهریور 1320ش/ آگوست 1941م بر کارخانۀ نخ ریسی 
و نساجی خسروی خراسان تأثیر گذاشت و کارخانه را ابتداء با رونق زیاد و سپس با بحران 
مواجه کرد. بااینکه بهره برداری از کارخانه در سال 1317ش شروع شده بود، ولی در ابتدا 
بازار فروش چندانی وجود نداشت. درگیرشدن کشورهای صنعتی در جنگ سبب بسته شدن 
راه های تجاری و کاهش دسترسی به ابزار و مواد موردنیاز شد؛ بنابراین کارخانه های تولید 
پارچه و دیگر لوازم خانگی اروپا بیشتر به کار تولید محصوالت جنگی مشغول شدند 
)ساکماق، 145855/69(. درپی این اوضاْع قیمت پارچه و نخ و دیگر محصوالت خانگی 
به شدت باال رفت و شماری از تجار و صاحبان سرمایه از فرصت به دست آمده استفاده 
کردند و سرمایۀ خود را در این راه به کار انداختند )مصاحبه با حسین مشکینیان 89/3/18(. 
با اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320ش و حضور نیروهای ارتش سرخ در 
مشهد، بازار جدیدی برای تولیدات کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی مهیا شد و قیمت 
تولیدات کارخانه چندبرابر شد )مصاحبه با محمدمهدی باروحی 89/1/31(. نخ و قماش 
کارخانه حدود چهار برابر قیمت آن فروخته می شد؛ بقچۀ نخ از 270 ریال به 1070 ریال و 
قماش از متری 30 ریال به 150 ریال رسیده بود و هر صاحب سهم چندبرابر اصل سرمایۀ 
خود سود خالص می برد )روزنامۀ خراسان، ش299، 1329/4/11، ص2(. طبق گزارش 
اسناد اقتصادی، عملکرد سالیانۀ شرکت و سهامداران در سال 1321ش »باوجود موانع و 
مشکالت به دلیل ادامۀ جنگ در اروپا، موفقیت هایی به درجات بهتر از گذشته به دست 
آمده بود و به طورکلی پیشرفت در امور کارخانه و وضعیت آن ازهرجهت مشهود بود« 
)ساکماق، 141076/9(. سرمایۀ کارخانه در سال های اولیۀ جنگ جهانی دوم به دلیل ترقی 
ارزش ماشین آالت و افزایش بهای مواد اولیه و لوازم یدکی از 30 میلیون ریال به 60 میلیون 
ریال افزایش یافت و سودهای کالنی را نصیب سهامدارانش کرد )ساکماق، 160159/1(.

 
5. بروز بحران اقتصادی در کارخانه

باوجود رونق کار کارخانه و افزایش تولید و افزایش قیمت محصوالت تولیدی کارخانه که 
سود کالنی نصیب سهامداران کرد، چون شرکت تمام سودهای کالن دوران جنگ را بین 
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سهامداران تقسیم کرده بود و حتی برای استهالک ماشین آالت خود چیزی کنار نگذاشته 
بود، در دو سال آخر جنگ »براثر بحران اقتصادی و رکود بازار معامالت و ورود قماش 
نخی از خارج به کشور، اوضاع مالی شرکت سهامی نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان 
با اشکاالتی مواجه شد« )ساکماق، 119192/1(؛ ازاین رو شرکت برای حل مشکالت خود 

شروع کرد به نامه نگاری با وزارت دربار شاهنشاهی )ساکماق، 15855/75(.
مانند  نخ ریسی خسروی  کارخانۀ  در سال 1324ش  دوم  با خاتمۀ جنگ جهانی 
سایر کارخانه جات کشور به دلیل افزایش شدید تولید برای تأمین نیاز داخلی و استفاده از 
امکانات در سه شیفت متوالی در سال های جنگ، با یکسری ماشین آالت کهنه و فرسوده 
و موتورهای برق مستهلک روبه رو شد؛ هم چنین به علت ورود فراوان پارچه به کشور و 

کاهش تولید با کارگران مازاد هم روبه رو شد )ساکماق، 108021/71(.
رکود و کساد بی سابقه در بازار و به ویژه ورود سیل آسای کاالی خارجی به کشور 
این کارخانه را با بحران و مضیقۀ مالی روبه رو کرد. براثر عوامل و مشکالت مذکور 
روزبه روز قیمت کاالهای تولیدی کارخانه تنزل پیدا می کرد؛ به طوری که کارفرمای وقت 
حاضر شد محصول کارخانه را به بهای تمام شده و بدون داشتن سود به فروش برساند. با 
بررسی گزارش های هیئت مدیره در اسناد موجود، محصوالت نخ و پارچه به بهای تمام شده 
هم خریدار نداشت و شرکت از هر بقچۀ نخ درحدود سی ریال و از فروش پارچه 
درحدود صدی پانزده تا صدی بیست از قیمت تمام شده زیان می کرد. بااین حال مدیران 
کارخانه با استفاده از اعتبارات بانکی و استقراض، از وقفه در کار کارخانه جلوگیری 
می کردند )ساکماق، 150835/75(. ولی سرانجام به علت بحران اقتصادی ای که گریبان گیر 
شرکت شده بود و عدم سوددهی کارخانه، سهام شرکت ارزش خود را از دست داد 
منجر شد  یزدی  سهامداران  ازجمله  آن  سهامداران  اعتراض  و  شکایت  به  کار  این  و 
)ساکماق، 139972/10(. این شکایت و پاسخ به آن مدتی طول کشید؛ بنابراین در جلسۀ 
مورخۀ 1329/3/22ش مجمع سهامداران شرکت به علت بحران اقتصادی، صرف نداشتن 
فراورده های شرکت درمقابل اجناس وارداتی مشابه از خارج، و نبود بازار فروش و رکود 
سرمایه تصمیم گرفتند کارخانه را تعطیل کنند )ساکماق، 150835/72(؛ ولی وزیر اقتصاد 
طی نامه ای به تاریخ 1329/6/7ش خطاب به مدیرعامل وقت کارخانه نوشت: »به منظور 
حفظ و حمایت از صنایع داخلی به خصوص کارخانه جات ریسندگی و بافندگی، ورود 
منسوجاتی که مشابه آن در داخله به اندازۀ کافی تهیه می شود به کلی ممنوع گردیده است. 
به عالوه اقداماتی از]طرف[ وزارت کار صورت خواهد گرفت تا در هزینۀ کارخانه ها تقلیل 
حاصل شود؛ بنابراین آن کارخانه باید به کار خود ادامه داده و در بهبودی محصول و 
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ارزان کردن بهای کاالهای خود بیش ازپیش ساعی باشد« )ساکماق، 150835/69(. تعطیلی 
این کارخانه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی و کارگری استان صرفِ نظر از لطمه ای که به 
وضع اقتصادی مشهد وارد می کرد، باعث بیکاری قریب هزار نفر کارگر می شد، که خود 

می توانست مشکالت متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بار آورد.

6. بحران کارگری و فعالیت حزب توده در کارخانه
موضوع دیگری که این بنگاه اقتصادی با آن روبه رو شد بحران کارگری و نفوذ حزب 
توده در کارخانه بود. سقوط »رضاشاه« و بازشدن فضای سیاسی و تشکیل مجدد احزاب 
مختلف، شروع دوره ای از بروز نارضایتی کارگران را نوید می داد. وقتی کارگران می دیدند 
در شرایط سخت زندگی و سه پست شدن ساعات کار کارخانه )ساکماق، 150209/1( 
اقدامی برای افزایش دستمزد آن ها انجام نشده و آن ها همان دستمزدهای پیش از سال 
1322ش را دریافت می کنند )ساکماق، 150851/78( و حقوق روزانۀ 20 ریال کفاف 
امورات یک عائله را هم نمی دهد )ساکماق، 145135/1(، خواه ناخواه خواستار افزایش 
حقوق و مطالبات خود شدند. البته این نکته را هم باید یادآور شد که گران شدن مواد غذایی 

به دلیل اشغال شهر مشهد توسط ارتش سرخ، مشکل کارگران را تشدید می کرد.
حضور نیروهای بیگانه در مشهد پیامدهای بسیاری داشت که ملموس ترین آن بروز 
اختالل در حمل ونقِل  قند و شکر و  و  نان،  بود. گرانی و کمبود  اقتصادی  مشکالت 
خواروبار، اوضاع اقتصادی این شهر را آشفته و نابه سامان کرده بود؛ این در حالی بود که 
منطقۀ خراسان از دیرباز به علت داشتن مقادیر زیادی از غالت، همواره به عنوان انبار غلۀ 
ایران شناخته می شد )تبرائیان، 1371، صص 167 و 223(. متفقین با ارسال آذوقۀ مردم به 
جبهه های نبرد در استالینگراد، هزینۀ زندگی مردم را به هشت برابر پیش از جنگ رساندند. 
مردم در صف های طوالنی نان انتظار می کشیدند و در سرمای زمستان به خود می لرزیدند 
تا بتوانند سهم نانشان را به دست آوردند؛ نانی که اصاًل آرد نداشت و از ترکیب سبوس، 
و 372(.  )ریچاردز، 1343، صص 260  بود  و سنگ ریزه درست شده  دانۀ خشخاش 
ازبین رفتن امنیت از دیگر نتایج حضور روس ها در مشهد بود؛ به طوری که اقتصاد و امنیت 
البته  دو دغدغۀ اصلی در خراسان و مشهد به شمار می آمد )اسکرین، بی تا، ص196(. 
مهم ترین پیامد ورود ارتش سرخ به مشهد، شکل گیری احزاب و گروه های وابسته به 
شوروی بود. با ورود روس ها به خراسان، شرایط برای افرادی که تمایالت اجتماعی داشتند 
ولی نمی توانستند به کارهای اجتماعی بپردازند فراهم شد. کسانی که در گذشته از اعضای 
فعال حزب کمونیست بودند، زمان را مساعد یافتند و برای فعالیت های گوناگون آماده 
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شدند و با تأسیس حزب تودۀ ایران در تهران و شرکت کسانی مانند بقراطی که از اعضای 
ارشد گروه 53 نفر محسوب می شد و پروین گنابادی، برآن شدند تا شعبۀ حزب توده را 
در خراسان هم تشکیل دهند. سرانجام در سال 1321ش کمیتۀ ایالتی حزب تودۀ ایران در 
خراسان راه اندازی شد )الهی، 1382، ص54(. آن ها ابتدا با انتشار روزنامۀ »اردیبهشت« -که 
پس از سه ماه توقیف شد- و سپس بعداز فروردین 1322ش با انتشار روزنامۀ »راستی« 
به عنوان ارگان کمیتۀ ایالتی موجودیت خود را نشان دادند )مجید فیاض، 1389، ج2، 
ص19(. به موازات فعالیت شعبۀ حزب توده در خراسان، شوروی برای استمراربخشیدن به 
حضورش و با هدف ایجاد فضایی مناسب برای نشر و گسترش افکار کمونیستی، سعی 
داشت تصویری مناسب از خود ارائه دهد. نمایش فیلم های تبلیغی، برگزاری کالس های 
رایگان آموزش زبان و ادبیات روس، توزیع و نشر کتاب هایی با هدف معرفی و آشنایی با 
کمونیسم ازجمله اقدامات مأموران شوروی بود )لنزوسکی، 1353، ص223(. عمدۀ این 
فعالیت ها را انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی »وکس1« انجام می داد )جاللی، 1377، 
ص94(. سرکنسول های شوروی هم چون آپرسف، منیسکی، آقابکوف در ایام فعالیت خود 
در مشهد برای نفوذ شوروی تالش زیادی انجام دادند. بخشی از فعالیت فرهنگی روس ها 
در قالب کلوپ شوروی و تأسیس مدرسۀ لنین در مشهد بود )نجف زاده، 1394، صص 
142-147(. پس از انتشار روزنامۀ راستی، کمیتۀ ایالتی حزب توده در مشهد، موفق شد 
نخستین کنفرانس ایالتی خراسان را در سال 1322ش برگزار کند. طبق تلگراف درج شده 
برای سلیمان محسن اسکندری آمده است: »جمعه 9 اردیبهشت کنفرانس حزبی خراسان با 
موفقیت انجام ]شد[ و شالودۀ تشکیالت مستحکم تر و ارادۀ خلل ناپذیر ما در مبارزه با 
ارتجاع استوارتر گردید« )روزنامۀ راستی، ش8، 1322/2/14(؛ ولی آنچه حزب توده در 
ایرانیانی بود که در دهۀ  مشهد از آن بهره جست، وجود کارگران مهاجر ترک زبان و 
این  ص358(.   ،1389 )آبراهامیان،  بودند  شده  بازگردانده  شوروی  اتحاد  از  1310ش 
کارگران به دلیل وجود کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان که یکی از مهم ترین 
قطب های صنعتی کشور در آن زمان بود در مشهد ساکن شدند. تعداد این کارگران در 
کارخانۀ خسروی زیاد بود. بعضی از این کارگران آموزش سطحی اصول کمونیسم را در 
بنیاد  آن ها  داشتند.  کارگران  از سایر  بیشتری  بودند و تجربۀ تشکیالتی  دیده  شوروی 
اتحادیه های کارگری را در کارخانۀ نخ ریسی بنا گزاردند. حزب توده با ایجاد تشکیالت 
کارگری در قالب اتحادیه باعث پیشرفت سریع در الیه های پایین جامعه به ویژه کارگران 
شد. در تاریخ 1فروردین1322ش اتحادیۀ کارگری خراسان وابسته به حزب توده در مشهد 
v-o-x .1شکل گرفت )جاللی، 1377، ص89(. حسن جامعی عضو کمیتۀ ایالتی اتحادیۀ کارگران 
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خراسان و »رخساره جوان« -از کارگران نخ ریسی و نساجی خراسان و یکی از رهبران 
اتحادیۀ زنان کارگر خراسان- به عضویت کمیتۀ ایالتی اتحادیۀ کارگران انتخاب شدند 
)فوق العادۀ راستی، ش102، 1323/2/11(. در تیرماه 1321ش تشکیالت دموکراتیک زنان 
ایران فعالیت خود را آغاز کرد و در زمانی کوتاه موفق شد هزاران زن را در سراسر کشور 
در مبارزه برای کسب حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متشّکل کند. این سازمان از 
پشتیبانی حزب تودۀ ایران برخوردار بود )سال نامۀ حزب توده، 1349، ص184(. بدین منظور 
و در جلسه ای عمومی در 28بهمن1322ش اتحادیۀ زنان کارگر خراسان در مشهد تشکیل 
شد. در این جلسه متجاوز از سیصد نفر زن شرکت داشتند )روزنامۀ راستی، ش88، 
1322/12/1(. حزب توده در اردیبهشت 1322ش توانست گروه های کارگری کارخانۀ 
خسروی را در میتینگی جمع کند. کارگران این کارخانه از میتینگ حزب توده خوب 
استقبال کردند. در این میتینگ اساس نامۀ اتحادیۀ کارگران مطرح شد. ایجاد صمیمیت و 
حس همدردی بین کارگران، کوشش برای بهبود وضع اقتصادی و باالرفتن سطح زندگی 
کارگران، به رسمیت شناختن حق اعتصاب برای کارگران، تقلیل ساعت کار روزانه به هشت 
ساعت، حق استفاده از یک ماه مرخصی باحقوق و مبارزه با بیکاری، اساس نامۀ اتحادیۀ 
اتحادیۀ  مرام نامۀ  این  راستی، ش1، 1322/1/17(.  )روزنامۀ  می داد  تشکیل  را  کارگران 
کارگران که در آن موارد متعددی چون تأمین اجتماعی، قضایی، بهداشتی، رفاهی پیش بینی 
شده بود، برای کارگران آن قدر جذاب بود که جمع زیادی از کارگران را به سوی حزب 
توده جذب کرد؛ طوری که شهر مشهد در 11اردیبهشت1323ش به مناسبت اول ماه مه 
شاهد نخستین گردهمایی و حرکت جمعی یک گروه فعال اقتصادی وابسته با انگیزه های 
کالن سیاسی -مخالف با سیدضیاءالدین طباطبایی- بود )روزنامۀ راستی، ش9، 1322/2/18(. 
در پنجمین سال فعالیت حزب توده و چهارمین سال فعالیت مؤثر اتحادیۀ کارگری در سال 
1325ش انتخابات هیئت عامله، برای مشارکت کارگران در برنامه های حزبی، برگزار شد 
)روزنامۀ راستی، ش372، 1325/6/21(. میزان نفوذ حزب در خراسان و مشهد در آن 
سال ها وقتی آشکار می شود که حداقل دو عضو حزب، ولی اهلل شهاب فردوس با اکثریت 
آراء از حوزۀ فردوس و گناباد و طبس و بشرویه و محمد پروین گنابادی، فرد شمارۀ یک 
کمیتۀ ایالتی خراسان از سبزوار توانستند به مجلس چهاردهم راه یابند )روزنامۀ راستی، 
امکان پذیر شد.  با موافقت و حمایت دولت شوروی  این مهم  ش79، 1322/10/21(؛ 
کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی با قریب 800 نفر کارگر در سال 1322ش، که این 
تعداد تا سال 1329ش به هزار نفر کارگر افزایش یافت، می توانست به صورت پایگاهی 
نیرومند برای حزب توده درآید. هم زمان با فعالیت حزب توده در مشهد شرایط کارگران 
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بعداز شهریور 20 سخت بود؛ به طوری که 50 درصد کارگران حتی با پای برهنه ممکن بود 
به کارخانه بیایند و برگردند. هم چنین 12 ساعت کار، سوءتغذیۀ بسیار، نبود آب بهداشتی، 
انواع بیماری چون سل از دیگر مشکالت کارگران کارخانه بود )مصاحبه با محمدمهدی 
باروحی، 89/2/18(. بنابراین تبلیغات وسیع حزب در دفاع از حقوق کارگران، و شعارهای 
موردپسند کارگران هرروز ازطریق روزنامۀ راستی )ارگان حزب توده( منعکس می شد. 
بازتاب مشکالت کارگران، آن ها را به هواخواهی و اعتراض دربرابر کارفرما تشویق می کرد. 
اسنادی از تجمع، سخنرانی، راهپیمایی، اعتراض و اعتصاب در داخل کارخانه توسط 
اتحادیۀ کارگران وجود دارد که با تحریک کارگران سبب دست کشیدن از کار و رهاکردن 
دستگاه ها شده است. برای نمونه، سرهنگ امجدی کفیل شهربانی خراسان در مکاتبه ای 
محرمانه با ریاست کارخانه در تاریخ 20/12/13 دربارۀ سخنرانی تعدادی از کارگران، این 
رویه را آشکارا توضیح می دهد و کنترل آن را خواستار می شود: »گزارشات واصله حاکی 
دیگر  ایمانی و عده ای  توسط حسین  نخ ریسی  کارخانۀ  داخل  در  اوقات  اغلب  است 
سخنرانی هایی به عمل می آید. این اقدام اگر در کارخانه نظایر پیدا کند، ممکن است موجب 
تهییج احساسات شده و به ضرر کارگاه تمام شود« )ساکماق، 149428/110(. اعتراضات 
کارگران برای اعادۀ حق و مطالبات خود، واکنش کارفرما را به دنبال داشت و باعث شد که 
کارفرما اغلب قسمت ها را به زنان و اطفال واگذار کند و مردان را در موقع تقاضای 
اضافه حقوق تهدید کند که به جای آن ها زنان وکودکان را با نصف حقوق مردان استخدام 
خواهد کرد. کارفرما اغلب به جای رسیدگی به شکایت کارگران مرد از مزد کم، ساعات 
کار را زیاد می کرد و درصورت اعتراْض کارگران را اخراج می کرد )روزنامۀ راستی، ش66، 
1322/8/26(. روند اعتراضات باعث شد تا حسن کفایی، مدیرعامل کارخانه در سال 
1322ش به موجب بخشنامه ای، تعدادی از کارگران را اخراج کند. در این بخشنامه نام چند 
نفر از کارگران اخراجی درج شده بود: »نظر به گزارش هایی که در این چندروزه رسیده 
بعضی از کارگران برخالف مقررات و انتظام رفتار نموده اند و کارگران را تحریک به 
عصیان و عدم اطاعت و انقیاد از مقررات کرده اند و درنتیجه موجبات اخالل را فراهم 
نموده اند و ضررهای مادی و معنوی وارد شده است. لذا مسبب و محرک اصلی معلوم 
گردید؛ نامبردگان: قنبر عوض، علی اکبر ریخته گر، مشهدی حسن برنوس، غالم رضا عرفانیان 
محرک و مسبب اصلی تشخیص داده ]شده اند[. چون دالیل قوی و کافی دردسترس 
می باشد، برای حفظ مصالح اساسی عموم کارگران و کارخانه، نامبردگان باال را تا خاتمۀ 
محاکمه اخراج ]کنید[ و در مدت جریان محاکمه به هیچ کاری گماشته نخواهند شد« 
)ساکماق، 145224/1(. گاه کارگران اعتراض خود را به شکل کم کاری نشان می دادند و 
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ازاین طریق سعی می کردند به تولید کارخانه لطمه وارد کنند. دایرۀ فنی شرکت نخ ریسی و 
نساجی خسروی طی گزارشی از وضعیت و عملکرد بخش خود مبنی بر تشدید بی سابقۀ 
کم کاری ماهانۀ عده ای از کارگران می نویسد: »مجموع کارمزد آن ها کمتر از هشتاد ریال 
می شود. این مسامحۀ کارگران، گذشته از اینکه به ضرر مالی خود آن ها تمام می شود به 
میزان تولید کارخانه هم لطمه وارد می آورد« )ساکماق، 143940/14(. هم زمان با پیدایش 
تشکیالت حزب توده و تبلیغات گستردۀ آن گام هایی برای مقابله با اندیشه های حزب توده 
برداشته شد که ازجمله می توان به فعالیت »جمعیت مبارزین«، »محصلین علوم دینی« و 
»انجمن پیروان قرآن« اشاره کرد. هم چنین هیئت های مذهبی مشهد که تعداد آن ها به 250 
هیئت می رسید عرض اندام کردند )مصاحبه با محمد واعظ خراسانی، 1380/7/22(. اکثر 
این هیئت ها تحت سرپرستی آیت اهلل کفائی برادر حسن کفائی )مدیرعامل کارخانه( بودند 
)مصاحبه با حسین مشکینیان، 89/3/18(. یکی از منابع مالی تأمین هزینه های این هیئت ها 
کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان بود. این هیئت ها در کنار فعالیت های مذهبی 
وارد مسائل سیاسی نیز شدند؛ مبارزه با تبلیغات حزب توده یکی از این موارد بود )مصاحبه 
با طاهر احمدزاده، 1369/11/1(. هیئت صاحب الزمان در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی 
خسروی خراسان شکل گرفت و پس از جدایی کارخانۀ برق خسروی از کارخانۀ نخ ریسی، 
نامش را به هیئت ابوالفضلی تغییر داد )مصاحبه با حسین مشکینیان، 89/4/8(. »مذهبی ها 
همیشه با حزب توده در تضاد بودند؛ توده ای ها سعی می کردند یکپارچه اعتصاب کنند، 
یعنی می خواستند ساعت سه کارخانه تعطیل شود، مذهبی ها زیر بار نمی رفتند« )هفته نامۀ 
مجازی تاریخ شفاهی، ش139، 29آبان1392(. این هیئت از حمایت های مادی و معنوی 
آقای کفائی مدیرعامل کارخانه برخوردار بود. فعالیت های این هیئت از دید روزنامۀ راستی 
دور نبوده است: »به قرار اطالع واصله، آقای کفائی نمایندۀ مجلس که یک کرسی مجلس را 
تعطیل کرده و از اول افتتاح پارلماْن ریاسِت کارخانۀ نخ ریسی مشهد را بر نمایندگی مردم 
تیره بخت این شهر ترجیح داده اند، کارگران کارخانۀ نخ ریسی را مجبور کرده اند که هیئتی 
ابوالفضلی تشکیل دهند و خود ایشان ریاست این هیئت را برعهده گرفته اند. ماهی پانصد 
ریال آقای کفائی به هیئت می دهند و به این طریق به جای دفاع از حقوق کارگران به 
دسیسه بندی های عجیب وغریب نه تنها در کارخانه بلکه در تمام نواحی خراسان مشغول]اند[ 
و فعالیت می کنند. مردم هوشمند خوب می دانند که این آقای محترم عامل کدام سیاست 
ارتجاعی هستند و ما در آینده با مدارک محکمی اسرار آن سیاست مرموز را فاش خواهیم 
داخل  در  مذهبی  دسته جات  راستی، ش148، 1323/8/2(. شکل گیری  )روزنامۀ  کرد« 
کارخانه، باعث شد تا روابط آن ها با کارگران طرفدار حزب توده تنش آلود شود. حوزۀ 
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فعالیت نیروهای اجتماعی حزب توده و اتحادیۀ کارگران تنها در محوطۀ کارخانه نبود؛ 
آن ها در خارج از کارخانه هم به اَعمال خشونت آمیز و تهدید و درگیری می پرداختند و با 
این اعمال می خواستند رقبای خود را مستأصل کنند. در گزارشی آمده است: »به واسطۀ 
اختالف نظر اخیر فی مابین کارگراْن چند روز است یک عده از نفرات حزب توده جری و 
با کارگران درگیر و شروع به کتک کاری ]کرده اند[ و حتی اسلحۀ گرم و سرد همراه خود 
برای  به زودی جلوگیری نشود، ممکن است خطرات جانی و مالی  دارند که چنانچه 
کارگران فراهم گردد« )ساکماق، 149571/5(. طبق این گزارْش حزب توده نیروی اجتماعی 
وسیعی را که در اختیار داشت به سمت روش های خشونت آمیز سوق می داد.بخش عمده ای 
از فعالیت های حزب توده در مشهد به پشتوانۀ شرایط ویژه، یعنی حضور ارتش سرخ و 
نابه سامانی اقتصادی حاکم بر شهر مشهد انجام می شد. این حزب می کوشید از هر شیوه ای 
برای جذب بزرگ ترین اجتماع کارگری مشهد استفاده کند و در تبلیغات وسیع، خود را 
مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان معرفی کند. با خروج نیروهای ارتش سرخ در سال 
1324ش/1945م، کمیتۀ ایالتی حزب توده در شمارۀ 310 روزنامۀ راستی از شوروی و 
اقداماتش ستایش کردمتشکل ساختن کارگران در اتحادیه ها با هدف تأمین خواسته های 
اقتصادی و کسب اعتماد آن ها و جذبشان به مبارزۀ سیاسی، از برنامه های حزب توده بود. 
برای  شوروی  به  آن  وابستگی  و  توده  حزب  ماهیت  1325ش/1946م  سال  آغاز  با 
طرفدارانش آشکار شد. با چرخش قوام السلطنه به راست، سرکوب پی درپی اتحادیه های 
کارگری شروع شد؛ تاجایی که در آذر 1325ش موجی از استعفا در تشکیالت کارگری 
شروع شد )روزنامۀ ندای خراسان، ش27، 1325/9/28(. در بین استعفاکنندگان نام چند 
زن از تشکیالت زنان وابسته به حزب مشاهده می شود: »اینجانبان: رخساره جوان، صدف 
غمخوار، سوره قربانی، رقیه قربانی و ... برکناری خود را از تشکیالت زنان وابسته به حزب 
تودۀ ایران و اتحادیۀ کارگران به اطالع عموم می رسانیم« )روزنامۀ ندای خراسان، ش29، 
اتحادیۀ  از  نخ ریسی  کارخانۀ  کارگران  از  نفر  چندین  استعفای  عالوه بر   .)1325/10/5
کارگران و حزب توده، برخی از کارگران کارخانۀ نخ ریسی درصدد برآمدند تا خاک ایران 
را ترک کنند و به شوروی بروند، ولی دستگیر شدند. اسامی این افراد و نحوۀ دستگیری 
آن ها چنین بود: »به طوری که کارگزینی شرکت اطالع می دهد از تاریخ ششم اردیبهشت 
1326ش سه نفر از کارگران نخ ریسی رضا رئوفیان، محمد باقرپور، و محمدعلی بدیعِی 
جوان، بدون اطالع قبلی از کارخانه غایب ]شده اند[ و به طرف سرحد حرکت کرده اند. 
دراثر جدیت اولیاء، آن ها را در درجز دستگیر ]کرده اند[ و به شهربانی مشهد تحویل 
داده]اند[« )ساکماق، 29/0053(. باوجود فشارهای وارده ازطرف دولت قوام و مخالفان 

جنبــش کارگــری و حــزب توده 
در کارخانــۀ نخ ریســی ...



90
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

حزب توده که به توقف فعالیت های حزب توده و اتحادیۀ کارگران در مشهد منجر شده 
بود، حزب توده و اتحادیۀ کارگران درصدد برآمدند تا فعالیت خود را مجدداً آغاز کنند؛ 
ازاین رو شورای متحدۀ کارگران مشهد در تاریخ 26/2/10ش به مناسبت روز جهانی کارگر 
میتینگ برگزار کرد و بیانیه صادر کرد. وزارت کشور در نامه ای به شهربانی مشهد دربارۀ 
شروع مجدد فعالیت حزب توده و اتحادیۀ کارگری در مشهد هشدار داد و خواست که 
ترور  به دنبال   .)10608/3 9450/36؛  )مراسان،  باشد  آن ها  اقدامات  مراقب  شهربانی 
محمدرضاشاه در 15بهمن1327ش، با توسل به قانون سال 1310ش حزب توده به عنوان 
سازمانی کمونیستی، غیرقانونی و منحل اعالم شد )آبراهامیان، 1389، ص390(. به نظر 
می رسید فعالیت های حزب فروکش کند؛ چون پشتوانۀ اجتماعی حزبی که خود را ناجی 
و سرپناه کارگران معرفی کرده بود ضعیف شده بود. ولی بعداز غیرقانونی شدن فعالیت 
حزب توده، شورای متحدۀ کارگران مشهد و افراد حزب، فعالیت زیرزمینی خود را افزایش 
دادند و با توزیع اعالمیه و بیانیه های حزب توسط کارگران کارخانه، مبارزۀ خود را ادامه 
دادند. در این زمینه نگهبان شب کارخانه گزارش می دهد: »آقای جواد رئوفیان کارگر 
قسمِت کالف، مقدار زیادی بیانیۀ جمعیت ملی مبارزه با استعمار ]را[ در سالون نخ ریسی 
بین کارگران تقسیم می نموده است« )ساکماق، 149428/24(. این فعالیت ها ادامه یافت 
به  استانداری خراسان  از  محرمانه  نامه ای  در  تاریخ 5اسفند1329ش  در  که  به گونه ای 
مدیرعامل شرکت نخ ریسی و نساجی خسروی دربارۀ فعالیت طرفداران حزب توده در 
کارخانه اطالع داده شد: »به قرار اطالعات رسیده، اغلب از افراد حزب منحلۀ توده اخیراً 
شروع به فعالیت هایی نموده]اند[، من جمله مشغول جمع آوری و تحریک کارگران ناراضی 
کارگاه ها می باشند. خواهشمند است به مأمورین مربوطه دستور فرمائید به وسایل مقتضی 
با کمال دقت مراقب اوضاع واحوال کارگران بوده و با چشم باز به امور آن ها توجه نمایید 
و قبل از اینکه افرادی شروع به خرابکاری یا تحریکات دیگری ازقبیل اعتصاب و غیره 
نمایند، جلو عملیات و اقدامات آن ها مسدود گردد. این اداره و مأمورین انتظامی همیشه 
آماده برای همکاری صمیمانه با کارگاه ها می باشند« )ساکماق، 149428/121(. ازاین پس 
طرفداران حزب، حمله به کارفرمایان را در برنامۀ کار خود قرار دادند؛ دراین رابطه سرتیپ 
نویسی فرماندهِ لشکر خراسان در نامه ای به تاریخ 1332/4/6ش خطاب به مدیرعامل وقت 
کارخانه نوشت: »برابر اطالعاتی که مجدداً عناصر اطالعِی لشکر کسب نموده اند عده ای از 
افراد حزب منحلۀ توده که فعاًل در کارخانۀ نخ ریسی مشغول کار می باشند با تبانی معدودی 
از کارگران اخراجی به شرح پیوست با تشریک مساعی و همکاری نزدیک و تماس های 
قبلی درنظر دارند به وسایلی انتقام خود را از اقدامات مسئولین امر و خود شما بگیرند. 
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ضمناً در چند روز قبل اعالمیه تحت عنوان »درود به زنان و دختران دلیر و مبارز کارخانۀ 
توزیع گردیده است« )ساکماق،  کارخانه  در  مربوطه  اعضای حزب  به وسیلۀ  نخ ریسی« 
149429/48(. در تمام دوران اعتراض و اعتصاب کارگران، فعالیت حزب توده در کارخانه 
دیده می شود. باوجود تمام اقداماتی که شهربانی دربارۀ کنترل فعالیت حزب توده در 
کارخانه انجام می داد، بازهم به دلیل آزادی های نسبی ای که در دوران نخست وزیری دکتر 
مصدق بر کشور حاکم شده بود، کارگران کارخانۀ نخ ریسی با حمایت حزب توده تحصن 
و میتینگ هایی برپا می کردند؛ ولی هم چنان شهربانی به میتینگ های آنان حمله می کرد: 
»چندی قبل که 15 نفر از کارگران کارخانۀ نخ ریسی و نساجی ... در تلگراف خانه متحصن 
]شده بودند[ و عصر جمعه که می خواستند در جلو تلگراف خانه به تظاهراتی دست زده ... 
ازطرف شهربانی و ارتش به منظور رعایت انتظام از تظاهرات آن ها جلوگیری شد« )آفتاب 
و  زدوخورد  و  اغتشاش آفرینی  با  کارگران  ص2(.   ،1331/4/15  ،38 شمارۀ  شرق، 
خاموش کردن هرروزۀ ماشین ها و اعتصاب، مدیران را مستأصل کرده بودند. در گزارشی 
ازطرف مدیرعامل کارخانه خطاب به استاندار استان نهم، دربارۀ اعتصاب یک روزۀ کارگران 
در تاریخ 4مهر1330ش آمده است: »این اعتصاب که کارگران با صدور بیانیۀ کتبی خواهان 
افزایش دستمزد و حقوق خود شده بودند، غیرقانونی است. لذا برای جلوگیری ازاین قبیل 
اعمال که موجب اختالل ]در[ نظم و آرامش عمومی است، اقدامات الزم ]را[ صادر 
فرمایید« )ساکماق، 149428/120(. به دلیل بی توجهی کارفرمایان به خواسته های کارگران 
و معیشت آن ها، اعتراضات کارگران ادامه یافت و اتحادیۀ کارگران کارخانۀ نخ ریسی در 
اسفندماه 1330ش سه اعتصاب بزرگ را سازمان دهی کرد که گسترده ترین آن اعتصاب 21 
اسفند بود. در این روز همۀ کارگران زن و مرد با حمل دو پردۀ شعار یکی )تصویر یک زن 
و یک مرد و پرچم سه رنگ( که روی آن نوشته شده بود »زنده باد جوانان دموکرات ایران« 
و دیگری )تصویر سه نیم رخ زن و مرد( که روی آن نوشته شده بود »زنده باد فدراسیون 
کارگران دموکرات جهانی« دست از کار کشیدند و اجتماع بزرگی را در خارج از کارخانه 
به نمایش گذاشتند و بعداز سخنرانی ناصر فرشچی، رئیس کمیتۀ دفاع از حقوق جوانان 
کارخانۀ نخ ریسی، کارگران اعالم کردند هر دو هفته یک روز چنین اجتماعی را به نمایش 
خواهیم گذاشت و هیچ کس قادر نخواهد بود از ما جلوگیری کند )ساکماق، 149428/5(. 
روز 28اسفند1330ش کارگران برای مطالبۀ حقوق و تقدیم شکایت خود به ادارۀ کار 
به دلیل پایین بودن دستمزد، دست از کار کشیدند و به طرف شهر حرکت کردند و در 
خیابان ها راهپیمایی کردند )ساکماق، 149428/13(. کمیسیون ادارۀ کار نه تنها کاری برای 
کارگران نکرد، بلکه شهربانی با اعزام نیرو و با همکاری کارفرما »فرخ«، برای جلوگیری از 
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همه گیرشدن فعالیت عناصر وابسته به حزب توده با شدت تمام وارد عمل شد و در روز 
17اردیبهشت1331ش با حمله به کارخانه تمام کارگرانی را که قباًل شناسایی شده بودند، 
دستگیر کرد )ساکماق، 52581/2(. در این روز، که فرخ از آن با نام ایام عزای رسمی 
شکست حزب توده نام می برد )ساکماق، 149430/3(، 23 نفر از کارگران کارخانه که به 
جرم فعالیت های سیاسی و تحریک سایر کارگران و اخالل در نظم و اغتشاش و نزاع و 
ضرب وشتم و جرح سایر کارگران و مأموران متهم بودند دستگیر شدند و با پرونده به 
دادسرا تحویل داده شدند و عده ای دیگر که متواری شده بودند تحت تعقیب قانونی قرار 
گرفتند )ساکماق، 149428/47؛ مراسان، 38، 10511/37(؛ 19 نفر از این کارگران بعداز 

محاکمه، در تیرماه 1331ش از کارخانه اخراج شدند.

منبع: )ساکماق، 142428/67(.

در بین اخراج شدگان نام احمد طاهری قهرمان کشتی هم به چشم می خورد. البته 
تالش هایی ازسوی انجمن تربیت و پیشاهنگی استان نهم، برای بازگرداندن او به کارخانه 
و طاهری  نرسید  به سرانجامی  این تالش ها  ولی  )ساکماق، 149428/71(،  انجام شد 
به شوروی مهاجرت کرد. بعضی از کارگران که سوابق سوء کمتری داشتند و از رویۀ 
خود نادم بودند با اکثریت آراِی شورای توافق کارگران نخ ریسی و نساجی خسروی و 
با دادن تعهد کتبی مبنی بر اینکه کارخانه دربرابر هرگونه اعمال خالف نظم آن ها بدون 
کوچک ترین اعتراضی حق اخراجشان را داشته باشد تبرئه شدند و به کارخانه بازگشتند. 
15 نفر از کارگران اخراجی کارخانۀ نخ ریسی با ارسال تلگرافی در تاریخ 1331/4/20 

اقوام شخص که درداخل کارگاه 

کار می کنند
محل کار

عائلۀ 

خانواده

تعداد 

اوالد

وضعیت 

تأهل
نام و نشان ردیف

برادر قسمت تکمیل
مادر، 
خواهر

2 متأهل
محمدرضا 

آبادیان
1

برادر قسمت کاردینگ دو برادر 2 متأهل
حسین 

مشکینیان
2

ندارد قسمت نساجی
پدر، مادر، 

خواهر
ندارد مجرد حسن آبشاهی 3

برادر، پرسعمو
کمک رسکارگِر 

قسمت کاردینگ

پدر، مادر، 
خواهر، 

برادر
1 متأهل

اسامعیل 
صنعت کار

4    
جدول 3

اطالعات تعدادی از کارگران دستگیرشده 
در 17اردیبهشت1331ش
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به هیئت مؤتلفۀ سندیکای مستقل کارگری تهران و مجلس شورای ملی اعتراض خود 
را به حملۀ پلیس به کارخانه و ایجاد حکومت نظامی اعالم کردند و پیگیر بیکاری خود 
شدند؛ ولی بعداز 15 روز تحصن کارگران در تلگراف خانه، با حملۀ نیروی شهربانی به 
تلگراف خانه تالش کارگران به سرانجام نرسید )کمام، 12/5-17/119/12/1/5(. با ادامۀ 
فعالیت نیروهای شهربانی و کنترل کارگران کارخانه، منازل تعدادی از کارگران کارخانۀ 
نخ ریسی بازرسی شد و در دی ماه 1331ش در منزل سه تن از کارگران مقدار زیادی 
اعالمیه و اسناد مربوط به فعالیت سیاسی و همکاری آن ها با حزب توده کشف و ضبط 
شد )مپس، 1j113912/1(. باوجودِ تمام تالش ها علیه فعالیت طرفداران حزب در کارخانه، 
فعالیت حزب تا کودتای 28مرداد1332ش در کارخانه ادامه یافت؛ ولی بعداز کودتا هفت 
نفر از کارگران توده ای کارخانۀ نخ ریسی به جرم همکاری با حزب توده دستگیر و محاکمه 
شدند؛ ازجمله: حبیب دهقان، محمدحسین آبادی، سیدطالب پازادپور )توکلی قدیمی، 
)مراسان،  آزاد شدند  زندان  از  پایان سال 1332  تا  آنان  از  برخی  که  1379، ص302( 
حزب  فعالیت  مبنی بر  متعدد  گزارش های  به دنبال   .)10511/23 9836/2؛  9818/27؛ 
درجهت تحریک کارگران، در تاریخ 1332/6/15 امریه ای ازطرف نخست وزیر صادر شد 
که به محض مشاهدۀ تبلیغات عناصر اخاللگر و فعالیت آن ها، آنان را دستگیر کنند و نهایت 
دقت و مراقبت الزم را به عمل آورند )ساکماق، 149428/94(. در اواخر پاییز 1332ش 
کمیتۀ محلی حزب توده در مشهد تشکیالت خود را بازسازی کرد و اعضای پراکندۀ خود 
را گرد هم آورد. براساس گزارش های موجود در اسناد، 33 درصد از اعضای کمیتۀ حزب 
را کارگران تشکیل می دادند. این افراد به فعالیت خود ادامه دادند تا اینکه با کشف منزلی 
تیمی در مشهد در اردیبهشت ماه 1333ش عالوه بر ضبط ماشین تکثیر اعالمیه و مقداری 
مدارک رمزی، تعدادی هم دستگیر شدند که دو تن از دستگیرشدگان به نام های حسین 
بورقی و جلیل حبشی زاده از کارگران کارخانۀ نخ ریسی بودند )مپس، 2j113912/1؛ آفتاب 
شرق، شمارۀ 25، 1333/2/11، ص1(. دراثر اقدامات انجام شده علیه فعالیت حزب توده، 
تعدادی از کارگران از ترس دستگیری در سکوت به کارشان ادامه دادند. پس از کودتای 
28مرداد1332ش و با تأسیس ساواک فعالیت های هواخواهان حزب توده در کارخانۀ 
نخ ریسی به شدت محدود شد؛ ولی هم چنان از فعالیت های سیاسی و تالش برخی کارگران 
برای ایجاد اعتصاب در کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی خراسان گزارش هایی در 

اسناد موجود است.
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7. نتیجه
بعداز شهریور 1320ش و اشغال مشهد توسط ارتش سرخ، مشهد به محیطی مناسب 
برای رشد حرکت های چپ و اعتراضی تبدیل شد. سال 1321ش حزب توده با همراهی 
ارتش سرخ و استفاده از وضعیت آشفتۀ اقتصادی ازجمله گرانی و کمبود نان رسماً با 
تشکیل کمیتۀ ایالتی موجودیت خود را در خراسان اعالم کرد. بحران اقتصادی پیش آمده 
دراثر جنگ جهانی دوم، باعث نارضایتی کارگران و ایجاد نوعی بحران اجتماعی شد. 
حزب توده با استفاده از این شرایط، با تشکیل اتحادیۀ کارگران، به عنوان حامی و نمایندۀ 
کارگران، بر نفوذ اجتماعی خود افزود. مهم ترین و اساسی ترین فعالیت حزب، جلب 
کارگران کارخانۀ نخ ریسی و نساجی خسروی بود. ترس از بحران اقتصادی به وجودآمده 
در کارخانه از یک سو، و حمالت و مطالبات پی درپی کارگران کارخانه که از حمایت 
حزب توده برخوردار بودند ازسوی دیگر، کارفرمایان را به اتخاذ سیاست هایی ازجمله 
ایجاد دسته جات مذهبی به عنوان رقیب حزب در کارخانه وادار کرد. درمقابْل کارگران 
هواخواه حزب به واکنش های گوناگون ازجمله اعمال خشونت آمیز پرداختند. عملیات 
مشترک کارفرمایان و مقامات ارتش در روز 17اردیبهشت1331ش، ظاهراً به فعالیت حزب 
توده در کارخانه پایان داد؛ ولی فعالیت این حزب در کارخانه به صورت محدود تا کودتای 
28 مرداد ادامه پیدا کرد. درنهایت حزب توده باوجودِ توان زیادی که در دهۀ 20 در بسیج 
کارگران داشت و توانسته بود اتحادیۀ کارگری وابسته به خود را به صورت گسترده در 
کارخانۀ نخ ریسی مشهد تشکیل دهد، پس از کودتای 28مرداد1332ش و تشکیل سازمان 
اطالعاتی ساواک، و همکاری کارفرمایان با ساواک، تا انقالب اسالمی در صحنۀ سیاسی 

مشهد به حاشیه کشانده شد.
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administrators, however, were keen, apart from education, to interfere in the political affairs of the 

Jewish community.  
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1. مقدمه
سنندج مرکز ایالِت کردستاِن اردالن از دورۀ صفوی محل استقرار اقلیت های دینی اعم از 
یهودیان و مسیحیان بود. از اواخر دورۀ صفوی و در سراسر حکومت قاجار، تنوع مذهبی 
این شهر، توجه هیئت ها و گروه های تبلیغی و تبشیری و حتی نهادهای غیرمذهبی اروپایی را 
به خود جلب کرد و بسیاری از آن ها با اهداف تبلیغی و برخی نیز با هدف عرضۀ خدمات 
فرهنگی به هم کیشان خود در آنجا حضور پیدا کردند. یکی از مهم ترین این نهادها، نهاد 
آلیانس اسرائیلیت انیورسال بود که در قرن نوزدهم میالدی با اهداف جهانی در پاریس شکل 
گرفت. بخشی از برنامه های این نهاد، رسیدگی به امور یهودیان و دگرگونی زندگی اجتماعی 
و فرهنگی آنان بود. آلیانس پس از ورود به ایران ایاالت و والیاتی را که بخشی از جمعیت 
آن ها یهودی بود یکی پس از دیگری تحت پوشش قرار داد. نهاد مذکور که رویکردی 
عرفی داشت در آستانۀ شکل گیری دولت مشروطه، در بسیاری از شهرهای دارای اقلیت 
یهودی شعبه زد. در این مدارس، عالوه بر یهودیان، فرزندان برخی از خانواده های مسلمان 
نیز تحصیل می کردند. در همین زمان، نهاد آلیانس اسرائیلیت در سنندج نیز نفوذ پیدا کرد و 
پس از مدتی با کمک یهودیان آنجا، شاخۀ آلیانس سنندج نیز تأسیس شد. گردانندگان مدرسۀ 
آلیانس این شهر، عالوه بر آموزش، رفته رفته به دخالت در امور والیتی و سیاسی یهودیان نیز 

رغبت نشان دادند؛ موضوعی که با واکنش های متفاوتی روبه رو شد.

پرسش های پژوهش

روند شکل گیری مدرسۀ آلیانس سنندج چگونه بوده است؟
عملکرد عوامل مدرسه در امور داخلی یهودیان چگونه بوده است؟

واکنش جماعت یهودیان و دستگاه های قدرت محلی به دخالت عوامل مدرسه در امور 
داخلی یهودیان چگونه بوده است؟

ارزیابی منابع و پیشینۀ پژوهش

در بررسی موضوع پژوهش از چند دسته منبع می توان بهره گرفت.
تاریخ های رسمی و سفرنامه ها: در این دسته از منابع، هرچند دربارۀ یهودیان، مشاغل 
به  به طور خاص  این گزارش ها  آمده است، ولی در  و آداب ورسوم آن ها گزارش هایی 
مدارس آلیانس اسرائیلیت به عنوان پایه گذار نظام آموزشی نوین در میان یهودیان ایران، 
روند شکل گیری شاخه های ایالتی و نیز عملکرد آن ها به ویژه در ایالتی چون کردستان، 

اشاره چندانی نشده است.

پرستو مظفری
محسن رحمتی
 جهانبخش ثواقب
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اسناد آرشیوی: بخشی از این منابع در ایران و برخی در آرشیوهای کشور فرانسه 
اسناد آرشیوی  پراکنده است. در پژوهش حاضر  آلیانس-  نهاد  -خاستگاه شکل گیری 
وزارت امورخارجه و سازمان اسناد ملی ایران مبنا قرار گرفته است و خأل اسناد آرشیو 
فرانسه با استفاده از آثاری که برمبنای اسناد آنجا نگارش شده اند جبران شده است. برای 
نمونه هما ناطق )1375( از پیشگامان پژوهش در این زمینه برمبنای اسناد آرشیوهای 

فرانسه، بوده است. غفاری )1368( نیز در اثر خود بر همین منوال رفته است.
خاطرات یهودیان: ازجمله خاطرات خلیلی )2004( از یهودیان ُکردِ دانش آموخته 
از مدرسۀ آلیانس سنندج؛ خاطرات الیاس اسحقیان )2010(1 از معلمان برخی از شعبات 
آلیانس در ایران؛ و خاطرات حاخام یدیدیا شوفط از رهبران جامعۀ مذهبی یهودیان ایران 

2.)2001(
پژوهش های جدید نویسندگان یهود که به اسناد عبری توجهی داشته اند؛ ازجمله 

حبیب لوی )1339(.
دربارۀ پیشینۀ پژوهش باید اشاره کرد که تحقیقات جدید عموماً شکل گیری آلیانس 
ایاالت و  نهاد در  این  ایران را به صورت کلی بررسی کرده اند و دربارۀ شاخه های  در 
والیات مختلف ایران ازجمله کردستان به جزئیات نپرداخته اند. برای نمونه قاسمی پویا 
)1377( در اثر خود به آلیانس در ایران و ازجمله در کردستان اشاره کرده، ولی فقط به 
نام و زمان تأسیس مدرسۀ آلیانس اکتفا کرده است. غفاری )1368( نیز عالوه بر توجه به 
پراکندگی جغرافیایی اقلیت های دینی و پیدایش نهادهای فرهنگی فرانسوی هم چون آلیانس 
اسرائیلیت، در خالل مباحث خود، نگاهی محدود به شعبۀ آلیانس سنندج دارد. برخی از 
پژوهش های دیگر نیز که مشخصاً با محوریت آموزش یهودیان به نگارش درآمده اند، توجه 
چندانی به سنندج نداشته اند. برای نمونه، نعمتی و ادوای )1392( در مقالۀ خود به صورت 
کلی و بدون تمرکز بر یک منطقۀ معین به موضوع آموزش یهودیان از قاجار تا پهلوی 
پرداخته اند. سلطانیان )1389( در بخشی از مقالۀ خود به نهاد آموزشی آلیانس اسرائیلیت 
گریزی زده است. سادات بیدگلی )1396( هم طی مقاله ای منحصراً اطالعاتی دربارۀ آلیانس 

کاشان ارائه داده است که با موضوع مقالۀ حاضر هم خوانی ندارد.
پژوهش حاضر، متفاوت از پژوهش های مذکور با تکیه بر برخی از اسناد آرشیوی، بر 
روند شکل گیری مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت و عملکرد آن در جغرافیای شهر سنندج در بازۀ 

زمانی 1319-1328ق متمرکز شده است.

1. خاطرات حاخام الیاس اسحقیان، 
به کوشش آقای گوئل کهن با عنوان 
»همراه با فرهنگ« در لس آنجلس 

منترش شده است.
2. -خاطرات حاخام یدیدیا شوفط 
به کوشش آقای گوئل کهن با عنوان 
»بر بال خرد« در لس آنجلس منترش 

شده است.

شــکل گیری و عملکرد مدرســۀ 
آلیانس...
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2. ظهور نهاد آلیانس ارسائیلیت در ایران
مدارس آلیانس اسرائیلیت ایران، مدارسی فرانسوی زبان و شاخه ای از »آلیانس اسرائیلیت 
انیورسال«1 )اتحادیۀ جهانی یهود( بودند. این نهاد را آدولف کرمیو با همراهی چند روشنفکر 
یهودی، با هدف مقابله با یهودستیزی در سراسر جهان، همدردی با یهودیان و رسیدگی به 
مشکالت آنان، در سال 1860م/1276ق در پاریس تشکیل دادند )ناطق، 1375، ص115(. 
بانیان این نهاد آزادی خواهانی پایبند به دستاوردهای انقالب فرانسه بودند که بنابر اصل آزادی 
اعتقاد، حقوق یهودیان را به رسمیت می شناختند. نخستین اقدامات کرمیو برای ایجاد نهادهای 
آموزشی در ایران، به جریان یکی از سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ و سال 1873م/1290ق 
بازمی گردد. کرمیو و همراهانش در دیدار با ناصرالدین شاه، ضمن تشریح وضعیت ناگوار 
یهودیان ایران، از او خواستند اجازه دهد آلیانس -همان گونه که در بسیاری از کشورهای 
عرب، خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت می کند- یک رشته مدارس برای دانش آموزان یهودی 
ایران برپا کند تا اتباع یهود ازطریق آموزش با »وظایفی که درقبال وطن و پادشاه خود دارند 
آشناتر شوند« )همراه با فرهنگ ، 2008، صص 27-28( و نیز »عمل دخول تمدن در ایران 

انجام و خدمتی به این مملکت صورت گیرد« )لوی، 1339، ج3، ص777(.
طبق آمار منابع یهودی، اواخر قرن نوزدهم حدود پنجاه هزار یهودی در ایران زندگی 
می کردند که از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب ایران پراکنده بودند. وضع اجتماعی، 
اقتصادی و حقوقی یهودیان در دورۀ قاجار مناسب نبود )دیوالفوا، 1371، ص197(. متولیان 
آلیانس با هدف بهبود این وضعیت، نظر ناصرالدین شاه را جلب کردند و از او برای حمایت 
از نهضت مدرسه سازی یهودیان در ایران وعده گرفتند. هم چنین دولت ایران متعهد شد تا 
محل مناسب و معلم درس فارسی در اختیار این مدارس قرار دهد و چهار نفر از جوانان 
یهودی ایرانی )13 تا 15( ساله را برای ادامۀ تحصیل به پاریس اعزام کند تا با هزینۀ نهاد 
آلیانس آموزش های الزم را برای مدیریت مدرسه در ایران فراگیرند )همراه با فرهنگ ، 2008، 
ص29(. باوجود این توافق، شکل گیری شعبۀ آلیانس اسرائیلیت در ایران بیش از یک ربع قرن 

به تأخیر افتاد و درنهایت هشت سال پیش از انقالب مشروطه به وقوع پیوست.
سال 1898م/1316ق آلیانس پاریس، ژوزف کازس2 رئیس مدرسۀ آلیانس بیروت 
را به ایران فرستاد تا با جلب نظر شاهنشاه ایران )مظفرالدین شاه(، نخستین شعبه از 
رشته مدارس خود را در تهران تأسیس کند )اوبن، 1362، ص208؛ نتصر، 1996، ج3، 
ص277(. با راه اندازی مدرسۀ تهران، به تدریج شعباتی در شهرهای همدان و اصفهان 
نیز شکل گرفتند. پس از این نواحی، سنندج و شیراز نیز به دلیل اقلیت یهودی خود جزء 

نخستین شهرهایی بودند که توجه آلیانس را به خود جلب کردند.
1. Alliance Israélite Universelle.

2. Joseph Cazes.

پرستو مظفری
محسن رحمتی
 جهانبخش ثواقب
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3. وضعیت اجتامعی و اقتصادی و فرهنگی یهودیان سنندج در آستانۀ 
تأسیس مدرسۀ آلیانس

پس از بنیان شهر سنندج در سال 1046ق )مردوخ، 1379، ص332( جمعیتی از یهودیان 
جاذبه های  و  اقلیمی  شرایط  جغرافیایی،  موقعیت  به دلیل  زاگرس  رشته کوه های  بومی 
اقتصادی این شهر به سوی آن مهاجرت کردند و ساکن آن شدند. عالوه بر سنندج، سقز، 
بانه، گروس )لوی، 1339، ج3، ص807(، کامیاران و روانسر1 نیز جمعیتی از یهودیان را در 
خود جای دادند. کردهای مسلمان، یهودیان را به سبب پیروی از دین حضرت موسی )س(، 
موسایی می خواندند. یهودیان، در انجام آداب ورسوم مذهبی، در عبادتگاه های )کنیسه های( 
خویش آزادی کامل داشتند. آنان در هر شهر، برای دفن امواتشان، قبرستان مخصوص به 
خود داشتند که بومیاْن آن را تپۀ موسی ییه کان2 می خواندند )احمدی آیین، )موسی ییه کان 
سنندج(، 1397/9/20(. این جماعت، طبق شرع اسالم عالوه بر پرداخت مالیات به پرداخت 
جزیه نیز ملزم بودند. سرپرستی امور )مالیات، جزیه و...( و نیز محاکمات یهودیان، با 
نظارت دستگاه قدرت محلی اغلب به یکی از بزرگان محلی کردستان واگذار می شد؛ ولی 
پس از شکل گیری نهاد کارگزاری در کردستان، حل وفصل »امور ملل متنوعه« از جمله 

یهودیان با کارگزاری بود )استادوخ، 1325، ک16، پ11، 19(.
پوالک، طبیب مخصوص ناصرالدین شاه، دربارۀ مشاغل یهودیان می گوید: »گذران 
زندگی آن ها اغلب با ابریشم بافی و جواهرسازی است. الکل، عرق، شراب، آمونیاک، 
اسیدکلریدریک، اسیدسولفوریک و اسیدنیتریک درست می کنند و در علم شیمی خبره اند؛ 
به همین دلیل در کار ضرب سکه وجودشان بسیار مغتنم است و کارهای فنی این هنر را 

مباشرت می کنند. بسیاری از آنان نیز اطبای معتبری هستند« )پوالک، 1368، ص28(.
یهودیان غرب ایران بیشتر در کار تجارت بودند و با یهودیان بغداد روابط تجاری 
خوبی داشتند. گاه بازرگانان یهودی از بغداد می آمدند و در نواحی غربی ازجمله در 
کرمانشاه ساکن می شدند )رابینو، 1391، ص38(. بخش اعظمی از تجارت کرمانشاه و 
همدان در دست یهودیان این مناطق بود. تریاک، روده، پشم و سنگ گوگرد ازجمله 
محصوالت صادراتی مناطق مذکور بود )گروته، 1369، ص186(. یهودیان کردستان اگرچه 
در تجارت حضور داشتند، ولی چندان موفق نبودند. آنان هم چون یهودیان ترکمنستان 
شغل طبابت را منحصراً در اختیار داشتند و »نخستین پزشکان و داروفروش های سنندج از 

یهودیان بودند« )ایازی، 1371، ص276(.
یهودیان سنندج در کوی مستقلی موسوم به کوی موساییه کان )موسی ها( واقع در محلۀ 
بازار اقامت داشتند )احمدی آیین، )موسی ییه کان سنندج(، 1397/9/20(. سفرنامه نویسانی 

1. در عهد قاجار کردستان به مرکزیت سنندج 
دارای هفده تا هیجده بلوک تابع بود، مانند 
سقز، بانه، بیجار، جوان رود و... که همگی 
ازنظر سیاسی و اداری تابع والی نشین اردالن 

بودند.
2. موسی ییه کان تلفظ واژۀ کردی موسی ها 

است.
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که از اوایل دورۀ قاجار تا ظهور دولت مشروطه از سنندج دیدار کرده اند، آمار جمعیت 
یهودیان را به تفصیل ذکر کرده اند. برای نمونه، ریچ در اوایل دورۀ قاجار یعنی مقارن با سال 
1820م/1235ق، تعداد خانوارهای یهودی ساکن سنندج را دویست خانوار ذکر کرده است 
)ریچ، 2002، ص198(. اعضای هیئت روسی به ریاست مسیو چریکوف -که در سال 
1851م/1267ق در سنندج حضور یافتند- ضمن طراحی نقشۀ شهر و ارائۀ اطالعاتی از 
آثار و اماکن آن، در برآوردی، جمعیت شهر را ده هزار نفر عنوان کردند که حدوداً 600 
نفر آن ها یهودی بودند که در قالب 100 خانوار قرار داشتند )چریکوف، 1379، ص189؛ 
مهریار، 1378، ص195(. اوایل دورۀ مشروطه، یکی از نمایندگان آلیانس، شمار یهودیان 

سنندج را 480 خانوار معادل 1900 نفر ذکر کرده است )لوی، 1339، ج3، ص807(.
یهودیان سنندج و دیگر شهرهای کردستان نیز مانند سایر اهالی منطقه به زبان کردی 
سخن می گفتند. یهودیان عالوه بر کردی، به گویشی دیگر موسوم به »هوالئوال«1 )به معنای 
»واژۀ سادۀ یهودی«( نیز سخن می گفتند که اگرچه ریشه در زبان باستانِی »آرامی«2 داشت، 
نوآرامی  گویش های  قوی ترین  از  و  بود  کردی  و  عبری  فارسی،  واژه های  از  سرشار 
یهودیان کردتبار امروزی است. کردان ایرانی، این گویش را »لی شانا اخنی« یعنی »زبان ما« 

می نامیدند. است )همراه با فرهنگ ، 2008، صص 221-220(.
برخالف روابط غیردوستانۀ مسلمانان شهرهای دیگر با یهودیان ایرانی، گزارش ها 
حاکی از آن است که در سنندج نوعی از دمکراسی اجتماعی بر فضای روابط اجتماعی و 
ارتباطات رسمی مسلمانان با غیرمسلمانان حاکم بوده است. خاخام اسحقیان -که مدیریت 
مدارس آلیانس چندین شهر مختلف را در کارنامۀ خود دارد- در این زمینه می گوید: 
برخالف »سایر مسلمانان شهرهای دیگر، روابط کردهای سنی مذهب سنندج با یهودیان، 
به مراتب بهتر و دوستانه تر بود و تحقیر و توهین یهودیان که در تاریخ سیصدسالۀ اخیر در 
بسیاری از شهرهای ایران وجود داشته است در این شهر وجود نداشت« )همراه با فرهنگ، 

2008، ص266(.
یهودیان این منطقه هم چون دیگر یهودیان ایران از لحاظ فرهنگی و آموزشی وضع 
مطلوبی نداشتند و آموزش در میان آن ها اغلب محدود به آموزش های سنتی و مکتب خانه ای 
بود )لوی، 1339، ج3، ص807(. سال های نزدیک به رخداد انقالب مشروطه، با شروع 
فعالیت رسمی نهاد آلیانس در ایران مصادف شد و این نهاد می رفت تا یهودیان نواحی 
مختلف ایران ازجمله یهودیان سنندج را وارد مرحله ای نوین از حیات فرهنگی، اجتماعی 
و حتی سیاسی کند. در بازۀ زمانی مذکور یکی از نخستین شعبات مدرسۀ آلیانس در والیت 

کردستان به مرکزیت سنندج راه اندازی شد.
1. Hulaula
2. Aramic
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به آن خواهیم  ادامه  آلیانس در سنندج دالیلی داشت که در  نهاد  تسریع حضور 
پرداخت.

4. علل پیدایش مدرسۀ آلیانس ارسائیلیت سنندج
بی تردید در شکل گیری هر رخداد سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی، مجموعه ای از 
عوامل تأثیرگذارند. برپایۀ این توضیح، شکل گیری مدرسۀ آلیانس سنندج به عنوان رخدادی 

فرهنگی معلول چندین عامل مهم ازقرار زیر بود:

4. 1.  واکنش یهودیان به آموزش سنتی و مکتب خانه ای
پیش از دورۀ قاجار و در دوران حاکمیت صفویان، آموزش در میان یهودیان ایران در مدارس 
سنتی-مذهبی متمرکز بود که در اصطالح یهودیان به آن )یشیوا(1 می گفتند. این نهاد در شناخت 
و توسعۀ الهیات یهود طی تاریخ چندهزارسالۀ آن اهمیت و نقشی عمده داشت و به اورشلیم 
و مراجع دینی بغداد وابستگی زیادی داشت. با گسترش نفوذ مسیحیان و حمایت شاه عباس از 
آنان، مدارس سنتی-مذهبی )یشیوا( رفته رفته تضعیف شد تا جایی که در آستانۀ شکل گیری نهاد 

آلیانس در ایران به مکتب خانه های کوچکی منحصر شده بود )کهن، 2010، صص 97-96(.
یهودیان مناطق مختلف ایران، مکتب خانه های خود را خانه مال یا مالخانه می نامیدند. 
یهودیان شیراز به مکتب خانه، کوتوخونه می گفتند )نتصر، 1996، ج1، ص116(. هدایت 
و سرپرستی این خانه مالها در دست خاخام، یا همان روحانیون محلی یهودی بود )لوی، 
1339، ج3، ص807(. کردهای کرمانشاه و کردستان به روحانیون محلی یهود خلیفه 

می گفتند )ایازی، 1371، ص20(.
آموزش در مکاتب یهود به زبان عبری و در حد تعالیم مقدماتی ازجمله خواندن 
شرعیات و قرائت متون دینی مانند تورات، و نمازهای سه گانۀ روزانه )تفیال( بود )همراه با 
فرهنگ ، 2008، ص228(. یهودیان بدین شکل زبان عبری کالسیک را برپایۀ نثر توراتی و 
سایر کتب مقدسه فرامی گرفتند. خواندن و نوشتن نیز با حروف عبری انجام می شد و در 
برخی مکتب ها زبان فارسی با حروف عبری »خط فارسی هود )فارسی-یهودی(«2 نوشته و 

آموزش داده می شد )کهن، 2010، ص97(.
شاگردان مکاتب یهودی را عمدتاً پسران 4 تا 13ساله تشکیل می دادند. شمار دختران 
در مکتب خانه های یهودی، هم چون مکتب خانه های مسلمانان اندک بود. تفکرات سنتی 
غالب که سوادآموزی را برای دختران الزم نمی دانست و کمبود یا نبود معلم زن از عوامل 

منع حضور دختران در مکتب خانه ها بود.
1. Yeshiva

1. Farsīhūd )Farsī-yahūdi(
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اگرچه در بیشتر مناطق امکان ادامۀ تحصیل برای دانش آموختگان یهودی فراهم نبود، 
ولی در میان یهودیان ساکن غرب ایران، وضعیت اندکی متفاوت تر بود. ساکنان نواحی 
غربی، به سبب پیوستگی خاک، مراودات نزدیکی با عثمانی داشتند. گروته در دیدار از 
یهودیان همدان می گوید: »بین یهودیان همدان و بغداد از دیرباز روابط خویشاوندی و 
تجاری برقرار بوده است« )گروته، 1369، ص186(. بخشی از یهودیان همدان در سال های 
بعد، به دلیل افزایش جمعیت به سنندج و بیجار مهاجرت کردند )گروته، 1369، ص193(. 
یهودیان در جریان روابط خود با بغداد متأثر از فضای فرهنگی آنجا فرزندان خود را برای 

آموزش های دینی در سطوح باالتر به بغداد روانه می کردند.
در دورۀ قاجار کیفیت مکاتب سنتی یهودی از مکتب خانه های مسلمانان پایین تر بود. 
مدارس علوم دینی اسالمی اغلب موضوعات پیچیده ای را به طالب می آموختند که در 
مکتب خانه های یهودی از آن خبری نبود. منابع یهودی معتقدند، یهودیان ایران، پیش از 
پیدایش مدارس آلیانس، وضعیت آموزشی مطلوبی نداشته اند. آن ها دلیل این عقب ماندگی 
فرهنگی و آموزشی را کیفیت پایین سطح زندگی و محرومیت یهودیان از پاره ای از حقوق 
اجتماعی ذکر کرده اند )امیر، 2014، ج2، ص427(. شکل گیری مدرسۀ آلیانس در ابتدا 
واکنشی به کاستی ها و نواقص شیوۀ آموزش سنتی یهودیان بود. آلیانس در ادامه ازطریق 
توسعۀ آموزش نوین در میان یهودیان و افزایش سطح آگاهی آنان، برآن شد تا وضعیت 

حقوقی و کیفیت زندگی اجتماعی یهودیان را بهبود بخشد.

4. 2.  رقابت فرهنگی و آموزشی یهودیان با مسیحیان
در دورۀ قاجار، عالوه بر مسلمانان و یهودیان، جمعیتی از مسیحیان نیز در سنندج ساکن 
بودند. متون محلی از این تنوع مذهبی به »ملل متنوعه« یاد کرده اند )سنندجی، 1375، 
ص17(. چریکوف )از سیاحان دورۀ قاجار( در بازدید از سنندج، به خوبی این گوناگونی 
را به تصویر کشیده و به رقابت و اختالف یهودیان با مسیحیان در عرصه های مختلف 
اشاره کرده است )چریکوف، 1379، ص189(. به نظر می رسد که از اواخر دورۀ ناصری 
رقابت یهودیان و مسیحیان بر سر مسائل فرهنگی و آموزشی نمود بیشتری داشته است. 
زمانی که مسیحیان با هزینه های شخصی مدرسه و کلیسا تأسیس کردند و معلم-کشیش از 
موصل استخدام کردند )استادوخ، 1331، ک25، پ38، 9(، یهودیان نیز به تکاپو افتادند. 
این رقابت، به دنبال ورود میسیونرهای کاتولیک به عرصۀ آموزش مسیحیان و شکل گیری 
مدرسۀ الزاریستی سنندج به اوج رسید. مدرسۀ مذکور در سال 1311ق به سبک نوین 

تأسیس شد )ناطق، 1375، صص 204-203(.
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برای  را  شکل گیری مدارس جدید مسیحی، ضعف شیوۀ آموزش مکتب خانه ای 
یهودیان آشکار کرد و ازطرفی به زنگ خطری برای آنان تبدیل شد. مسیحیان پروتستان 
که تحت حمایت انگلیسی ها و آمریکایی ها بودند به موازات تبلیغات گسترده در ایران 
برای جلب یهودیان به مسیحیت، به ایجاد مدرسه در میان محله های یهودیان پرداختند. 
نمونه هایی از این مدارس در شهرهای گوناگون مثل تهران، اصفهان، یزد همدان، شیراز، 
سنندج و... برپا شد که مدرسۀ »نور صداقت« تهران ازجملۀ آن ها بود )خاطرات الیاس 

اسحقیان، 2008، ص32(.
یکی از سیاست های گردانندگان رشته مدارس مسیحی، حمایت مالی و توزیع کاال و 
پول در میان خانواده های فقیر و کم بضاعت یهودی بود تا آنان را به نام نویسی فرزندانشان 
در این مدارس ترغیب کنند. عالوه براین، آن ها زبان عبری را هم در فهرست مواد آموزشی 

مدرسه گنجاندند )نتصر، 1996، ج1، 121-120(.
روحانیون یهودی از حضور فعال مسیحیان و تبلیغات آنان واهمه داشتند. ترس از 
انحرافات دینی کودکان یهودی و تضعیف باورمندی توحیدی آنان، ناخواسته یهودیان را به 
عرصۀ رقابت فرهنگی با مسیحیان کشاند. این دل مشغولی حس مشترک همۀ جامعۀ پراکندۀ 
یهودیان ایران بود. یهودیان نواحی مختلف ازجمله سنندج، راه غلبه بر این دغدغه را توجه به 
آموزش نوین می دانستند. در آن زمان تنها ناجی برای برون رفت از این بن بست فرهنگی، نهاد 
آلیانس بود تا یهودیان را به جایگاه برابر یا حتی برتر از مسیحیان برساند. ازاین رو زمانی که 
این نهاد در ایران نفوذ کرد و شاخه های ایالتی خود را گشود، در کانون های فعال مسیحیان 
)کاتولیک ها و پروتستان ها( در نواحی ارومیه، اصفهان، تهران، همدان و... زیاد از آن استقبال 
نشد. ناطق اشاره می کند که این وضعیت در سنندج نیز حاکم بود؛ چنان که »فرانسویان و 
آمریکایی ها، نهادهای یهودی را رقیبی خطرناک در آنجا تلقی می کردند«. زمانی که مدرسۀ 
آلیانس اسرائیلیت سنندج راه اندازی شد، سرپرست هیئت میسیونرهای کاتولیک سنندج از آن 
بانام »خطر بزرگ« یاد کرد. او در گزارش خود برای سرپرست کاتولیک های تهران می نویسد: 
»شمار یهودیان در شهر زیاد است. آنان مدرسۀ بزرگی گشوده اند و همه، زبان را در آن 

می آموزند و این خطر بزرگی برای عیسویان است« )ناطق، 1375، ص145(.

4. 3.  روابط یهودیان سنندج با بغداد و آشنایی با خدمات آلیانس از نزدیک
پیشتر اشاره شد که گونه ای از روابط خویشاوندی و اقتصادی میان یهودیان سنندج با بغداد 
وجود داشت. این مراودات به تدریج یهودیان سنندج را با نقش و جایگاه مدرسۀ آلیانس 
در بهبود وضعیت هم کیشان بغدادی آشنا کرد؛ بنابراین آن ها هم برای دست یابی به این مهم 
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و جلوگیری از انحرافات دینی فرزندانشان، در آخرین سال های دهۀ پایانی قرن نوزدهم 
میالدی و پیش از ایجاد نخستین مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت در ایران، با دفتر مرکزی این 
نهاد در پاریس ارتباط برقرار کردند و تأسیس مدرسه را خواهان شدند )همراه با فرهنگ ، 

2008، ص223(. آنان این مکاتبات را ازطریق دفتر آلیانس در بغداد انجام می دادند.
موضوع نامه های ارسالی، عالوه بر اشاره به کیفیت نامطلوب زندگی یهودیان، تشریح 
وضعیت نابه سامان آموزش اطفال، کمبود امکانات و منابع مالی و درنهایت تمنا برای جلب 
توجه آلیانس برای ساخت مدرسه در سنندج بود. متن یکی از این نامه ها بدین شرح است:
»شهر ما 400 خانوار یهودی دارد همه فقیر، و وسیلۀ تأسیس مدرسه نداریم، بسیار 
موردخفت می باشیم. شهر ما مانند بهشت دارای درخت و آب است، ولی ما متأسفانه 
بدتر  ما  وضع  ]ناصرالدین شاه[  مرگ  بعداز  کنیم.  استفاده  موقعیت  این  از  نمی توانیم 
شده است. مکرر از شما تقاضای مدرسه نمودیم ولی جواب ندادید. آدرس شما از ارض 
مقدس رسیده است. به ما رحم کنید و یک مدرسه اینجا تأسیس نمایید تا از بی علمی 
به درآییم. هیچ امیدی به غیِر شما نداریم. اعتماد ما بر خدا است. متمنی است ما را به جواب 

مفتخر نمایید« )لوی، 1339، ج3، ص772(.
مکاتبات جماعت یهودی سنندج با آلیانس اسرائیلیت نتیجه بخش بود و »اتحادیۀ 
جهانی یهود« وعده داد آنان را از نعمت آموزش نوین بهره مند سازد. آلیانس برای ضمانت 
اجرای وعده هایش 4-5 نفر از کودکان یهودی سنندجی را در شعبۀ بغداد پذیرفت )ناطق، 

1375، ص140؛ همراه با فرهنگ ، 2008، ص223(.

4. 4. تالش آلیانس برای گسرتش شاخه های ایالتی
از اوایل دورۀ مظفرالدین شاه، آلیانس اسرائیلیت نخستین شعبه از مدارس خود را در تهران 
گشود. پس ازآن، این نهاد، طبق سیاست های فرهنگی خود درصدد برآمد تا شعبه هایش را 
در ایاالت و والیات دیگر گسترش دهد و آموزش یهودیان ایران را در زیر چتری واحد 
سامان دهد. ازاین رو به شهرهایی هم چون سنندج که بخشی از ساکنان آن یهودی بودند 

توجه شد.
)کهن، 1392،  بود  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  یهودیان  میان  دیرباز  از  سنندج 
نهاد  این شهر،  اهمیت، درخواست های مکرر جامعۀ یهودیان  این  از  فارغ  ص189(. 
آلیانس را واداشت تا با هدف ایجاد پایگاهی جدید برای ترویج فرهنگ قومی یهود، 
احداث  شعبه ای  نیز  آنجا  در  اصفهان،  و  همدان  تهران،  در  مدرسه  راه اندازی  پس از 
کند. بدین منظور، مسیو باسان1و همسرش مادام باسان، مدیر مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت 
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همدان، مأمور شدند تا وضعیت یهودیان کردستان را بررسی کنند. شاخۀ آلیانس همدان 
پیشتر در سال 1900م/ 1317-1318ق شکل گرفته بود )جکسن، 1357، ص171(.

مسیو باسان در بخشی از گزارش سفر خود آورده است: »من به صورت سرزده به 
سنندج رفتم؛ جماعت یهود شهر، سواره به پیشواز من آمدند و گفتند تا برای ما مدرسه 
ایجاد نکنی محال است اجازه دهیم از اینجا بروی« )لوی، 1339، ج3، ص807(. نمایندۀ 
آلیانس، پس از دیدار با یهودیان شهر، با برخی از چهره های مذهبی و سیاسی، مانند شیخ 
شکراهلل، آصف دیوان و مشیردیوان نیز دیدار کرد. ظاهراً، هدف این مالقات های شخصی، 
جلب حمایت اشخاص مذکور برای تأسیس مدرسه بوده است. شیخ شکراهلل طرفداران 
زیادی در سنندج داشت و »واجب االطاعه بود« )احتشام السلطنه، 1362، ص442(. جلب 

نظر شیوخ متنفذی چون او، می توانست مخالفت های احتمالی را به حداقل برساند.
اطالعات باسان حاکی از آن است که در آن زمان در شهر سنندج قریب به 210 
پسر و 124 دختر دارای شرایط رفتن به مدرسه بوده اند و وضع آموزشی افراد تحت 
آموزش خاخام های محلی چندان مطلوب نبوده است )لوی، 1339، ج3، صص 807-
808(. دستاورد سفر باسان به سنندج، برای آلیانس فرانسه قابل قبول بود؛ درنتیجه آنان 
با گشایش شعبۀ سنندج موافقت کردند. در ادامه، توجهات آلیانس به یهودیان این منطقه 
بیشتر شد و شعبۀ سنندج با حضور 225 دانش آموز پسر و 65 دانش آموز دختر )همراه با 

فرهنگ ، 2008، ص224( در سال 1318ق تأسیس شد )ساکما، 297-26905(.
آلیانس برای شروع، مکانی را در سنندج اجاره کرد و در ادامه برای بنای ساختمان 
رسمی، رئیس مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت تهران -مسیو هوخبرگ2- را به سنندج روانه 
کرد. ورود هوخبرگ به سنندج با سال 1321ق مصادف بود. نمایندۀ اعزامی آلیانس برای 
تأسیس ساختمان مدرسه با مشکالتی مواجه شد )استادوخ، 1321، ک28، پ5، 48(؛ که 

در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

5. مشکالت و موانع اولیه در راه تأسیس ساختامن مدرسۀ آلیانس سنندج
پس از گرفتن امتیاز راه اندازی شعبۀ آلیانس سنندج، چند سال بعد نمایندگان آلیانس با 
حضور در آنجا با مشکالتی روبه رو شدند که بخشی از آن ها، مانند موانع اداری و اقتصادی 
به جریان پیش از بنیان نهادن مدرسه و برخی هم چون مشکالت فرهنگی به سال های 

نخست فعالیت مدرسه بازمی گردد.

1. basan
2. Hokhberg
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5. 1. موانع اداری
زمانی که مسیو هوخبرگ و همراهانش، برای تعیین مکانی برای مدرسه، به سنندج رفتند 
ناصرالملک حکمران کردستان مانع از اقدام آنان شد )استادوخ، 1321، ک28، پ5، 47(. 
ظاهراً نمایندۀ آلیانس، مدارک مورد نیاز و فرمان رسمی دولت ایران برای تأسیس شاخۀ 
آلیانس سنندج را ارائه نداده بود. مسیو هوخبرگ از ناصرالملک در وزارت امورخارجه 
شکایت کرد و حتی مشیرالدوله وزیر امورخارجه را هم به همدستی با حاکم کردستان متهم 
کرد. مشیرالدوله ضمن اظهار بی اطالعی، از ناصرالملک در این زمینه توضیحاتی خواست. 
ناصرالملک علت مخالفت حکومت محلی را طی نشدن روال قانونی موضوع عنوان کرد 

)استادوخ، 1321، ک28، پ5، 46(.
بی توجهی نمایندگان آلیانس به قوانین داخلی دولت ایران و قصور در ارائۀ تقاضانامۀ 
رسمی و مدارک موردنیاز، در گشایش برخی از شعبات دیگر هم تکرار شد. مثاًل در 
ساخت مدرسۀ یزد هم، رئیس ادارۀ معارف یزد با نمایندۀ آلیانس مشکالتی مشابه پیدا کرد. 
نمایندگان آلیانس، بی توجهی به قوانین جاری را با نیاز سریع به راه اندازی شعبات توجیه 
می کردند. دولت ایران از همان ابتدا با این موضوع با قاطعیت برخورد کرد و هرگونه تخطی 
در این زمینه را برابر با تعطیلی مدارس آلیانس اعالم کرد )همراه با فرهنگ، 2008، صص 

.)152-151

5. 2.  مشکالت اقتصادی
تأسیس ساختمان مناسب برای مدارس منابع مالی می طلبید. اگرچه آلیانس برای مخارج 
مدارس از پاریس بودجه می فرستاد و دانش آموزان فقیر را رایگان آموزش می داد، ولی 
همواره در تأمین مخارج از پشتیبانی مالی تجار و بازرگانان یهودی بهره می گرفت. یهودیان 
هر منطقه عالوه بر پرداخت هزینۀ تحصیل دانش آموزان، در اجاره یا ساختن ساختمان 

مدارس هم کمک می کردند.
براساس اسناد موجود، جماعت یهودیان سنندج نیز حامی مالی آلیانس بوده اند و 
آلیانس کمک می کرده اند )استادوخ، 1324، ک3،  به  اندازۀ خودشان«  از مقام و  »زیاده 
پ15، 141(؛ شاید به عنایت الهی فرزندانشان در مدرسه »از ظلمت و جهل و نادانی رها 
می شوند و پایشان به دائرۀ تمدن و انسانیت باز می شود« )استادوخ، 1327، ک5، پ3، 
11(. این همکاری مالی، و پرداخت به موقع یا حتی پیش از موعد شهریه ها به زمان احداث 
مدرسه محدود نبود و در طول حیات آلیانس در سنندج تداوم داشت. چنان که خاخام 
الیاس اسحقیان در زمان مدیریت بر شاخۀ آلیانس سنندج از مقایسۀ میزان مشارکت مالی 
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یهودیان این شهر با شهری چون یزد اذعان می کند: »تنها جایی که از نظر شهریه راحت 
بودم و مدرسه ازاین طریق درآمد داشت سنندج بود؛ در یزد این مبلغ صفر بود« )همراه با 

فرهنگ، 2008، ص241(.
آلیانس با ایجاد شبکۀ اجتماعی گسترده با تجار محلی یهود تالش می کرد تا از محل 
درآمد حاصل از این روابط، برای گسترش شعبه های مدارس ساختمان اجاره کند و یا 
زمین هایی برای بنای مدارس بخرد. این اقدام در درازمدت و در شرایط بحران مالی و 
اقتصادی آلیانس نقشی مهم در تداوم فعالیت شعبات آن داشت. برای نمونه طی جنگ 
جهانی اول، بحران مالی آلیانس باعث قطع بودجۀ ارسالی از پاریس و درنهایت تعطیلی 
بسیاری از مدارس آن در ایران شد. در این زمان یهودیان متمول با تشکیل انجمن های 
معارف در والیات و مشارکت مالی و جمع آوری اعانه های مردمی، شعبات آلیانس را 
بازگشایی کردند )ساکما، 17238-297(. به این ترتیب حیات مدارس برپایۀ همیاری های 
درون اجتماعی یهودیان تداوم یافت. تأمین این منابع اگرچه در شهرهای مختلف ُمَمرهای 
متفاوتی داشت، ولی در برخی از موارد هم مشترک بود. برای نمونه یهودیان سنندج 
هم چون یهودیان، کرمانشاه، یزد و کاشان از محل عوارض درون اجتماعی بر گوشِت 
مصرفی مبلغی را پرداخت می کردند. منابع نشان می دهند که پس از رفع مشکالت مالی 
آلیانس و برقراری مجدد بودجۀ ارسالی از پاریس، بودجۀ مدارس آلیانس دوباره برقرار شد 

)همراه با فرهنگ، 2008، ص110؛ ساکما، 297-26905(.

5. 3.  مشکالت فرهنگی
فرهنگی  آلیانس ضعف  دربرابر گردانندگان  مانع  مهم ترین  اولیه  پس از رفع مشکالت 
جامعۀ یهودی بود. ورود آلیانس -به عنوان نهادی غیرمذهبی- به حوزۀ آموزش یهودیان با 
مخالفت حامیان مکاتب سنتی یهود روبه رو شد. آنان از فراموش شدن سنت های دین یهود 
در فضای غیرمذهبی این مدارس هراس داشتند و به تعامل و همگرایی با نظام آموزش 
جدید روی خوش نشان نمی دادند. آلیانس، برای مقابله با این واگرایی، آموزش های دینی و 
زبان عبری را در مواد درسی خود گنجاند تا از میزان کشمکش ها با روحانیون سنتی یهودی 
کاسته شود. بااین حال مدت ها طول کشید تا شدت بهانه جویی های مخالفان فروکش کند 

)سرشار، 1387، ص201(.
یکی دیگر از موانع فرهنگی آلیانس، موضوع آموزش دختران بود. هم زمان با گشایش 
بود. مخالفت  نظام آموزشی خود  به دنبال جذب دختران در  نهاد  این  مدارس پسرانه، 
خانواده های یهودی سنندج با آموزش دختران، مهم تر از مشکالت اقتصادی و کمبود معلم 
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زن بود )خلیلی، 2004، ص33(. دختران یهود طبق رسوم سنتی حق نداشتند به تنهایی از 
خانه خارج شوند و اغلب در سنین نه تا سیزده سالگی ازدواج می کردند. آلیانس، به عنوان 
نماد آموزش و فرهنگ مدرن غربی به مقابله با این دیدگاه ها برخاست. موفقیت آلیانس در 
این زمینه چشمگیر بود و توانست دختران یهود و حتی غیریهود را به مدارس خود جذب 
کند. برای نمونه، در سنندج با بسترسازی فرهنگی مدیران آلیانس، طولی نکشید که مدرسۀ 
دخترانه نیز شکل گرفت. جماعت یهودیان سنندج در افتتاح مدرسۀ مذکور مشارکت 

عمده ای داشتند )خلیلی، 2004، ص33(.

6. کیفیت و چگونگی آموزش در مدارس آلیانس
آلیانس به عنوان نهادی برخاسته از کشور فرانسه، مروج آموزش مدرن غربی بود. بیشتر معلمان 
این رشته مدارس، از فرانسه به ایران می آمدند. معلمان آلیانس همان شیوه های تحصیل و 
تدریس در کشور فرانسه را در ایران هم پیاده می کردند. بچه ها نخست وارد دوره ای مقدماتی 
به نام کالس تهیه می شدند تا حروف الفبای عبری و چگونگی هجی کردن کلمات را فراگیرند. 
آموزش الفبا و زبان عبری به دلیل کمبود وسایل چاپ، بدین شکل بود که بر روی تخته، 
برگه کاغذی را می چسباندند و حروف الفبا را با خط درشت بر روی آْن نقاشی می کردند. 
دورۀ تهیه، یک سال طول می کشید و شاگردان پس از این مرحله وارد کالس اول می شدند. 
در کالس اوْل زبان فارسی و عبری هم زمان تدریس می شد. در کالس دوم، عالوه بر زبان 
فارسی و عبری، فرانسه )سال نامۀ معارف کردستان 1315-1316، ص24( و دروسی دیگر 
مانند جغرافیا، تاریخ و حساب نیز آموزش داده می شد )ساکما، 26905-297(. سن تحصیل 
برای دختران تا چهارده سالگی تعیین شده بود و براساس وظایفی که به عنوان همسر و مادر در 
آینده متوجه آنان می شد، تربیت و آموزش آنان با پسران متفاوت بود )خلیلی، 2004، صص 
34-35(. براساس این هدف، یک بخش مهارت های متفاوت به دختران آموزش داده می شد 
تا در ادارۀ زندگی از آن بهره ببرند. عالوه بر آموزش خانه داری، برخی از صنایع مستظرفه 
هم چون: قالی بافی، خیاطی، و دوزندگی هم از دروس اصلی مدارس دخترانۀ آلیانس بود 

)استادوخ، 1324، ک26، پ5، 206(.
موضوع دیگر درزمینۀ آموزش در مدرسۀ آلیانس تنبیهات بود. یکی از روش های 
تربیتی، استفاده از تنبیهات فیزیکی و غیرفیزیکی بود که مدیران و معلمان روی دانش آموزان 
خاطی اعمال می کردند. هرگونه کم کاری درزمینۀ تحصیل و رعایت نکردن ادب، با تنبیه 
فیزیکی با ابزارهای خاص برابر بود. ترکه زدن و به فلک بستن از رایج ترین تنبیهات بود؛ 
ولی نوع دیگری از تنبیه هم وجود داشت که به آن تنبیه لِبونا1 می گفتند. لبونا کالهی  1. labona
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مخروطی شکل بود که آن را بر سر دانش آموز خاطی می گذاشتند و هنگامی که تمامی 
دانش آموزان صف بسته و آمادۀ رفتن به کالس بودند، او را به همه معرفی می کردند 

)خلیلی، 2004، ص36(.
برخالف مدارس مسیحی، مدارس آلیانس، از شیوه های میسیونری و تبلیغی دینی 
به دور بودند و غیرمذهبی بودن فضای این مدارس ازیک طرف و نیز تدریس علوم مدرن 
ازطرفی دیگر، باعث اعتبار این نهاد آموزشی فرانسوی در میان دانش آموزان مسلمان شد. 
عالوه بر مسلمانان، بهاییان، ارمنیان و آشوریان نیز به تحصیل در مدارس آلیانس عالقه مند 
شدند )سرشار، 1387، ص201(. گزارش های موجود حاکی از آن است که بیشتر رجال 
و خانواده های سرشناس، فرزندان خود را در آلیانس ثبت نام می کرده اند )امیر، 2014، ج2 
ص427(. دانش آموزان مسلمان، از آموزش زبان عبری معاف بودند و زبان فارسی و شرعیات 
اسالم به آن ها تعلیم داده می شد؛ بدین دلیل، همواره در کادر آموزش مدرسه، دبیران مسلمان 
نیز حضور داشتند. حاخام یدیدیا شوفط از سیدعبدالرحیم نامی در مدرسۀ کاشان نام می برد که 
متولی این امر بوده است )خاطرات حاخام یدیدیا شوفط، 2001، ص67(؛ در مدرسۀ آلیانس 
سنندج نیز این مهم برعهدۀ یکی از روحانیون محلی به نام سیدمحمدباقر حیرت سجادی 

ملقب به رکن االسالم بوده است )حیرت سجادی، 1380، ج1، ص24(.
باوجود استقبال گروهی از مردم به تحصیِل فرزندانشان در این مدارس، برخی از علما 
و عوامل مکتب خانه های مسلمانان از فعالیت این مدارس خرسند نبودند و گاه با تحریک 
حامیان خود باعث اختالل در امور مدرسه می شدند. گزارش های مفصلی از اختالفات طالب 
یکی از مدارس علوم دینی سنندج با دانش آموزان یهودی آلیانس در دست است که گاه به 
برخوردهای فیزیکی می انجامیده است. در زمان مدیریت »لُریا« مدیر ایتالیایی مدرسۀ یهودی 
سنندج این مسئله به معضلی تبدیل شد که لُریا برای حل آن از سفارت ایتالیا کمک خواست 
و سفارت مذکور نیز مداخلۀ مستقیم دولت مرکزی را خواستار شد )استادوخ، 1324، ک26، 

پ5، 7؛ استادوخ، 1324، ک26، پ5، 15(.

7. مداخالت سیاسی عوامل مدرسۀ آلیانس سنندج و واکنش ها به آن
مدارس آلیانس پس از گسترش شعبات خود در نواحی مختلف، به تدریج و با پشتیبانی 
دولت فرانسه شروع کردند به مداخله در امور والیتی یهودیان. گروته می گوید: »اکثر 
مدیران آلیانس در ایران، وظیفۀ دفاع از حقوق یهودیان منطقۀ خود را ]برعهده[ داشتند« 
)گروته، 1369، ص193( و مدارس به نوعی به کنسول گری دولت فرانسه تبدیل شده بودند. 
ضعف قوانین اجتماعی و قضایی ایران در آن زمان و نبود قوانین مدون برای رسیدگی به 
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حقوق یهودیان از دالیل احتمالی این دخالت ها بوده است. برای نمونه در آوریل 1909م 
در درگیری میان مسلمانان و یهودیان کرمانشاه بسیاری از یهودیان خسارت دیده به حیات 
مدرسۀ ]آلیانس[ پناه بردند )سرشار، 1387، ص151(. عالوه براین، مدارس آلیانس به تدریج 
به پایگاهی برای همایش های اجتماعی، مالقات های عمده و فعالیت های یهودیان تبدیل 
شد. هدف از این تجمعات، تحکیم وحدت قومی یهودیان بود. این دست از فعالیت های 
آلیانس در افزایش نفوذ دولت فرانسه هم مؤثر بود. گروته در دیدار از مدرسۀ آلیانس 
همدان به صراحت به نقش آلیانس در نفوذ دولت فرانسه و حمایت های کنسول گری این 
کشور اشاره کرده است. او پس از دیدن عملکرد مدارس آلیانس می گوید: »نظر به ملیت 
آموزگاران فرانسوِی آلیانس و دخالت های کنسول گری فرانسه به نفع این نهاد حتی اگر این 
مدارس به نفع افزایش نفوذ دولت فرانسه هم تأسیس نشده باشند درعمل همین نتیجه عاید 

می شود« )گروته، 1369، ص193(.
اجتماعات یهودیان در مدارس، آن ها را از اقداماِت دیگر شعبات آلیانس آگاه می کرد؛ 
موضوعی که تا آن زمان نمودی نداشت. اگرچه، این مسائل در نگاه نخست نقطۀ عطفی در 
ارتقاء وضعیت حقوقی و اجتماعی یهودیان تلقی می شد، ولی این همۀ ماجرا نبود و برخی 
از مدیران مدارس آلیانس در قالب همین تجمعات و در زیر چتر این قبیل حمایت ها، برای 
نفوذ در امور سیاسی و محلی یهودیان تالش می کردند. این مداخالت در پاره ای از نقاط، 
به ویژه در غرب ایران بیشتر بود و نگرانی و حساسیت های محلی را گاه ازسوی یهودیان و گاه 
ازسوی دستگاه های قدرت محلی برمی انگیخت. برای نمونه حکمران همدان در گزارش خود 
به وزارت امورخارجه، پیامد اعمال نفوذهای مدیر مدرسۀ آلیانس همدان در امور یهودیان این 
والیت را چنین گوشزد کرده است: »چندی است کفیل مدرسۀ مزبوره به این صرافت افتاده 
که امور جماعت کلیمیان را خودش در حل و عقد درآورده و با بعضی از مفسدین هم مراوده 
برای نیل به این مقصود می کند و جماعت یهود را محرک می شود و بدیهی است که اگر به 
مقصود برسد، شش تا هفت هزار کلیمی همدان و رعیت مسلم ایران عاقبت تحت حمایت 

یک دولت خارجی واقع خواهند شد« )استادوخ، 1331، ک5، پ2، 6(.
دخالت مدیر مدرسۀ آلیانس سنندج در امور یهودیان این شهر یکی از مسائل ملموس 
در سال های نخست فعالیت شعبۀ آلیانس در سنندج بوده است. با اتمام مأموریت مسیو 
هوخبرگ، اندکی بعد مسیو هایون1و همسرش مادام هایون، به مدیریت مدرسۀ آلیانس 
سنندج برگزیده شدند. دوران مدیریت این زن و شوهر، دوره ای پرتالطم در فعالیت های 
مدرسه و ارتباط عوامل آن با جامعۀ یهودیان آنجا بود. مدیر جدید، »جوانی جاه طلب و 
راغب به مداخالت سیاسی در امور جماعت یهودیان بود« )استادوخ، 1324، ک3، پ15،  1. hayon
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141(؛ موضوعی که چندان خوشایند یهودیان و مقامات محلی نبود و با واکنش های 
متفاوتی به شرح زیر روبه رو شد:

7. 1.  واکنش جامعت یهودیان کردستان
نخستین واکنش به مداخالت سیاسی مدیر جدید مدرسه، ازسوی خود جماعت یهودیان 
سنندج بروز کرد. مقارن زمانی که هایون به سنندج آمد، جماعت یهودیان با فخرالملک 
اردالن مسئول امور مالیاتی خود روابط خوبی نداشتند )استادوخ، 1324، ک11، پ13، 
68( و پیشتر هم درباب استفاده از جوانانشان به عنوان نیروی نگهبان محالت مسلمان نشین 
و فزونی مبلغ جزیه اعتراضاتی داشتند )ناطق، 1375، ص124(. ظاهراً در آن زمان امور 
غیرمسلمین کردستان اعم از یهودیان و مسیحیان هنوز به صورت رسمی به کارگزاری 
محول نشده بود و رسیدگی به امور والیتی آنان تحت نظارت حکومت محلی بود. این 
شرایط هایون را واداشت تا در اولین ماه های اقامت خود تالش برای استقالل امور یهودیان 
را آغاز کند و با مداخله در امور آنان، مراجع قانونی محلی را فاقد صالحیت در رسیدگی 
به امور یهودیان جلوه دهد. هایون در ادامه، با تهیۀ نامه ای مبنی بر نارضایتی یهودیان از 
وضعیت خود، معتمدان یهود را به امضای نامه ترغیب کرد؛ ولی با واکنش های مختلفی 

مواجه شد )استادوخ،1324، ک3، پ15، 141(.
جماعت یهود کردستان این اقدام را برنتابیدند و با ارسال پیغام به هایون همکاری با 
او را »مخالف رعیتی خود اعالم کردند«. اختالفات لفظی هایون با جماعت یهود درنهایت 
به درگیری های فیزیکی انجامید )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 141(؛ ولی یهودیان به 
شیوه های گوناگونی دربرابر مداخالت و تحریکات او ایستادگی کردند. آنان معتقد بودند 
که تنها رسالت اصلی مدرسه آموزش است و هرگونه دخالت نمایندۀ آلیانس در امور 
والیتی، خالف قوانین محلی است. این تضاد عقیده، روابط مدرسه و جماعت یهودی را 
بیشتر متشنج کرد. هایون برای ارعاب مخالفانش، هرگونه اقدامات معتمدان یهود را خنثی 
می کرد )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 141(. جماعت یهود نیز بر مخالفت با هایون اصرار 
ورزیدند و در ادامۀ این تقابل، دویست نفر از معتمدان به نشانۀ اعتراض به اقدامات او در 
کارگزاری بست نشستند. آنان از کارگزار کردستان خواستند که »او را خواسته و نصیحت 
فرماید«؛ ولی از این امر نتیجۀ چندانی حاصل نشد. هایون در ادامه برای اعمال فشار بیشتر 
با »مطالبۀ پول های ناشایست« اهالی را تحت فشار مالی قرار داد و به بهانۀ قصور آن ها در 
پرداخت هزینه، مدرسه را به تعطیلی کشاند. این در حالی بود که خانواده های یهودی 
هیچ گونه بدهی به مدرسه نداشتند و قبض پرداخت هزینه های شش ماهۀ دانش آموزان را 

شــکل گیری و عملکرد مدرســۀ 
آلیانس...



126
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

در دست داشتند )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 141(.
اگرچه هایون در زمانی این تحریکات را انجام داد که یهودیان ساکن سنندج با 
کارگزاران دولتی درزمینۀ امور مالیاتی اختالف داشتند، ولی این موضوع دست آویز ضعیفی 
برای هایون بود؛ چراکه بر زندگی اجتماعی کردهای یهودی -برخالف دیگر هم کیشان 
آنان در سایر نقاط ایران- شرایطی از تساهل و تسامح دینی حاکم بود. آنان مدرسه را 
به عنوان نهاد حامی مطالبات حقوقی خود نپذیرفتند و با تأکید بر تابعیت ایرانی خود، از 

دخالت های نامربوط مدیر مدرسۀ آلیانس در مسائل سیاسی شان ناخرسند بودند.

7. 2. واکنش کارگزاری کردستان
کارگزاری، شاخه ای از وزارت امورخارجه بود که از دورۀ ناصری در شهرهای مرزی و 
استراتژیک ایران تأسیس شد. کارگزاری های هر ایالت و والیت وظایف گوناگونی داشتند. 
منابع، مسئوالن کارگزاری ها و مدارج اداری را جامع ذکر کرده اند )اعتمادالسلطنه، 1363، 
ج1، صص 414-416(. کارگزاری تقریباً در تمام مسائل حقوقی، اجتماعی، سیاسی و 
نظامی مرتبط با کنسول کشورهای خارجی، اتباع خارجی، مقامات محلی، اقلیت های دینی 
و... دخالت داشت. در جریان کشمکش جماعت یهودیان با آلیانس، کارگزاری کردستان 
تنها مرجع قانونی قدرتمند محلی بود که مسئولیت رسیدگی به امور یهودیان را برعهده 
داشت. بااینکه اقدامات هایون در راستای تحریک یهودیان می توانست امنیت داخلی را 
برهم زند، ولی کارگزاری کردستان دربرابر وضع پیش آمده اقدام چشمگیری انجام نداد. 
این در حالی بود که یهودیان سنندج، کارگزاری را مرجع قدرتمندی در ایالت می دانستند و 
با انتخاب آن به عنوان محل بست، خواهان مداخلۀ مستقیم این نهاد شده بودند. بست نشینان 
در کارگزاری در پیغام خود به کارگزار کردستان، تحریکات هایون را غیرقانونی اعالم 
کردند. آن ها با استناد به دالیل تاریخی تأکید داشتند که جمعیت یهودی سنندج »قریب 
سیصد سال است که در آنجا متوقف]اند[ ]و[ رعیت بیچاره، مالیات بده، صادق، خیرخواه 
و دعاگوِی« دولت ایران هستند و به اعمال نفوذ مدرسه در امور والیتی خود و حمایتش 
تمایلی ندارند )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 141(. آنان »از سوءرفتار، حاالت و مداخالت 
هایون در امور داخله و سیاسی« خود ابراز نارضایتی کردند )استادوخ، 1324، ک26، پ5، 
223( و ضمن برائت از تحریکات هایون عزل او از مدیریت مدرسه را خواستار شدند تا 
هم »اطفال یهودِ بیچاره ضایع نشوند و هم رعیتی آن ها خراب نشود« )استادوخ، 1324، 
ک3، پ15، 141(. ازآنجا که کارگزاری در انجام خواسته های یهودیان گام مثبتی برنداشت، 

آن ها عرایض خود را به وزارت امورخارجه ارسال کردند.
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اگرچه دولت مردان قاجار از برهم خوردن امنیت داخلی کردستان و تحریکات مدیریت 
مدرسه به شدت هراس داشتند، ولی در پاسخ به عرایض اولیۀ یهودیان، تنها به کارگزاری 
تأکید کردند که »امور ملل متنوعۀ کردستان حسب األمر با کارگزاری است و باید در کلیۀ 
امور آن ها، اقدامات کافیه به عمل آورده، موجبات آسایش و امنیت خاطر و ترفیه احوال این 
جماعت را فراهم کنید که ازهرجهت حقوق آن ها از تعدی و بی اعتدالی و تضییع محفوظ 
باشد« )استادوخ، 1325، ک12، پ1، 17(. در متن این فرمان، نشانی از برخورد صریح و 
قاطع با مداخالت رئیس مدرسه انعکاس نیافته است؛ دلیل این امر، اهمیت و جایگاه آلیانس 
برای سفارت و دولت فرانسه بوده است. سفارت فرانسه با قدرت تمام حامی و پشتیبان 
مدارس آلیانس بود و از تنش در روابط خود با این نهاد، به دلیل »اِسمیّت آن در خاک 
فرانسه« و نیز »جایگاه، شهرت و قدرت اعضای آن« واهمه داشت. ازاین رو سفارت فرانسه 
از دولت ایران خواست به کارگزاران نواحی ای که شعبات آلیانس اسرائیلیت در آنجا دایر 
است دستور دهد دربرابر رفتار و عملکرد رؤسای مدارس با مصالحه برخورد کنند و از 
هرگونه مداخلۀ مستقیم اجتناب کنند و مسائل و مداخالت رؤسای مدارس در امور والیت 
را به سفارت گزارش دهند )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 84(. در همین راستا مقامات 
فرانسه از دولت ایران خواستند که در اصفهان »کارگزار ایالت مراقب باشد کسی بدون 
جهت متعرض مدرسۀ آلیانس نشود« )استادوخ، 1324، ک3، پ15، 84(؛ برای کارگزار 
شیراز نیز دستور صادر کنند که: »مباشرین امور دیوانی نسبت به یهودیانی که می خواهند 
در مدارس مزبوره جمع شوند بدرفتاری ننمایند و ترتیب کارهای آلیانس را مختل نسازند« 
)استادوخ، 1326، ک5، پ14، 3(؛ ولی اتخاذ این سیاست در سنندج اعتراضاتی را درپی 
داشت. مداخالت گستردۀ هایون و مقاومت او دربرابر مخالفانش، ثقةالملک حکمران 
وقت کردستان را واداشت تا عرایض متعددی به تهران ارسال کند و خطر مداخالت مدیر 
مدرسۀ آلیانس در امور والیت استراتژیکی چون کردستان را گوشزد کند )استادوخ، 1324، 

ک11، پ13، 7(.

7. 3. واکنش حکمران کردستان
سکوت و انفعال کارگزاری ازیک طرف و احساس خطر از اقدامات هایون ازطرفی دیگر، 
حکمران محلی کردستان -ثقةالملک- را واداشت تا دربارۀ این اختالفات و پیامدهای 
آن با وزارت امورخارجه مکاتبه کند. او در متن یکی از عرایِض خود اشاره می کند که 
هرچند »مالی یهود ]هایون[ به نام درس اطفال به سنندج آمده« است، ولی هدفش دخالت 
و نفوذ در اعمال یهودیاِن کردستان است )استادوخ، 1324، ک11، پ13، 7(. ثقةالملک 
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با تأکید بر اهمیت سیاسی و سوق الجیشی کردستان در مرزهای غربی و تأکید بر حفظ 
امنیت داخلی این منطقه، دولت مرکزی را به هوشیاری و نظارت بیشتر بر رفت وآمد 
مأموران خارجی ترغیب می کند. او بر عملکرد کارگزاری نیز ایراد می گیرد و نتیجۀ ضعف 
نظارت کارگزاری بر فعالیت های معلمان اعزامی را »تولید زحمت برای دولت و ملت« 
در کردستان می داند )استادوخ، 1324، ک11، پ13، 7(. او هم چنین با تأکید چندباره بر 
اهمیت موقعیت جغرافیایی کردستان، دخالت مستقیم دولت و »نظارت بصیرانۀ کارگزاری 
بر اعمال یهودیان« را تقاضا می کند. ثقةالملک در ادامه برای کنترل وضعیت پیش آمده 
پیشنهادهایی ارائه می دهد، مبنی بر اینکه، حکومت مرکزی باید با مداخلۀ مستقیم به عوامل 
مدرسۀ آلیانس سنندج تفهیم کند که امور یهودیان به کارگزاری مربوط است و اختالفات 
درزمینۀ امور مالیاتی موضوعی داخلی است و به سرپرستی و َمحاکِمات1 یهودیان ربطی 
ندارد )استادوخ، 1324، ک11، پ13، 7(. ثقةالملک هم چنین در اخراج هایون با جماعت 
یهودیان هم عقیده است و تأکید می کند که شخص مذکور باید هرچه »زودتر اخراج شود 
تا خیاالت فاسدۀ او در کردستان میان جماعت یهود منتشر نشود« )استادوخ، 1324، ک26، 

پ5، 223(.
پیرو مکاتبات ثقةالملک و جماعت یهودیان، فرمانی ازسوی حکومت مرکزی صادر 
شد و قرار شد تا مشخص شدن وضعیت و کسب اطالع دربارۀ هایون، یهودیان از فرستادن 
اطفالشان به مدرسۀ آلیانس سنندج خودداری کنند )استادوخ، 1324، ک11، پ13، 38(. 
پس از تحقیقات الزم در پاسخ به عرایض حاکم کردستان و جماعت یهودیان، »نیات فاسدۀ 
مالهای یهود2 ]هایون و همکارش[ که از روسیه ... به اسم تعلیم اطفال آمده اند« برای دولت 
مرکزی آشکار شد و مقرر شد تا ثقةالملک دررابطه با امور یهودیان، »کفیِل منِع مفاسد« 
شود )استادوخ، 1324، ک11، پ11، 68( و هایون نیز از مدیریت مدرسۀ آلیانس خلع و 

از کردستان اخراج شود.
مشکالتی که از فعالیت مدیریت هایون در سنندج بروز کرد باعث شد تا دولت 
مرکزی پس ازآن با حساسیت بیشتری بر عملکرد مدیران جدید این مدرسه نظارت کند. 
برای نمونه یکی مهم ترین مسائل پس از اخراج هایون مسئلۀ خرید ساختمان جدید برای 

مدرسه بود که با موانع و سخت گیری های زیادی ازسوی دولت مواجه شد.

8. تغییر مکان مدرسۀ آلیانس و موانع آن
چند سال پس از اخراج هایون وقفه ای در ادارۀ امور مدرسۀ آلیانس به وجود آمد. مسیو 
طارگانو3، مدیر وقت آلیانس سنندج، دلیل این امر را »کم وسعتی و خرابی ابنیه و انهدام 

1. َمحاِکامت: جمع َمحکمه
 )homert( 2. عالوه بر هایون، ُهمرت نامی
هم به عنوان همکار هایون به سنندج آمده 

بود.
3. Targano
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پاره ای از اطاق های ساختمان مدرسه« عنوان کرده است )استادوخ، 1327، ک5، پ3، 11(. 
برای توسعۀ فضای مدرسه معین شد تا مسیو طارگانو به نیابت از آلیانس، عمارت بزرگی 
را تهیه و خریداری کند که وسعت کافی و اتاق های فراوان داشته باشد. مقدمات کار 
انجام شد و خانۀ فتاح بیگ معتمدالسلطان، یکی از نجبای محلی، برای این کار درنظر 
گرفته شد؛ ولی این انتخاب زمانی رسمیت می یافت که ازطرف وزارت امورخارجه و 
درنهایت وزارت معارف مجوز انعقاد معامله صادر شود. طارگانو برای جلب »توجهات 
اولیای دولت« به اهمیت مکان جدید، اظهار داشت: »اطفال جماعت کلیمی و... در مکان 
جدید به فراغتی و آسودگی حواس، مشغول تحصیل علوم و کماالت می شوند و اسباب 
مزید معارف برای ملت خواهند شد« )استادوخ، 1327، ک5، پ3، 11(. این توضیحات 
اثربخش نبود و نمایندۀ آلیانس نتوانست دولت مرکزی را برای خریداری ساختمان جدید 

مدرسه مجاب کند.
دولت به موضوع خرید ساختمان جدید برای آلیانس چندان خوش بین نبود. بخشی از 
این بدبینی به وضعیت ناآرام سیاسی سنندج بازمی گشت. مقارن سال 1328ق ناآرامی هاِی 
داخلِی سنندج و نواحی اطراف، امنیت محلی را برهم زد تا جایی که سفارت عثمانی 
مداخله کرد و »شرحی مبسوط دایر به احوال کردستان و عدم انتظام آن صفحات« برای 

وزارت امورخارجه ارسال کرد )استادوخ، 1328، ک24، پ25، 4(.
از  ناشی  آلیانس،  مدرسۀ  مدیر  درخواست  به  دولت  بدبینی های  از  دیگر  بخشی 
مشکوک بودن فعالیت مدیر درزمینۀ خرید خانۀ فتاح بیگ بود. طارگانو به عنوان نمایندۀ آلیانس، 
زیر بار شفاف سازی اهدافش از خرید ساختمان بزرگی با آن وسعت نمی رفت و مدام در 
مکاتباتش بر تشریح وضعیت نابه سامان اطفال یهود تأکید داشت که »همه مضطرب و پریشان 
و عموماً منتظر بذل موهبت اند. خدا را خوش نمی آید به واسطۀ خرابی مدرسۀ حالیه، اطفال 
یتیم و صغیر از تحصیل وامانند و اوقات را به تضییع بگذرانند« )استادوخ، 1328، ک5، پ5، 
65(. هم چنین او سعی داشت احساسات دولت مردان را برانگیزاند؛ ولی دولت در این زمینه 
هیچ گاه از موضع خود کوتاه نیامد و تنها اجازۀ »خریداری خانه های مزبور را« برای احداث 
مدرسه و نه فعالیتی غیرازآن صادر کرد )استادوخ، 1328، ک5، پ5، 64(. دولت هم چنین، 
کارگزاری کردستان را به انجام تحقیقات الزم مکلف کرد تا اطمینان حاصل کند که آلیانس 
به غیراز اهداف آموزشی، »خیالی دیگر ندارد« )استادوخ، 1328، ک5، پ5، 66(. پس از انجام 
تحقیقات کافی، وزارت معارف به دلیل شفاف نبودن اهداف مدیر مدرسه، اجازۀ خرید خانۀ 
فتاح بیگ را نداد و مقرر شد آلیانس در مکانی دیگر »به اندازۀ یک مدرسه، محلی به جهت خود 

خریداری نماید« )استادوخ، 1328، ک5، پ5، 68(.
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دخالت های هایون در امور سیاسی یهودیان و در ادامه شفاف سازی نکردن طارگانو 
در خرید ساختمان جدید برای مدرسه، همواره دولت مردان قاجار را از تحریک یهودیان 
و برهم خوردن امنیت داخلی کردستان نگران می کرد. ازاین رو دولت با دقت بیشتر، بر 
عملکرد مدیر مدرسه و فعالیت های او نظارت می کرد و همواره از حمایت سفارت فرانسه 
از اعمال آلیانس و دخالت در امور یهودیان ناخرسند بود؛ بااین حاْل وضعیت سیاسی 

متزلزل کشور در آن دوران اجازۀ برخوردی قاطع را به سیاستمداران نمی داد.
شعبۀ آلیانس سنندج تا پایان دورۀ قاجار، با فرازوفرودهایی به فعالیت خود ادامه 
داد. پس از مدتی دامنۀ فعالیت های فرهنگی این نهاد توسعه یافت و در شهر گروس1-که 

تعدادی از ساکنان آن یهودی بودند- شاخه ای جدید از آلیانس گشوده شد.

9. نتیجه
این پژوهش در پاسخ به پرسش های مطرح نشان می دهد که سنندج به عنوان یکی از 
مناطقی که جمعیت قابل توجهی از یهودیان را در خود جای داده بود، موردتوجه اولیای 
نهاد آلیانس قرار گرفت. نظام آموزش سنتی این جمعیت هم چون دیگر بخش های کشور 
ضعیف بود؛ بنابراین نهاد مذکور، در سال 1318ق درپی درخواست یهودیان این شهر، با 
گشایش شعبۀ سنندج موافقت کرد. این مدرسه، ابتدا در ملکی استیجاری مستقر شد و 
چند سال بعد، عوامل آن برای احداث ساختمانی جدید برای مدرسه کوشش کردند که 
با مشکالت و موانع اداری، اقتصادی و فرهنگی مواجه شدند. این مدرسه با اتخاذ شیوۀ 
آموزشی جدید، آموزش سنتی یهودیان را متحول کرد و وضع فرهنگی و اجتماعی یهودیان 
را ارتقا داد. عالوه براین، تدریس علوم مدرن در این مدرسه، پرهیز از تبلیغ دینی خاص 
و غیرمذهبی بودن فضای آن، باعث جلب توجه دانش آموزان مسلمان نیز شد و به رونق 
و توسعۀ این مدرسه کمک کرد. ولی فقدان قوانین مدون در ایران عهد قاجار -که حامی 
مطالبات و حقوق اجتماعی یهودیان باشد- برخی از مدیران مدرسۀ سنندج را تحریک کرد 
تا عالوه بر آموزش، در امور سیاسی و والیتی یهودیان نیز دخالت کنند. این دخالت ها در 
شهری چون سنندج چندان مورداستقبال جماعت یهودیان قرار نگرفت و حتی دربرابر آن 
ایستادگی شد. عالوه برآن، حکومت محلی نیز به تحرکات مدیران مدرسۀ آلیانس واکنش 
نشان داد و با تأکید بر اهمیت استراتژیکی کردستان، دولت و خاصه وزارت امورخارجه را 
به نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران مدرسۀ آلیانس دعوت کرد تا مبادا افکار مخرب برخی 
از عوامل مدرسه در میان یهودیان منتشر شود. دولت قاجار به این هشدارها توجه کرد و 

پس ازآن با حساسیتی بیشتر بر عملکرد مدیران اعزامی آلیانس به سنندج نظارت می کرد.
کردستان  تابع  بلوکات  از  یکی  گروس   .1

اردالن بود.
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فاطمه اسفندیاری1 | زهره میرحسینی2 

سازمان دهی گروه واژگاِن اسناد رشعِی آرشیو ملی 
ایران با رویکرد اصطالح نامه ای

اطالعـــات  علــم  دکرتی  دانشجــوی   .1

تحقیقات،  و  علوم  واحد  دانش شناسی،   و 

دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

Esfandiari4326@yahoo.com  

دانش شناسی،   و  اطالعات  علم  دانشیار   .2

واحد تهران شامل، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، 

ایران، )نویسندۀ مسئول(

z_mirhoseini@iau-tnb.com 

چڪیده:

هدف: سازمان دهی گروه واژگاِن اسناد شرعِی آرشیو ملی ایران با رویکرد اصطالح نامه ای به منظور شناسایی 

و استخراج روابط معنایی آنان.

روش/ رویکرد پژوهش: هدف پژوهش کاربردی است و روش آن سندی )کتابخانه ای( و نیز مشاهده و 

مصاحبۀ حضوری با 10 تن از متخصصان و صاحب نظران نمایه سازی اسناد است. داده ها ازطریق سیاهۀ 

وارسی گردآوری شده است و در دو بخِش تحلیل محتوایی برای ساختارهای شکلی اصطالح نامه با آرایه های 

»نمایۀ الفبایی«، »نمایۀ درختی« و »نمایۀ گردشی/ چرخشی«؛ و  در بخش آزمون استفاده پذیری برای 

معیارهای پنج گانۀ: »مفاهیم«، »روابط«، »یادداشت دامنه«، »درک کاربر« و »جست وجو و بازیابی« در 

طرح اصطالح نامۀ اسناد شرعی، با نرم افزار SPSS ارزیابی، توصیف آماری و تحلیل استنباطی شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: ازنظر کاربران برای طرح اصطالح نامۀ اسناد شرعی، معیارهای »درک کاربر« و 

»جست وجو و بازیابی« با 100 درصد کامل ترین میزاِن مطلوبیت را دارند؛ معیارهای »یادداشت دامنه« 

و »مفاهیم« 90 درصد مطلوبیت دارند و معیار »روابط« با 80 درصد مطلوبیت کمتری از سایر معیارها 
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1. مقدمه
توصیف  که  دارد  اشاره  ابزارهایی  به  و  است  عام  اصطالحی  دانش1،  سازمان دهی 
ساختارهای علوم بشری را امکان پذیر می کنند. عبارت نظام های سازمان دهی دانش، شامل 
انواع طرح های سامان دهی اطالعات و مدیریت دانش است و هرگونه شیوۀ نمایه سازی، 
چکیده نویسی، فهرست نویسی، طبقه بندی، اصطالح نامه ها، کتاب شناسی و ایجاد پایگاه های 

دادۀ متنی یا کتاب شناختی را برای بازیابی اطالعات دربر می گیرد.
ازآنجاکه اسناد آرشیوی با کتاب و سایر مدارک آرشیوی و کتاب خانه ای ماهیتی 
متفاوت دارند، به نظر می آید که نمی توان آمار و محاسبه ای مشخص از کمیت و کیفیت 
آن ها در مراکز آرشیوی ارائه داد؛ به ویژه در فرهنگ و تمدن ایران که به دلیل تنوع فرهنگی 
و فرازوفرودهای تاریخی، انواع متفاوتی از اسناد آرشیوی ایجاد شده اند. دراین میان اسناد 
شرعی به دلیل اینکه با پیوندهای اجتماعی و مردمی سروکار دارند، از کثرت چندمیلیونی و 
تنوعی بی شمار برخوردارند. برای سازمان دهی این نوع از اسناد،  شیوه هایی متفاوت وجود 
دارد که یکی از آن ها نمایه سازی در قالب اصطالح نامه نگاری است. از دیدگاه سلطانی و 
راستین، به عمل ثبت وضبط محتوای اطالعاتی مدارک با استفاده از روش های گوناگون 
برای سازمان دهی داده ها، به قصد سهولت در بازیابی، نمایه سازی گفته می شود )سلطانی و 

راستین، 1379، ص319(.
زمان  در  مرتبط تر  و  بیشتر  اطالعات  به  دسترسی  و  بازیافت  در  تسهیل  برای 
کمتر، سازمان دهی و ذخیره سازی اطالعات مفهومی و مصداقی اسناد شرعی ازطریق 
اصطالح نامه ها انجام می شود. این روش راه را برای دستیابِی پژوهش گراِن مراکز آرشیوی 

به این دسته از منابع هموارتر می کند.

2. بیان موضوع و رضورت پژوهش
سند نوعی منبع مستند محسوب می شود و در انجام پژوهش های تاریخی نقشی اساسی 
دارد. اسناد شرعی نوعی از اسنادند که عقود و پیوندهای حقوقی- مالِی طبقات مختلف 
اجتماعی با آن ها انجام می شده است. ازطریق این اسناد می توان به اطالعات فراوانی از 
اوضاع تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، جغرافیایی و ... دست 
یافت. گونه های اسناد شرعی عبارت اند از: مصالحه نامه، وقف نامه، حبس نامه، نذرنامه، 

اقرارنامه، شهادت نامه، اظهارنامه، ورقۀ َحَکمیه و ... .
به دلیل متفاوت بودن ماهیت اسناد آرشیوی با منابع مکتوب و سایر مدارک آرشیوی، 
فرایند تنظیم و توصیف و استخراج کلیدواژه های این نوع منابع با کتاب و سایر مواد  1. Knowledge Organization System

فاطمه اسفندیاری
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موزه ای و آرشیوی تفاوت ماهوی دارد. اسناد آرشیوی حاصل تولید و دریافت از نظام 
اداری و خاندان های اجتماعی است و از بدو تولید حاصِل دانش بشری نیست؛ بلکه نتیجۀ 
فعالیت ها و تعامالت روزمرۀ افراد با خودشان، هم نوعانشان و نهادهای قدرت حاکمه 
در نظام دیوانی و اجتماعی است. ازاین رو استنباط، استخراج و تفهیم توصیفگرها و نیز 
چگونگی تهیه و تدوین اصطالح نامۀ اسناد آرشیوی به لحاظ روابط واژگانی و شکل گیری 
کتابداری  تدوین یافته در علم  انواع اصطالح نامه های  با  نمایه واژه های تاریخی  ساختار 

اختالف مفهومی و روش شناختی دارد.
نمایه ها، اصطالحات، مفاهیم و روابط میان آن ها در اسناد  در این مقاله منحصراً 
تاریخی-اجتماعی و آرشیوی محسوب می شوند-  امروزه جزو مکتوبات  شرعی -که 
تحلیل می شود و ساختار اصطالح نامۀ آن ها مطابق با فرایند دانش شناسی و تجربۀ علمی 

به یادگارمانده از علوم کتابداری و آرشیو ملی تدوین و تنظیم می شود.

3. اصطالح نامۀ اسناد رشعی و ویژگی های آن
اسناد به عنوان میراث مکتوب گذشتگان بخشی از تاریخ و تمدن ایران است و حاوی 
اطالعاتی مفید در موضوعات مختلف است. توجه به بازیابی اطالعات موجود در این 
مدارک، نیاز به استفاده از ابزارهایی نظیر اصطالح نامه را ضروری کرده است )فاطمی مقدم، 
1391، ص121(. یکی از فواید علمی و تخصصِی توسعۀ دانش، گسترش اطالعات مبنایی 
و الگوسازی در تولید منابع مرجع و دانش نامه ای است که می تواند به جزءشناسی علوم 
مختلف بشری منجر شود. بنابراین، اصطالح نامه ها از این موضوع مستثنا نیستند و تدوین 
هر نوع گرایش علمی می تواند به سایر رشته های موجود کمک زیادی بکند؛ ازاین روی، 
اصطالح نامۀ اسناد شرعی پس از نگارش می تواند در مسیر الگوبخشی به سایر مفاهیم 

علمی و آرشیوی نقشی مؤثر ایفا کند.
اصطالح نامه، مجموعه ای از واژه ها و اصطالحات، و روابط معنایی بین مفاهیم نظیر 
رابطۀ هم ارزی1 )مترادف2(، رابطۀ سلسله مراتبی3 و رابطۀ هم بسته4 )وابسته( )رجبی و 
سمائی، 1398، ص202(، و تضاد، و مشترک )رأس( را به نمایش می گذارد. حسینی بهشتی 
)1391( از اصطالح نامه مفهوم بهتری ارائه می دهد: »اصطالح نامه نوعی زبان مستندسازی 
است که ساختار مفهومی حوزۀ خاصی از دانش را بازنمایی می کند.« اصطالح نامه ساختاری 
معناشناختی را ارائه می کند و عمدتاً روابط حاکم میان مفاهیم و درنهایت اصطالحاتی را 
که بازنمودی از آن مفاهیم هستند بیان می کند. مفاهیم به وسیلۀ اصطالحات گزینش شده 
ارائه می شوند که خود نوعی واژگان نظارت شده است و »ترادف« و »چندمعنایی5« را که 

1. Equivalence Relationship
2. Synonym
3. Hierarchical Relationship
4. Associative Relationship
5. Polysemy
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هر دو از ویژگی های زبان طبیعی هستند ارزیابی می کند )حسینی بهشتی، 1391، ص150(.
بنابرایْن اصطالح نامه، گزینشی از واژگان پایه در یک حوزۀ موضوعی همراه با اطالعاتی 
دربارۀ مترادف ها، متضادها، واژگان وابسته/ مرتبط و ... است. براین اساس اصطالح نامۀ اسناد 
شرعی عبارت است از مجموعه واژگانی که گروه خاصی از لغات و ترکیبات و مفاهیم 
اجتماعی برگرفته از نهادهای اداری، مردمی، مالی و محضرهای شرع را معرفی می کند و روابط 
لفظی و معنایی آن ها را آشکار می کند. منظور از اصطالح نامۀ اسناد شرعی، مجموعه نمایه های 
توصیفگر و کلیدواژه هایی است که براثر تعامالت اجتماعی مردم، مبتنی بر معامالت، احکام 
و عبادات به شکل اسناد شرعی نوشته شده است و در محتوای آن ها مفاهیم خاص حقوقی- 
قضایی و فقهی به وفور وجود دارد. به بیان دیگر اصطالح نامۀ اسناد شرعی گروهی خاص از 
لغات و ترکیبات و شاخصه های مربوط به اسناد شرعی است که این لغات همراه با مترادف ها 
و وابستگان معنایی شان به صورت سلسله مراتبی )عمودی( و از اعم به اخص حرکت می کنند 
)اسفندیاری و دیگران، 1399، صص 148-149( و رابطۀ سلسله مراتبی در قالب روابط اعم 

و اخص در میان این اصطالحات مشخص می شود.
ساختار اصطالح نامۀ اسناد شرعی به صورت مفهومی است که در آن توصیفگرهای 
اسناد شرعی، بیانگر مدخل های واژگانی است و گروه واژگان های هر توصیفگر، بیانگر روابط 
معنایی آن است. برخی معناشناسان معتقدند واژه های مرتبط، یک حوزۀ معنایی تشکیل 
می دهند که ویژگی های آن را اعضای این مجموعه تعریف می کنند؛ به عبارت دیگر، معنای هر 
واژه تابعی از روابط معنایی آن واژه با واژه های دیگر در حوزۀ مشترک است )نامور فرگی و 
پهلوان نژاد، 1390، ص54(. در این مقاله، منظور از روابط واژگانی، روابط معنایی مطرح در 
سطح واژه است. به طورکلی در طرح این اصطالح نامه، نُه رابطۀ معنایی میان واژگان درنظر 
گرفته شده است که عبارت اند از: یادداشت دامنه1 )ی.د(، مرّجح2 )بک(، غیرمرّجح3 )بج(، 
رابطه های سلسله مراتبِی اعم4 )ا.ع( و اخص5 )ا.خ(، متضاد6 )ا.ض(، وابسته7/ مرتبط8 )ا.و(، 
مشترک )رأس9(، و رابطۀ معادل انگلیسی )ان(، که با مقداری تورفتگی نسبت به توصیفگر 
خود به شیوۀ الفبایی طبقه بندی می شوند. اینک روابط معنایِی موجود در گروه واژگان های اسناد 

شرعی به همراه مثال بررسی می شود:

• رابطۀ یادداشت دامنه: عبارتی کوتاه که ممکن است برای تعیین استفادۀ مدنظر از اصطالح 
یا معنای آن، به دنبال توصیفگرهای اصطالح نامه بیاید )وتر، 1387، ص82(. این رابطه برای 
افزودن توضیحات الزم به توصیفگرهای اسناد شرعی استفاده می شود و معنی و کاربرد آن ها 

را روشن تر می کند. مثال:

1. Scope note
2. Preferred
3. Non-Preferred
4. Broader
5. Narrower
6. Antonym
7. Associative
8. Relative
9. Top

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی



143
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

اجاره نامه
ی.د: سندی که موضوع و شرایط اجارۀ جایی یا چیزی در آن ثبت شده باشد و به 
امضای طرفیِن اجاره رسیده باشد. این سند با اسامی گوناگونی مانند: »اجاره نامه«، »اجارۀ 
خط«، »مقاطعه نامه«، »سند اجاره )ایجابی(«1 و »کاغذ اجاره« نام برده شده است. ساختار 

اجاره نامه: 1( عبارت صحیح در اجاره )اظهار صیغه(؛ 2( مشخصات کامل موجر؛
 3( مشخصات کامل مستأجر؛ 4( عین مستأجره؛ 5( حدود اربعۀ عین مستأجره؛

 6( مدت اجاره؛ 7( مال االجاره؛ 8( الفاظ تشریفاتی؛ 9( شروط ضمن عقد؛ و
 10( تاریخ تحریر )رضایی، 1387، صص 89-87(.

• رابطه های مرّجح و غیرمرّجح: به اصطالحی که برای بیان مفهومی در اصطالح نامه مجاز 
یا پذیرفته شده باشد، اصطالح مرّجح یا توصیفگر می گویند. به اصطالحی هم که 
به عنوان توصیفگر به کار نمی رود، ولی به منزلۀ اصطالح منبع2 تهیه می شود )وتر، 1387، 
ص69( اصطالح غیرمرّجح گفته می شود. غیرتوصیفگرها، راهنمای نمایه سازان و 
کاربران هستند؛ زیرا آن ها را به اصطالح مرّجح هدایت می کنند )وتر، 1387، ص69(. 
در ساختار اصطالح نامۀ اسناد شرعی، ارجاع از اصطالح گزیده )مرّجح( به ناگزیده 
)غیرمرّجح( با عالمت اختصاری »بج«، و ارجاع از اصطالح ناگزیده )غیرمرّجح( به 

گزیده )مرّجح( با عالمت اختصاری »بک« نشان داده می شود؛ مانند:
اجاره نامه

بج: اجاره نامچه  
انتقال نامه  

مقاطعه نامه  
اجاره نامچه

بک: اجاره نامه  
انتقال نامه

بک: اجاره نامه  
مقاطعه نامه

بک: اجاره نامه  
• رابطه های سلسله مراتبی اعم و اخص: یکی از ویژگی های بارز اصطالح نامه، رابطۀ 
به  سلسله مراتبی )اعمی و اخصی( است که شاکله و ساختار اصلی یک علم را 
نمایش درمی آورد. این نوع رابطه به دلیل اینکه از منطقی معین تبعیت می کند، موجب 
ترسیم ساختار و بدنۀ اصلی یک علم با تمامی جزئیات و ریزِ موضوعات می شود 

1. سند قبول اجاره
2. Source Terms

سازمان دهی گروه واژگاِن 
اسناد رشعِی آرشیو ...



144
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

)یعقوب نژاد، 1394، ص8(. این رابطه ها، اصطالح نامه را از واژه نامه های معمولی جدا 
می کند. این رابطه ها با عالمت های اختصاری »ا.ع« و »ا.خ« نشان داده می شوند؛ مانند:

اجاره نامه

ا.ع: اجیرنامه  
اجارۀ خط  

رهن اجاره ای  
سند اجاره  

سند اجاره )ایجابی(  
عین مستأجره  

کاغذ اجاره  
مال االجاره  

مستأجر  
مدت اجاره  

منفعت اجاره  
موجر  

ا.خ: قبالۀ اجارۀ کاالیی  
قبالۀ اجارۀ مِلکی  

رابطۀ متضاد: این رابطه برای بیان عکس توصیفگرها به کار می رود و به کلماتی گفته 
می شود که ازنظر معنی و مفهوم مخالف یکدیگرند. متضاد هر کلمه واژه ای است که 
معنای مخالف را به ذهن القا کند. خداپرستی )1376( ازلحاظ کاربردی، تعریفی جامع 
و قابل اعتمادتر برای کلمات متضاد ارائه داده است: »دو کلمه که به مقولۀ دستوری مشابه 
تعلق داشته باشند و پاره ای از مؤلفه های معنایی آن ها مشترک باشد، چنان که یکی از روابِط 
تالزم، تتمیم )یا تکامل(، و تضاد بین آن ها برقرار باشد، متضاد نامیده می شوند. رابطۀ تالزم، 
وقتی بین دو واژه وجود خواهد داشت که حضور یکی از آن ها منوط و موقوف به وجود 
دیگری باشد؛ بدین معنا که امکان وجود انحصاری یکی از آن ها نامعقول و غیرمنطقی 
است؛ مانند: فروختن ¹ خریدن که جفت واژۀ مالزم اند؛ چون بدون فروش، خریدی در 
کار نخواهد بود و همین طور بدون بدهکار، طلبکاری در کار نخواهد بود. در رابطۀ تتمیم، 
تأیید هرکدام از دو واژه متضمن نفی دیگری خواهد بود؛ مانند: مرده و زنده. در رابطۀ 
تضاد، تأیید هر عنصر، نفی دیگری را درپی خواهد داشت، ولی عکس آن ضرورتاً صادق 
نخواهد بود؛ مانند: آزاد  اسیر؛ زیرا کلمۀ »آزاد« می تواند چند متضاد داشته باشد، نظیر: 
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زندانی، بَرده، درگیر و مشغول. به عبارت ساده تر می توان گفت که تالزْم تقابِل اثباتی است؛ 
تتمیم و مکمل سازْی تقابِل سلبی و تضاد، تقابِل سلبِی ایجابی است« )خداپرستی، 1376، 
ص11 پیشگفتار(. در اصطالح نامۀ اسناد شرعی رابطۀ متضاد با عالمت اختصاری »ا.ض« 

نشان داده می شود؛ مانند:
اجاره نامه

ا.ض: مالک نامه  
مِلک نامه  

• رابطۀ هم بسته/ وابسته/ مرتبط: رابطۀ هم بسته یا وابسته، پیوند میان اصطالحات مرتبط 
را که در قالب روابط هم ارزی و سلسله مراتبی نمی گنجد، برقرار می کند )آوستین و 
دیل 1365(. رابطۀ هم بسته، بیان روابط وابسته میان واژگان است و واژگانی را دربر 
می گیرد که هم پوشانی معنایی دارند و ازنظر مفهومی به یکدیگر وابسته اند؛ ولی 
هیچ گونه رابطۀ سلسله مراتبی )اعم و اخص( با یکدیگر ندارند. به این معنا که وقتی 
یکی از آن دو اصطالح بیان می شود، دیگری نیز به یاد آورده می شود. در اصطالح نامۀ 

اسناد شرعی این نوع رابطه با عالمت اختصاری »ا.و« نشان داده می شود. مثال:
اجاره نامه

ا.و: َصک  
مقاطعه نامه  

• رابطۀ مشرتک یا رأس: عام ترین رده ای است که اصطالحاِت خاِص مدنظر به آن تعلق 
دارند؛ به عبارت دیگر این اصطالح سرمقولۀ مجموعه ای از اصطالحات است. مثال:

اجاره نامه

رأس: عقدنامه  
مقاطعه نامه

رأس: عقدنامه  
• رابطۀ معادل انگلیسی: این رابطه با عالمت اختصاری »ان« برای بیان معادل انگلیسی 

توصیفگرهای اسناد شرعی به کار می رود. مثال:
اجاره نامه

Lease :ان  
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4. پیشینۀ پژوهش
پژوهش  اندک است و  بسیار  اسناد شرعی  انجام شده در حوزۀ  پژوهش های  ایران  در 
مستقل و جامعی در حوزۀ اصطالح نامۀ اسناد شرعی انجام نشده است؛ ولی دراین میان 
ازلحاظ روش شناسی، به پژوهش روستایی )1395( که به بررسی دانش نامه اِی تعدادی 
ازلحاظ  و  پرداخته است  تیموریان  و  مغول  دوران  در  شرعی  اسناد  اصطالحات  از 
ساختارشناسی، به پژوهش رضایی )1387( که به طور مستقیم به معرفی ساختار اسناد 
به شیوۀ دانش نامه ای پرداخته است، می توان اشاره کرد. در خارج  شرعی دورۀ قاجاریه 
از ایران نیز، به پژوهش های سورگل1 و دیگران )2004( و کاتراکول2 و دیگران )2005( 
می توان اشاره کرد که به بررسی رابطه های اصطالح نامه ها پرداخته اند و روابط معنایی 
بیشتری را پیشنهاد داده اند؛ ولی پژوهشی که با موضوِع محورِی اصطالح نامۀ اسناد شرعی 

هم خوانی و هم پوشانی داشته باشد، یافت نشد.

5. پرسش پژوهش
ساختار سلسله مراتبی در روابط معنایِی واژگان بین توصیفگرهای اسناد شرعی چگونه 

است؟
برای پاسخ به این پرسش در درجۀ اول باید به مفهوم و چیستی اسناد شرعی به شکل کلی 
و جزئی توجه ویژه داشت و در درجۀ دوم مصادیق انواع سند شرعی را به خوبی شناخت 
تا بتوان روابط اصطالح نامه ای این اسناد را به شکل: درختی، اعم و اخص، مترادف، متضاد، 
ضرورت یادداشت دامنه و ... دریافت کرد. درِک محتوایی و جزءشناسی عناصر اسناد 
شرعی از ضروریات و عوامل مفهومی در گروه واژگانی محسوب می شود. هر سند شرعی 
عالوه بر مشترکات زبان معیار که برگرفته از احکام فقهی است، بنابر مقتضای کاربردی اش 
لغات و اصطالحاتی اختصاصی دارد که آن را از نمونۀ مشابهش تفکیک می کند. مثاًل 
کارکرد مفهوم شناسی و واژه های درون متنی ِهبه نامه، مصالحه نامه با یکدیگر متفاوت است. 
با جزءنگری به سند »وقف نامه« به عنوان یکی از اسناد مهم شرعی، با مفاهیمی چون: وقف، 
موقوفه، موقوفٌ علیه، رقبات، خالصه جات، متولی، ناظر، اوالد ذکور و اناث آشنا می شویم 
و می توانیم آن را با سند مشابهی چون »حبس نامه« و واژه های مرتبط با آن مقایسه کنیم و 
ازاین طریق هدف از قالب گروه واژگاِن اصطالح نامۀ اسناد شرعی را مشخص و رونمایی 
کنیم. دراصْل توصیفگرهای اسناد شرعی شامل واژگانی کاربردی اند که به لحاظ مفهومی، 
ساختاری و روابط معنایی این قابلیت را دارند که در قالب روابط معناشناسی واژگانی و 

اصطالح نامه ای قرار گیرند و نهایتاً ازنظر ساختاری سامان دهی شوند.
1. Soergel
2. Kawtrakul
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6. روش پژوهش
پژوهش از نوع کاربردی است و روش آن سندی )کتاب خانه ای( و نیز مشاهده و مصاحبۀ 
حضوری با متخصصان و صاحب نظران حوزۀ اسناد شرعی است. در این روش در تعیین 
طرِح اصطالح نامه و ساختار آن ازطریق مصاحبه با صاحب نظران حوزۀ نمایه سازی اسناد سعی 
شده است تا در جمع آوری داده ها سلیقه اعمال نشود و نتایج به دست آمده با واقعیات منطبق باشد. 
در ارزیابی اصطالح نامه نیز از آزموِن استفاده پذیری1 استفاده شد. آزمون استفاده پذیری نوعی 
روش آزمایشِی طرح است که برای سنجش میزان رضایت کاربران از محصول تدوین شده به کار 
می رود و هدف آن، مشخص کردن محتوا، ساختار و ویژگی های نمایشی ابزار مدنظر است که تا 

.)Sanatjoo, 2007( چه اندازه ازنظر کاربران رضایت بخش و مفید است
برای جامعۀ پژوهش، باتوجه به انتخاِب روِش آزمون استفاده پذیری، از 10 نفر از 
پژوهش گران و متخصصان حوزۀ نمایه سازی برای طرح اصطالح نامه و ساختار آن استفاده 
شد. در روش آزمون استفاده پذیری، تعداد اندکی از افراد به عنوان جامعۀ پژوهش انتخاب 
می شوند؛ زیرا شرکت کنندگان در پژوهش باید قادر باشند موضوع موردمطالعه را کامل و 
دقیق توصیف کنند )پلکینگ هورن2، 1989، ص47( و ارتباطی نزدیک با پدیدۀ موردمطالعه 
داشته باشند )رتز و وان زورن3، 1987، ص11(. اگر تمام شرکت کنندگان در پژوهش دارای 
ویژگی های یادشده باشند، می توان گفت که پژوهش از گروه مناسبی از شرکت کنندگان 

برخوردار است )حریری، 1385، ص133(.
برای ارزیابی طرِح اصطالح نامه، 3 نفر از پژوهش گران و متخصصان حوزۀ اسناد 
آرشیوی و 7 نفر از نمایه سازان، حداقل با 8 سال سابقۀ کارِ نمایه سازی و مستندسازی در 
بخش تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی در معاونت اسنادِ سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی 
ایران برای استفاده از سیاهۀ وارسی و ارزیابی اصطالح نامۀ اسناد شرعِی تدوین یافته درنظر 

گرفته شدند.
برای جامعۀ آماری این پژوهش، طبق مطالعات به عمل آمده، به متن به عنوان نوعی 
زبان و ابزار نگریسته می شود که بازگوکنندۀ واقعیت ها و پدیده های اجتماعی است )وبر، 
1390، صص 122-124(. متون علمی اگرچه تنها روِش بیاِن ایده ها و ارتباط با سایر 
دانشمندان نیست، ولی بهترین راه ممکن محسوب می شود؛ بنابراین مطالعۀ متون می تواند 
نشانگر فرایند انتقال ایده ها از آزمایشگاه ها به جامعه باشد )هی4، 1999(. متون علمی یا 
منابع اطالعاتی، به تمام انتشارات نظری و پژوهشی موجود در کتاب های مرجع و تألیفی، 
مجالت علمی، گزارش های دولتی و بیانیه های مربوط به سیاست گذاری و نیز سایر اسناد 
مرتبط با جنبه های نظری، علمی و نتایج پرسش گری علمی اطالق می شود )احمدی، 

1. Usability Test
2. Polkinghorne
3. Wretz & Van Zuuren
4. He
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1394، ص108(. بنابراین اطالعاتی را که بتوان با آن، نیازهای خود و سازمان را استخراج 
کرد، منابع اطالعاتی جامعۀ آن حوزه محسوب می شود؛ مانند: 1( منابع چاپی و خطی نظیر: 
کتاب، مقاله، روزنامه، سند؛ 2( منابع غیرچاپی نظیر: منابع الکترونیکی و برخط؛ و 3( منابع 

دیداری- شنیداری.
براین اساس جامعۀ آماری به کاررفته در پژوهش حاضر متون و مکتوباِت اسناد شرعی 
موجود در فهرست آرشیو ملی ایران است که برای تدوین اصطالح نامۀ اسناد شرعی، برای 
شناسایی روابط مفهومی کلیدواژه ها و استخراج اصطالحات به چهار طریق زیر استفاده 

شده اند:
1. شناسایی و استخراج کلیدواژه های اسناد شرعی در مکتوبات و اسناد تاریخی 
موجود در فهرست آرشیو ملی ایران شامل: اسناد دیوانی، اِخوانی، سلطانی و اسناد شرعی و 
اجتماعی- حقوقی و مالی نظیر: »التزام نامچه«، »انتقال نامچه«، »مبایعه نامه«، »مصالحه نامه«، 

»مقاطعه نامه«، »ورقۀ َحَکمیه )َحَکمیت(«، »وقف نامه« و ...؛
2. شناسایی و استخراج کلیدواژه های اسناد شرعی در سیستم جامع سازمان اسناد و 

کتاب خانۀ ملی ایران به نام »رسا«؛
3. شناسایی و استخراج کلیدواژه ها ازطریق فهرست برگه های توصیفی اسناد شرعی 

که آرشیویست ها در سازمان آرشیو ملی فهرست نویسی کرده اند؛
4. کتاب های تألیفی در حوزۀ اسناد شرعی، فرهنگ نامه ها و اصطالح نامه های عمومی 
با موضوع حوزۀ اسناد شرعی  و تخصصی در حوزۀ مسائل شرعِی فقه و حقوق که 

هم خوانی داشتند.

7. یافته ها
نیز اطالعات کیفی  از تحلیل سیاهۀ وارسی و  به دست آمده  یافته های  این قسمت،  در 
ارائه می شود: بخش اول( بررسی و  انجام شده، در دو بخش  برگرفته از مصاحبه های 
تحلیل محتوایی گروه واژگاِن اسناد شرعی در اصطالح نامه؛ بخش دوم( تجزیه وتحلیل آمار 

توصیفی و استنباطی اصطالحات تدوین شده در حوزۀ اسناد شرعی.

بخش اول( بررسی و تحلیل محتوایی گروه واژگاِن اسناد رشعی در اصطالح نامه
برای طراحی اصطالح نامه در حوزۀ اسناد شرعی، ابتدا طرح اولیۀ اصطالح نامه با 238 
به روش  )به شرح جدول 1(  واژه  درمجموع 2682  و  گروه واژگان  و 2444  توصیفگر 
عمودِی واژگانی به صورت سلسله مراتبی در آرایه های »نمایۀ الفبایی«، »نمایۀ درختی«، 
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و »نمایۀ گردشی/ چرخشی« بین نمایه واژه ها و توصیفگرهای اسناد شرعی تدوین شد و 
سپس با استفاده از سیاهۀ وارسی با هدف ارزیابی مفاهیم اسناد شرعی از جنبۀ محتوایی 
بررسی شد و درنهایت  آرشیوی مطالعه و  با متخصصان موضوعِی علوم  مفهومی،  و 

اصطالح نامۀ اسناد شرعی تولید شد.

جدول 1 توزیع فراوانی توصیفگرها و گروه های واژگانی را در اصطالح نامۀ اسناد 
ازمیان 2682 واژه، 238 واژه متعلق به توصیفگرها؛ 1466 واژه  شرعی نشان می دهد. 
به عنوان رابطه های اعم )ا.ع( و اخص )ا.خ(، 176 واژه به عنوان رابطۀ متضاد )ا.ض(، و 
159 واژه به عنوان رابطۀ معادل انگلیسی )ان( )و درمجموع 1801 واژه( شناسایی شدند. 
هم چنین 187 واژه به عنوان رابطه های وابسته )ا.و( و مشترک )رأس(، 117 واژه به عنوان 
رابطۀ توضیحی/ تفسیری )ی.د( )همان یادداشت دامنه(، و 339 واژه به عنوان رابطه های 

مرّجح )بک( و غیرمرّجح )بج( شناسایی و استخراج شدند.
برای ایجاد »نمایۀ الفبایی«، در زیر هر توصیفگر، گروه واژگاِن مربوط به آن قرار 
با عالمت »ی.د«،  با رابطه های: »یادداشت دامنه«  گرفته است. گروه های واژگان، همراه 
»به جای« با عالمت »بج«، »به کار برید« با عالمت »بک«، »اعم« با عالمت »ا.ع«، »اخص« 
با عالمت »ا.خ«، »متضاد« با عالمت »ا.ض«، »وابسته/ مرتبط« با عالمت »او«، »رأس«1، و 
»انگلیسی« با عالمت »ان« هستند و با مقداری تورفتگی نسبت به توصیفگر خود، به شیوۀ 

الفبایی تنظیم شده اند.

فراوانیمفاهیمردیف

238توصیفگرهای اسناد رشعی )مفاهیم اصلی(1

2
گروه واژگان های اعم )ا.ع(، اخص )ا.خ(، متضاد 

)ا.ض( و معادل انگلیسی )ان(

انا.ضا.ع و ا.خ

1466176159

جمع: 1801

187گروه واژگان های مرتبط )ا.و( و مشرتک )رأس(3

117گروه واژگان های توضیحی/ تفسیری )ی.د(4

339گروه واژگان های مرّجح )بک( و غیرمرّجح )بج(5

2682جمع کل
   

جدول 1
توزیع فراوانی توصیفگرها و گروه واژگاِن 

اسناد رشعی در اصطالح نامه

1. رابطۀ رأس عالمت اختصاری ندارد. این 
رابطه در سایر اصطالح نامه های تخصصی 
نظیر: فقه، علوم اسالمی، فیزیک، شیمی، 
»رأس«  شکل  به  هم   ... و  زیست شناسی 

به کار رفته است.

سازمان دهی گروه واژگاِن 
اسناد رشعِی آرشیو ...
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در »نمایۀ درختی« اصطالحات در مجموعه ها و گروه های هم موضوع دسته بندی 
شده اند. این بخش تمام روابط سلسله مراتبی را از عام ترین تا خاص ترین واژه در یک گروه 

اصطالحات نمایش می دهد.
»نمایۀ گردشی/ چرخشی« مفاهیِم اسناد شرعی، برای دستیابی به واژه های دوم، 
سوم و ... یک اصطالِح چندکلمه ای شکل گرفته است؛ به طوری که هر بار یکی از واژه های 
گروه واژگان )توصیفگر و غیرتوصیفگر(، مدخل قرار گرفته و همراه با سایر واژه هایی که 
در ترکیب آن منظور شده است، به صورت چرخشی گردش می کند. این نمایه، برای امکان 
بازیابی کلیدواژه هایی تهیه می شود که بار معنایی دارند و ممکن است اول، وسط و یا آخر 

اصطالح بیایند.
در »نمایۀ الفبایی«، مفاهیم دارای رابطه های مشابه ازنظر مکانی جداگانه می آیند؛ 
ولی همین مفاهیم در »نمایۀ گردشی/ چرخشی«، به صورت الفبایی در یکجا گردآوری 
گردشی/  »نمایۀ  درختی«، و  »نمایۀ  الفبایی«،  »نمایۀ  آرایه های  از  گزیده ای  می شوند. 
چرخشی« در اصطالح نامۀ اسناد شرعی در جدول 2 آمده است. گفتنی است که در این 
مثال گروه واژگان های »سند اجاره«، »سند اجاره )ایجابی(« و »رهن اجاره ای« مربوط به 
توصیفگر »اجاره نامه«، در گروه واژگاِن توصیفگرِ »رهن« نیز به کار رفته است که با حالت 

آندرالین و ایتالیک مشخص شده اند.

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی
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منایۀ گردشیمنایۀ درختیساختار الفبایی

* اجاره نامه
ی.د: سندی که موضوع و رشایط اجارۀ جایی یا چیزی در آن 

ثبت شده باشد و به امضای طرفیِن اجاره رسیده باشد.

بج: اجاره نامچه

انتقال نامه  

مقاطعه نامه  

ا.ع: اجیرنامه

اجارۀ خط

رهن اجاره ای

سند اجاره

سند اجاره )ایجابی(

عین مستأجره

کاغذ اجاره

مال االجاره

مستأجر

مدت اجاره

منفعت اجاره

موجر

ا.خ: قبالۀ اجارۀ ملکی/ کاالیی

ا.ض: مالک نامه

ملک نامه  

ا.و: چک

مثن  

َصک  

ُصکوک  

رأس: عقدنامه

Lease :ان

*اجاره نامه
. قبالۀ اجارۀ کاالیی

. قبالۀ اجارۀ ملکی

اجازه نامچه

اجازه نامه

. اجازه نامۀ مخترصه

. اجازه نامۀ متوسطه

. اجازه نامۀ کبیره

* رهن
مــدت  بــا  رهــن   .

معیــن

. رهن اجاره ای

رهن نامه

*رهن
رهن اجاره ای

رهن نامه

 سند رهن

عقد رهن

فسخ نامۀ رهن

سند

سند اجاره

سند اجاره )ایجابی(

سند اجازه

سند احضاریه

سند اخبار

سند اخطاریه

   

جدول 2
گزیده ای از منایۀ الفبایی، منایۀ درختی و 
منایۀ گردشی/ چرخشی در اصطالح نامۀ 

اسناد رشعی

سازمان دهی گروه واژگاِن 
اسناد رشعِی آرشیو ...



152
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

بخش دوم( تجزیه وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی اصطالحات تدوین شده در حوزۀ 
اسناد رشعی

در این بخش با استفاده از آزمون استفاده پذیری در تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از 
سیاهۀ وارسی، برای شاخص های معیارهای »مفاهیم«، »روابط«، »یادداشت دامنه«، »درک 
کاربر« و »جست وجو و بازیابی« در اصطالح نامۀ اسناد شرعی با نرم افزار SPSS ارزیابی، 

توصیف آماری و تحلیل استنباطی انجام شد.
)P-Value(  مطلوب نیست
)P-Value(                               مطلوب است

معیار  انحراف  و  میانگین  ازجمله  آماری  توصیف  شاخص ها،  تمام  برای  ابتدا 
محاسبه شد و سپس برای تحلیل استنباطی از آزمون t با تعیین سطح اطمینان 95% برای 
شاخص های مدنظرِ معیارهای پنج گانه در گروه واژگاِن اسناد شرعی استفاده شد. در این 
آزمون، میانگین شاخص ها، برابر با 1 و بیشتر از 1 با مقدار معناداری )sig =0.000.( به دست 
آمد و نیز، در محاسبۀ آزمون t، مقدار بحرانی t0.05 برابر با 1/96 است که اگر مقدار آزموِن 
t به دست آمده، از مقدار بحرانی )1/96( بیشتر باشد و نیز میزاِن حداقل و حداکثر فاصلۀ 
اطمینان از صفر هم بیشتر بود، نشان دهندۀ مطلوب بودن نظراِت کاربران از اصطالح نامۀ 
باشد،  آن ها صفر  معیار  انحراف  که  برای شاخص هایی  است  شایان ذکر  است.  مدنظر 
آزمون t نمی تواند تعیین شود و این بدین معناست که شاخص مدنظر از دیدگاه کاربران 
به طورکامل درحد مطلوب بوده است. در ادامه تجزیه وتحلیل داده های مربوط به پاسخ های 
کاربران در دو روش توصیفی و استنباطی، مطابق با جداوِل معیارهای مربوطه ارائه می شود.

   

جدول 3
برای  »مفاهــیم«  معیـــار  ارزیابـــی 
گروه واژگاِن اسناد رشعی در اصطالح نامه

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی

معیار
شاخص های معیار 

»مفاهیم«

روش استنباطیروش توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار

آزمون 

t

مقدار معناداری 

).sig(

فاصلۀ اطمینان

حداکرثحداقل

مفاهیم

10/000a00/00000کاربرد مفاهیم موضوعی

1/20/6168/7180/0000/911/49مستندبودن مفاهیم

10/000a00/00000الفبایی بودن مفاهیم
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براساس نتایج مندرج در جدول 3، شاخص »مستندبودن مفاهیم« با میانگین 1/2 
درصد و مقدار معناداری )sig= 0.000.( به دست آمده که از سطح خطای )0/05( کوچک تر 
است، نشان دهندۀ مثبت بودن نظر کاربران دربارۀ مفاهیم اصطالح نامۀ اسناد شرعی است. 
این امر می تواند به دلیل مقدار آزمون t=8/718 که بزرگ تر از مقدار بحرانی t0.05 )یعنی 
1/96 درصد( است، همراه با حداقل و حداکثر فاصلۀ اطمینان آن ها که از صفر بزرگ تر 

هستند، مفاهیِم مستندشده از دیدگاه کاربران را درحد مطلوب ثابت کند.

»مستندبودن  روابط«،  »کارآمدی  شامل:  »روابط«  معیار  شاخص های   ،4 جدول 
روابط«، »کاربرد رابطۀ یادداشت دامنه«، »کاربرد رابطه های بج و بک«، »کاربرد رابطۀ 
اعم«، »کاربرد رابطۀ اخص«، »کاربرد رابطۀ متضاد«، »کاربرد رابطۀ وابسته/ مرتبط«، 
»کاربرد رابطۀ رأس« و »کاربرد رابطۀ انگلیسی« را در اصطالح نامۀ اسناد شرعی نشان 
می دهد. طبق نتایج این جدول، شاخص »مستندبودن روابط« با میانگین 1/6 درصد، 
شاخص »کاربرد رابطۀ اخص« با میانگین 1/1 درصد و شاخص های »کاربرد رابطۀ 

معیار
شاخص های معیار 

»روابط«

روش استنباطیروش توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار
t آزمون

مقدار 

معناداری 

).sig(

فاصلۀ اطمینان

حداکرثحداقل

روابط

10/000a00/00000کارآمدی روابط

1/60/9407/6100/0001/162/04مستندبودن روابط

کاربرد رابطۀ یادداشت 
دامنه

10/000a00/00000

10/000a00/00000کاربرد رابطه های بج و بک

10/000a00/00000کاربرد رابطۀ اعم

1/10/30815/9830/0000/961/24کاربرد رابطۀ اخص

1/30/6578/8500/0000/991/61کاربرد رابطۀ متضاد

کاربرد رابطۀ وابسته/ 
مرتبط

1/30/6578/8500/0000/991/61

1/30/7337/9350/0000/961/64کاربرد رابطۀ رأس

10/000a00/00000کاربرد رابطۀ انگلیسی
   

جدول 4
ارزیابی معیار »روابط« برای گروه واژگاِن 

اسناد رشعی در اصطالح نامه

سازمان دهی گروه واژگاِن 
اسناد رشعِی آرشیو ...
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متضاد«، »کاربرد رابطۀ وابسته/ مرتبط« و »کاربرد رابطۀ رأس« هرکدام با میانگین 1/3 
درصد که با مقدار معناداری )sig= 0.000.( به دست آمده از سطح خطای )0/05( کوچک تر 
است، نشان دهندۀ مثبت بودن نظر کاربران دربارۀ روابط فوق در اصطالح نامۀ اسناد شرعی 
است. هم چنین باتوجه به مقدار آزمون t به دست آمده برای شاخص های فوق )15/983 
 t0.05 درصد، 8/850 درصد، 8/850 درصد و 7/935 درصد( که بزرگ تر از مقدار بحرانی
)یعنی 1/96 درصد( است، همراه با حداقل و حداکثر فاصلۀ اطمینان آن ها که از صفر 
بزرگ تر هستند، می توان گفت که شاخص های مستندبودن روابط، کاربرد روابط اخص، 
متضاد، وابسته/ مرتبط و رأس در اصطالح نامۀ اسناد شرعی از دیدگاه کاربران درحد 

مطلوب است.

طبق جدول 5 شاخص »کارآمدی یادداشت دامنه« با میانگین 1/4 درصد و مقدار 
معناداری )sig= 0.000.( به دست آمده که از سطح خطای )0/05( کوچک تر است، نشان دهندۀ 
 t مثبت بودن نظر کاربران به مفاهیم اصطالح نامۀ اسناد شرعی است و نیز نتیجۀ آزمون
به دست آمدۀ 8/304 درصد که بزرگ تر از مقدار بحرانی t0.05 )یعنی 1/96 درصد( است، 
تأثیر و کارآمدی معیار »یادداشت دامنه« را ازنظر کاربرد مفهومی برای توصیفگرها و 

گروه واژگاِن اسناد شرعی، درحد مطلوب ثابت می کند.

معیار
شاخص های معیار 

»یادداشت دامنه«

روش استنباطیروش توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار
t آزمون

مقدار 

معناداری 

).sig(

فاصلۀ اطمینان

حداکرثحداقل

یادداشت 

دامنه

1/40/7548/3040/0001/051/75کارآمدی یادداشت دامنه

10/000a00/00000مستندبودن یادداشت دامنه

10/000a00/00000درک بهرت با یادداشت دامنه

   

جدول  5
دامنه«  »یادداشت  معیار  ارزیابی 
در  رشعی  اسناد  گروه واژگاِن  برای 

اصطالح نامهه

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی
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اطالعات جدول 6 نشان می دهد، میزان میانگین و انحراف معیار برای شاخص های 
دو معیار »درک کاربر« و »جست وجو و بازیابی« صفر است و آزمون t نمی تواند برای 
آن ها محاسبه شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که کاربران، معیارهای »درک کاربر« و 
»جست وجو و بازیابی« را برای آرایۀ نمایه های الفبایی، درختی و گردشی/ چرخشی، در 

مطلوبیت بسیار کامل ارزیابی کرده اند.
نتایج جداوِل فوق، مطلوبیت معیارهای »مفاهیم«، »روابط«،  از  ارزیابِی کلی  برای 
»یادداشت دامنه«، »درک کاربر« و »جست وجو و بازیابی« در اصطالح نامۀ اسناد شرعی، در 
قالب نمودار خطی )نمودار 1( نمایش داده می شود. این نمودار با نرم افزار اکسل طراحی 

شده است.

نتایج نمودار: ازنظر کاربران، معیارهای »درک کاربر« و »جست وجو و بازیابی« 100 
درصد مطلوبیت )کامل ترین میزاِن مطلوبیت(، معیارهای »یادداشت دامنه« و »مفاهیم« 

معیار

شاخص های معیارهای »درک کاربر« و 

»جست وجو و بازیابی«

روش استنباطیروش توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار

آزمون 

t

مقدار 

معناداری 

).sig(

فاصلۀ اطمینان

حداکرثحداقل

ربر
 کا

رک
د

10/000a00/00000درک کاربر از منایۀ الفبایی

10/000a00/00000درک کاربر از منایۀ درختی

10/000a00/00000درک کاربر از منایۀ گردشی/ چرخشی

بی
زیا

و با
جو 

ت و
جس

10/000a00/00000منایۀ الفبایی در جست وجو و بازیابی

10/000a00/00000منایۀ درختی در جست وجو و بازیابی

منایۀ گردشی/ چرخشی در جست وجو 

و بازیابی
10/000a00/00000

   

جدول 6
و  کاربر«  »درک  معیارهای  ارزیابی 
»جست وجو و بازیابی« برای گروه واژگاِن 

اسناد رشعی در اصطالح نامه

   

منودار 1
معیارهای  جداول  نتایج  ارزیابی 
»مفاهیم«، »روابط«، »یادداشت دامنه«، 

»درک کاربر« و »جستجو و بازبابی«
در اصطالح نامۀ اسناد رشعی

سازمان دهی گروه واژگاِن 
اسناد رشعِی آرشیو ...
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90 درصد مطلوبیت، و معیار »روابط« 80 درصد مطلوبیت را برای اصطالح نامۀ اسناد 
شرعی با آرایه های »نمایۀ الفبایی«، »نمایۀ درختی« و »نمایۀ گردشی/ چرخشی« داشته اند 

)اسفندیاری، 1399، صص 135-127(.

8.  نتیجه گیری
هدف از نظام های سازمان دهی دانش، کمک به بازیابی مؤثر اطالعات است. نظام بازیابی، 
متأثر از نظام ذخیره سازی است؛ بنابراین ابزارهای ذخیره و بازیابی دانش، باید با دانش 
و تغییرات آن همگام شوند )اخوتی و دیگران، 1392، ص174(. اصطالح نامه ابزاری 
است.  میان گروه واژگان  روابِط  مفاهیم و  دقیق  ارائۀ  در  دانش،  بازیابی  و  برای ذخیره 
پژوهش حاضر برای سازمان دهی گروه واژگاِن اسناد شرعِی آرشیو ملی ایران با رویکرد 
اصطالح نامه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که کارآمدی روابط معنایی در 
طرح اصطالح نامۀ اسناد شرعی، همانند سایر اصطالح نامه های تخصصی می تواند برای 
تسهیل در بازیافت و دسترسی به اطالعات بیشتر در زمان کمتر کمک زیادی بکند و راه را 

برای دستیابِی پژوهش گراِن مراکز آرشیوی به این دسته از منابع هموارتر کند.
طبق ارزیابِی یافته های به دست آمده از تحلیل معیارهای پنج گانۀ »مفاهیم«، »روابط«، 
»یادداشت دامنه«، »درک کاربر« و »جست وجو و بازیابی« )نمودار 1(، روابط معنایی 
و ساختار شکلی در اصطالح نامۀ اسناد شرعی مطلوب است. معیارهای »درک کاربر« و 
»جست وجو و بازیابی«، با 100 درصد بیشترین مطلوبیت را داشته اند و معیار »روابط« با 

80 درصد کمترین مطلوبت را داشته است.

9.  پیشنهادها
پیشنهاد می شود انتشارات سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران، اصطالح نامۀ اسناد شرعی 
را چاپ کند تا از این طریق پشتوانه ای مناسب برای اصطالح نامه نویسی در آرشیو ملی 
ایران حاصل شود. هم چنین معاونت اسنادِ سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران و تمام 
مراکز آرشیوی برای پیوستن به پایگاه تخصصی اصطالح نامه در پژوهشگاه اطالعات 
و مدارک علمی ایران، شرایط و زیرساخت های الزم را برای تأسیس پایگاه تخصصی 
اصطالح نامۀ انواع اسناد تاریخی به صورت شبکه های پیوسته فراهم کنند. شاخص ترین 
اصطالح نامه هایی که با پیروی از اصطالح نامۀ اسناد شرعی می توانند برای توسعۀ نمایه سازی 
و خدمات رسانی در مراکز آرشیوی در ایران کمک کنند عبارت اند از: اصطالح نامه هایی 
درزمینۀ سامان دهی اسناد دیوانی، نمایه های ایالت و عشایر، مناصب دیوانی- سیاسی، 
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ِحَرف و مشاغل، اسامی جغرافیای تاریخی ایاالت و والیات.
این مسیر در اولویت اول می تواند تدوین اصطالح نامۀ اسناد دیوانی باشد که به 
پژوهش اسناد شرعی بسیار نزدیک است و مکمل آن به حساب می آید؛ مانند اسناد درباری 
و دیوانی شامل: »فرامین سلطانی«، »منشورات«، »ارقام«، »لقب نامه ها«، »عهدنامه ها«، 

»استعفانامه ها«، »تقدیرنامه ها« و ... .
در مراحل بعدی می توان به سامان دهی مفاهیم و کلیدواژه های اجتماعی، جغرافیایی، 
نهادهای اداری، ِحَرف و مشاغل، اسناد دیوانی و ... نایل آمد که در این میان پژوهش گران 
مستندساز و آرشیویست های نمایه ساز باید کمال دقت را همراه با کسب مهارت های 

سندشناسی در تدوین اصطالح نامۀ آن ها به کار گیرند.
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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.
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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(.
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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 اکر 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
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 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 
به مجلس شورای ملی ...
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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.

عباس پناهی
نادیا ره
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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 

عباس پناهی
نادیا ره



181
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

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(
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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«.
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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.

ملک آرا، عباس میرزا. )1361(. شرح حال عباس میرزا ملک آرا. )عبدالحسین نوایی، کوشش گر(. تهران: بابک.
مهدوی، عبدالرضا )هوشنگ(. )1364(. تاریخ روابط خارجی ایران: از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ 

دوم جهانی. تهران: امیرکبیر.
نوائی، عبدالحسین. )1397(. روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفویه. تهران: پژوهشکدۀ تحقیق و 

توسعۀ علوم انسانی.
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مقاله

ثواقب، جهان بخش. )1381(. »ابریشم گیالن«. پژوهش نامۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید 
بهشتی، شمارۀ 34.

حسنی، سیدرحمان. )1386(. »ابریشم در عصر قاجار و تجارت آن ازطریق دریای خزر با تکیه بر اسناد 
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چڪیده:

هدف: مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ قاجار  تا پایان عهد ناصری با هدف مقوله بندی و برقراری روابط اصطالح نامه ای.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کّمی و کیفی است. در این روش، ابتدا منابع معتبر 

تاریخی و دستۀ اول دورۀ قاجار مطالعه و بررسی شد و مفاهیم موضوعی اصلی دیوان ساالری دورۀ قاجار تا پایان 

عهد ناصری شناسایی شد. سپس با تحلیل محتوا و چکیدۀ اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری در پایگاه 

اسناد آرشیو ملی ایران، مفاهیم موضوعی اصلی و فرعی همراه با فراوانی مقوله ها و زیرمقوله های موضوعی براساس 

پشتوانۀ سندی و انتشاراتی استخراج شد.

یافته ها و نتیجه گیری: از 19771 زیرمقولۀ به دست آمده از اسناد دیوانی، القاب و مناصب دیوانی با 6895 زیرمقوله 

)34/9 درصد(؛ اصطالحات دیوانی با 6811 زیرمقوله )34/2 درصد(؛ نهادهای دیوانی با 3445 زیرمقوله )17/4 درصد(؛ 

عناصر و گونه های اسناد دیوانی با 2620 زیرمقوله )13/3 درصد( شناسائی شد. مفهوم القاب و مناصب دیوانی، 

پربسامدترین مفهوم از مفاهیم اصلی اسناد دیوانی است. این مفهوم در پنج مقوله و 167 زیرمقوله دارد شامل: 

مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی )34/6 درصد(؛ مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی )22 درصد(؛ مقولۀ القاب 

و مناصب نظامی-دیوانی )21/56 درصد(؛ مقولۀ القاب و مناصب دیوانی-دیوانی )12/55 درصد( و مقولۀ القاب 

و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی )9/25 درصد(. مناصب مستوفی، مستوفی الممالک، صدراعظم، مال، 

قراسوران از پربسامدترین نمایه های )زیرمقوله های( مفهوم القاب و مناصب دیوانی به شمار می آیند.تمام نمایه های 

موضوعی مفاهیم اصلی اسناد دیوانی با یکدیگر روابط اصطالح نامه ای دارند. پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی 

یعنی القاب و مناصب دیوانی بیشترین ارتباط اصطالح نامه ای را با نمایه های موضوعی مفهوم نهادهای دیوانی دارد.

کلیدواژه ها: اسناد دیوانی؛ روابط اصطالح نامه ای؛ قاجاریه؛ نمایه های موضوعی؛ دیوان ساالری؛ اصطالح نامه ها؛ آرشیو 

ملی ایران.

استناد: نعیمی، صدف، باب الحوائجی، فهیمه، حسینی بهشتی، ملوک الســادات، حریری، نجال. )1400(. مطالعۀ 
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1. مقدمه و بیان موضوع
مراکز آرشیوی، نهادهای اطالع رسانی ای هستند که جایگاهی شاخص در جامعۀ اطالعاتی 
به ویژه در میان محققان دارند؛ چراکه آن ها شواهدی از فعالیت ها ارائه می دهند و اطالعات 
بیشتری از افراد و نهادها به ما می دهند. آن ها هم چنین احساس هویت و درک ما از 
فرهنگ ها را افزایش می دهند. منابع اصلِی مراکز آرشیوی اسنادی اند که شرکت کنندگان یا 
شاهدان در زمان وقوع رویدادها ایجاد کرده اند. آن ها معموالً بی نظیرند؛ به این دلیل که آن ها 
غالباً مانند بسیاری از منابع ردیف دوم کمتر دیدگاه تعصبی به وقایع دارند و واقعیات را 

بیان می کنند و شواهد و وقایع مهم تاریخی اند )مرکز آرشیو کینگ کالج، 2020(1.
اسناد دیوانی از مهم ترین منابع پژوهش در تحقیقات تاریخی محسوب می شوند؛ 
زیرا حاوی مطالب و نکات بسیاری از ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 
حقوقی، نظامی، و مالی جامعه هستند و معموالً در نگارش آن ها دیدگاه باالترین نهاد 

تصمیم گیری حکومت، یعنی نهاد دیوان ساالری نقشی اساسی دارد.
پدیدار  به یک باره  اجتماعی  نهادهای  و  پدیده ها  سایر  دیوان ساالری هم چون  نهاد 
نشده است و دارای ریشه ها و پیشینه های ژرف اجتماعی و فرهنگی است. ازاین رو برای 
شناخت علمی و دقیق وضعیت آن ضرورت دارد که در حوزۀ اسناد و مستندات این حوزه 
تبارشناسی و بازکاوی انجام شود. درواقع، مشخصات نظام دیوان ساالری هر جامعه ای 
اقتصادی آن  تاریخی، فرهنگی، و تحوالت سیاسی، اجتماعی و  باید در ریشه های  را 

جست وجو کرد )قوام، 1384(.
پژوهش دربارۀ اسناد دیوان ساالری ایراِن دورۀ قاجار با پیشینه ای چندصدساله به این دلیل 
ضرورت و موضوعیت دارد که: اوالً این دوره مصادف است با تحوالت پرثمر جوامع اروپایی 
و اندیشه های تجددخواهی و رونق بازار خردورزی و تفکر انتقادی در حوزه های سیاسی، 
اداری، اجتماعی و فرهنگی؛ ثانیاً ایران در این دوره برای نخستین بار شاهد فعالیت های جدی 
دولت مردان برجسته ای، نظیر قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و سپه ساالر بوده است که درمقام 
پیش قراوالن تحول و اصالحات، در ساختار سیاسی و اداری کشور نقش آفرین بوده اند؛ ثالثًا 
گسترش روابط خارجی و توسعۀ مناسبات با کشورهای خارجی و مشاهدات مقامات ارشد 
دولت ایران از پیشرفت و رشد این جوامع، به ویژه در قلمرو بوروکراسی، زمینه های ذهنی 

اصالح و تحول را بیش ازپیش در دولت مردان پدید آورد )زاهدی و تنکابنی، 1388(.
با عنایت به اهمیت نهادهای دیوان ساالری و ارزش کاربردی اسناد آرشیوی به نظر 
می رسد که بررسی اسناد دیوانی ابزاری ضروری برای مدیریِت صحیح و منبع اطالعاتی 

مهمی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری است. 1. www.kings.cam.ac.uk/archive-centre

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی
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به دلیل اهمیت اسناد دیوانی، شیوۀ انتقال این اسناد به آیندگان نیازمند بهره گیری 
از روش های نوین سازمان دهی اطالعات است. در مراکز آرشیوی، برای سازمان دهی و 
بازیابی اطالعات اسناد آرشیوی و تاریخی، عمدتاً از نظام های نمایه سازی استفاده می شود 
)وفایی، 1373(. اگرچه نمایه ابزاری ارزشمند است، ولی این حقیقت را نمی توان نادیده 
گرفت که به کارگیری ضعیف نمایه، باعث بی استفاده بودن اسناد، به هدررفتن هزینه ها و 
درنهایت ازبین رفتن اطالعات خواهد شد؛ بنابراین نمایه سازان اسناد ناگزیرند اسناد را 
تحلیل کنند و واژه های موضوعی را استخراج کنند و با کمک ابزارهای نمایه سازی مانند 
اصطالح نامه به تولید نمایه بپردازند. سازمان دهی و ذخیره سازی اطالعات موجود در اسناد 
برای تسهیل در بازیابی و دسترسی به اطالعات بیشتر و مرتبط تر در کمترین زمان ممکن، 

ازطریق ابزارهای نمایه سازی مانند اصطالح نامه ها انجام می شود )کلیولند، 1385(.
شکسـت  یا موفقیـت نظام بازیـابی اطالعـات  به کیفیـت نمایه سازی و رویه هـای 
جست وجوی مربوطه بستگی دارد. نمایه ها ازجمله نقاط دسترسی مهم در پایگاه اسناد 
آرشیوی اند که با دسترس پذیری به اسناد مرتبط، نیاز استفاده کننده را فراهم می آورند. در 
فرایند نمایه سازی مشکالتی وجود دارد؛ مانند: نامرتبط بودن مدارک بازیابی؛ کاوش نشدن 
اطالعات کافی در یک زمینۀ موضوعی خاص؛ بازیابی نشدن اطالعات تخصصی و عمیق 
موردنیاز کاربران؛ ابهام در روابط مفهومی و دامنۀ موضوعی اصطالحات حوزۀ خاص برای 
استفادۀ نمایه سازان اسناد؛ نبود یکدستی و انطباق میان واژگان مورداستفادۀ نمایه سازان اسناد. 
برای رفع چنین مشکالتی از ابزارهایی مثل اصطالح نامه ها استفاده می کنند که با غنی سازی 
روابط سلسله مراتبی و سایر ساختارهای معنایی، در طراحی نظام های جست وجو و بازیابی 
اسناد در پایگاه آرشیو ملی، این امکان را برای نمایه ساز و جست وجوگر فراهم می کنند 
که مناسب ترین مفهوم را براساس نیاز انتخاب کند. با استفاده از اصطالح نامه، تعریف های 
پنهاِن اصطالحات و روابِط مفهومی آن ها هم آشکار می شود. به این ترتیب، هر مفهوم در 
ساختار روابط اصطالح نامه ای بهتر و دقیق تر نشان داده می شود که این موضوع موجب 

یکدستی در فرایند ذخیره و بازیابی اطالعات می شود.

2. اهداف پژوهش
باتوجه به اهمیت نمایه سازی و استفاده از روابط اصطالح نامه ای در تولید نمایه ها برای 
دسترس پذیری اسناد آرشیوی، هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و شناسایی نمایه های 
موضوعی و مفاهیم اصلی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری در پایگاه اسناد 
آرشیو ملی ایران است. این هدف ازطریق تحلیل محتوایی اسناد دیوانی با هدف مقوله بندی 

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...
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و برقراری روابط اصطالح نامه ای و یکدست کردن روابط میان مفاهیم اصلی اسناد دیوانی 
به دست می آید. از اهداف فرعی پژوهش می توان موارد زیر را نام برد:

1. استخراج مقوله ها و مضامین مفاهیم اصلی اسناد دیوانی؛
2. تعیین بسامد نمایه های موضوعی مفاهیم اصلی اسناد دیوانی و شناسایی پربسامدترین 

مفاهیم اصلی مطرح در اسناد دیوانی؛
3. کشف جهت گیری اصلی هرکدام از مفاهیم اصلی ثبت شدۀ اسناد دیوانی با مقوله ها 

و ارتباط با گرهِ اصلی؛
4. یافتن ارتباط میان مفاهیم اصلی اسناد دیوانی برای یافتن نقاط تمرکز آن ها؛

5. استخراج کلیدواژه های مشترک میان متون و منابع ردیف اول و اسناد دیوانی.
برای دستیابی به اهداف پیش گفته، پژوهش حاضر درنظر دارد به پرسش های مطرح 

در قسمت یافته ها، پاسخ دهد.

3. پیشینۀ پژوهش
باغستانی )1389( در پایان نامۀ خود با عنوان »بررسی وضعیت تنظیم و توصیف اسناد 
در گنجینۀ اسناد ملی ایران« وضعیت تنظیم و توصیف اسناد را با استفاده از کاربرگه های 
توصیف طراحی شده در آن سازمان از سال 1350 تا سال 1388، بررسی کند. یافته های 
اسناد  توصیفگرهای  ایران، 94/7  ملی  اسناد  در سازمان  که  نشان می دهند  او  پژوهش 
مستندسازی شده اند. ازمیان ابزارهای مستندسازی مورداستفاده، اصطالح نامۀ اصفا بیشترین 
میزان استفاده )52/23 درصد( را داشته است. باغستانی در پژوهش خود تهیۀ اصطالح نامۀ 
تخصصی اسناد آرشیوی را از نیازهای تنظیم و توصیف اسناد در گنجینۀ اسناد ملی ایران 

می داند.
نعیمی )1390( در پایان نامۀ خود با عنوان »بررسی وضعیت نمایه سازی اسناد آرشیوی 
مکتوب در مراکز آرشیوی شهر تهران از دیدگاه نمایه سازان با تأکید بر شیوه و کیفیت 
نمایه سازی اسناد آرشیوی« با استفاده از روش پیمایشی وضعیت نمایه سازی اسناد آرشیوی 
را بررسی کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه نمایه سازان، کمترین 
کارایی ابزارهای مورداستفاده در نمایه سازی اسناد مربوط به مطابقت استفاده از این ابزارها 
با محتوای موضوعی اسناد است. بنابراین مراکز آرشیوی در انتخاب ابزار برای نمایه سازی 
اسناد باید منطبق بودن معنای مفاهیم ابزارها با مفاهیم اسناد و میزان سهولت انتخاب نمایه 
برای اسناد توسط کاربران و نمایه سازان را درنظر گیرند. عالوه براین از دیدگاه نمایه سازان، 
برای نمایه سازی اسناد بهتر است از ابزارهایی استفاده شودکه در انتخاب نمایه های تاریخی، 
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زمان تاریخی، زبان طبیعی اسناد، کنترل واژگانی نمایه های اسنادی و زمینه های تاریخی 
برای  ابزاری تخصصی  لزوم طراحی  پژوهش خود،  در  نعیمی  باشد.  آن ها موردتوجه 

نمایه سازی اسناد مانند اصطالح نامۀ اسناد را ضروری می داند.
و  واژه نامه ها  »تحلیل  عنوان  با  مقاله ای  در   )1391( نائینی  پاکدامن  و  اصنافی 
داخل  در  که  دادند  نشان  آرشیو«  و  اسناد  مدیریت  در حوزۀ  پیوسته  اصطالح نامه های 
کشور، واژه نامه و اصطالح نامۀ آرشیوی چاپی یا الکترونیکی وجود ندارد و متخصصان 
حوزۀ آرشیو در داخل کشور می توانند عملکرد و کارایی واژه نامه ها و اصطالح نامه های 
معرفی شده در این پژوهش را ارزیابی کنند و مناسب ترین آن ها را برگزینند و برمبنای آن، 

الگوی بومی شدۀ واژه نامه ها و اصطالح نامه های آرشیوی را به زبان فارسی تدوین کنند.
مواد  اصطالح نامۀ  تدوین  »طرح  عنوان  با  پایان نامه ای  در   )1392( افشار  کشاورز 
واژه های  اصطالح نامۀ  تدوین  برای  را  طرحی  مشاهده  با  و  میدانی  به روش  موزه ای« 
به کاررفته درزمینۀ مواد موزه ای و جمع آوری اطالعات واژگانی غنی در این زمینه عرضه 

کرده است تا مورداستفاده و استناد نمایه سازان و متخصصان این حوزه قرار گیرد.
اصطالح نامۀ  تدوین  »امکان سنجی  عنوان  با  پایان نامه ای  در   )1393( دهسرایی 
مطالعات زنان و خانواده براساس استانداردBS Iso 25964-1 «، با روش تحقیق سندی و 
کتاب خانه ای و ابزار گردآوری اطالعات ازطریق جست وجو در منابع چاپی و الکترونیکی 
به روش کتاب خانه ای و هم چنین مصاحبه با صاحب نظران رشتۀ مطالعات زنان و خانواده، 
ازطریق ایجاد شبکه ای مفهومی بین اصطالحات، ابتدا با استفاده از روش قیاسی، ساختار 
کلی اصطالح نامه را تعیین کرده و سپس ساختار جزئی آن را طراحی کرده است. با استفاده 
از این شبکۀ مفهومی، اصطالحات این حوزه در نظامی خاص مشخص شده و روابط 

مفهومی میان آن ها منعکس شده است.
سام )1393( در مقاله ای با عنوان »اصحاب فرمان نویسی در عهد قاجار« بیان می کند که 
فرمان از اصیل ترین و معتبرترین اسناد دیوانی دورۀ قاجار است و افراد و مناصب حکومتی و 
دیوانی در نگارش و صدور فرمان های دورۀ قاجار نقشی بسیار مؤثر داشته اند. الزمۀ صدور 
و اجرای مفاد فرمان نیازمند تأیید صاحب منصبان عالی رتبۀ دیوانی و حکومتی بوده است. 
براساس یافته های این پژوهش مشخص شد که در مرحلۀ نخست، دستور صدور فرمان 
را شخص پادشاه صادر می کرده است و پس ازآن مناصِب صدراعظم، مستوفی الممالک، 
ب باشی و لشکرنویس باشی ازجمله مناصب مهم و  منشی الممالک، مستوفی، ُمهردار، ُمَذهِّ

تأثیرگذار در صدور و اجرای فرمان بوده اند.
تدوین  برای  پیشنهادی  الگوی  »ارائۀ  عنوان  با  پایان نامه ای  در   )1394( ترکاشوند 
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ایجاد شبکۀ  با روش مشاهده ای، و طراحی سیستم و  ایران«  اصطالح نامۀ آرشیو ملی 
مفهومی بین اصطالحات آرشیو، اصطالحات این حوزه را در نظامی خاص مشخص 
کرده است. او پس از بررسی سرشاخه های اصطالح نامۀ الکترونیکی یوکات و اصطالح نامۀ 
اصفا و نظرسنجی، سرشاخه و زیرشاخه ها را تعیین و با نظر کارشناسی استاد راهنما، روابط 

مفهومی میان اصطالحات را منعکس کرده است.
محمدی و ثمرۀ حسینی )1394( در مقاله ای با عنوان »تحلیل ساختار برات های 
دیوانی دورۀ قاجار« بیان کردند که برات، سندی بوده که اغلب پرداخت های دولت به 
کارکنان کشوری و لشکری و به طور کلی، اغلب پرداخت هزینه ها در تمام امور دولتی دورۀ 
قاجار با آن انجام می شده است. در این تحقیق روش پژوهش منابع کتاب خانه ای است و 
100 برات دیوانی از آرشیوهای اسناد تاریخی با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده اند. 
براساس یافته های این پژوهش مشخص شد که برات 54 نوع مختلف دارد که ساختار 
محتوایی آن ها براساس دستورالعمل مستوفیان شکل گرفته است. برات را درنهایت مستوفی 

مُهر می کرده و پس از توشیح شاه، در دفتر ثبت می شده است.
روش پژوهش محمودی و توکلی زادۀ راوری )1395( در مقالۀ »ترسیم نقشۀ موضوعی 
اسناد جنگ تحمیلی: مطالعۀ موردی وصیت نامۀ فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان« »تحلیل 
محتوا« است. آن ها با استفاده از فنون تحلیل متن، نقشۀ مفاهیم به کاررفته در آن وصایا را ترسیم 
کرده اند. تحلیل محتوا روی 68 متن کامل از وصیت نامۀ فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان 
انجام شده است. این وصیت نامه ها با رویکرد تحلیل واژگانی و از طریق فن خوشه بندی 
سلسه مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داده اند که باتوجه به خوشه های 
حاصل از نمودار سلسله مراتبی، هشت محور اساسی در این وصیت نامه ها وجود دارد که بستر 

و زمینۀ همۀ محورها، دو اصطالح خداوند و اسالم است.
حسومی و همکارانش )1397( در مقاله ای با عنوان »مطالعۀ مفاهیم اخالق اجتماعی 
قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات« با استفاده از روش آمیخته )تحلیل محتوای کّمی و 
کیفی( به تجزیه وتحلیل آیات پرداخته اند. ایشان در بخش کّمی، جداولی از سوره های قرآن 
تهیه کرده اند که در آن ها آیات دارای مفاهیم اخالق اجتماعی به صورت الفبایی تنظیم شده 
و بسامد آیات هر سوره در مقابل آن درج شده است. در بخش کیفی براساس فن تحلیل 
محتوای مضمونی، مقوله های دربرگیرندۀ آیات با مفهوم اخالق اجتماعی تفکیک شد و با 
تعیین بسامد آیات در هر مقوله در قالب نمودار ترسیم شد. ایشان در پژوهش خود ضمن 
بررسی بسامد آیات و سوره های قرآن کریم در مفهوم اخالق اجتماعی، الگوی معنایی هر 

مقوله را به تفکیک تعداد آیات ترسیم کرده اند.
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کریمی، بابایی و حسینی بهشتی )1398( در مقاله ای با عنوان »بررسی ویژگی های 
معنایی و هستی شناسانۀ نظام های بازیابی اطالعات مبتنی بر اصطالح نامه و هستی شناسی« 
ویژگی های معنایی نظام های بازیابی مطرح دنیا را که از اصطالح نامه و هستی شناسی استفاده 
می کنند بررسی کرده اند. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی استفاده از اصطالح نامه 
در جست وجوی مترادف ها در نیمی از نظام ها به کار رفته است و این اهمیِت اصطالح نامه 
را می رساند. ازمیان تاکتیک هایی که ویژگی های معنایی را حمایت می کنند، تنها حرکت 
سلسله مراتبی اعم )باالتر( و حرکت سلسله مراتبی اخص )فرعی(، موردتوجه این نظام ها 
قرار گرفته است. این تاکتیک ها به روابط اصطالح نامه ای اعم و اخص اشاره دارند و نشان 
می دهند که این نظام ها توانسته اند روابط معنایی در اصطالح نامه ها را در بازیابی اطالعات 

به کار گیرند.
برای  اصطالحات  بانک  »ساخت  عنوان  با  پژوهش خود  در   )2007( اسلوسکی1 
توصیف منابع آرشیوهای دیداری و شنیداری براساس اصطالح نامه« به بررسی سیستم های 
مدیریت درخواست های دیجیتالی می پردازد. این سیستم ها حاوی پرونده هایی غنی از مواد 
دیداری و شنیداری اند. او بیان می کند که استفاده از اصطالح نامه ابهام را ازبین می برد، معانی 
کلمه را روشن می کند و می تواند در ارائۀ پیشنهادهایی برای اصطالحاتی که می توانند برای 
نمایه سازی مواد دیداری-شنیداری )ازجمله تصاویر( استفاده شوند مؤثر باشد. هم چنین 
استفاده از واژگان کنترل شده در قالب اصطالح نامۀ سلسله مراتبی، پیامدهای محکمی برای 

جست وجو و بازیابی مواد دیداری-شنیداری دارد و کیفیت نتایج را بهبود می بخشد.
هالینک2، مالیسه3 و شریبر4 )2010( در مقالۀ خود دربارۀ »غنی سازی اصطالح نامه 
برای گسترش جست وجو در آرشیوهای سمعی وبصری« به بررسی اسناد با استفاده از 
ابردادۀ واژگان ساختاریافته یا اصطالح نامه در آرشیوهای سمعی وبصری پرداخته اند. آن ها 
بیان کردند: بسیاری از این اصطالحات دارای ساختار محدود یا بدون ساختارند. هدف از 
پژوهش آن ها یافتن این است که آیا بازیابی منابع سمعی وبصری از مجموعه ای نمایه شده با 
اصطالح نامه ای داخلی می تواند با غنی سازی ساختار اصطالح نامه بهبود یابد؟ آن ها روشی 
را برای اضافه کردن ساختار به اصطالح نامۀ داخلی با متصل کردن آن به اصطالح نامه ای 
خارجی، برای غنی سازی پیشنهاد کردند. ابتدا اصطالح نامه را به منبعی خارجی یعنی 
WordNet وصل کردند. از طریق این اتصال، بین اصطالحاْت روابِط اصطالح نامه ای برقرار 

شد که نتایج امیدوارکننده ای در بازیابی مجموعۀ داده ها حاصل کرد و بر عملکرد بازیابی 
اطالعات در آرشیوهای سمعی و بصری افزود.

بوئر5 و همکارانش )2016( در مقاله ای با عنوان »کاوش در آرشیوهای دیداری و 

1. Slawsky
2. Hollink
3. Malaisé
4. Schreiber
5.  Boer
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شنیداری ازطریق اصطالح نامۀ ترازشده« به بررسی برقراری ارتباط بین دو مجموعه از 
آرشیوهای دیداری و شنیداری و امکان جست وجوی مواد آرشیوی پرداخته اند. آن ها از 
واژگان ساختاریافته که دیتاهای پیوندی1 نامیده می شوند، به عنوان نقاط اتصال اصطالحات 
دو مرکز آرشیوی استفاده کردند و با هم ترازکردن اصطالحات و نمایه های جست وجو و 
ارتباط آن ها باهم، ابزاری تعاملی به نام CultuurLINK را معرفی کردند. این ابزار حاصل از 
تعامِل ابزارهای موجود یعنی اصطالح نامه با پیوندهای تولیدشده از سیستم سادۀ سازمان دهی 
دانشSKOS( 2(3، برای مرور و جست وجوی یکپارچه در مجموعه های مختلف )فرعی( از 

دو مرکز آرشیوی، استفاده می شود.
مطالعۀ پیشینۀ پژوهش نشان می دهد که در ایران دربارۀ سازمان دهی اسناد و ابزارهای 
سازمان دهی اسناد دیوانی کمتر پژوهش شده است و اکثر پژوهش های انجام شده، دربارۀ 
پایگاه های اطالعاتی و مواد دیداری-شنیداری است و ازطرفی در پژوهش های انجام شده، 
برقراری روابط اصطالح نامه ای اسناد در نمایه های موضوعی اسناد دیوانی به طور خاص 
بررسی نشده است؛ بنابراین انجام پژوهشی درجهت کشف روابط میان مفاهیم و برقراری 
روابط اصطالح نامه ای بین آن ها و بازیابی بهتر و دقیق تر اسناد دیوانی در راستای تأمین 

نیازهای اطالعاتی پژوهش گران اسناد می تواند مفید باشد.

4. روش شناسی پژوهش
یکی از روش های مناسب و علمی تحقیق برای کشف الیه های درونی اسناد دیوانی، 
تحلیل محتواست. »تحلیل محتوا« یکی از مهم ترین روش های شناسایی و جمع آوری 
داده ها )اطالعات(، باتوجه به موضوع، شرایط و هدف پژوهش است؛ به عبارت دیگر، یکی 
از روش های مناسب برای تبیین دیدگاه ها و اندیشه ها، استفاده از روش تحلیل محتواست. 
روش تحلیل محتوا با تجزیه وتحلیل مفاهیم و گزاره های استخراج شده از متن، جهت گیری 
و نقش هرکدام را بیان و چارچوب حاکم بر آن ها را کشف می کند. تحلیل محتوا درحقیقت 
فن پژوهش عینی، اصولی و کّمی برای تفسیر و تحلیل محتواست و تفکر بنیادی تحلیل 
محتوا عبارت است از: قراردادن اجزای متن )کلمات، جمالت، پاراگراف ها و امثالهم 
برحسب واحدهایی که انتخاب می شوند( در مقوالت ازپیش تعیین شده )باردن، 1375، 
ص29(. در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده شده است. 
این روش با ترکیب رویکردهای کمی و کیفی پدیده های اجتماعی، به شناختی عمیق تر 
منجر می شود. این ترکیب که از دهۀ 1990 میالدی به عنوان یکی از پارادایم های مطرح 
فلسفی-روشی علوم اجتماعی صورت می گیرد، آغازگر مرحله ای نوین از توسعۀ روشی 

1. Linked Data
2. Simple Knowledge Organization 
System

استفاده  از  حامیت  استاندارد   SKOS  .3
مانند  دانش  سازمان دهی  سیستم های  از 
و  طبقه بندی،  طرح های  اصطالح نامۀ 
سیستم های دارندۀ ارتباطات سلسله مراتبی 

در چارچوب وب معنایی است.

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی
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در علوم اجتماعی است و با عنوان جنبش سوم روش شناسی مطرح شده است )قائدی و 
گلشنی، 1395(.

هم چنین این روش این قابلیت را نیز دارد که مفاهیم به دست آمده را ازلحاظ ساختاری 
بسط دهد و طبقه بندی کند و در قالب جدول، نمودار و مدل ارائه دهد. این روش در 
فضای رشته های حوزۀ علوم انسانی، به ویژه رشتۀ علم اطالعات و دانش شناسی که با 
طبقه بندی دانش برای بازیابی اطالعات مواجه است، بسیار اثرگذار است )جانی پور و 

لطفی، 1394، ص55(.
به نظر می رسد که اسناد دیوانی دورۀ قاجار الیه ای درونی و پنهانی دارند که برای درک 
واقعیاتشان باید با روش علمی مطالعه و بررسی شوند. در پژوهش حاضر از روش تحلیل 
محتوا استفاده شده است که روشی مناسب و علمی برای کشف و بازکاوی و استخراج 
مفاهیم درونی اسناد دیوانی و درک حوزۀ مفهومی اصطالحات به کاررفته در این اسناد 
است. برای گردآوری داده های پژوهش از روش کتاب خانه ای و تحلیل محتوای کمی و 
کیفی استفاده شد و جداول تحلیل محتوا براساس فن تحلیل محتوای مضمونی و برمبنای 

مفاهیم اصلی اسناد دیوانی به صورت کّمی و کیفی تشکیل شد.
منظور از تحلیل های کّمی، بررسی فراوانی مضامین و موضوعات اصلی و فرعی 
مطرح شده در متن است که محقق را با ساختار عناصر و مؤلفه های به کاررفته در آن بیشتر 
آشنا می کند. تحلیل های کّمی راه ورود تحلیل های کیفی را هموار می کنند و دراصل نشان 
می دهند که محقق براساس چه مبنایی به تحلیل های کیفی پرداخته است )کریپندورف، 
1383، ص26( و طی آن، فراوانی نمایه های موضوعی مقوله بندی شده تعیین و شمارش 

می شود.
»مقوله«، عنوانی کلیدی و کلی است و دسته ای از مفاهیم مرتبط یا مشابه است که 
به عنوان بخش اصلی یا بخش فرعی1 از واژگانی طبقه بندی شده2 به کار می رود. درواقع، 
واحدهای بنیادین واژگان طبقه بندی شده با مفاهیم اصطالح نامه متناظرند. گاهی اوقات، 
معنای مقوله، متشکل از مفهومی واحد یا ترکیبی از مفاهیم، در وجه امری بیان می شود تا 
مضمون را به شکلی متقاعدکننده منتقل کند )ایزو 259643، 2013(. مقوله ها در پژوهش 
حاضر، عناویِن کلی و مفاهیم اصلی اسناد دیوانی اند و اعم تر از زیرمقوله ها درنظر گرفته 

شده اند.
»زیرمقوله«، عنوانی است که هرکدام از موضوعات مطرح شده در متن را شامل می شود؛ 
به عبارت دیگر برای سهولت بررسی هر متن، موضوع های استخراج شده در مرحلۀ اول، در 
قالب عناوینی جزئی تر درج می شوند که به آن عناوین، موضوع های فرعی می گویند. این 

1. subdivision
2. taxonomy
3. ISO 25964

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...
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موضوع ها که توسط تحلیل گر استخراج شده اند، الیه های درونی متن را آشکار می کنند. در 
پژوهش حاضر، زیرمقوله ها هم تراز نمایه های موضوعی اسناد هستند.

»مفهوم« یعنی واحد اندیشه1، و گروهی از مفاهیم که براساس معیاری مشخص، مثاًل 
ارتباط با حوزۀ موضوعی خاصی گزینش شده باشند، گروه مفهومی نامیده می شوند )ایزو 
25964، 2013(. در پژوهش حاضر نیز گروهی از مفاهیم به دلیل تعلق به حوزۀ موضوعی 
مشخص، مثاًل مفهوم نهادهای دیوانی و مفهوم یا القاب و مناصب دیوانی، به عنوان گروه 

مفهومی یا مفاهیم نامیده می شوند.
برای انجام این پژوهش، جداول تحلیل محتوا براساس فن تحلیل محتوای مضمونی 

تشکیل شد و سپس مقوله ها و زیرمقوله های مفاهیم اسناد دیوانی استخراج شد.
به طور کلی، فرایند انجام این تحقیق و جامعۀ پژوهش و ابزارهای هر مرحله به شرح 

زیر است:
از  عبارت اند  است  قاجار  دورۀ  تاریخ  اول  دسته  منابع  پژوهش،  اولیۀ  جامعۀ   .1
کتاب های: »المآثرواآلثار«؛ »نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران در عصر قاجار«؛ 
»شرح زندگانی من«؛ »وزارت و وزیران در ایران«؛ »القاب رجال دورۀ قاجاریه«؛ »بنیان 
حکومت قاجار: نظام سیاسی ایلی و دیوان ساالری مدرن«؛ »فرهنگ اصطالحات دورۀ 
قاجار: قشون و نظمیه« و »درآمدی بر اسناد شرعی دورۀ قاجار«. از این منابع برای شناسایی 
مفاهیم اصلی دیوان ساالری دورۀ قاجار و مقوله ها و زیرمقوله های موضوعی استفاده شد و 

مقوله ها استخراج، فیش برداری و طبقه بندی شدند.
2. مقوله ها و زیرمقوله های به دست آمده از منابع دسته اول تاریخی، در پایگاه اسناد 
آرشیوی ملی ایران بررسی شدند. جامعۀ آماری این مرحله از پژوهش، 19000 سند دیوانی 
بود که از تاریخ تاج گذاری آقامحمدخان قاجار تا پایان عهد ناصری )1210-1313 قمری( 
در پایگاه آرشیو ملی نمایه سازی شده بود. همۀ اسناد دیوانی این دورۀ تاریخی بررسی 
شدند. در این مرحله، جامعۀ پژوهش به صورت هدفمند و بدون نمونه گیری انتخاب شد.

3. بررسی محتوای عناوین اسناد و چکیدۀ محتوای اسناد و توصیفگرهای موضوعی 
پیشنهادی و مورداستفادۀ نمایه سازان، و استخراج فراوانی نمایه های موضوعی از اسناد 

دیوانی پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران.
4. ثبت وضبط واژگان مترادف و شبه مترادف و تعیین نمایه های رایج تر و ارجاعی 
نمایه ها  فراوانی  میزان  و  جامعه شناسی«  »اصطالح نامۀ  و  اصفا«  »اصطالح نامۀ  براساس 

براساس پشتوانۀ سندی و انتشاراتی آن ها.
5. کشف مشترکات لفظی بین نمایه ها و منعکس کردن آن ها با عالمت مشخص  1. Unit of thought
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برمبنــای اصول »اصطالح نامـۀ اصفـا« و »اصطـالح نامۀ  )توضیح گر( درصورت  لزوم 
جامعه شناسی«.

6. بررسی و تحلیل حوزه های موضوعی نمایه های موضوعی برای ایجاد دسته بندی 
موضوعی واحد و مفاهیم اصلی اسناد دیوانی براساس پشتوانۀ سندی و انتشاراتی آن ها.

7. بررسی و تحلیل موضوعات اصلی و فرعی نمایه های موضوعی برای قرارگرفتن 
در طبقه ای مشترک.

8. استخراج اطالعات آماری از مقوله های مفاهیم اصلی و فرعی اسناد دیوانی در 
قالب جداول و تعیین پربسامدترین مفهوم از مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد 

ناصری.
9. تعیین روابط معنایی اصطالح نامه ای بین نمایه های موضوعی که شامل روابط 
سلسله مراتبی و همبستگی )وابستگی( براساس اصول »اصطالح نامۀ اصفا« و »اصطالح نامۀ 

جامعه شناسی« است.
10. یکسان سازی و یکدست کردن نمایه ها ازنظر نکات دستوری و نوشتاری براساس 

واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
11. ایجاد فهرستی سازمان یافته از نمایه های موضوعی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا 
پایان عهد ناصری براساس روابط معنایی اصطالح نامه ای )رابطۀ سلسله مراتبی، همبسته، 

هم ارزی( در قالب جداول.
 ،SPSS برای تجزیه وتحلیل داده ها و ترسیم نمودارهای مفهومی از نسخۀ 20 نرم افزار

و نرم افزار Excel استفاده شد.

5. یافته های پژوهش
 1. مفاهیم اصلی نمایه های موضوعی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری موجود 

در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران کدم اند؟

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

مفاهیم اصلی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصیردیف
فراوانی

درصدتعداد

689534/9القاب و مناصب دیوانی1

681134/4اصطالحات دیوانی2

344517/4نهادهای دیوانی3

262013/3عنارص و گونه های اسناد دیوانی4

19771100جمع

   

جدول 1
مفاهیم اصلی منایه های موضوعی در 
اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد 

نارصی
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نتایج جدول 1 بیانگر آن است که از مجموع 19771 زیرمقوله دربارۀ اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران، به ترتیب فراوانی 6895 
)34/9 درصد( زیرمقوله مرتبط با مفهوم القاب و مناصب دیوانی، 6811 )34/2 درصد( 
مرتبط  زیرمقوله  )17/4 درصد(  دیوانی، 3445  اصطالحات  مفهوم  با  مرتبط  زیرمقوله 
با مفهوم نهادهای دیوانی، و 2620 )13/3 درصد( زیرمقوله مرتبط با مفهوم عناصر و 

گونه های اسناد دیوانی است.

با مالحظۀ نمودار فراوانی مفاهیم اصلی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری 
مشخص شد که پربسامدترین مفاهیم اسناد دیوانی به ترتیب عبارت اند از: مفهوم القاب و 
مناصب دیوانی با 34/9 درصد؛ مفهوم اصطالحات دیوانی با 34/4 درصد؛ مفهوم نهادهای 

دیوانی با 17/4 درصد؛ و مفهوم عناصر و گونه های اسناد دیوانی با 13/3 درصد است.
2. مقوله های اصلی مفهوم القاب و مناصب دیوانی در اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا 

پایان عهد ناصری کدم اند؟

   

شکل  1
اسناد  اصلی  مفاهیم  فراوانی  منودار 

دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی
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براساس جدول 2 پربسامدترین نمایه های موضوعِی مفهوم القاب و مناصب در اسناد 
دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری به ترتیب عبارت اند از: مقولۀ القاب و مناصب 
مالی-دیوانی با 34/64 درصد؛ مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی با 22 درصد؛ مقولۀ 
القاب و مناصب نظامی-دیوانی با 21/56 درصد؛ مقولۀ القاب و مناصب دیوانی-دیوانی با 
12/55 درصد؛ و مقولۀ القاب و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی با 9/25 درصد.

مقوله بندی نمایه های موضوعی در پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی )مفهوم القاب و 
مناصب دیوانی( چگونه است؟

ردیف
مقوله های اصلِی

مفهوِم القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی

فراوانی

درصدتعداد

151822مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی1

148721/56مقولۀ القاب و مناصب نظامی-دیوانی2

6389/25مقولۀ القاب و مناصب رشعی-دیوانی و قضایی-دیوانی3

238634/64مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی4

86612/55مقولۀ القاب و مناصب دیوانی-دیوانی5

6895100جمع
   

جدول 2
فراوانی منایه های موضوعی در مقوله های 
مفهوم القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار 

تا پایان عهد نارصی
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درصد فراوانیفراوانیزیرمقولهکدمقوله

1. القاب و مناصب 

درباری-دیوانی

50/3آبدارباشی1-1

20/1آغاباشی2-1

261/7آغا1-2-1

50/3امیرآخور3-1

50/3امین الرُصّه4-1

110/7امین الحرم5-1

241/57امین حضور6-1

614امین خلوت7-1

171/1ایشیک آقاسی باشی8-1

30/19ایشیک آقاسی1-8-1

10/06باشامق چی باشی9-1

10/06باشامق چی1-9-11

50/3چورک چی باشی18-1

352/3حکیم باشی19-1

50/3خازن رصف جیب20-12

10/06خاصه تراش باشی21-13

70/45خواجه باشی22-1

1369/37خواجه1-22-1

50/3خوان ساالر23-1

1. کفشدار
2. رصف جیب: وجهی که برای بخشش شاه 

با دست خود منظور کنند.
و  شاه  مخصوص  سلامنی  خاصه تراش:   .3

حاکم

   

جدول 3
فراوانی مقولۀ موضوعی درباری-دیوانی 

براساس زیرمقوله ها
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1. القاب و مناصب 

درباری –دیوانی

50/3خیّام باشی1-24

20/1رختدار1-25

60/38زیندارباشی1-26

40/2زرگرباشی1-27

402/62ساری اصالن1-281

241/57رسایدارباشی1-29

10/06رسکشیک چی باشی1-30

70/45سقاباشی1-31

70/45شاطرباشی1-32

30/19شیخ املشایخ1-33

1-34
صاحب جمعِ دواب 

دیوانی
60/38

39426/1صدراعظم1-35

271/77صندوقدار1-36

150/98عکاس باشی1-37

241/57عملۀ خلوت1-38

20/1عملۀ حضور1-39

درصد فراوانیفراوانیزیرمقولهکدمقوله

1. ساری اصالن یا سارواصالن به معنای »شیر 
زرد« لقبی بود که شاهان قاجار به بعضی 
به سبب شجاعت و دالوری  نزدیکان خود 

اعطا می کردند.

   

ادامۀ جدول 3
درباری-دیوانی  مقولۀ موضوعی  فراوانی 

براساس زیرمقوله ها

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...
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1. القاب و مناصب 

درباری –دیوانی

372/43غالم شاهی1-40

90/6غالم مهدیه1-41

100/65غالم منصور1-42

40/2غالم زرین کمر1-43

40/2غالم بچه باشی1-44

110/7غالم بچه1-44-1

956/36فراش )دربار(1-45

573/74فراش باشی1-46

70/45قاپوچی باشی1-47

40/2قاپوچی1-47-11

30/19قوش چی باشی1-48

150/98قوش چی1-48-1

50/3قوللرآقاسی1-49

120/77قهوه چی باشی1-50

120/77کشیک چی باشی1-51

40/2لَله باشی1-52

درصد فراوانیفراوانیزیرمقولهکدمقوله

فراوانی مقولۀ موضوعی درباری-دیوانی    
براساس زیرمقوله ها

1. دربان؛ دروازه بان.

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 

ادامۀ جدول 3
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1. القاب و مناصب 

درباری –دیوانی

30/19محرر )دیوانی(1-53

ب باشی1-54 10/06ُمَذهِّ

40/2معین الحرم1-55

50/3منجم باشی1-56

100/65منشی املاملک1-57

/412میرشکار1-58

30/19مهردار1-59

20/1میرغضب1-60

20/1نسق چی باشی1-61

120/77نسق چی1-61-1

1518100جمع

درصد فراوانیفراوانیزیرمقولهکدمقوله

درباری-دیوانی     مقولۀ موضوعی  فراوانی 
براساس زیرمقوله ها

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

ادامۀ جدول 3
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درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

271/85آجودان باشی کل نظام2-1

422/9آجودان باشی2-1-1

573/8آجودان2-1-1-1

221/5آجودان مخصوص2-2

20/13آردل باشی2-3

100/7آردل2-3-11

40/27اسلحه دارباشی2-4

251/7امیرتومان2-5

1399/3امیرنظام2-6

20/13امیرنویان2-72

20/13بیرق دار2-8

10/06پنجاه باشی2-9

20/13تابین2-103

70/5توپ چی باشی2-11

1026/8توپ چی2-11-1    

جدول 4
فراوانی مقولۀ موضوعی نظامی-دیوانی 

براساس زیرمقوله ها

1. مأمور اجرا؛ فراشی که برای خواندن و 
احضار سپاهیان یا گناهکاران و یا مدعیٌ علیه 

می فرستادند.
amirnoyān' .2/: باالترین منصب سپاهی 
در زمان قاجاریه؛ مقامی باالتر از امیرتومان 

در سپاه.
3. زیردست؛ فرمان بردار؛ رسبازی که درجه 

ندارد.

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 
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141زنبورک چی باشی2-15

251/7زنبورک چی2-16

161/1رستیپ اول2-16-1

20/13رسجوخه2-17

90/6رسدار کل2-18

1248/3رسهنگ2-19

130/9شمخال چی2-201

20/13شیپورچی2-21

50/35قراسوران باشی2-22

21714/6قراسوران2-22-1

20/13قراول باشی2-23

302داروغه21-2

80/55گزمه31-2

241/64دریابیگی1-31-2

60/4دَه باشی41-2

درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

   
نظامی-دیوانی  موضوعی  مقولۀ  فراوانی 

براساس زیرمقوله ها

1. شمخال: تفنگ رسپر و سنگین.

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

ادامۀ جدول 4
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80/55ناظم خلوت2-28

201/36وزیر جنگ2-29

30/2وزیر قورخانه2-30

40/27قورچی2-30-1

382/6وزیرنظام2-31

10/06وکیل باشی2-32

1006/7یاور2-331

906یوزباشی2-34

1487100جمع

1117/4قراول2-23-1

463/15کالنرت2-24

50/35لشگرنویس باشی2-25

523/4لشگرنویس2-25-1

90/6مرشف2-26

20/13موزیکان چی باشی2-27

573/8موزیکان چی2-27-1

درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

   

ادامۀ جدول 4
فراوانی مقولۀ موضوعی نظامی-دیوانی 

براساس زیرمقوله ها

1. افرس ارتش باالتر از رسوان؛ رسگرد

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 
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درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

3. القاب و مناصب رشعی-دیوانی 

و قضایی-دیوانی

233/6امیر دیوان خانه3-1

599/3شیخ االسالم3-2

152/3صدرالرشیعه3-3

153/2صدر دیوان خانه3-4

20/3قاضی عسگر3-51

304/7متولی باشی3-6

13921/8متولی3-6-1

213/3مالباشی3-7

31048/6مال3-7-1

71/1نایب الصدر3-8

71/1نقیب السادات3-9

101/6وزیر عدلیه3-10

   638100جمع
رشعی-دیوانی،  موضوعی  مقولۀ  فراوانی 

قضایی-دیوانی براساس زیرمقوله ها

1. قاضی عسگر )قاضی عسکر(: قاضی ای که 
در میان سپاهیان قضاوت کند.

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

جدول 5
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جدول 6
مالی-دیوانی  موضوعی  مقولۀ  فراوانی 

براساس زیرمقوله ها

1. عیارگر؛ کسی که عیار پول را بسنجد.
2. بقایا: مالیات پس افتاده.

3. رسائل: مکتوبات و نامه ها.

درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

4. القاب و مناصب مالی-دیوانی

341/4امین الرضب1-4

542/3امین مالیه2-4

20/08برات دار3-4

30/1برات گیر4-4

301/3پیشکار مالیه5-4

261/1رسرشته دار6-4

100/4عزب باشی7-4

40/2عزب دفرت1-7-4

30/1محصل مالیاتی8-4

54822/9مستوفی املاملک9-4

158166/22مستوفی1-9-4

231معیّراملاملک10-4

441/8معیّر1-10-41

130/6وزیر بقایا11-42

40/2وزیر دفرت12-4

30/1وزیر رسائل13-43

40/2وزیر مالیه14-4

2386100جمع

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 
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درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

5. القاب و 

مناصب دیوانی-

دیوانی

40/5احتساب آقاسی1-5

10/1عملۀ احتساب1-1-5

192/2امین تذکره2-5

50/6امین وظایف3-5

485/6ایل چی4-5

9010/4ایل خانی5-5

607ایل بیگی1-5-5

70/8بلوک باشی6-5

445/1بیگلربیگی7-5

384/4پیشکار کل8-5

202/3تلگراف چی9-5

91حافظ الِصّحه01-5

30/3خفیه نویس11-5

283/2شه بندر21-5

30/3میزان آقاسی31-5

18321/1نایب السلطنه41-5

18521/3نایب الحکومه51-5

344وزیر امور خارجه61-5

10/1وزیر تجارت71-5

50/6وزیر علوم، تلگراف و معادن81-5

728/3وزیرمختار91-5

70/8وزیر وظایف و اوقاف02-5

866100جمع
   

دیوانی-دیوانی  موضوعی  مقولۀ  فراوانی 
براساس زیرمقوله ها

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

جدول 7
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مقوله های مرتبط با پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی یعنی مفهوم القاب و مناصب 
دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری درمجموع در 5 مقوله و 167 زیرمقوله مقوله بندی 
شده اند که در جداول 3-7 قابل مشاهده اند. همان گونه که قباًل ذکر شد، برای شناسایی 
مفاهیم و مقوله ها و زیرمقوله ها ابتدا طبق نظر متخصصان موضوعی، از منابع دسته اول 
تاریخ دورۀ قاجار استفاده شد و سپس این مفاهیم در پایگاه اسناد آرشیوی ملی ایران بررسی 
شدند. مفاهیم و مقوله های استخراج شده از اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری 
از پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران در جداولی تنظیم شدند. در جداول 3-7 مفهوم القاب و 
مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری در 5 مقولۀ اصلی طبقه بندی شده است. 
مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی به 71 زیرمقوله طبقه بندی شده است که بیشترین 
فراوانی به زیرمقوله های »صدراعظم« )26/1 درصد(، »خواجه« )9/37 درصد(، »فراش 
)دربار(« )6/36 درصد(، و »چاپار« )5/4 درصد( اختصاص دارد. مقولۀ القاب و مناصب 
نظامی-دیوانی به 45 زیرمقوله طبقه بندی شده است که بیشترین فراوانی به زیرمقوله های 
»قراسوران« )14/6 درصد(، »امیرنظام« )9/3 درصد(، »سرهنگ« )8/3 درصد(، و »قراول« 
)7/4 درصد( اختصاص دارد. مقولۀ القاب و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی 
به 12 زیرمقوله طبقه بندی شده است که بیشترین فراوانی به زیرمقوله های »مال« )48/6 
درصد(، »متولی« )21/8 درصد(، »شیخ االسالم« )9/3 درصد(، و »متولی باشی« )4/7 درصد( 
اختصاص دارد. مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی به 17 زیرمقوله طبقه بندی شده است 
که بیشترین فراوانی به زیرمقوله های »مستوفی« )66/22 درصد(، »مستوفی الممالک« )22/9 
درصد(، »امین مالیه« )2/3 درصد(، و »معیّر« )1/8 درصد( اختصاص دارد. مقولۀ القاب 
و مناصب دیوانی-دیوانی به 22 زیرمقوله طبقه بندی شده است که بیشترین فراوانی به 
زیرمقوله های »نایب الحکومه« )21/3 درصد(، »نایب السلطنه« )21/1 درصد(، »ایل خانی« 

)10/4 درصد(، و »وزیرمختار« )8/3 درصد( اختصاص دارد.
4.  روابط اصطالح نامه ای بین پربسامدترین نمایه های موضوعی مفاهیم اسناد دیوانی 

دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری چگونه است؟
در جدول 8 نمونه هایی از برقراری روابط اصطالح نامه ای بین نمایه های موضوعی 
مفهوم القاب و مناصب دیوانی آمده است. هدف از برقراری روابط اصطالح نامه ای تعیین 
چارچوب مفهومی در تعیین حدود و دامنۀ موضوعی در نمایه های موضوعی مفهوم القاب 
و مناصب دیوانی به شکلی است که هم نمایه سازان مراکز آرشیوی و هم پژوهش گران 
)متخصصان موضوعی( بتوانند از گستردگی این زمینه، ارتباط میان مفاهیم آن و اندیشه های 
مرتبط با این مفاهیم را به خوبی دریابند. مهم ترین اصول انتخاب اصطالح نمایه ای، پشتوانۀ 

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 
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سندی، پشتوانۀ انتشاراتی، و پشتوانۀ کاربردی است. برای گزینش نمایه های موضوعی 
در پژوهش حاضر از منابع دسته اول تاریخ دورۀ قاجار و پایگاه اسناد آرشیو ملی استفاده 
شده است. پاالیش واژگان خام و تعیین حدود موضوعی و مقوله بندی موضوعی نمایه ها 
باعث می شود تا نمایه ها در حوزه ها و مقوالت موضوعی مختص خود طبقه بندی شوند و 
این امر زمینه ساز برقراری روابط معنایی اصطالح نامه ای است. در جدول 8 نمونه هایی از 
نمایه های مفهوم القاب و مناصب دیوانی آمده است. نمایۀ امین الضرب در مقولۀ القاب و 
مناصب مالی-دیوانی و نمایۀ امیرآخور در مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی طبقه بندی 
شده اند. هم چنین برای ثبت وضبط واژگان مترادف و شبه مترادف و تعیین نمایه های رایج تر 
و ارجاعی، براساس استانداردهای اصطالح نامه ای، رابطۀ هم ارزی تعریف می شود که 
درواقع این رابطه، رابطۀ بین اصطالحات مرّجح و نامرّجح است. در جایی که مفهومی 
یکسان با دو یا چند اصطالْح قابل بیان باشد، یکی از آن ها به عنوان اصطالح مرّجح انتخاب 
می شود. اصالح مرّجح اصطالحی است که برای نشان دادن مفهوم مدنظر در نمایه سازی 

گزینش شده است.

مفهوم القاب و مناصب دیوانی

روابط اصطالح نامه ای

 ی.د. در انتخاب القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی

  هدْف بیشرت انتخاِب مناصب دیوانی به عنوان توصیفگر بوده است

 و انتخاب مناصب در اولویت قرار دارد.

احتساب آقاسی

احتساب آقاسی

مرتبط: ادارۀ احتسابیۀ دارالخالفه

اعم: القاب و مناصب دیوانی )اداری(

اخص: عملۀ احتساب

آردل باشی

آردل باشی

اعم: القاب و مناصب نظامی

اخص: آردل

آردل
آردل

اعم: آردل باشی
   

منونه هایی از برقراری روابط اصطالح نامه ای 
بین منایه های موضوعی مفهوم القاب و 

مناصب دیوانی

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

جدول 8
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اسلحه دارباشی
اسلحه دارباشی

مرتبط: اسلحه خانه

امیرآخور

امیرآخور

بج:

آخورساالر

ساالرآخور

میرآخور

میرآخورباشی

امیرآخورباشی

اعم: القاب و مناصب درباری

مرتبط: اصطبل خاصه

امیرتومان

امیرتومان

اعم: امیرنویان

اخص: رستیپ

امیر دیوان خانه
امیر دیوان خانه

 بک: وزیر عدلیه

امیرنظام

امیرنظام

بج: رئیس قشون آذربایجان

اعم: وزیر جنگ

امیرنویان

امیرنویان

اعم: وزیر جنگ

اخص: امیرتومان

امین الرصّه

امین الرصّه

بج: خازن رصف جیب

اعم: القاب و مناصب درباری

مرتبط: ادارۀ رصف جیب

مفهوم القاب و مناصب دیوانی

روابط اصطالح نامه ای

 ی.د. در انتخاب القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی

  هدْف بیشرت انتخاِب مناصب دیوانی به عنوان توصیفگر بوده است

 و انتخاب مناصب در اولویت قرار دارد.

   

ادامۀ جدول 8
روابـــــط  برقـــراری  از  منونــه هایــی 
اصطالح نامه ای بین منایه های موضوعی 

مفهوم القاب و مناصب دیوانی

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 



227
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

قواعد زیر برای بیان رابطۀ هم ارزی به کار برده می شوند:
بج: »به کار برید به جای«

به صورت پیشوند برای اصطالح نامرّجح نوشته می شود.
بک: »به کار برید«

به صورت پیشوند برای اصطالح مرّجح نوشته می شود.
و  میرآخورباشی،  میرآخور،  ساالرآخور،  آخورساالر،  نمایه های   8 جدول  در 
امیرآخورباشی به عنوان اصطالح های نامرّجح و نمایۀ امیرآخور به عنوان اصطالح مرّجح و 

توصیفگر انتخاب شده است.
رابطۀ سلسله مراتبی یکی از مهم ترین روابط اصطالح نامه ای است. این رابطه مبتنی بر 
درجات با سطوح حاکمیت1 و تابعیت2  است و بین دو اصطالح برقرار می شود تا عام تربودن 
یا خاص تربودن آن دو اصطالح را نسبت به یکدیگر مشخص کند. براساس قواعد برای 
بیان اصطالح اعم، »ا.ع.« یا )اعم( و برای بیان اصطالح اخص، »ا.خ.« یا )اخص( استفاده 
می شود. در جدول 8 نمایۀ آردل باشی اصطالح اعِم نمایۀ آردل و نمایۀ سرتیپ اصطالح 
اخِص نمایۀ امیرتومان است. یکی دیگر از روابط اصطالح نامه ای، رابطۀ همبسته است. این 
رابطه دشوارترین نوع رابطۀ معنایی است و مبنای ایجاد آن، تبادری است که در ذهن ایجاد 
می شود. این رابطه امکان دارد بین دو اصطالح غیرمعادل و هم ارزش و یا اصطالحاتی که 
به چند مقولۀ متفاوت تعلق دارند ایجاد شود. براساس قواعد برای بیان این رابطه از »ا.و.« 
یا »ا.ه.« یا مرتبط استفاده می شود. در جدول 8 این رابطه در نمایۀ امین الصّره با ادارۀ صرف 

جیب، و در نمایۀ امیرآخور با اصطبل خاصه نشان داده شده است.

6. نتیجه گیری
نهاد دیوان ساالری از پدیده هایی است که تحوالت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
جامعه را می توان در آن جست وجو کرد. تشکیالت اداری در سلسله های مختلف، تغییرات 
بسیاری داشته است؛ ولی باوجود تمام این تحوالت و فرازوفرودها، به عنوان عاملی مهم 
در ادارۀ حکومت ها، پایدار و تأثیرگذار بوده است. این نهاد در تنظیم روابط با گروه های 
اجتماعی، حفظ امتیازات و شئونات طبقات حاکم، نگاه داشتن روابط اجتماعی به صورت 
دلخواه حکومت گران و نیز شکل گیری و فروپاشی حاکمیت ها نقشی اساسی ایفا کرده است. 
در پژوهش حاضر تجزیه وتحلیل و مقوله بندی مفاهیم استخراج شده از اسناد دیوانی دورۀ 
قاجار تا پایان عهد ناصری به روش تحلیل محتوا مبیّن این موضوع است که این مفاهیم، 
انسجامی بسیار دقیق و عمیق با یکدیگر داشته اند و برمبنای وحدت موضوعی که همان 

1. Superordination
2. Subordination
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اسناد دیوان ساالری دورۀ قاجار است بیان شده اند. پژوهش حاضر مفاهیم اسناد دیوانی 
را در زیرمقوله های متعدد، تحت مقوله های اصلی مرتبط و با درنظرگرفتن پربسامدترین 
مفهوم )القاب و مناصب دیوانی( بررسی کرده است و ضمن بیان بسامد زیرمقوله ها به 
شناسایی مقوله ها و مفاهیم مرتبط پرداخته است و درپایان با برقراری روابط اصطالح نامه ای 
به انجام تحقیقاتی گسترده تر در این حوزه درجهت تسهیل در امر بازیابی و دسترسی 

نمایه سازی کمک کرده است.
بسیاری از منابع مرجع دسته اول دورۀ قاجار بعداز قدرت سیاسی شخص شاه، 
صاحب منصبان دیوانی را به عنواِن عناصر اصلی در ساختار قدرت و از مهم ترین ارکان 
حکومتی دورۀ قاجار معرفی کرده اند. در این منابع، مناصب صدراعظم و مستوفی الممالک 
و مستوفی در رأس نظام دیوان ساالری قرار دارند و نماد بارز دیوان ساالری در عصر قاجار 

به ویژه در عهد ناصری »دفتر استیفا« یا »وزارت استیفا« است.
یافته های پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که مفهوم القاب و مناصْب پربسامدترین 
مفهوم اسناد دیوانی در دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری است. پربسامدترین مقوله در 
مفهوم القاب و مناصب، مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی است و پربسامدترین نمایه ها 
نمایه های مستوفی و مستوفی الممالک و صدراعظم است. برقراری روابط اصطالح نامه ای 
در نمایه های موضوعی مفهوم القاب و مناصب مبیّن این نکته است که نمایه های موضوعی 
این مفهوم بیشترین رابطۀ هم بستگی را با نمایه های موضوعی نهادهای دیوانی دارند. 
درنهایت باید گفت، کشف روابط مفهومی میان مفاهیم موضوعی یک حوزۀ علمی و 
پژوهشی، فرایندی پیچیده است؛ بنابراین نتایج حاصل از آن نیز به درکی عمیق احتیاج 
دارد. این مشکل در حوزه های میان رشته ای بیشتر دیده می شود؛ بنابراین تجزیه وتحلیل 
این حوزه از هر دیدگاهی، چه ازطریق روش های ارائه شده در این پژوهش و چه سایر 
روش های دیگر، دارای چالش است؛ ولی ادامۀ این نوع پژوهش ها که با هدف شناخت 
مفاهیم و مقوله بندی آن ها انجام می شود درنهایت سبب تقویت بازیابی و مدیریت نیازهای 

اطالعاتی پژوهش گران می شود.

پیشنهاد برای پژوهش های آتی
برای گزینش و یکدست کردن نمایه های موضوعی با انطباق به زبان طبیعی و تاریخی اسناد 
و کنترل واژگان در پایگاه اسناد آرشیو ملی پیشنهادهایی براساس نتایج پژوهش حاضر 

عرضه می شود:
1. مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ مظفری تا پایان قاجار برای مقوله بندی و برقراری 
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روابط اصطالح نامه ای؛
روابط  برقراری  و  مقوله بندی  برای  دورۀ صفوی  دیوانی  اسناد  مفاهیم  مطالعۀ   .2

اصطالح نامه ای؛
3. مطالعۀ مفاهیم ایالت و عشایر دورۀ قاجار برای مقوله بندی و برقراری روابط 

اصطالح نامه ای.
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