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Abstract:

purpose: Explains the process of the establishment of the Iranian school and problems and ob-

stacles the founders faced.

Method and Research Design: Findings are based on archival documents available in the Minis-

try of Foreign Affairs and Persian publications in the Ottoman Empire.

Findings and Conclusion: Rapid changes in the style of school education in the western world 

and the initiatives by their governments, the private sector, and the dignitary in setting up modern 

schools, Iranians of Trabzan were encouraged to Set up their own primary school. The curricula, 

assessment procedure, teacher selection, age and gender of students, architecture of these modern 

schools, marked a sharp difference with the traditional maktabs. The school trained a great num-

ber of the children of different sectors of the Iranian community in the city long before modern 

schooling started in Iran.
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نظامعلی دهنوی1

دبستان ایرانیان در طرابوزان 
)1302ق-1360ق/ 1264ش-1320ش(

نور،  پیام  دانشگاه  تاریخ  گروه  استادیار   .1

کرمانشاه،  ایران

nezamdehnavi@yahoo.com

چڪیده:

هدف: بررسی نحوۀ تأسیس دبستان ایرانیان در طرابوزان، روند فعالیت، و مشکالت پیِش روی آن.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با تکیه بر روش تحقیق تاریخی و با استفاده از اسناد و مدارک 

آرشیوی و نشریات فارسی منتشرشده در امپراتوری عثمانی انجام شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: تحوالت سریع در تغییر سبک آموزش در مدارس در دنیای غرب و اقدامات 

دولت ها و تجار و بزرگان آن کشورها در ساخت مدارس باعث شد که ایرانیان طرابوزان نیز به پیروی 

از آن ها دبستانی به سبک نوین تأسیس کنند. تفاوت اساسی مواد درسی، سنجش و ارزیابی تحصیلی، 

انتخاب معلمان، سن و جنس دانش آموزان، معماری و فضای مدارس جدید و ازجمله دبستان طرابوزان 

با مکتب خانه های پیش از خود، گسستی تاریخی در حوزۀ تعلیم وتربیت آن دوره ایجاد کرد. این مدرسۀ 

مدرن در دورۀ فعالیت خود با آموزش تعداد زیادی از کودکان اقشار مختلف جامعۀ ایرانی طرابوزان، 

در روزگاری که هنوز نظام نوین آموزش کودکان در ایران شکل نیافته بود، توانست نقشی ارزش مند 

ایفا کند.

کلیدواژه ها: طرابوزان؛ مدارس نوین؛ دبستان ناصری )دبستان احمدیه(؛ عثمانی.

استناد: دهنوی، نظام علی. )1400(. دبستان ایرانیان در طرابوزان )1302ق-1360ق/ 1264ش-1320ش(. 
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1. مقدمه
طرابوزان به عنوان یکی از شهرهای عمده در مسیر تجارت ایران با عثمانی و اروپا، همواره 
جایگاهی ویژه برای ایرانیان دورۀ قاجار داشت )اِستادوخ، 1328ق، کارتن 11، پروندۀ 1، 
ص199(؛ ازاین رو، تعدادی از ایرانیان از اقشار گوناگون و به ویژه از تجار معتبر همواره 
در این شهر ساکن بودند )فراهانی، 1362، ص94(. تأسیس مدارس نوین و گسترش آن 
در غرب و نیز در امپراتوری عثمانی باعث شد که میرزاحسین خان مصباح السلطنه کنسول 
ایران در طرابوزان هم، با مساعدت تجار و بزرگان ایرانی آن سامان در سال 1302ق 
مدرسه ای به سبک جدید برای تحصیل کودکان ایرانی در آن شهر بنا کند )اختر، سال 12، 
شمارۀ 58، 24ذی قعدۀ1303، ص459؛ پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 18شعبان1318، 
ص14(. دبستان مذکور در طول حیات خود فرازونشیب های فراوانی داشت. هر زمان 
کنسول وقت ایران در طرابوزان به این نهاد اجتماعی توجه کافی داشت، امور دبستان هم 
به سامان بود و هر دوره ای که کنسول ها به امور دبستان بی توجه بودند، دبستان از رونق 
و اعتبار می افتاد. جنگ جهانی اول و تصرف طرابوزان توسط روس ها وقفه ای در روند 
تحصیل در این دبستان ایجاد کرد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 
10-11(. با فروپاشی امپراتوری عثمانی، بر سر نحوۀ ادارۀ این مدرسه و نیز دریافت مالیات 
از این نهاد، تعارض هایی میان دولت جدید ترکیه با ایران شکل گرفت )اِستادوخ، 1329-

1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص132(.
مشکالت این دبستان بیش تر در حوزۀ مالی و ایجاد عایدات ثابت و مداوم برای 
رتق وفتق امور آن بود. در این راه، تجار و ُمکاری های ایرانی گام هایی بزرگ برداشتند و 
سهمی از امتعۀ تجاری ای را که وارد و صادر می کردند به ادارۀ امور این دبستان اختصاص 

دادند.
پژوهش حاضر درپی پاسخگویی به این پرسش ها است:

1. دالیل شکل گیری دبستان ایرانیان در طرابوزان چه بوده است؟
2. مشکالت پیِش روی این نهاد آموزشی در طول حیاتش چه بوده است؟

این پژوهش با تکیه بر روش تحقیق تاریخی و با استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی، 
و نشریات فارسی منتشرشده در امپراتوری عثمانی انجام شده است.

پیشینۀ پژوهش: بررسی ها نشان می دهد که تاکنون پژوهشی دربارۀ ایرانیان مقیم طرابوزان 
و به ویژه دبستان ایرانیان آن دیار انجام نشده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر گام نخست 
و مهمی در راستای شناخت اقدامات ایرانیان در بنیادنهادن دبستان مذکور است. اساس 

نظامعلی  دهنوی
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داده های این پژوهش، اسناد موجود در آرشیو وزارت امور خارجه است. نشریات ایرانیان 
در امپراتوری عثمانی نیز اطالعاتی ذی قیمت از اوضاع این دبستان از تأسیس تا انقالب 
مشروطیت در اختیار گذاشتند. کمبود اطالعات و داده ها دربارۀ روند فعالیت دبستان در 
اغلب سال ها، مشکالت فراوانی پیِش روی این پژوهش ایجاد کرد و به ویژه شناخت روند 

فعالیت آموزشی آن را با نقصان روبه رو کرد.

2. ایرانیان مقیم طرابوزان
نام طرابوزان در اسناد و سفرنامه های ایرانی و منابع دورۀ عثمانی به صورت طرابزون، 
طربزون و اطرابزنده نیز نوشته شده است )اِستادوخ، 1328ق، کارتن 11، پروندۀ 1، ص199؛ 
استادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص4؛ استادوخ، 1317–1318ش، کارتن 
72، پروندۀ 1683، ص67؛ فراهانی، 1362، ص92؛ رفعت، 1300ق، ج4، ص232؛ سامی، 
1311ق، ج4، ص3005؛ Sezen, 2006, p493(. طرابوزان شهری است در کنار دریای سیاه 
که از سه طرف با کوه محاصره شده است. میرزامحمدحسین فراهانی هنگام بازدید از 
طرابوزان در سال 1302ق جمعیت این شهر را نزدیک به 8 هزار خانوار، برابر با 30 هزار 

نفر، برآورد کرده است )فراهانی، 1362، صص 93-92(.
بعداز  امپراتوری عثمانی  پایان حاکمیت  تا  ناصرالدین شاه  از دورۀ  شهر طرابوزان 
اسالمبول1 همواره جایگاه دوم را در حوزۀ روابط اقتصادی با ایران داشت. تغییر مسیر 
تجارت نیمۀ شمال ایران از اسالمبول به طرابوزان در سال 1830م/1246ق یکی از وقایع 
مهم در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می شود. عواملی چند در این تغییر مسیر نقش 
داشتند: تالش انگلستان برای بازگشایی راهی کوتاه تر و ارزان تر برای ارسال امتعۀ انگلیسی 
به ایران؛ برقراری حقوق گمرکی بر کاالهای ترانزیتی از مسیر گرجستان توسط روس ها 
در سال های 1831م/1247ق و 1846م/1262ق؛ برقراری کشتی های بخار بین طرابوزان 
و اسالمبول؛ و نیز افزایش مصائب و مشکالت جادۀ بغداد )عیسوی، 1362، ص139؛ 
آبراهامیان، 1380، صص 182-183(. باتوجه به این اهمیت، همواره جمعی از تجار برجستۀ 
ایرانی در این سامان حضور داشتند که به نوعی در واردات و صادرات کاال به ایران نقشی 
برجسته ایفا می کردند )کتابچۀ کل تجارت، 1288ش، ص153؛ احصائیۀ تجارتی ایران، 
1293ش، ج2، ص76(. پس از تشکیل ترکیۀ نوین و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مسیر 
تجارت از طرابوزان-تبریز به مسیرهای دیگر تغییر کرد؛ درنتیجه جایگاه اقتصادی طرابوزان 
کاهش یافت و تجار ایرانی نیز آن شهر را ترک کردند )اِستادوخ، 1329-1349ش، کارتن 
23، پروندۀ 169، ص132(؛ به همین دلیل دیگر ایرانی زیادی در آن دیار زیست نمی کرد 

1. اسالمبــول یکـــی از قدیمــی تریــن و 
مشهورترین شهرهای جهان است که در دورۀ 
به نام اسالمبول معروف  حاکمیت عثامنی 
بود؛ ولی با فروپاشی این امپراتوری و تأسیس 
1309ش/  سال  در  شهر  این  نوین،  ترکیۀ 
1930م به استانبول تغییر نام داده شد. در 
این مقاله هر جا که نام این شهر در پیش از 
سال مذکور ذکــر شده از واژۀ اسالمبــول 
استفاده شده و اگر پس از آن سال آمده، کلمۀ 

استانبول به کار رفته است.
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و یا اگر افرادی از اقشار فرودست چون کسبه، کارگران و باربران روزمزد هم چنان در آن 
شهر حضور داشته اند، در اسناد بررسی شده نامی از آن ها نیامده است.

فراهانی در سفرنامۀ خویش، تعداد ایرانیان ساکن طرابوزان و توابع آن را در سال 
1302ق حدود 800 نفر برآورد کرده است که از این تعداد حدود 50 نفر از آنان تاجر و 
مابقی کسبه و... بوده اند. او ازمیان تجار ایرانی آن شهر از افرادی چون حاجی سیدعلی آقای 
تاجر، حاجی مالعلی خویی، حاجی علی اصغر خویی، کربالیی کاظم تبریزی و آقامحمود 

سلماسی نام می برد )فراهانی، 1362، ص94(.
میرزامحمدحسین فراهانی تجارت این شهر را به دو بخش تقسیم کرده است: یک بخش 
تجارت امتعۀ داخلی و دیگری تجارت کاالهای خارجی که اغلب شامل شکر، قند و خشکبار 
بود. او بیان می دارد که تجارت ابریشم کاشان در این دیار رونق دارد و منافع خوبی نیز برای 
کارگزاران این حوزه درپی دارد. مال التجاره از اسالمبول به ایران از مسیر طرابوزان و ازطریق 

ُمکاری ها درحدود 24 روز به تبریز رسانده می شود )فراهانی، 1362، ص94(.

3. مدرسۀ ایرانیان در طرابوزان
دبستان ایرانیان در طرابوزان از تأسیس تا انحالل، تاریخی پرفرازونشیب دارد. روند تحصیل 
در این دبستان در دوره هایی دچار وقفه شد و حتی نام آن نیز از ناصری به احمدیه تغییر 

یافت )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص4(.

3. 1. مدرسۀ نارصی
3. 1. 1. تأسیس دبستان

ایرانی  دبستان  سومین  اسالمبول،  و  ازمیر  در  ایرانیان  مدارس  پس از  ناصری  دبستان 
به سبک مدرن در خاک عثمانی به شمار می رود. تأسیس این دبستان به روزگار فعالیت 
میرزاحسین خان مصباح السلطنه، کنسول ایران در طرابوزان برمی گردد. او در سال 1302ق 
با اعانۀ تجارِ ایرانی آن سامان یک باب خانه به مبلغ 251 لیره به مساحت 525 متر برای 
تحصیل کودکان ایرانی خرید. ازآن جاکه خانۀ مذکور مکان خیلی مناسبی برای دبستان 
نبود، حدود 100 لیرۀ دیگر صرف تعمیر و ترمیم آن شد )اختر، سال 12، شمارۀ 58، 

24ذی قعدۀ1303، ص459؛ پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 18شعبان1318، ص14(.
پس از عزل مصباح السلطنه، دیگر کنسول ها تا انتصاب میرزااسداهلل معین الوزرا چندان 
توجهی به امور دبستان مذکور نکردند؛ درنتیجه، مکانی که برای دبستان مذکور خریداری 
و وقف شده بود بدون هیچ شاگردی خالی و کهنه شد و جز نامی از آن باقی نماند و اندک 

نظامعلی  دهنوی



11
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت سوم، پاییز 1400، شامرۀ پیاپی 123

عایدی مختص امورات آن نیز حیف ومیل می شد. در این روزگار، ایرانیان متمول کودکان 
خود را برای تحصیل به دبستان های عثمانی فرستادند. معین الوزرا بعداز تعیین به عنوان 
کنسول ایران در طرابوزان درصدد برآمد تا به امور دبستان مذکور نظم و نسق بدهد. 
ساختمان دبستان در این زمان در اختیار فردی از اهل شریعت و از اهالی طرابوزان بود که 
خروج آن بسیار دشوار می نمود. چندین ماه طول کشید تا کنسول مذکور توانست مقامات 
محلی و سیستم نظارتی معارف عثمانی را قانع کند که ساختمان دبستان مذکور ملک 
موقوفه است و از اموال ایرانیان است و فرد مذکور را بیرون کند و اجازۀ افتتاح مجدد آن 

از ادارۀ معارف محلی اخذ کند )پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 18شعبان1318، ص14(.
پس از افتتاح مجدد مدرسه و استخدام چند معلم، امور دبستان نظم و نسقی خاص 
یافت. معلمان زبان های فارسی، عربی و ترکی دبستان از اشخاص برجسته و سرآمد 
انتخاب شدند و امور دبستان بار دیگر سامان یافت. ترقی و پیشرفت دبستان چنان شد 
که برخی از فرزندان اعیان طرابوزان نیز تحصیل در این دبستان را شروع کردند. نام این 
دبستان در روزگار مذکور در فهرست دبستان های شهر طرابوزان ذکر شده است و مدارک 
دانش آموختگان آن نیز در سیستم اداری دولت عثمانی پذیرفته می شد. شاگردان این دبستان 
پس از اتمام مقطع ابتدایی می توانستند در مدارج علمی باالتر در آن کشور وارد شوند 

)پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 18شعبان1318، ص14(.

3. 1. 2.  تجدید بنا و تغییر نام دبستان به احمدیه

دبستان ناصری در ایام محرم به عنوان حسینیه برای انجام مراسم مذهبی ایرانیان استفاده 
می شد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص4(. این دبستان در محرم سال 
1326ق از سمت چای خانۀ آن طعمۀ حریق شد و تخریب شد. این حادثه هم زمان با سال 
به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلی شاه رخ داد. پس از این حادثه، ایرانیان طرابوزان 
این مدرسه را که نقش حسینیه هم داشت، بر خود  بنای  در یک گردهمایی، تجدید 
الزم دانستند. در این تجمع، فهرستی تهیه شد تا هریک از افراد ایرانی طبق توان خویش 
مقداری اعانه برای بازسازی مجدد پرداخت کنند. طبق این فهرست قرار شد که درمجموع 
مبلغی درحدود 500 لیرۀ عثمانی اعانه داده شود. تحوالت درون ایران پس از به توپ بستن 
مجلس و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی ایرانیان باعث شد که شرایط تجار ایرانی طرابوزان 
نیز وخیم شود و درنتیجه کار بازسازی مدرسه تا مدتی مسکوت بماند. سرانجام یکی از 
تجار معارف خواه ایرانی در طرابوزان بانام حاجی جواد شال فروش تبریزی بدون کسب 
مساعدت و کمک از دیگران بنای مدرسه را تجدید کرد. او به دیگر ایرانیان آن سامان 
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توصیه کرد که اگر قصد پرداخت اعانه دارند، مبالغ را صرف خرید »امالک و َعقار1« کنند 
تا به قول ایشان »مجرایی صحیح برای واردات مدرسه« شکل گیرد )اِستادوخ، 1302-

1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص4(.
سرانجام در 15شوال1327 کلنگ تجدید بنای دبستان ازسوی حاجی جواد شال فروش 
با حضور جمعی از بزرگان ایرانی مقیم طرابوزان و نیز شاگردان سابق مدرسۀ مذکور بر 
زمین زده شد. دلیل انتخاب این روز ازنظر ایرانیان آن سامان آن بود که چون تخریب 
دبستان هم زمان با ایام آشوب محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس بوده است، پس تجدید 
بنای آن نیز در ایام افتتاح مجلس مذکور باید باشد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، 
پروندۀ 5، ص4؛ استادوخ، 1329-1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص23؛ چهره نما، 

سال 6، شمارۀ 16، 1ذی حجه1327، ص4(.
ایرانیان مقیم طرابوزان از بازسازی دبستان بسیار شادمان و خوشحال شدند؛ زیرا آنان به قول 
خود »با هزاران حسرت در جرائد فرنگ احساسات و اقدامات خیریۀ معارف پرورانۀ اروپائیان 
و آمریکایی ها را« می دیدند. هم چنین با مطالعۀ نشریاْت آگاه می شدند که غربی ها در راه تشکیل 
مدارس و تعلیم فرزندان مملکت خود »هریک چندین کرور )مبالغه ندارد( از ثروت و دارائی 

خود را« صرف می کنند )چهره نما، سال 6، شمارۀ 16، 1ذی حجۀ1327، صص 5-4(.
مهندسان و متخصصانی که از خرابه های دبستان بازدید کرده بودند به ایرانیان گوشزد 
کردند که بازسازی دبستان به بیش از »هزار و چندصد لیره« نیاز خواهد داشت. البته حاجی 
جواد شال فروش تقبل کرد که مبلغ مذکور را برای بازسازی دبستان بدون مساعدت 
دیگران بپردازد )چهره نما، سال 6، شمارۀ 16، 1ذی حجۀ1327، ص5(. باالخره دبستان 
به  آن  نام  بنا شد و  بتن و هزینۀ کامل شال فروش تجدید  با  به سبک مدرن و  مذکور 
احمدیه تغییر یافت و تا جنگ جهانی اول از مدارس مناسب طرابوزان محسوب می شد. 
در این جنگ طرابوزان تسخیر شد و مدرسۀ مذکور نیز به دست روس ها افتاد و تعطیل 
شد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 10-11؛ استادوخ، 1329-

1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص23(.
ایام تشکیل  اسناد نشان می دهد که پس از خروج روس ها از خاک عثمانی و در 
دولت جدید در ترکیه فعالیت مجدد دبستان احمدیه آغاز شد. سرانجام این دبستان از 
سال 1320ش به علت کاهش تعداد دانش آموزان ایرانی به دلیل خروج بسیاری از ایرانیان 
و به ویژه تجار از طرابوزان، برای همیشه تعطیل شد. در سال 1320ش در ایام جنگ دوم 
جهانی، ادارۀ بسیج عمومی ترکیه ساختمان مذکور را تا سال 1323ش از کنسول گری ایران 
اجاره کرد. از سال 1323 تا 1326ش کنسول گری محافظت بنا را به عهده گرفت و یک 

1. َعقار: امالک و مستغالت و درخت خرما و 
مانند این ها )جعفری لنگرودی، 1378، ج4، 

ص2555(.
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نفر نگهبان را بر آن گمارد و به تعمیراتی نیز دست زد. از سال 1326ش ادارۀ انحصارات 
ترکیه بنای مدرسه را برای انبار توتون از کنسول گری اجاره کرد )اِستادوخ، سال 1329-

1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص132(.
سفارت ایران در آنکارا طی نامه ای به سرکنسول گری ایران در طرابوزان یادآور شد که 
ملک مدرسه و مسجد ایرانیان در طرابوزان از موقوفات ایرانیان است که با موافقت وزارت 
فرهنگ و وزارت امور خارجه از ابتدای فروردین 1332 تمام امالک موقوفۀ ایرانی در 
ترکیه و ازجمله طرابوزان به انجمن خیریۀ ایرانیان در استانبول واگذار شده است )اِستادوخ، 

سال 1329-1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص132(.

3. 1. 3. ساختار مالی دبستان

الف( منابع درآمد: عایدات از تجار و ُمکاری ها

سال های آغازین فعالیت دبستان ناصری و به ویژه در دورۀ کنسول گری مصباح السلطنه 
هزینه های دبستان مذکور ازطریق گردآوری اعانه از تجار و متموالن ایرانی مقیم طرابوزان 
پرداخت می شد. با بی توجهی کنسول های بعدی تا قبل از روزگار کنسول گری میرزااسداهلل 
معین الوزرا، شرایط دبستان به تدریج رو به خرابی نهاد تاجایی که دیگر شاگردی در آن به 
تحصیل مشغول نبود. میرزااسداهلل پس از انتصاب، با برگزاری جلسات متعدد و دعوت از 
تجار ایرانی مقیم طرابوزان، دربارۀ راه اندازی مجدد دبستان و محل و چگونگی دریافت 
هزینه های آن به بحث و گفت وگو پرداخت. سرانجام مقرر شد که از هر بارِ قماِش تجارِ 
ایرانی که وارد طرابوزان می شود و یا از آن خارج می شود مبلغ یک غروش ]قروش[ دریافت 
شود و این رسم به عنوان اعانۀ دبستان، مدام ماندگار باشد )پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 

18شعبان1318، ص14(.
عایدات مدرسه برای تداوم فعالیت آن به دریافت حق عبور )ترانزیت( از شترداران 
ایرانی وابسته بود. شترداران ایرانی برای حمل بار ازطریق طرابوزان و ارزروم به ایران 
از پیش از جنگ جهانی اول بابت هر بار مبلغ یک لیره و نیم ترک )معادل پنج قران( به 
کمیسیون چی های ایرانی پرداخت می کردند که از این مبلْغ یک لیره حق کمیسیون و نیم 
لیرۀ دیگر بابت نگهداری و مخارج مدرسۀ احمدیه در طرابوزان و نیز مریض خانۀ ایرانیان 

در اسالمبول بود )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص23(.
در جنگ جهانی اول اوضاع عثمانی نابه سامان شد و جنگ و درگیری به طرابوزان نیز 
کشیده شد. در این شرایط به ناچار دبستان احمدیه تعطیل شد؛ ولی کمیسیون چی ها همانند 
روزگار گذشته مبلغ مذکور را از شترداران دریافت می کردند. اسناد و شواهد نشان می دهد که 
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کمیسیون چی ها از مبالغ دریافتی از شترداران هیچ کمکی به دبستان و مریض خانۀ مذکور نکردند 
و در این آشفتگی تمام آن را حیف ومیل کردند )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 

5، صص 11-10(.
با فروکش کردن آتش جنگ جهانی و بازگشایی مدرسۀ مذکور، کمیسیون چی ها از 
پرداخت معوقات مذکور سر باز زدند و این موضوع به اختالفی شدید میان کنسول گری ایران 
و کمیسیون چی ها تبدیل شد. بررسی اسناد نشان می دهد که باوجودِ دریافت نکردن وجهی 
مشخص از دولت ایران بابت ادارۀ دبستان، به علت دریافت سالیانۀ مبلغ چهار هزار تومان 
عایدات ازطریق ترانزیت کاال برای رتق وفتق امور دبستان مذکور، دانش آموزان به صورت 

مجانی تحصیل می کردند )اِستادوخ، 1329-1349ش، کارتن 23، پروندۀ 169، ص23(.
میرزامسعودخان کنسول ایران در طرابوزان در 12شهریور1304 در مراسله ای به انجمن 
ایرانیان در اسالمبول بیان کرد که بودجۀ مدرسۀ احمدیه نامنظم است و »تأدیۀ آن به میل اشخاص 
منوط« شده است. او بیان می کند که طی جلساتی متعدد درصدد رتق وفتق امور برآمده است؛ ولی 
افرادی که خود را کمیسیون چی می خوانند میل ندارند دیناری پرداخت کنند. کمیسیون چی ها 
معتقدند که به نام مدارس و مریض خانه دیناری اخذ نمی کنند؛ بلکه با عنوان حق الزحمۀ خود 
از شترداران وجوهی مشخص اخذ می کنند )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، 
ص23(. سفارت کبرای ایران در اسالمبول به پرداخت نشدن نیم لیره توسط کمیسیون چی ها 
سخت واکنش نشان داد و طی دستوری به کنسول ایران در طرابوزان خاطرنشان ساخت که 
به اطالع کمیسیون چی ها رسانده شود که درصورت نپرداختن وجه مذکور امور شترداران را 
ازدست آن ها خارج خواهند کرد )اِستادوخ، 1302-1328، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 31-30(.
کنسول گری ایران در طرابوزان طی متحدالمآلی1 به دالالن ایرانی در آن شهر اخطار 
کرد که چون حفظ عایدات مؤسسات خیریه زیرنظر مستقیم کنسول گری است باید شروط 

زیر را رعایت کنند:
1. الزم است که از 8خرداد1304 به بعد صورت صحیح و دقیق تعداد شترداران ایرانی ای 

را که به طرابوزان وارد می شوند به این کنسول گری اطالع دهند.
2. الزم است که تعداد جلوداران هر دسته را کتباً به ادارۀ کنسول گری اطالع دهید و 

معرفی کنید.
3. از این تاریخ به بعد بدون اطالع کنسول گری باری به ایران حمل نکنید.

4. صورت قراردادی که بین شترداران و کمسیون چی ها برای حمل مال التجاره بسته 
می شود باید با اطالع کنسول گری باشد.

درنهایت نیز کنسول به آن ها تذکر و اخطار می دهد که هرگاه برخالف تصمیمات  1.  متحداملآل: بخش نامه
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مذکور عمل کنند و یا صورت شترداران را کم وزیاد اعالم کنند به شدت موردسؤال و 
مؤاخذه قرار خواهند گرفت )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص70(.

اعانه های متفرقه توسط ایرانیاِن خارج از طرابوزان

یکی از منابع درآمد دبستان ناصری، اعانۀ ایرانیان خارج از طرابوزان بود که هنگام حضور 
در این شهر می پرداختند. البته به علت مرکزنبودن طرابوزان نمی توان حضور بزرگان ایرانی 
را در آن مانند اسالمبول پررنگ دانست؛ به همین دلیل مبالغی که از این راه کسب می شد 
اندک و غیردائمی بود. مدارس نوین ایرانیان در امپراتوری عثمانی در روزگار ناصری چنان 
جایگاه باالیی داشتند که مقامات ارشد نظام دیپلماسی ایران در عثمانی به تشکیل آن ها فخر 
فراوان می ورزیدند و عملکرد این مدارس زیر ذره بین مقامات مذکور بود و هر زمانی که 
بزرگان ایرانی وارد قلمرو مأموریت این مقامات می شدند، یا از این مدارس بازدید می کردند 
و یا شاگردان آن مدارس به کنسول گری ایران دعوت می شدند که از نزدیک پیشرفت های 
علمی و به ویژه تبحرشان در حوزۀ سخنوری و فصاحت زبان سنجیده شود. برای نمونه، 
در سال 1304ق ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار - از شاهزادگان توانمند در حوزۀ علم 
و دانش- به طرابوزان رفت و با حاجی میرزارضی، کارپرداز اول ایران مقیم آن والیت 
دیدار کرد. بعداز ورود او شاگردان دبستان ناصری به کنسول گری ایران دعوت شدند و 
در حضور او و مقامات ایرانی چند خطابه قرائت کردند؛ پس ازآن هم شیخ الرئیس سخنرانی 
کرد. در این جلسه مقداری اعانه برای مصارف دبستان جمع شد و حاجی میرزارضی نیز 

ازجملۀ اعانه دهندگان بود )اختر، سال 13، شمارۀ 23، 13جمادی اآلخر1304، ص182(.

ب( مراجع رسیدگی به امور مالی دبستان

1. کنسول ایران در طرابوزان

کنسول های ایرانی از ابتدای تأسیس دبستان ایرانیان در طرابوزان تا تعطیلی دائمی آن، نقشی 
بنیادین در نظم دهی یا آشفتگی امور دبستان و به ویژه در حوزۀ مالی آن ایفا کردند. هریک 
از آنان که احساس عالقۀ بیشتری به امور دبستان داشتند، در دورۀ آن ها امور مدرسه نیز 
بسیار سامان می یافت و هر زمان کنسولی به امور دبستان بی توجه می شد، دبستان دچار 
اضمحالل و ناتوانی می شد. نگاهی مختصر به مباحث پیشین، به نیکی از اهمیت نقش و 
جایگاه کنسول های ایرانی در طرابوزان در سامان دهی یا پریشان حالی امور دبستان مذکور 
نشان دارد. از همان ابتدای تأسیس دبستان با حمایت قاطع کنسول ایران در سال 1302ق، 
وظیفۀ دعوت از تجار، اصناف و بزرگان ایرانی در طرابوزان برای کمک و مساعدت به عهدۀ 
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کنسول وقت بود. تنظیم برنامه ای جامع برای دریافت مداوم مبلغی مشخص از هریک از 
شترداران ایرانی که از طرابوزان عبور می کردند -به عنوان عایدات ثابت دبستان ایرانیان آن 
دیار- و نیز نظارت مداوم بر این عایدات ازجمله اقدامات بسیار مهم کنسول های ایرانی آن 

شهر محسوب می شد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص23(.
کنسول های ایران پس از بازگشایی دبستان احمدیه -بعداز وقفه و تعطیلی دبستان با 
تصرف آن به دست روس ها در جنگ جهانی اول- در سامان دهی امور مالی آن دخالت 
فراوانی کردند. یکی از کنسول های این دوره که نقشی فراوان در رتق وفتق مالی دبستان و 
نظارت بر عایدات آن ایفا کرد میرزامسعودخان بود. او به محض انتصاب به مسند ریاست 
کنسول گری ایران در طرابوزان، به مسائل مالی دبستان مذکور رسیدگی کرد و به آن نظم 
داد. سرانجام او در بخش نامه ای دالالن ایرانی طرابوزان را ملزم کرد تا مبالغ دریافتی از 
شترداران ایرانی بابت هزینۀ دبستان ایرانیان در طرابوزان را به موقع تحویل دهند )اِستادوخ، 

1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص70(.

2. انجمن دبستان

سامان دهی امور دبستان ایرانیان در طرابوزان بدون نظارت مستقیم ایرانیاِن آن سامان امری 
دشوار بود. در این راستا، میرزامسعودخان، کنسول وقت دولت ایران، تعدادی از ایرانیان 
سرشناس مقیم طرابوزان را در 2شهریور1304 به کنسول گری ایران دعوت کرد. هدف 
اصلی این جلسه، تشکیل انجمن ایرانیان طرابوزان بود که عمدۀ اهداف آن سامان دهی و 
اصالح امور دبستان و عایدات و مخارج آن بود. دستاورد جلسۀ مذکور آن شد که حاضران 
تعدادی از افراد را به عنوان اعضای اصلی و کارگزار انجمن ایرانیان طرابوزان انتخاب 
کردند: حاجی حسن طاهباز، محمدعلی محمودزاده، میرزامحمدحسین صراف زاده، علی آقا 
میرزاده، میرهادی عظیم خان و میرزامحسن )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 

5، ص22(.
در 7 شهریورماه آن سال، جلسه ای با حضور اعضای اصلی انجمن ایرانیان طرابوزان در 
کنسول گری ایران در این شهر برگزار شد و در آن نشست اعضای انجمن دبستان تعیین شدند. 
در این جلسه میرزامسعودخان، کنسول ایران در طرابوزان، به ریاست انجمن انتخاب شد و 
میرزامحسن به سمت منشی انتخاب شد و درصورت غیبت او میرهادی به عنوان جانشین او 
و تحویلدار انجمن تعیین شد و تصمیم گرفته شد که در 28 هرماه صورت محموله های تجار 
ایرانی به هیئت انجمن ارسال شود و سهمیۀ دبستان احمدیه و مریض خانۀ اسالمبول در حضور 
اعضای انجمن مشخص و تعیین شود )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص22(. 
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با تشکیل انجمن دبستان احمدیه در ابتدای سال تحصیلی 1304ش رتق وفتق امور مالی این 
دبستان برعهدۀ این انجمن گذاشته شد.

3. وزارت مالیۀ ایران و دبستان احمدیه

اگرچه میرزامسعودخان )کنسول ایران در طرابوزان(، و تجار و بزرگان ایرانی مقیم آن شهر 
و نیز اعضای انجمن ایرانیان در آن شهر قصد داشتند که انجمن دبستان مسئولیت محاسبات 
و رسیدگی به امور مالی )هزینه ها و عایدات( دبستان را خود به تنهایی انجام دهد، ولی اسناد 
و مدارک نشان می دهد که این رویه با قوانین مالیۀ ایران منطبق نبود و سرانجام با چالش 

روبه رو شد )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 31-30(.
تغییر رویۀ ایران در بحث رسیدگی به امور مالِی مدارس ایرانی خارج از کشور در 
هیئت دولت در سال 1304ش باعث شد که از آن زمان نقش نهایی محاسبات مالی دبستان 
احمدیه برعهدۀ وزارت مالیۀ ایران نهاده شود؛ بنابراین، به موجب تصویب هیئت دولت، و 
حکم وزارت مالیه و دستور سفیرکبیر ایران در ترکیه، ازآن پس کنسول ایران در طرابوزان 
مسئول نظم و ترتیب، ادارۀ مدرسه و وصول عواید و محاسبات آن شناخته شد )اِستادوخ، 
1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 30-31(. طبق حکم مذکور، تکلیف منابع 
مالی، عایدات و... مشخص شد و سفرا، کنسول ها و کارگزاران مؤسسات خیریه حق 
نداشتند در محاسبۀ امور مالی شخصاً اعمالِ نظر کنند. در این راستا، سفیر ایران در ترکیه 
در پاسخ مراسله های کنسول ایران دربارۀ مدرسۀ ایرانیان در طرابوزان و شرایط مالی آن، 
فصل الخطاب مسائل را حکم وزارت مالیه دانست و کنسول را از ابراز و اقدام شخصی 
دراین باره برحذر داشت )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص27(. طبق 
این حکم کنسول ملزم شد که وجوه و عایدات را ضبط کند و پس از تعیین بودجۀ مدرسۀ 
ایرانیان در طرابوزان در انجمن دبستان، صورت آن را به سفارت ایران در اسالمبول ارسال 
کند و اضافۀ عایدی را به صندوق سفارت تحویل دهد؛ مسئول نظارت بر این محاسبات 

نیز وزارت مالیه ایران بود )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، ص27(.

4. دولت ترکیه و دبستان احمدیه

در روزگار حاکمیت امپراتوری عثمانی، هریک از ملل و ازجمله ایرانیان اگر درپی تأسیس 
مدرسه ای برای آموزش کودکان خویش برمی آمدند، بایستی فرمان و حکم دولت متبوع 
خویش را در اختیار کارگزاران عثمانی قرار می دادند. با فروپاشی امپراتوری مذکور، دولت 
جدید ترکیه نیز در سال 1304ش از مدارس خارجی و ازجمله از مدرسۀ ایرانیان در 
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طرابوزان خواست که برای ادامۀ فعالیت، فرمان دولت متبوع خود را به آن کشور ارائه 
دهند. ازآن جاکه فرمان قبلی در زمان حاکمیت امپراتوری عثمانی و پیش از جنگ جهانی 
اول صادر شده بود، به صدور فرمانی جدید نیاز بود. چون سفارت ایران هنوز به آنکارا 
)پایتخت جدید ترکیه( نقل مکان نکرده بود مشکالتی دراین باره ایجاد شد؛ بنابراین کنسول 
اقدام عملی  تا زمان اجرای  آنان خواست  از  ایران  ادارۀ معارف  به  ایران در مراسله ای 
سفیرکبیر در آنکارا، از مقامات ترکیه خواسته شود تا از ایجاد مانع پیِش روی مدرسۀ ایرانیان 
جلوگیری کنند. سرانجام پیگیری های مداوم کارگزاران ایرانی در ترکیه و ارائۀ مستنداتی از 
گذشته باعث شد که از تعطیلی دبستان ایرانیان جلوگیری شود )اِستادوخ، 1302-1328ش، 

کارتن 8، پروندۀ 5، ص4(.

5. قانون اخذ مالیات از مؤسسات خارجی در ترکیه و ازجمله از دبستان احمدیه

یکی دیگر از عمده نگرانی های مدارس و مؤسسات خیریۀ خارجی در ترکیه و ازجمله 
مدرسۀ ایرانیان در طرابوزان پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل دولت جدید، اخذ 
30 درصد مالیاِت بر عایدات از آن ها بود. وزارت مالیۀ ترکیه طی حکمی دربارۀ نحوۀ مالیات 
مدارس داخلی و خارجی در ابتدای فروردین 1304 دریافت مالیات و معافیت های مدارس را 
مشخص کرد. طبق تبصرۀ 5 از مادۀ 3 قانوِن مالیات، بناهای متعلق به جمعیت هایی که هدف 
آن ها خدمت به فرهنگ و منافع عمومی بود به دو شرط از پرداخت مالیات معاف بودند: 
یکی آن که هدف آن ها کسب درآمد نباشد و دوم آن که استیجاری نباشند. پس برای تشخیص 

معافیت مدارس از پرداخت مالیات بایستی شرایط آن ها به شرح زیر بررسی می شد:
1. مدارسی که ازسوی جمعیت ها و مؤسسه های منسوب به اقلیت های ترکیه اداره 
می شد. از این مدارس آن هایی که استیجاری نبودند و به قصد درآمد تأسیس نشده بودند 

از پرداخت مالیات معاف بودند؛
2. مدارس خصوصی ترکیه؛

3. مدارس خارجیان که جمعیت ها، مؤسسات و روحانیان آن ها را اداره می کردند.
طبق بخشنامۀ مورخ 1301/11/6 مدارس بیگانگان چون به فرهنگ عمومی ترکیه 
خدمت نمی کردند، بایستی تا پایان سال مالی 1303 مالیات بنا می پرداختند؛ ولی درنتیجۀ 
تحقیقات وزارت فرهنگ در سال 1304، معلوم شد که در این مدارس نیز دروسی به زبان 
ترکی تدریس می شود و اوضاع این مدارس با مدارس ملی ترکیه مغایرتی ندارد؛ بنابراین در 
مهر 1304 وزارت فرهنگ این کشور خدمت این گونه مدارس به فرهنگ عمومی ترکیه را 
تصدیق کرد. از بین این مدارس آن هایی که به قصد تحصیل درآمد تأسیس شده بودند مانند 
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سابق به پرداخت مالیات بنا مکلف بودند و مدارسی که مقصود آن ها تحصیل درآمد نبود با 
تصدیق وزارت فرهنگ ترکیه در راستای خدمت آن ها به فرهنگ عمومی از پرداخت مالیات 

معاف بودند )اِستادوخ، 1317–1318ش، کارتن 72، پروندۀ 1683، ص67(.
در این بخش نامه ذکر شده بود که اگر درنتیجۀ تحقیقات مشخص شود که درآمد 
مدرسه از هزینه های آن بیشتر است و مازاد آن میان کاربه دستان و مؤسسان آن توزیع 
می شود و یا به امر دیگری چون تجارت و... اختصاص می یابد، هرچند که مبلغ جزئی 
باشد، نشان از قصد درآمدزایی است و از مالیات معاف نخواهد بود. نکتۀ دیگر آن که اگر 
معلوم شود که درآمد از هزینه کمتر است و کسر هزینه با اعانه های خارجی جبران می شود 
و یا مشخص شود که درآمد از هزینه بیشتر است و اضافه درآمد برای تعمیر، توسیع و 
پیشرفت مدرسه صرف می شود یا به نام مدرسه ذخیره می شود نشان می دهد که آن مدرسه 

قصد درآمدزایی ندارد و اگر استیجاری نباشد از مالیات معاف می شود.
مسئلۀ مهم دیگر این بخش نامه آن بود که شناخت درآمدزایی و عدم درآمدزایی 
مدارس و صحت وسقم آن برپایۀ بررسی عملکرد سه سال قبل آن ها بود )اِستادوخ، سال 

1317–1318ش، کارتن 72، پروندۀ 1683، ص67(.
به هرروی، ژنرال کنسول گری ایران در اسالمبول طی چند مراسله به سفارت ایران در 
آنکارا دربارۀ مراجعۀ متصدیان مالیاتی ترکیه به مدارس و مریض خانۀ ایرانیان برای بررسی 
امور مالی آنان گزارشی ارائه داده است و نگرانی خود را از این بابت به اطالع سفیر ایران 

رسانده است )اِستادوخ، 1308ش، کارتن 9، پروند 232، صص 2 و 5(.

3. 2. اوضاع آموزشی دبستان

بررسی فراوان آرشیو وزارت امور خارجه و نیز مداقه در اسناد بازشناسی شده در سازمان 
اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و هم چنین بررسی روزنامه های متعدد و به ویژه نشریات ایرانی 
در امپراتوری عثمانی، اطالعاتی کامل با جزئیات فراوان، برای رسیدن به درکی جامع از 
شرایط و اوضاع نظام آموزشی دبستان ایرانیان در طرابوزان در اختیار محقق قرار نداد. 
نبود آمار دقیق و جزئِی سالیانه از تعداد معلمان و نیز شاگردان باعث شد که از تعداد 
دانش آموختگان دبستان از ابتدای تأسیس تا تعطیلی دائمی آن و نیز کاهش و افزایش تعداد 

دانش آموزان اطالعی کسب نشود.
شواهد نشان می دهد که پس از افتتاح دبستان ناصری در طرابوزان و استخدام چند 
معلم، امور دبستان نظم و نسقی خاص یافت. معلمان زبان های فارسی، عربی و ترکی دبستان 
از اشخاص برجسته و سرآمد انتخاب شدند و امور دبستان سامان یافت. ترقی و پیشرفت 
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دبستان چنان شد که برخی از فرزندان اعیان طرابوزان نیز در این دبستان شروع به تحصیل 
کردند. امتحانات دبستان نیز اغلب با حضور ناظر معارف محلی، مفتی و قاضی شهر و جمعی 
از بزرگان آن دیار برگزار می شد. نام این دبستان در روزگار مذکور در فهرست دبستان های 
شهر طرابوزان ذکر شده است و مدرک آن نیز موردپذیرش آن کشور بود و شاگردان پس از 
تحصیل در مقطع ابتدایی، با تکیه بر مدرک خود می توانستند در مدارج باالتر در آن کشور 

وارد شوند )پرورش، سال اول، شمارۀ 25، 18شعبان1318، ص14(.
جایگاه مدارس نوین در آن روزگار چنان بود که اجرای امتحانات، توزیع کارنامۀ 
تحصیلی و انتخاب دانش آموزان ممتاز و دادن پاداش به آنان با جالل و شکوهی خاص 
همراه بود؛ چنان که در سال تحصیلی 1317-1318ق هنگامی که امتحانات تمام شد، تاالر 
مدرسه به انواع تزیینات مزین شد و فرش ها و منسوجات ایرانی گسترانده شد و بیرق های 
دو کشور به اهتزاز درآمد و در حضور والی والیت طرابوزان و تمام صاحب منصبان 
لشکری و کشوری، کنسول های دولت های خارجی، اعیان و اشراف آن والیت و بزرگاِن 
تجار ایرانی مراسم پایان امتحانات اجرا شد. در این مراسم، یک دستۀ موزیک نظامی از 
آغاز تا پایان مجلس، »نغمات« ایرانی و عثمانی و سالم حمیدی و مظفری را نواختند. 
تعدادی از شاگردان مدرسه نیز سخنان و خطابه هایی به زبان های فارسی، ترکی و فرانسوی 
ایراد کردند و متن خطابه های آنان به زبان فارسی و ترکی در نشریۀ محلی »طرابزون« درج 

شد )حکمت، سال 8، شمارۀ 11، غرۀ جمادی االول 1317، صص 10-9(.
مدارکی دربارۀ مواد درسی، روش تدریس و فعالیت های فوق برنامۀ دبستان ایرانیان در 
طرابوزان به دست پژوهش گر نیامد. گزارشی ارزش مند از سال 1304ش در دست است که 
طبق آن در سال تحصیلی 1304-1305ش تعداد کالس های دبستان احمدیه به دو کالس 
ختم می شده است. برپایۀ این گزارش، تعداد کل دانش آموزان در دبستان مذکور 16 نفر 
بوده اند که طبق برنامۀ وزارت معارف ایران تحصیل می کرده اند. دانش آموزان این مدرسه 

به صورت مجانی تحصیل می کرده اند و هیچ گونه شهریه ای پرداخت نمی کرده اند.
تعداد معلمان دبستان احمدیه در سال تحصیلی 1304-1305ش دو نفر بود. معلم 
شرعیات دبستان فردی به نام شیخ حسین بود که ماهیانه 60 لیره دریافت می کرد و فردی به نام 
ریاضی نیز مدیر مدرسه و معلم بود که ماهیانه 80 لیره دریافت می کرد. مستخدم مدرسه 
نیز ماهیانه 30 لیره حقوق می گرفت. البته طبق درخواست مدیر مدرسه و کنسول ایران در 
طرابوزان به استخدام یک معلم برای تدریس زبان ترکی نیاز بود که حقوق او نیز حدود 40 

لیره تعیین شده بود )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 11-10(.
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زبان رسمی آموزش در این دبستان فارسی بود و معلمان ملزم بودند که با دانش آموزان 
به فارسی تکلم کنند )اِستادوخ، 1302-1328ش، کارتن 8، پروندۀ 5، صص 11-10(.

نتیجه
دبستان ایرانیان در طرابوزان بعداز دبستان ایرانیان در ازمیر و اسالمبول، سومین دبستان 
به سبک مدرن بود که حدود 13 سال پیش از تأسیس دبستان رشدیه در ایران، به عرصۀ 
فعالیت پا گذاشت. در تأسیس این دبستان غیراز میرزاحسین خان مصباح السلطنه )کنسول 
ایران در طرابوزان(، تجار عالقه مند هم نقشی برجسته در بنیان گذاری مدرسه و ادامۀ 
فعالیت آن ایفا کردند. فعالیت و تشویق فراوان و بی وقفۀ روزنامۀ اختر از ابتدای انتشار در 
سال 1292ق تا تأسیس دبستان در 1302ق نقشی برجسته در جلب توجه ایرانیان آن سامان 
در شکل گیری و توسعۀ آموزش های نوین ایفا کرد. این نشریه به محل تجمع و کانون 
فکری تعدادی از روشن فکران و نویسندگان ایرانی مهاجر در اسالمبول تبدیل شده بود 
و در بسیاری از شماره های آْن مقاالت و اخباری ارزش مند دربارۀ اهمیت مدارس جدید 
و نقش آن در پیشرفت و توسعۀ کشورها چاپ می شد. این افراد اقدامات دولت مردان و 
انجمن های داوطلبانه در کشورهای غربی و به ویژه در دو مملکت روسیه و عثمانی در 

تأسیس مدارس سبک نوین را مدام به اطالع خوانندگان می رساندند.
آموزش  در حوزۀ  را  پارادایمی جدید  مدرن،  به سبک  مدارس جدید  شکل گیری 
شکل داد که به تدریج به پارادایم مسلط تبدیل شد و به آرامی به پارادایم آموزش به سبک 
مکتب خانه ای پایان داد. دبستان ایرانیان در ازمیر، اسالمبول، طرابوزان و ایروان جزء نخستین 
گام ها در این حوزه به شمار می رفتند و الگویی مناسب برای شکل یابی مدارس جدید در 

درون مرزهای ایران شدند که پرداختن به آن خود پژوهشی دیگر را می طلبد.
آموزش به شکل مدرن در مدارسی چون دبستان ایرانیان در طرابوزان فضای آموزشی 
جدیدی را خلق کرد که با پیش از خود گسستی تاریخی داشت. تفاوت اساسی مواد 
درسی، سنجش و ارزیابی تحصیلی، انتخاب معلمان، سن و جنس دانش آموزان، معماری و 
فضای این مدارس و ازجمله دبستان مذکور با مکتب خانه ها، از گسستی اساسی در حوزۀ 
تعلیم وتربیت حکایت دارد. حضور بزرگان سیاسی و اقتصادِی ایرانِی مقیم طرابوزان و 
مشارکت والی آن دیار با سران کشوری و لشکری آن سامان به اتفاق کنسول دولت روسیه 
و بریتانیا در مراسم های این مدرسه نشانۀ جایگاه ویژۀ این دبستان جدید در حوزۀ ترقی و 
توسعه و به ویژه پارادایمی جدید در حوزۀ نظام آموزشی بود. قصد این پژوهش، بررسی 
تطبیقی شیوۀ کهنه و نو آموزش در دبستان موردمطالعه و مکتب خانه ها نبود و اسناد و 
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مدارک پراکنده و ناقص نیز امکان چنین اقدام ارزش مندی را از پژوهشگر سلب کرد؛ 
ولی تحول در حوزۀ معماری و شکل گیری فضای مدرن آموزشی، بررسی راه های کسب 
عایدات ثابت و متغیر و تاحدودی شناخت جریان آموزش در این مدرسه از اهداف این 

پژوهش بود که بررسی و تبیین شد.
مشارکت اجتماعی ایرانیان مقیم طرابوزان در انجام امور خیریه هم چون خرید زمین 
به عنوان قبرستان ایرانیان و احداث دبستانی برای آموزش مجانی فرزندان ایرانیان از اقشار 
مختلف و شکل دهی به انجمن هایی در این حوزه از سرمایۀ اجتماعی و افزایش آن نشان 
دارد. در فعالیت برای تأسیس دبستان ایرانیان در طرابوزان و فعالیت گسترده برای تداوم 
حیات آن می توان به روشنی تعامل دو حوزۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی را مشاهده 
کرد. آموزش نوین در مدرسۀ مذکور و پذیرش مدرک دانش آموختگان آن ازسوی نظام 
برای  فرهنگی  از سرمایه ای  نشانه ای  عثمانی خود  دیوان ساالری حکومت  و  آموزشی 

دانش آموزان این دبستان است.
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Ketābče-ye Koll-e Tejārat: from 1 Farvardin 1288 / 21 March 1909 to 29 Esfand 1288 

/ 20 March 1910.[Persian]

Parvareš: 1st year, issue 25, 18 Šaʿbān 1318 / 11 December 1900.[Persian]
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Abstract:

Purpose: Understanding dynamics of the socio-economic system of endowment )Waqf(, 

especially in the Qajar era of Iran, with the semiotics of the deeds of endowment. With its reli-

gious, social and economic themes in the arid land of Iran in gerneral and Kerman province in 

particular, such deeds demonstrate the importance of the social status of women

Method and Research Design: The present study was conducted with an anthropological method 

focusing on the historical approach and the method of cultural semiotics using observation tech-

niques in the Kerman's Endowments Office. In addition, 168 deeds of endowment belonging to 

women with water resources and 11 items of the supplement records were examined. Theoritical 

sampling and Giddens’ meta-theory in the in the concept of agency and its integration with

 Hewson and Moren theory were adopted in the present project. 

Findings and Conclusions: Women's access to water resources was an opportunity for women's 

agency multiple levelsand and it is based on foundations of agency.

Keywords: Endowment; Women’s Agency; Ownership; Kerman, Water Resources.

Citation: Alikhani, A., Homayonsepehr, M., Rashidvash, V. )2021(. women 's agencies in water re-

sources endowments)case study: Endowments of Qajar era in Kerman(. Ganjine-ye Asnad, 31)3(, 

26-54 | doi: 10.30484/ganj.2021.2717

Azam Alikhani1 |Mohammad Homayonsepehr2 |Vahid Rashidvash3

women 's agencies in water resources endowments

)case study: Endowments of Qajar era in kerman(

1. PhD Student in Anthropology, 

Islamic Azad University, Central 

Tehran Branch, Tehran, I. R. Iran

alikhani58aa@gmail.com

2. Assistant Professor, Department Of 

Anthropology, Islamic Azad Univer-

sity, Central Tehran Branch, Tehran, I. 

R. Iran, )Corresponding Author(

mhomayonsepehr@yahoo.com

3. Assistant Professor, Department Of 

Anthropology, Islamic Azad Univer-

sity, Central Tehran Branch, Tehran, 

I. R. Iran.

rashdvash@yahoo.com

Copyright © 2021, NLAI )National 

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

is an Open Access article distributed 

under the terms of the Creative Com-

mons Attribution 4.0 International, 

which permits others to download 

this work, share it with others and 

adapt the material for any purpose.

Historical research

Research paper



اعظم علیخانی1 | محمد هامیون سپهر2 |وحید رشیدوش3

عاملیت زنان در وقف نامه های رقبات آبی 
)موردمطالعه: وقف نامه های دورۀ قاجار در کرمان(

1. دانشجوی دکرتی مردم شناسی، دانشگاه 

آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران 

alikhani58aa@gmail .com

2. استادیار گروه مردم شناسی، دانشگاه آزاد 

ایران،  تهران،  مرکزی،  تهران  واحد  اسالمی 

)نویسندۀ  مسئول(.

mhomayonsepehr@yahoo.com 

تهران  واحد  مردم شناسی  گروه  استادیار   .2

مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

rashdvash@yahoo.com

چڪیده:

شناخت پویایِی سامانۀ اقتصادی-اجتماعی وقف در ایران به ویژه در دورۀ قاجار، با نشانه شناسی 

وقف نامه ها امکان پذیر است. این سامانۀ فرهنگی با بن مایه های مذهبی، اجتماعی، و اقتصادی در 

اقلیم خشک فالت مرکزی ایران و ازجمله در شهر کرمان، دسترسی زنان به منابع آب را گواهی می دهد. 

هدف: شناخت ذهنیت زنان در این سامانۀ فرهنگی و چگونگی عاملیت آنان در شرایط دسترسی به 

منابع آب. 

روش/ رویکرد پژوهش: روش تحقیق حاضر انسان شناسِی تفسیری با رویکرد تاریخی است و روش 

نشانه شناسی فرهنگی مقاله، استفاده از تکنیک مشاهده در واحد اسناِد »دفتر موقوفات ایالت کرمان« 

شامل 168 فقره وقف نامۀ زناِن دارای منابع آب، و 11 برگ سند مکمل مرتبط است. این پژوهش با 

نمونه گیری نظری و نگاهی به مفهوم عاملیت در فرانظریۀ گیِدنز و تلفیق آن با نظریۀ هیوسون دربارۀ 

عاملیت و مفهوم مرگ آگاهی از ادگار مورن انجام شده است. 

یافته ها و نتیجه گیری: دسترسی زنان به منابع آب، فرصتی برای عاملیت زنان در سطوح چندگانه و 

مبتنی بر پایه های عاملیت است.

کلیدواژه ها: وقف؛ منابع آب؛ عاملیت؛ زنان؛ مالکیت؛ کرمان.
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1. مقدمه و بیان موضوع
افزایش تقاضا و درمقابْل روند کاهش منابع دراثر توسعه در عصر حاضر ضرورت برابری 
فرصت ها و امکان های برابر جنسیتی را می طلبد )خلیلی، 1386، ص166(. به دلیل تغییرات 
اقلیمی و درنتیجه خشک سالی و کاهش منابع آب، دسترسی به منابع آب موضوعی جهانی 
شده است و در سال های اخیر، دسترسی به منابع آب به عنوان دسترسی به قدرت، در 

.)warner, 2004, p13( سیاست گذاری های آبی بیشتر موردتوجه قرار گرفته است
FAO 1 در راستای برابری جنسیتی و مدیریت یکپارچه و پایدار منابع آب، از سال 

2014 تا 2020م مشارکِت جهانی آب )GWP(2را با عنوان »دسترسی زنان به منابع آب« 
در فهرست اولویت های راهبردی اش قرار داده است. در این راستا اتحادیۀ جنسیت و آب 
)GWA(3 مبتنی بر اهداف توسعۀ پایدار، مشارکت و دسترسی عادالنۀ زنان به منابع آب را 

در برنامه ای بانام women 2030 طراحی کرده است که نگرش حاکم بر آن، دسترسی پایگاه 
جنسیتی زنان به منابع آب است. یکی از اولویت های این امر، در توجه به شرایط فرودستی 
جنسیتی زنان در دسترسی به ساخت قدرت ریشه دارد )میل، 1397؛ خلیلی، 1386، 

ص167؛ احمدنیا، 1394، ص33(.
اهداف این قبیل برنامه ها دستیابی به مشارکت کامل و مؤثر زنان، ایجاد فرصت های 
برابر و تغییر در قدرت و وضعیت زنان در چارچوب روابط افراد در خانه، اجتماع و 
حوزه های عمومی است )Grant, 2017, p29(. این فرصت های برابر برای زنان با دستیابی به 
دارایی و یا حق دسترسی محقق می شوند؛ زیرا دارایی، منابع و حقوقی است که کنش گران 
اجتماعی در اصول دارا هستند؛ ولی دسترسی و بهره مندی4 -که منشأ آن از حق دارایی 
است- به هرآنچه اطالق می شود که کنش گران اجتماعی واقعاً و درعمل به دست می آورند 

)زنِد رضوی، 1388، ص157(.
مطالعات علوم اجتماعی، میزان دسترسِی برخی اقشار اجتماعی به عرصه های عمومی 
و مشارکت آنان در آن عرصه ها را کمتر از دیگر اقشار، دیده اند و زنان را از آن دسته 
تشخیص داده اند )علی رضانژاد و سرائی، 1386، ص126(. این یافته ها، نشانگر محدودیت 
دوسویۀ زنان در حیات اجتماعی و نیز دسترسی شان به حقوق و منابع قدرت در حوزه های 
مختلف است و بیانگر غلبۀ گفتمان های مردانه و فقدان عاملیت های زنانه و یا اهمیت 
اندک فعالیت این گروه در بسترهای اجتماعی و دینی است )ناجی راد، 1382؛ عبدالهی، 
1387(. البته برخی از پژوهش گران بر عاملیت زنان در برخی عرصه های زندگی -باوجود 
دسترسی نداشتن زنان به منابع قدرت- اذعان دارند )رحمانی و فرحزادی، 1394(. بایستی 
یادآور شد که مطالعاتی ازاین گونه، الگوهای سطح دسترسی زنانه را به فضاهای خاص 

1. Food and Agriculture Organisation
2. Global Water Partnership
3. Gender and Water Alliance
4. Entitlements
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زنان منوط دانسته اند )علی رضانژاد و سرائی، 1386، ص126، به نقل از دیویدف( و یا 
عاملیت زنان را از نوع نامحسوس و نهان و گاه در قالب گونه های متناقض در محیط های 

خصوصی برشمرده اند )نادری، 1393(.
در تداوم مطالعات فوق، جستار حاضر، با تکیه بر مالکیت منابع آب در پایگاه جنسیتی 
زنان به عاملیت این قشر در هر دو سپهر عمومی و خصوصی با تمرکز بر سنت وقف 
در دورۀ قاجار پرداخته است. دلیل اصلی تمرکز بر دورۀ قاجار، تمرکز بر دوره ای تاریخی 
است که مهم ترین شناسۀ آن، عصر پیشامدرن در ایران -با رمزگان فرهنگی پیش از تسلط 
مدرنیته- است. هم چنین مردمان این دوران خشک سالی ها و درنتیجه قحطی های سختی 
را تجربه کرده اند که شدت این قحطی ها در اقلیم های خشک مانند فالت مرکزی ایران و 
به ویژه کرمان دشوارتر بوده است. خودآگاهی زنان ایرانی درزمینۀ حقوقشان و دسترسی به 
منابع تحت مالکیتشان در عریضه های متعددی که به ویژه در دوران مشروطه روانۀ مجلس 
شورای ملی کرده اند گواه دادخواهی آنان دربارۀ تملک واقعی منابع است: »وای به حال ما؛ 
نان که نداریم، آب که نداریم، امنیت که نداریم، مواجب که نداریم، پس چه کنیم؟ پس چه 

دارید که بگوئید!« )فصیحی، 1389، ص159، به نقل از ندای وطن، 1325ق(.
دستیابی زنان به منابع آب در فرهنگ و اقلیم کرمان دو گونه بوده است: 1- مهریه 
)صداق(؛ 2- ارث )ساکما: 4-280-99؛ 5-280-99؛ 14-280-99؛ 33-280-99؛ 107-
280-99؛ 457-280-99(. پیشینۀ این شیوۀ مالکیت زنانۀ منابع آب و وقف این منابع 
توسط زنان به سال های پیش از دوران قاجار برمی گردد. در دوران حکومت قراختائیان 
بر کرمان، ترکان خاتوِن قراختائی از حاکمان زن مغول، مهریۀ خود را از میراث همسرش 
مطالبه کرد و بعداز دریافت، آن را برای ساخت مدرسۀ قبۀ سبز وقف کرد )امامی خویی و 
تقوائی، 1392، ص14(. سنت وقْف هم زمان با توسعۀ نظام اجتماعی ایران در دورۀ قاجار 

بیشتر گسترش یافت )کائینی، 1391، ص81(.
ذهن زنان ایرانی پیچیده است. زنان با حداقِل قدرْت بیشترین استفاده را از منابع در 
اختیارشان می برند )نادری، 1393، ص20، به نقل از پیران(. بنابه این امر، شناخت استراتژی 
دسترسی زنان به منابع آب و مواضع کاربست آن در ایران، تأمل در »رمزگان )فرهنگ 
ذهنی(« )سجودی، 1396، ص324( حافظۀ جمعی را می طلبد؛ یعنی شناخت ذهنیت زنانی 
که دسترسی به آب را تجربه کرده اند و در گذر زمان آن را به کار بسته اند. اقلیم کم آب ایران 
و بحران جهانی تغییرات اقلیمی ضرورت بررسی منابع آب این منطقۀ کمتر برخوردار را 
بارزتر می کند. در این شرایط ضرورت دسترسی زنان )فرودستان اجتماعی( به منابع قدرت 

اقلیمی و شناخت فرهنگی این گونه دسترسی ها اهمیتی مضاعف دارد.
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کرمان با معیشت قناتی یکی از مناطق فالت مرکزی ایران است که زنانش دسترسی 
به منابع آب را در قالب مالکیت تجربه کرده اند. این تجربۀ زیستۀ زنان در ساختار سنتی 
کرمان در شرایطی که بحران جهانی منابع آب، اولویت های مطالعاتی را در حمایت از زنان 
و تسهیل دسترسی شان به این منابع قرار داده است، ذهن را به شناخت تجربه های فرهنگی 

در مناطق کم آب سوق می دهد.
هدف پژوهش حاضر، شناخت عاملیت زناِن دارای حقِّ دسترسی به منابع آب در 

سامانۀ فرهنگی وقف است.
میدان مطالعۀ حاضر، اسناد موقوفات منابع آب متمرکز بر پایگاه جنسیتی زنان است.

پرسش اصلی این جستار، شناخت فرهنگ ذهنی زنان در دسترسی به منابع آب و 
چگونگی تجلی عاملیت آنان در این عرصه است.

2. فرهنگ ذهنی و عاملیت
»ذهنیت« از دیدگاه فمینیسم، کنشی اجتماعی است که در سطح ُخرد، »فرهنگ« و در سطح 
انسان شناسِی  ولی  )نرسیسیانس، 1390، ص160(.  به شمار می رود  »ایدئولوژی«  کالن، 
تفسیری و کلیفورد گیرتز )نظریه پرداز شاخص حوزۀ انسان شناسِی تفسیری( فرهنگ را 
نظامی می دانند که از خالل نمادهای خود، جهان را در ذهن انسان ها معنا می بخشد و آنان 
را به شناخت و درک آن قادر می کند )فکوهی، 1386، ص256(. گیرتز با این فرض که 
فرهنگ، فرانظریه و سندی عمومی است، هدف از تحلیل انسان شناختی را قابل تفسیرکردن 
این نشانه ها می داند )دی مور، 1391، ص291(. فرهنگ ها، قالب های نمادین یا نقشه هایی 
را می سازند که محدودیت هایی را برای رفتار تعیین می کند و آن را در راه های قابل پیش بینی 
می اندازند. گیرتز فرهنگ را برساختۀ ذهنی نمی داند و آن را مقوله ای جدایی ناپذیر از 
گفتمان اجتماعی نمادین قلمداد می کند )بوی، 1394، ص291(. این طرز فکر، از حقایق 
ذهنی جامعه یعنی عقاید و ارزش ها تشکیل شده است. انسان شناسی، فرهنگ اجتماعی 
)نهادها و تشریفات مذهبی(، فرهنگ ابزاری )مصنوعات و مهارت ها( و فرهنگ ذهنی 
)حقایق ذهنی و قراردادها( را به دلیل انتقال بین نسلی سنت می نامد )سجودی، 1396، 

صص 313 و 314(.
پس از  ذهنی  فرهنگ  این  است.  واقف  ذهنی  فرهنگ  گویای  قراردادی  وقف، 
مکتوب شدن به صورت کتبی بین نسل ها انتقال یافته است و در قالب سنت در فرهنگ 
در  )وقف نامه ها(  وقف  اسناد  قالب  در  فرهنگی  سنت  این  شده است.  ماندگار  ایرانی 
دوره های مختلف تاریخی ثبت شده است. این اسناد در دایرۀ مصنوعات فرهنگی هرکدام 
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»نشانه ای با پیامی رمزگذاری شده« دارند که در نشانه شناسی فرهنگی به »متنی از یک 
فرهنگ« شناخته می شوند. این متوْن نتیجۀ رفتاری آگاهانه اند و هم قابلیت تولید و هم 
بازتولید را توأمان دارند. در این فرایند، آن دسته از رمزگان های فرهنگی را که از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می شوند، سنت می دانند )سجودی، 1396، ص321(. پویایی سنت ها با 
پذیرش، اجرا و انتقال توسط نسل ها انجام می شود و بدین شکْل فراینِد سنت تحت عاملیت 

انسانی قرار می گیرد.
عاملیت1 وضعیتی فعال است درمقابل انفعال )نادری، 1393، ص33(. این مفهوم، 
میزان ارادۀ افراد را در کنش های اجتماعی شان بیان می کند )جالئی پور، 1392، ص477(. 
گیِدنز، مفاهیم عاملیت و عامل را جایگزین مفاهیم کنش و کنش گر کرده و در این راستا، 

مفهوم »موقعیت« را جایگزین نقش دانسته است )صدیقی، 1389، ص151(.

1. 2. چارچوب نظری
مردم شناسِی تفسیری نظریه-روشی مبتنی بر فرانظریه ای بودن فرهنگ و کسب نظریه از 
داده های میدانی است )فکوهی، 1386(. منطبق بر این رویکرد با نگاهی به مفهوم عاملیت 
در رویکرد فرانظریه ای یا تلفیقی گیِدنز )ریتزر، 1390، ص599( که به حضور عاملیت در 
هر دو سطح ُخرد و کالن اشاره دارد و تلفیقش با نظریۀ هیوسون که فهم اقسام و پایه های 
اصلی عاملیت را مشخص تر کرده است و یاری گرفتن از مفهوم »مرگ آگاهی« که قسمی 
از آگاهی است و از نظرگاه دو نظریه پرداز )گیِدنز و هیوسون( اخیر دور مانده است و نزد 

مورن یافت می شود داده های میدانی تحلیل می شوند.

2. 2. عاملیت و ساخت
ساختارها،  که  است  معتقد  و  می داند  ساختار  درک  درگرو  را  عاملیت  فهم  گیدنز 
مجموعه قوانین و منابعی اند که در جوامع باهم همپوشانی دارند و می توان آن ها را در 
قالب جنسیت، قومیت، مذهب و قشربندی اجتماعی آورد )رحمانی و فرحزادی، 1394، 
ص189(. گیدنز در تبیین رابطۀ دیالکتیکی بین عاملیت و ساختار، معتقد است که عاملیِت 
انسان ها با تکرارش در زمان و مکان به نظام های اجتماعی ساختار می دهد و به نوعی، 
اولویت تلویحِی عاملیت نسبت به ساختار را بیان می کند )پارکر، 1386(. او این فرایند را 
در قالب »دوگانگی ساختار« تحلیل کرده است و ساختار را محدودیتی برای عاملیت و نیز 

agency .1بازتولیدشده ای از عاملیت می داند )جالئی پور، 1392، ص380(.
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تقسیم بندی عاملیت در نظر هیوسون1 )2010( بر سه قسم است: 1- عاملیت فردی: 
اساسی ترین شکل عاملیْت اقدام فردی است؛ در دو سطح خرد و کالن. سطح خرد آن، زمانی 
است که برای خودش کنشی را انجام می دهد و سطح کالن به عاملیت فرد برای جامعه 
تعلق دارد. 2- عاملیت نمایندگی: عاملی که به نمایندگی از کسی کاری می کند به مثابۀ وکالت 
شناخته می شود. 3- عاملیت جمعی: هنگامی که افراد با یکدیگر همکاری می کنند نهادهای 

.)Hewson, 2010, p23( جمعی را ایجاد می کنند و به عاملیت جمعی تبدیل می شوند

3.  پایه های عاملیت
سه پایۀ اساسی یا سه ویژگی اصلی باعث ایجاد عاملیت می شود: 1- نیت مندی: انسان هایی 
که هدف مند یا نیت مند هستند. نیت مندی یکی از منابع عاملیت انسان به شمار می رود. این 
تعریف از آنجا ناشی می شود که فعالیت انسان بر دو گونه است: یا غیرهدف مند، تصادفی 
و ناآگاهانه است و یا هدف مند و نتیجه گراست. 2- قدرت: انسان از منابع و توانمندی ها 
برخوردار است. 3- عقالنیت: بشر عقالنی است. انسان از هوشش برای هدایت کارهایش 
استفاده می کند. دربارۀ اهدافش فکر می کند و محاسبه می کند که چگونه آن ها را به دست 
بیاورد. این توانایی در تقویت عمل ازطریق استدالل، تاحدی براساس کیفیت پویای رفتار 
انسانی است نه رفتار منفعل او. عامالن برای اقدام مؤثر، الزم است که براساس موقعیتشان 

.)Hewson, 2010, p25( تأمل کنند و بر پیامدهای اقداماتشان نظارت کنند
گیِدنز عقالنیت و کنش گری در اقدام کنش گر و عاملیت را در سه سطح تشریح 
می کند: آگاهی عملی؛ آگاهی استداللی؛ ناخودآگاهی. در این تقسیم بندی، آگاهی عملی بر 
آگاهی استداللی مقدم است. او بر این باور است که آگاهِی استداللْی گفتاری، بازاندیشانه 
و گفتمانی است. عامْل نیتش از کردارش را توضیح می دهد و یا دیگران به پرسش دربارۀ 
آن می پردازند؛ ولی آگاهی عملی، کاربردی است و بر مهارت ها، عادت ها و فعالیت های 
روزمره و آن چیزی که در عمِل عامل دیده می شود مبتنی است. گیدنز، آگاهی عملی را 
برای شناخت عاملیِت عامالن، برای پژوهشگر کاراتر از آگاهی استداللی می داند. سطح 
دیگرِ آگاهی در نظر گیدنز، ناخودآگاهی است که انگیزش اصلی آن تولید امنیت وجودی 
است )صدیقی، 1389، صص 151-156(. تحلیل این نوع انگیزش انسان یعنی تولید امنیت 
وجودی باتوجه به امید واقف )عامل( به دریافت چنین پاسخی در مواجهه با مرگ را نزد 

ادگار مورن می توان یافت.
ادگار مورن در تحلیل هویت انسانی برای تفسیر مِن فاعلی در موقعیت عامل، نوعی 
دیگر از آگاهی را بانام »مرگ آگاهی« تعریف کرده است. به باور او، در مرگ، روح، آگاهی،  1. Hewson
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خردورزی و اسطوره با یکدیگر روبه رو و درگیر می شوند و پیوند می یابند. مرِگ انسان، 
دربرگیرندۀ عنصر آگاهی است و این مرگ آگاهی منطبق بر اساطیر و آیین هاِی ماندگاری 
به شکل ادامۀ زندگِی پس از مرگ بروز می یابد. این »مرگ آگاهی« با قدرت اساطیر و آیین ها 
در زندگی نیز تداوم می یابد. تالقِی آگاهی به خود و آگاهی به زمان، عاملی است که آدمی 
را به معنا متمایل می کند )مورن، 1393، صص 54-56( و معنا عمیق ترین الیه در مطالعات 

مردم شناسِی تفسیری است.

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر کیفی و با محوریت مردم شناسِی تفسیری است. این روش ژرفانگر 
است و مستلزم مشاهدۀ دقیق توأم با جامعیت و عینیت است. در این تحقیق هر سند برای 
محقق یک واحد مشاهده است )محمدی، 1392، ص151(. میدان تحقیق پژوهش حاضر 
برای فهم منطق درونی وقف و عاملیت قشر زنان واقف با نمونه گیری نظری )برحسب 
منطق ضرورت های صورت بندی نظری کار( و در هر مرحله تا رسیدن به مرحلۀ »اشباع 
نظری« یا »کفایت مفهومی« استمرار یافته است. در این مسیر گردآوری داده ها از »دفتر ثبت 
موقوفات ایالت کرمان« )دماک( و اسنادی مکمل برای تکمیل فهم محقق، از تحقیقات 

میدانی نگارنده در نیمۀ اول سال 1398 انجام شده است.

قلمرو مکانی
قلمرو تحقیق حاضر، یکی از ایالت های باتجربه در تحمل جبر ساختار و اقلیم است. 
به دلیل معیشت قناتی کرمان، خشک سالی ها ُخسرانی فزون تر به این دیار وارد کرده اند. »در 
کرمان اگر قناتی پر شد، سال های سال مردم در فقروفاقه به سر بردند تا توانستند جاِن تازه 
بگیرند. اینکه خانه های کرمان این قدر اتاق های تودرتو دارد و داخل پی و دیوارهای هر 
بنا َکنْْد و انبار ذخیرۀ گندم داشته اند و با پرکردن آن، روی آن را اندود می کردند که دشمن 
از وجود ذخیره در پِِی دیوار آگاه نشود، برای جلوگیری از قحطی های مداوم بوده است؛ 
زیرا هر خانه و خانواده می بایستی، ذخیرۀ دو یا سه سال یا الاقل یک سال خود را در خانه 
داشته باشد« )وزیری، 1376، ص6(. ازاین رو، روزگار و طبیعت، آموزگاران مردم کرمان 

در درس های پرخوانش تاریخی بوده اند.

استان کرمان بخشی وسیع از پیکرۀ جنوب شرقی فالت مرکزی ایران است )کالنتری 
خاندانی، 1387، ص45(. این استان از شمال به استان های خراسان جنوبی و یزد، از 
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جنوب به استان هرمزگان، از خاور به استان سیستان و بلوچستان و از باختر به استان 
فارس محدود است. این استان با معیشت قناتی در فالت مرکزی ایران )لباف خانیکی، 
1385، ص25( براساس معیارهای تقسیم بندی اقلیمِی کوپن1، سه محدودۀ آب وهوایی را 
داراست: آب وهوای خشک و کویری با میانگین بارش حدود 115 میلی متر؛ آب وهوای 

سرد؛ آب وهوای گرم )کالنتری خاندانی، 1387، صص 52-48(.

یافته ها
نقل وانتقال  از  را  مالش  مالک،  آن  طبق  که  است  عقدی  فقهی  و  مدنی  ازمنظر  وقف 
مصون می سازد )جعفری لنگرودی، 1363، ص252(. وقف در لغت عربی، آرام گرفتن و 
نگه داشتن و حبس کردن عین ملک و مصرف کردن منفعت موقوفه در راه خداست )دهخدا، 
1377، ج15، صص 20535-20536(. این امر، بخششی با پشتوانۀ اعتقادی و ارزشی، و 
به دوراز مطالبات مبادله های مرسوم مادی است. هرگونه تصرف در مال وقف، تصرف در 
ماِل خداوند است )جعفری لنگرودی، 1363، ص752(. پشتوانۀ ذهنی وقف نزد واقفان، 

دستیابی به توجه و لطف و بخشِش »دیگرِی قدسی«2 است.
احمدی )1380( دیرپایی سنت وقف را به نقل از برخی منابع تاریخی به قبل از اسالم 
و به روحانیون زرتشتی و پادشاهان دوران ایران باستان منتسب دانسته است. این سنت، 
میراثی معنوی با ریشه های فرهنگی و مذهبی است و با پشتوانۀ اعتقادی انجام می شود. در 
این سنْت امواِل منقول و غیرمنقول ازطریق نذر، وصیت، یا صیغه، با زمان مشخص و یا 

الی االبد به شرایط وقف درمی آیند.
تمرکز پژوهش حاضر بر موقوفاِت دارای سند وقف نامه است.

4. گونه شناسی موقوفات زنان
در دفتر ثبت موقوفات ایالت کرمان )دماک( گونه هایی متنوع از رقبات3 وجود دارد که 
زناْن آن ها را وقف کرده اند؛ ازجمله: کف گیر کوچک )دماک، موقوفۀ مشهدی عزت نساء، 
ص1(، کاسۀ چینی و ظروف مسی )دماک، موقوفۀ مریم بیگم، ص24(، فرش، قالی و کتاب 
)دماک، موقوفه های بی بی کوچک خانم و زهرابیگم، صص 33 و 127(، آغال4 و بنگاه، ملک 
و مزرعه )دماک، موقوفۀ کربالیی زینب، خیرالنساء، فاطمه نساء، شهربانو، صص 54 و 139( 
تا باغ، خانه، دکان )دماک، موقوفه های شهربانوخانم و جانی خانم، صص 40 و 57( و سهمی 
از منابع آب )دماک، موقوفه های حاجی خانم، زهرابیگم، حاجی آسیه، کربالئی خدیجه، 
معصومه و صالحه خانم، صص 1، 2 و 32(. برخی از موقوفات، مجموعه ای از چند رقبه را 

1. برگرفته از نام اقلیم شناس روسی-آملانی 
والدیمیر کوپن

2. افراد دین باور با انجام مناسک خاص یا 
ادای اعاملی ویژه در پیوندی عمیق با عنرصی 
متعالی قرار می گیرند که آن عنرص متعالی 
دیگرِی قدسی یا امر قدسی است. دریافت 
مختلف،  ادیان  در  قدسی  امر  از  آدم ها 
متفاوت است )عسکری خانقاه و سجادپور، 
در  قدسی  دیگری  صص 105-99(.   ،1383
فرهنگ ذهنی واقفان میدان این پژوهش، 

خداوند یگانه است.
اموال  به  که  است  رقبه  جمع  رقبات   .3
غیرمنقول )غیرقابل نقل وانتقال( گفته می شود 

)جعفری لنگرودی، 1363، ص338(.
حیوانات  نگهداری  محل  )آغل(:  آغال   .4

مزرعه.
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باهم دارند: »موازی سه دانگ از مزرعۀ مرجان واقعه در محلۀ جیرفت به انضمام از دو حمام 
بزرگ و کوچک واقعان در محلۀ شاه عادل از هریک پنج دانگ و نیِم تمام به انضمام چهار 
درب دکان جنب دو حمام مزبور به انضمام دو دانگ از خانۀ َدنگ خانۀ باروت کوبی1واقع 
در محلۀ شوره پزخانه2 مع َدنگ خانۀ باروت کوبی به انضمام سیزده تخته فرش، نمد و قالی 
و چهل جام و چادرپوش با طناب و اسباب و چهارده قلم ظروف مسی به موجب صورتی 
که در دفتر اموال منقول ثبت شده است« )دماک، موقوفات بی بی کوچک، ص33(. موقوفات 
تک رقبه صرفاً بخشی از یک مزرعه یا تمام آن و یا سهمی از یک یا چند منبع آبی اند: 
»موازی چهار حبه3 ازجملۀ نودوشش حبۀ مزرعۀ سردر واقعه در محلۀ معزآباد کوهپایۀ 
کرمان« )موقوفۀ مولود، ص31(؛ »موازی یک َجّره4 میاه5 قریۀ قنات غستان از شبانه روزی 
میرکمالی« )دماک، موقوفۀ صالحه، ص32(؛ »دو دانگ منابع و مجاری المیاه6از َمْقِسم7 باغ 
سرآسیاب به قرار تفصیل: یک دانگ8 میاه ]ناخوانا[، نیم دانگ میاه عباس آباد و نیم دانگ 
میاه چاه وکیل آباد« )دماک، موقوفۀ فاطمه خانم، ص3(؛ »یک دانگ میاه از مجری المیاه 
بعلی آباد باغ سرآسیاب« )دماک، موقوفۀ کربالئی خدیجه، ص2(؛ »نیم دانگ من جمله میاه 
باریکوئیۀ علیا و سفالی باغ سرآسیاب« )دماک، موقوفۀ حاجی خانم، ص3(؛ »پنج دانگ 
از منابع و مجاری المیاهِ باغ عشق مقسِم باغ سرآسیاب و به انضمام یک دانگ از منابع 
مزبورۀ دویست وچهل دانگ که کل موقوفه شش دانگ است« )دماک، موقوفۀ زهرابیگم، 
ص1(؛ »یک دانگ و یک َطسوج9 میاه از میاه بعلی آباد باغ سرآسیاب از مقسم باغ عشق 
قریۀ مزبوره« )دماک، موقوفۀ حاجی آسیه، ص1(. مطالعۀ حاضر شامل موقوفات تک رقبه 

و چندرقبه است.

فرهنگ ذهنی و عاملیت های چندگانۀ زنان
 اکثر موقوفه های ثبتی زنان واقف به نام خودشان ثبت شده است و با همان نام خوانده و 

شناخته می شود و هویت زنانۀ واقفان حذف نشده است.
کهنی«،  »فاطمه  »حاجیه خانومی«،  »مریم بیگم«،  اسامی  با  موقوفات  در  زنان  نامداری 
»شرف نساء«،  »بی بی ملکه«،  »خیرالنساء«،  »خانمی«،  آسیه بیگم«،  »حاجیه  »بی بی نساء«، 
»شهربانوخانم«، »نرجس خاتون« و ... در این دورۀ تاریخی، بر اصل و قاعدۀ نام گذاری 
موقوفات برپایۀ نام واقف داللت دارد. ثبت اسم کوچک زنان واقفه بر موقوفات، حفظ 
نام عامل، فارغ از »جنسیت« است و با فرهنگ مردساالرانۀ حاکم بر زمانۀ قاجار در تضاد 
است؛ چون در آن فرهنگ، نام زنان در فضاهای عمومی مطرح نمی شد )پوالک، 1368، 
زنان  نشان دختران و  نام و  اندِک  بر حضور  قاجار  آماری  تاریخی و  منابع  ص157(. 

برنج  کوبیدن  برای  مکانی  دنگ خانه:   .1
صدای  به علت  و  بوده است  حبوبات  و 
به  حبوبات  کوبیدن  موقع  دنگ دنگ 
)احمدی،  شده است  معروف  دنگ خانه 
هم  باروت  تهیۀ  محل  دنگ خانه   .)1400

بوده است.
2. شوره: نیرتات پتاسیم. گردی شبیه منک که 

در دباغی و باروت سازی کاربرد دارد.
3. هر ِده که مدار آبش بر 6 روز و 6 شب 
باشد شامل شش دانگ است و هر دانگ 
]یک شبانه روز[ 16 حبه است و هر حبه 
یک ساعت و نیم آب سهمیه دارد )باستانی 

پاریزی، 1392، ص244(.
4. َجرّه واحد اندازه گیری منابع آبی است که 
معرب تشت یا سبو به حساب می آید و در 

جاهای مختلف مقدار آن متفاوت است.
5. جمع ماء؛ آب ها. باستانی پاریزی )1392( 
معتقد است که این واژه ظاهراً آرامی است.

یا  آب  مجاری  آب.  جاری شدن  محل   .6
مجاری املیاه )مجری املیاه( در موقوفات فوق 

قنات است.
7. َمْقِسم: محل تقسیم آب در قنوات کرمان 

به َمقَسم معروف است.
8. دانگ: یک دوازدهم هر سهم )24 ساعت( 
برابر با 2 ساعت )علی خانی، 1395، ص103(.

شاهی  )تاریخ  آب  منبع  از  یک ششم   .9
البته  ص428(.   ،1390 کرمان،  قراخطائیان 
دهخدا طسوج را یک بیست وچهارم هر چیِز 
]شش دانگی[ دانسته است؛ یک چهارم دانگ 

)دهخدا، ذیل واژه(.

عاملیت زنان در وقف نامه های 
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در مطالعات و منابع آماری و به ویژه فعالیت های اقتصادی گواهی دارد )ورنر، 1378، 
ص116(. برخی موقوفاِت منابع آب با ُمهر زنان واقف مهر شده اند که این نشانۀ حضور 
از فاطمه دارد مریم« بر  با سجع »نَسب  زنان اشراف زاده در میان واقفان است. ُمهری 
نَسب داشتن واقفه )مریم( از بانوی قدسی )حضرت فاطمه )س(( داللت دارد و نشانۀ 

سیادت واقفه است.

5. نیت مندی زنان در موقوفات آبی
نظیر  آنان،  از  بازمانده  فرهنگی  متون  بینامتنی  نشانه شناسی  با  زنان واقف  فهم ذهنیِت 
وصیت نامۀ مریم بیگم قابل تفسیر است. او در بخشی از وصیت نامۀ خود در مذّمت ذخیرۀ 
اموال و ممانعت از وقف و بخشش آن ها بنابه جهان بینی خود آورده است: »بر اصحاب 
ثروت و ارباب مکنت -که خداوند عزّ وجل به تفضیالت خود منّت بر آن ها نهاده و بسط 
ید داده ]است[- آزرم است که از اموال خود قدری معین را غنیمت شمارد، ذخیره کرده تا 
َوباِل آن بر وی ]باشد[ َو باْل برای دیگران باشد«. رجوع به متولی حاضر موقوفۀ مریم بیگم 
نشان می دهد که معنای »دیگران« در ذهنیت مریم بیگم، فرزندان و وارثان است نه مردمان 
غیرِوارث بر واصی و »سهم وارثان تحت عنوان »ثلثی« در سندی دیگر -که دست یکی 
از نزدیکان است- تعیین شده است و منظور از آن، یک سومی است که واقفه به عنوان ارثیۀ 

جدای از وقف برای فرزندانش درنظر گرفته است« )میرحسینی، مصاحبه، 1398(.
»آگاهی استداللی« واقفه و »نیت مندی« او در مبادلۀ معنوی با امر قدسی در این بخش از 
وصیت نامه اش تبیین شده است: »باعث نگارش این رقیمۀ کریمه آن است که عاقالن فرزانه 
و کامالن زمانه، هموارۀ اوقات درصدد انتظام و اِتّساق1 امور دین و دنیای خویش و استحکام 
افعال و اعمال، خصوص آنچه سبب رضای خدا و رسول )ص( و موجب ذکر خیر و 
زاد معاد و باقیات الصالحات باشد ]هستند[«. این آگاهی استداللی در موقوفات منابع آب با 

موقعیت عامل بودن زنان واقف به عرصۀ »آگاهی عملی« درآمده است.

6. عاملیت واسطه ای زنان؛ متولی و رشایط تولیت
رکن دیگر موقوفات، تعیین متولی و شرایط تولیت است. متولی از ریشۀ »ولی« است و در 
وقف به معنای سلطه برای اصالح و بهره برداری از وقف و انفاق درآمِد آن در مسیر معین 
وقف است؛ به عبارت دیگر، تولیْت منصِب والیت مال موقوفه است که در لغت به معنای 

اداره کردن است )مصطفوی، 1396، ص65(.
در دفتر ثبت موقوفات ایالت کرمان مشاهده می شود که زنان واقف در زمان حیاتشان  1. اِّتساق: نظم و ترتیب دادن.
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خود متولی موقوفاتشان بوده اند و ناظر، وکیل و یا کارگزار مذکری را در کنار خود انتخاب 
نکرده اند: »تولیْت مادامِ حیات به خود واقفه« )دماک، موقوفۀ مالآمنه، ص110( و یا »تولیْت 

مادام الحیات به خود واقفه« )دماک، موقوفۀ زهرابیگم، ص1(.
واقفان پس از خودمتولی گری بر موقوفه در زمان حیاتشان، سلسله مراتب متولیان و 
نیز ناظراِن متولیان بعداز خود را به طور مشخص مکتوب کرده اند: »تولیت مادام حیات به 
خود واقفه و بعداز فوت مفّوض است به اَصلح و اَتقی اوالد ذکور واقفه، نساًلبعدنسل 
و با انقراض اوالد ذکور واقفه، مفّوض است به اصلح و اَتقای اوالد ذکور مشهدی حسن 
زوج واقفه و با عدم ذکور، به ذکور از اناث اوالد هر دو طبقۀ ]مذکور[ هرکدام که صالح و 
تقوی آن ها زیادتر باشد مفّوض است« )دماک، موقوفۀ مالآمنه، ص110(؛ »تولیت مفوض 
است به آقاشیخ علی ولد آقاشیخ حسن و بعد هرکس را که آن ها معین نموده باشند و همیشه 
تعیین متولی االحق با متولی سابق است« )دماک، موقوفۀ بی بی بزرگ، ص110(؛ »تولیت 
مفوض است به آقامیرزاامین اهلل فرزند واقفه و بعداز آن ها مفوض است به اکبر اوالد ذکور 
از اناث و با عدم آن به کبری از اناث و با انقراض اوالد مزبور مفوض است به ]دیگر[ 
اوالد واقفه و با انقراض آن ها مفوض است به اعلم علماء اثنی عشری« )دماک، موقوفۀ 
بی بی زینب بیگم، ص110(؛ »تولیت دو دانگ که برای مصرف تعزیه داری است مفوض 
است به آخوندمالحسن و نظارت به خود واقفه و تعیین متولی و ناظراالحق با متولی و 
ناظر سابق است؛ و تولیت سه دانگ که وقف بر اوالد واقفه است مفوض است به اوالد 
ذکور واقفه، هرکدام که به صفت رشد و صالح و امانت و دیانت موصوف باشند و با 
انقراض اوالدِ ذکور، متولی و ناظر مفوض است به اوالد اناث آن ها به شرط رشد و دیانت« 
)دماک، موقوفۀ بی بی نصرت، ص135(؛ »تولیْت مادام الحیات به خود واقفه و بعداز فوت 
مفوض است به آقامالرضا فرزندزادۀ واقفه و بعد به اوالد ذکور متولی مزبور به شرط صالح 
و رشد و با عدم ذکور، به ذکور از اناث، و شرط است که هر متولی، متولی بعداز خودش 

را معین نماید« )موقوفۀ فاطمه نساء، ص138(.
مراتب تولیت در این موقوفات دو گونه است:

انتقال به نخست زادگان مذکر )اوالد ذکور  1. خود واقفان تا زمان حیات، سپس 
اکبر(، مرحلۀ بعد انتقال به اوالد ذکور ارشد، حائز مالک برترِی اَصلح و اَتقی، موصوف 
به صفت رشد و صالح و امانت و دیانت، انتقال در مرتبۀ سوم به اوالد ذکور از ذکور، 
حاکم شرع، امام جمعه و یا افراد محلی شایسته. در این گونه، پایگاه جنسیتی فرزند واقف و 

نخست زاده بودن او شرط اصلی تولیت است.
2. مسیر دیگر تولیت پس از نخست زادۀ مذکر از خاندان واقفه، با عمومیت بیشتر 
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به ترتیب زیر است: اوالد ذکور از اناث، اوالد اناث از ذکور، اوالد اناث از اناث و درصورت 
انقراِض نسْل تولیت به معتمدان و صلحا منتقل می شود.

اهمیت تعیین تولیت موقوفات را می توان با نشانه شناسی بینامتنی در سندی با منشأ 
آرشیو مردمی مشاهده کرد که پس از فوت متولِی نخست، در دعوی فرزندزادۀ صغیر، 
شناخت متولِی اصلح را به شرِط معین شده توسط واقفه برای تولیت ارجاع داده است. 
»برفرض که تولیت هم با او بوده ]باشد[، بعدازآنکه اوالد ذکور واقفه منحصر باشد به 
یک طفل صغیری و عالی جاه حاجی نصراله خان ]متولی موقوفه[، چون واقفۀ موقوفۀ 
مرقومه، اهلیت را شرط نموده اند، لذا راجع می شود تولیت اعیان و رقبات موقوفۀ مزبوره 
به حاج نصراله خان و اختصاص به مشارالیه داده! و آقا سیدمحمدعلِی مرقوم، ابداً حق 
مزاحمِت حاج نصراله خان، متولی شرعی موقوفۀ مرقومه را ندارد و مقتضِی اسناد معتبرۀ 
ملحوظه، لهذا احدی را به هیچ وجه من الوجوه غیراز حاجی نصراله مذکور، حق مداخله و 
تصرفی در موقوفۀ مرقومه نبوده«. همان گونه که مشاهده می شود در این سند نیز شاخص 
اول صالحیت برای متولیان، ذکورزادۀ نخست بودن، بیان شده و در مرتبۀ دوم از اهلیّت 
سخن رفته است. اهلیت نداشتن، داشتن صفاتی مانند جنون، َسَفه1، صغر، ورشکستگی و 
سایر خصایص سبب محرومیت از حقوق بوده است و به عبارتی شخص برای تصرف در 
مال خود باید عاقل، بالغ، رشید و غیرورشکسته باشد )جعفری لنگرودی، 1363، صص 

.)98-97
شناخت بستر و زمینۀ فرهنگی و اقلیمی این منطقه، مؤید پایگاه آب به عنوان نماد 
عاملیت در فرهنگ و منبع قدرت در جغرافیای فرهنگی معیشت قناتی است که بر اهمیت 
و تأکید زنان واقف در تعیین شروط معین برای تشخیص متولیان در وقف نامه ها می افزاید. 
قدرت زنان و تسلط مردان در مدیریت موقوفات منابع آب، دو شیوۀ هم زیستی مردم با 
محیط اجتماعی و طبیعی و شکل گیری هویت های مجزاست. مردم دریافتشان از مردم بودن 
را در کدهای مشترکی بروز می دهند که رفتار را هدایت می کند. این رفتارها در رفتارهای 
جنس های متفاوت با یکدیگر و نیز دررابطه با منابع ارزشمند و امور ماوراءطبیعی نمود 
می یابد. در این جوامع قدرت با جنسی است که تصور می رود با نیروهایی در تماس است 

که مردم به آن ها متکی اند )بوی، 1394، ص168(.
الیۀ عمیق تر مالکیت منابع آبی زنان واقف در رمزگان حافظۀ جمعی ایرانیان در 
اسطوره شناسِی »اَرِْدویسور2 آناهیتا« یا همان الهۀ آب هاست. اسطوره، نظامی فرهنگی است 
که بیانگر جهان بینی ای کلی دربارۀ جهان، منشأ آن، مقام و موضع انسان در طبیعت است 
)عباسی و همکاران، 1396، ص118(. اسطوره در ناخودآگاهِ جمعی حضور دارد و از 

1. َسَفه: بالهت؛ نادانی؛ کم خردی.
aredvīsūr .2: لقب ایزدبانو آناهیتا که فرشتۀ 

موکل بر آب هاست.
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نسلی به نسلی منتقل می شود و مردم آن را در زندگی خود و نیازهای مداوم خویش حاضر 
بن مایه های  فسایی، 1383، ص16(. شناخت  )رستگار  بخشیده اند  تداومش  و  یافته اند 

فرهنگ ذهنی و سنت ها از مسیر نظام فرهنگی اسطوره ها میسر است.
هستۀ معناشناختِی تعیین متولی و تقدیم موقوفات منابع آب به ذکورزادگان نخست، 
روایتی هم ریشه با نگارکندی در نقش رستم فارس1 است. این نگارکند، برپایۀ رسمی کهن 
در پادشاهی از دورۀ هخامنشیان تا قاجار )زرین کوب، 1380، ص13(، راوِی خاموِش 
انتقال سلطنْت برپایۀ حِق »نخست زادگی مذکر« و یا شرط »مذکر اصلح« در قالب »تبار 
دوسرپادشاهی« است که برخی از محققان به پیروی از زاره و براساس بندی در کتیبۀ نرسه 
در پایکولی، واسطۀ انتقال دیهیم شهریاری در این نگاره را الهۀ آب ها )آناهید یا آناهیتا( 
)خراشادی و وحدتی نسب، 1393( نشانه شناسی کرده اند. این گواه باستانی، از عاملیت 
واسطه ای ایزدبانوی آب ها در انتقال قدرت در رمزگان فرهنگی حافظۀ جمعی ایرانیان نشان 
دارد و در فرهنگ بینامتنی، انتقال تولیت موقوفات منابع آبی -که نماد قدرت در معیشت 
قناتی است– توسط زنان واقْف به نخست زادگان مذکر را هم ردیف با نقش ایزدبانوی 
آب ها )خدایگان آب ها( در این نگاره بازآفرینی می کند. زنان در این فضا به مثابۀ خدایگاِن 
منابع آب، نشان قدرت و عاملیت در موقوفات را ذیل نام متولی به دیگری واگذار می کنند 
و سلسلۀ متولیاِن پس از متولِی برگزیده را نیز مشخص می سازند و موقعیت خود را در 

عاملیت واسطه ای هویدا می کنند.

7. عاملیت زنان و آگاهی عملی
زنان با آگاهی عملی، منطبق با ساختار اجتماعی و فرهنگی خود با سنت وقف همراه می شوند 
و در تعیین محل مصرف موقوفات و حدود آن ها اقدام می کنند. ساختار سنت وقف در قالب 
قراردادی اجتماعی و سامانه ای فرهنگی، خروج متولی و دیگر افراد از نیات واقف در تعیین 
حدود و فضای هزینه کرد موقوفه را -مگر با شرایط خاص و محدود- تحدید کرده و این خود 

موجب شده است تا عاملیت واقفان در توزیع درآمد موقوفات در شبکۀ نیاتشان تثبیت شود.
زنان، مصارف موقوفات خود را در گونه های زیر تعیین کرده اند: »بعداز مخارج 
ُملکی و مِلکی و تعمیرات الزمه، بقیۀ عایدات را دو نصف نمایند. یک نصف را محض 
تعزیه داری حضرت سیدالشهداء نمایند و نصف دیگر را خمساً تقسیم نمایند. دو خمس 
را متولی حق التولیه بردارد و یک خمس را حق النظاره و دو خمس دیگر، چنانچه خرید 
اسباب تعزیه داری یا تعمیر آسیاب های وقفی اگر الزم باشد بنمایند؛ َوااِّل بدهند به زوار 
1. سنگ نگاره ای متعلق به دورۀ ساسانیانکربالی معلی و مشهدالرضا« )دماک، موقوفۀ بی بی کوچک خانم، ص33(؛ »بعداز مخارج 
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ُملکی و مِلکی عواید یک طاق از موقوفۀ مزبوره ]را[ صرف تعمیر حسینیه و تعزیه داری 
نمایند و عواید چهار طشته1 را به جهت حق التولیت صرف معیشت خود نمایند« )دماک، 
موقوفۀ صبیۀ رضاقلی خان، ص48(؛ »بعداز وضع مخارج ُملکی و مِلکی و یک عشر 
حق التولیْت بقیه را در ماه محرم، صرف تعزیه داری نمایند« )دماک، موقوفۀ حیات خانم، 
ص56(؛ »بعداز وضع مخارج ُملکی و مِلکی و یک عشر حق التولیت، در شب عاشورا در 
آستانۀ متبرکۀ حضرت بی بی حیات صرِف تعزیه داری و آب و آش نمایند« )دماک، موقوفۀ 
فاطمه، ص68(؛ »در تاریخ تحریر لغایت یک صد و ده سال کامل قمری، بعداز وضع 
مخارج ُملکی و مِلکی بقیه را بر پنج خمس فرض ]کند[، یک خمس را متولی حق التولیت 
بردارد و چهار خمس باقی را بعداز فوت عالیه و تجهیز و تکفین و مراسم فاتحه و قاری و 
هفتم و خیراِت لیالِی جمعه در غیاب و قربانی و عاشوری تا سه سال معمول دارند و دیگر 
آنکه همه ساله مقداری که صالح دانند شخصی را اجیر نمایند که صوم و صلوات2به جا 
آورده و نیز حجۀ میقاتی3 استیجار نمایند و نیز عظام ]ناخوانا[ را در سال کربال نمایند و 
هرساله عواید چهار خمس را بعداز اَعمال مذکورِ فوق، صرف در ماه رمضان و اطعام 
مسلمین در ماه ذی حجه در عید غدیر نمایند« )دماک، موقوفۀ بی بی فاطمه بیگم، ص102(؛ 
»بعداز وضع مخارج ُملکی و مِلکی، مادام که از اوالدِ واقفه متولی باشد، همه باید دو من 
نیم روغن چراغ جهت روشنایی مسجد جامع مظفری کرمان بدهند و باقی عوائد را متولی 
به جهت حق التولیت خود بردارد و زمانی که تولیت به مباشر مسجد جامع برسد یک عشر 
را به جهت حق التولیت خود بردارند و باقی را به جهت روشنایی مسجد جامع بپردازند« 
)دماک، موقوفۀ زینب خانم، ص103(؛ »بعداز وضع مخارجات ُملکی و مِلکی مادام که 
خود واقفه متولی است هرساله مبلغ پنج هزار دینار ازقرار فروشِی یک هزار دینارِ وضْع 
گوسفندی خریداری نموده در عید اضحی به جهِت قربانی نمایند و باقی را در روز هجدهم 
ذی حجه، عید غدیر میهمانی نمایند و تتمۀ عواید را به عوض حق التولیت متصرف شود 
و زمانی که تولیت به اوالد واقفه رسد بعداز وضع مخارج ملکی و ملکی، مبلغ مزبور را 
هریک به قدرالحصه وضع نموده و تحویل اکبر اوالد نموده که در ِعیَدین کبیَرین به شرایط 
فوق عمل نمایند و تتمه را عوض حق التولیت متصرف شوند و زمانی که تولیت به خواجه 
ابوالقاسم و اوالد آن ها و علما رسد بعداز وضع اخراجات و اخراج مبلغی پول برای ِعیَدین 
یک ثلث را متولی عوِض حق التولیت متصرف ]شود[ و یک ثلث را خرج تعزیه داری 
]کند[ و ثلث دیگر را به فقرا و مساکین و زوار ائمۀ اطهار صرف نمایند« )دماک، موقوفۀ 
بیجه سکینه4، ص143(؛ »مادام که تولیت با خود واقفه است هرساله از حاصل رقبات وقفی 
مقدار سه هزار من گندم بدهد به سکنۀ مدرسۀ اکبریۀ واقعه در دولت آباد قهستان سیرجان 

1. واحد مالکیت آب معادل 18 دقیقه.
2. صلوات: جمع صالت؛ دعاها؛ منازها. چون 
در مناز دعا وجود دارد به آن صالت گفته اند؛ 
وگرنه اصل صالت به معنای دعا و درود است.

3. »حّج میقاتی« به حّجی گویند که کسی 
یکی  از  دیگری  از  به نیابت  یا  خود  برای 
میقات محل  کند؛  میقات ها قصد حج  از 
احرام بسنت است. حج میقاتی درمقابل »حج 
بلدی« قرار دارد. در حج بلدی از بلد )محل 
یا میت مدنظر( قصد حج  زندگی شخص 

انجام می شود.

4. بیجه: مصغر و مخفف بی بی است.
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که خواجه محمداکبر َعمِّ واقفه احداث نموده و باقِی حاصل را بعداز مخارجات ُملکی و 
مِلکی، خود واقفه به عنوان حق التولیت تصرف و صرف نماید و هرگاه تولیت به خواجه 
محمدحکیم رسد به قرار فوق عمل نماید و زمانی که تولیت به اوالد واقفه منتقل شود بعداز 
وضع و پرداخِت سه هزار من گندم، مذکور فوق را فی مابین خود و سایر اوالدالذکور مشِی 
َحظِّ ااْلُنْثَیَیْن1 قسمت نمایند و نیز زمانی که تولیت به اقربا برسد بعداز پرداخت سه هزار 
من گندم به سکنۀ مدرسۀ اکبریه بقیه را میانۀ خود و اوالدان خواجه محمداکبر و خواجه 
محمدحکیم تقسیم نمایند و از حاصِل یک دانگ و نیِم سعادت آباد که بعداً در حاشیۀ 
وقف نامه ضمیمه نموده]اند[ هرساله مقدار هفت صد من گندم به شرح فوق به سکنۀ مدرسۀ 
مزبور تسلیم و باقی را به قرارِ مشروِط فوْق معمول دارند« )دماک، موقوفۀ شهربانوخانم، 
ص159(؛ »و قسمت سوم را به جهِت تعمیر حسینیه و خانۀ وقفی و تعمیر آسیاب های 

وقفی نمایند« )دماک، موقوفۀ حاج معصومه خانم، ص165(.
همان گونه که مشاهده شد، حراست از منابع آبِی موقوفه اولویت زنان در تعیین 
مصارف موقوفات است. این زنان عایدات منابع آبی موقوفه را در سه بخش اولویت 
داده اند: 1- پرداخت هزینۀ تعمیر و نگهداری )نفقۀ( موقوفه: در عموم مداخل ثبت شده در 
»دماک«، نخستین محل مصرف درآمد موقوفاِت منابع آبی با ذکر کلمۀ نفقه و یا با عنوان 
مخارج مِلکی در عباراتی نظیر »بعداز وضع مخارج ُملکی و مِلکی« و یا »بعداز وضع مایلزم 
اخراجه از مالیات و نفقه« مشخص شده است. تخصیص درآمد موقوفات در این ساختار، 
بنابه قناتی بودن موقوفات منابع آبی است؛ زیرا در این منابع، تخصیص هزینۀ الی روبی، 
تعمیر و آبادانی چاه ها، مجاری و مظاهر قنات ها به نام »نفقۀ قنات« به صورت خودگردان 
توسط مالکان این دسته از منابع آبی تأمین می شود )علی خانی، 1395، ص83(. در این 
ساختار فرهنگی و شرایط اجتماعی و اقلیمی، اکثر زارعان فاقد زمین و آب بوده اند و گاه 
بعضی از مالکان، زمین و آب را به رعایا اجاره می دادند و با دریافت اجاره از رعایا، پول 
نفقۀ آب قنات را فراهم می کردند و موظف بودند که بخشی از درآمد خود را برای مرمت 
و نگهداری قنات صرف کنند )لمبتون، 1362، صص 518-520(. زنان واقف حتی پس از 
مرگ نیز، خود مالک دائمی موقوفاِت آبی می مانند و باید در پرداخت سهم خود از نفقۀ 
قنات حتی پس از فوتشان نیز مشارکت داشته باشند. 2- پرداخت مالیات موقوفه به دولت: 
توجه به پرداخت مالیات که منشأ نقدینگی خزانۀ حاکمان آن دوران برای مصارف شخصی 
و عمومی بوده است در سه مورد از وقف نامه های مشاهده شده با ذکر کلمۀ »مالیات« و 
در مابقی اسناد با عنوان »مخارج ُملکی« مشخص شده است. 3- پرداخت دستمزد متولی 
موقوفه و ناظر متولی: در تمام وقف نامه های مشاهده شده دستمزد متولی از سهم عایدات 

1. مشی َحظِّ ااْلُْنَثَیْین: روش سهمیۀ دو دخرت 
برای هر پرس. یوِصیکُم اللَُّه ِفی أَْواَلِدکْم ِللذَّکِر 
دربارۀ  به شام  ااْلُْنَثَیْیِن: خداوند  َحظِّ  ِمْثُل 
فرزندانتان سفارش می کند، سهم پرس چون 
سهم دو دخرت است )ابتدای آیۀ 11 از سورۀ 
نساء که دربارۀ نحوۀ تقسیم ارث دخرت و پرس 

توضیح می دهد(.
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موقوفات منابع آبی تعیین شده است. به طور عموم سهم یک دهم از عایدات را به عنوان حق 
متولی درنظر گرفته اند: »وضع ُعشر حق التولیه« و »جمیًع ]جمیعاً[ یک عشر«.

پس از تعیین اولویت های فوق در راستای پایداری موقوفات، اهم مصارف موقوفات 
و مشارکت اقتصادی زنان در پایداری آیین های مذهبی است: زنان واقف برای دوران 
پس از مرگشان هم همانند زمان حیاتشان سهمی از موقوفاتشان را برای تداوم امور دینی، 
ارزش ها و عقاید مذهبی شان درنظر گرفته اند و با سلیقۀ زنانه شان در سامان دهی حیات 
فرهنگی و مذهبی اقدام کرده اند: »خرج عزاداری حضرت سیدالشهدا«؛ و یا »به مصرف 
آب و آش و روضه خوانی و اجرت ذاکرین«؛ و مقررنمودن اقالم پذیرایی نظیرِ »قلیان و 
تعزیه داری حضرت سیدالشهداء«؛ و یا تهیۀ لوازم و تجهیزات در قالب ساخت، تعمیر، 
تجهیز )روشنایی و خرید لوازم پذیرایی، قالی و...( و آبادانی امکنۀ مذهبی: »باید دو من 
]و[ نیم روغن چراغ جهت روشنایی مسجد جامع مظفری کرمان بدهند«؛ »به جهت تعمیر 

حسینیه و خانۀ وقفی« و یا اماکنی نظیر آسیاب ها.
زنان در تعیین قلمرو مکانی و زمانی آیین ها مانند: »در خانۀ خود واقفه« و یا »در عید 
اضحی به جهت قربانی«، »در روز هجدهم ذی حجه عید غدیر میهمانی نمایند«، »در ایام 
محرم مابین باغ سرآسیاب« و یا »تکیۀ پائین حسینیه«، نیز برای ضیافت قدسی شان آشکارا 

مداخله کرده اند.
واقفان زن با تقویت مناسک و آیین های مذهبی نظیر مراسم سوگواری و تعزیه داری، 
سهمی مؤثر در بازتولید چرخۀ جهان بینی، ارزش ها و نگرش های فرهنگی و مذهبی خود 
داشته اند و »عاملیت غیابی« را در پشتیبانی از ساختار »تعزیه داری به مفهوم هنری نمایشی 

که بسیار مدیون وقف است« )عناصری، 1372، ص39( تداوم بخشیده اند.
تعیین محل مصرف موقوفات آبی توسط خود زنان واقف، نشان از »مرگ آگاهی« 
در الیه های زیرین ذهنیتشان دارد. آن ها مبتنی بر تفکر خود به وقف اموالشان پرداخته اند 
و این مسیر، معکوس فرایندی است که راپاپورت1 در آن به »تنزل مرتبت« امر قدسی یاد 
می کند. راپاپورت بر این باور است که اهداف مادِی نظام های پایین مرتبه، جایگاهی را که 
شایستۀ ارزش هایی با عمومیت بیشتر است غصب می کنند و مدعی تقدس می شوند و 
حتی ممکن است شادی و لذت انباشت سرمایه و کاالهای مادی را هم ترازِ سعادت و 
تقدس بپندارند و این چنین به ورطۀ تنزِل مرتبت فروافتند و نتایج مصیبت باری را برای 
بوم سازگان )اکوسیستم( به بار آورند )بوی، 1394، ص154(. واقفان زن دستیابی به سعادت 
و رستگاری را بیش از لذت دنیوِی تجمیِع منابع مادی مدنظر داشته اند و ازاین رو با وقف 
اموال خود، سبک بالی و فراغت روح را گامی برای رستگاری و ارتقاِی مرتبت و دستیابی  1. Rapaport
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به تقدس دانسته اند و نیز با تعیین نفقه و اولویت دادن به تعمیر و آبادانی منابع آب موقوفه، 
حفاظت بوم سازگان را درنظر داشته اند.

8. محدودیت های ساختار و بازتولید محدودیت در عاملیت زنان
در مشاهدات این پژوهش، تنها دو فقره موقوفه با تعیین مصرف در حوزۀ علم و دانش 
آمده است که گواهی است بر محرومیت زنان دوران قاجار از فضاهای آموزشی و یا 
کم اعتنایی ساختار معیشت قناتی به تحصیل و ترویج دانش )لباف خانیکی، 1385، ص25(. 
رابطۀ ساختار و عاملیت در این فضا، محدودیت زنان در دسترسی به فضاهای آموزشی را 
عاملی محدودکننده در شکل گیری فرهنگ ذهنی قشر زنان واقف و بازتولید ذهنیتشان در 
مسیر ساخت و آبادانی مدارس، تهیۀ کتب و حمایت از مدرسان و طالبان علم در تعیین 

مصارف موقوفاِت آبی نمایش می دهد.

9. عاملیت زنانه؛ عقالنیت و دیگرخواهی
هدف  جامعۀ  به  موقوفات  از  رکن  این  در  »دیگرخواهی«  با  توأم  »عقالنیِت«  با  زنان 
-موقوفٌ علیهم- می پردازند. مشاهده می شود که زنان موقوفاتشان را در دو سطح خویشان 
و دیگران، به اوالد و فرزندان و یا ایتام، سادات و زوار اماکن مقدس تخصیص داده اند: 
»شرط نمود عالیۀ مزبوره که از تاریخ تحریر همه ساله سالی مبلغ پنج تومان تا زمان بقاء 
و حیاِت حاجیه بی بی آمنه بیگم صبیۀ مرحوم آقاسیدمحسن )همشیره زادۀ1 عالیه( بدهند و 
وقتی که فوت نمود مقطوع نمایند« و یا »زمانی که تولیت به اوالد واقفه منتقل شود بعداز 
وضع و پرداخِت سه هزار من گندم، مذکورِ فوق را فی مابین خود و سایر اوالدالذکور مشِی 
َحظِّ ااْلُنْثَیَین قسمت نمایند«. زناْن خیرات و مبرات را نیز به شرط شناسایی افراد مشخص 
به توسط عالمان، در جامعۀ هدف خود گنجانده اند: »بقیه را به صواب دید آن عالم به فقرا و 
مستحقین اثنی عشری برسانند«؛ »همه ساله مقداری که صالح دانند شخصی را اجیر نمایند 

که صوم و صلوات به جا آورده و نیز حجۀ میقاتی استیجار نمایند.«

10. جمع بندی و نتیجه گیری
هر جامعه ای در هر هنگامه ای از تاریخ، خود را در انبوهی از نهادها، زیست مایه ها و 
بن مایه های اجتماعِی مادی و غیرمادی نشان می دهد و از هم آمیزی سامان مند این بن مایه ها 
در دورانی ویژه، چیزی پدید می آید که به آْن نظام یا سامانۀ اقتصادی-اجتماعِی هم نیاز 
آن دوران گفته می شود. بدین گونه وقف به عنوان سامانه ای اقتصادی-اجتماعی در راستای 
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پاسخ به نیازهای مردم در دوره های مختلف در پهنۀ ایران حضور داشته و در دوران قاجار 
به یکی از پویاترین نظام های اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است.

سهم زنان در موقوفات ایالت کرمان مؤثر است. به دلیل اقلیم خشک و معیشت قناتی 
کرمان، مالکیت و دسترسی به منابع آب به زنان فرصت حضور در سپهر خصوصی و 
عمومی را داده است. زنان با عقالنیت و خردورزی، دسترسی به منابع آب را در سطوح 
ُخرد و کالن به کار گرفته اند و عاملیت خود را در چگونگی استفاده از این منابع نمایش 

داده اند.
رفتار محدود و یا بازِ ساختار، یکی از عوامل تعیین کنندۀ چگونگی عاملیت زنان در 
سطح کالن )جامعه( است. عرصه های معین در نیات زنان در طریق مصرف رقبات آبی، 
به گونه ای بازتاب شبکۀ ارتباطات اجتماعی آنان در فضاهای غیرخانگی است. محدودۀ 
تعامالت و مراودات اجتماعی زنان دورۀ قاجار را فضاهای دسترس پذیر برحسب تفکیک 
جنسیتی چون تعزیه، مسجد، تکیه، حسینیه، اماکن زیارتی و بقاع متبرکه و عدم دسترسی 
به برخی فضاها مانند مدرسه و مکتب تعیین کرده است. این رویکردِ ساختار در دسترسی 
به فضاها بنابه جنسیت، عاملیت زنان را در برخی موقعیت ها پررنگ تر و در برخی عرصه ها 

کم نمودتر کرده است.
وقف آب، نمادی از عاملیت چندگانۀ زنان در دسترسی به منابع آبی است. زنان در 
مکتب وقف، آب -این نادرۀ کرمان- را در دوگانه ای رفتاری هم به خارج از دسترس خود 

رانده اند و هم آن را برای همیشه در ید قدرت خود نگه داشته اند.
عاملیت فردی زنان در سطح ُخرد با هدف بهره مندی از الطاف دیگرِی قدسی و 
مرگ آگاهی، نیل به باقی الصالحات و خیر پایدار را برای خود مطالبه می کند و سهمش از 
منابع آبی را پیشکش دیگرِی قدسی )خداوند( می کند. انگیزۀ اصلی این عامالِن آگاه، تولید 
امنیت وجودی است. این گروه با »مرگ آگاهی« -که ادگار مورن آن را بنیان فاعلیت برای 
شکل گیری هویت انسانی سوژه می داند- حسنه ای را پیش از خود به امر قدسی تقدیم 
می دارند تا خود را از حالت مفعولی درمقابل مرگ )عامل معنابخش( به موقعیت فاعل و 

یا عامل درآورند.
عاملیت نمایندگی واقفان زن، در تعیین متولیان و ناظران -به عنوان وکیالنی برای انجام 

کنش های معین شده در مسیر نیاتشان در محل مصرف موقوفات- رخ می نماید.
عاملیت جمعی زنان با عقالنیت و خردورزی، به پرداخت حقوق نمایندگانشان اعم 
از متولی، ناظر، افراد خاص، و بهره مندی اجتماع و جامعۀ پیرامونی شان و نیز هزینه و نفقۀ 
حراست و حفاظت از منابع آب که بخش مهمی از زیست بومشان است تعلق می گیرد و 
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شاید عاملیت آنان را در سطوح مختلف و مستدام در حالت فقدان فیزیکی شان، بتوان در 
مفهوم »عاملیت غیابی« بنیان نهاد.

زنان مالک منابع آب با آگاهی عملی در موقعیت واقف به بازتولید هویت فرهنگی 
و اجتماعی خود، و تقویت بنیه ها و آیین های مذهبی پرداخته اند و به اصالحات اجتماعی 
در جامعۀ خود منطبق بر سرمایه های فرهنگی و عرف جغرافیای فرهنگی شان مبادرت 
ورزیده اند. زنان با عقالنیت و هدف مندی، با مصرف موقوفاتشان در مسیر کسب رضایت 
آیین های سوگواری، برگزاری  و خشنودِی دیگرِی قدسی در قالب های فرهنگی نظیرِ 
جشن های مذهبی و هنرهای نمایشی-مذهبی، نظام ارتباطات نمادین مذهبی را تداوم 

بخشیده اند و عاملیت خود را در عرصه های گشوده آشکار ساخته اند.
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1. مقدمه
اسناد اقتصادی مهمی از موضوع قاچاق در حوزۀ اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان 
در برهۀ زمانی 1300 تا 1320 شمسی، در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران 
وجود دارد. در این پژوهش برای تطابق اسناد به دست آمده با مدارک دست اول و موثق، 
روزنامه های سیاسی و نظامی این دوره به همراه مجالت اقتصادی و گمرکی به صورت 
روزبه روز بررسی شد؛ بااین حال به علت ماهیت امنیتی و قضایی موضوع و ممکن نبودن 
انعکاس آسان مسائل آن به وسیلۀ مقامات و درج در مطبوعات وقت، به سختی می توان 
مستنداتی درزمینۀ قاچاق در کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس و دریای عمان به دست 
آورد. براین اساس پژوهشگر سعی کرده است با تکیه بر اسناد رسمی دولتی به الیه هایی 
از این موضوع پی ببرد. تاآنجاکه نگارنده می داند تاکنون به روش اسنادی به قاچاق کاال 
در حوزۀ خلیج فارس و دریای عمان در دورۀ رضاشاه، پرداخته نشده است و این تحقیق 

می تواند فتح بابی برای مطالعات افزون تر باشد.
در این نوشتار سعی شده است به پرسش زیر پاسخ داده شود:

ابعادی را فرا  با قاچاق چگونه بوده و چه  عملکرد دولت پهلوی اول در مبارزه 
گرفته است؟

در فرجام نتیجه گرفته می شود که مبارزه با قاچاق به صورت بنیادی یکی از برنامه های 
مرتبط با تحوالت اقتصادی این دوره بوده است و دستگاه حاکمه به ماهیت نابودکنندۀ این 
موضوع اعتقاد داشته و تمامی تالش خود را برای ریشه کن کردن یا محدودیت آن انجام 
داده است؛ اگرچه موفقیت این فرایند به علت گستردگی موضوع و منافع نامشروع حاصل از 

آن با فرازونشیب های متعددی روبه رو بوده است.

الف. اقدامات حقوقی و تجاری
براساس نظر سیاست مداران ایرانی نوسازی اقتصادی و رونق تجارت، هم چنین تصویب 
مجموعه قوانین تشویقی بازرگانی و محدودکنندۀ تجارت غیرقانونی از مهم ترین عوامل 
دورکردن بومیان از گرایش به سوی درآمدهای حاصل از قاچاق بوده اند. پیرو این سیاست، 
تالش های مستمر و فزاینده ای برای رونق و آبادانی جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای 
عمان انجام شد. در 30 جوزای )خرداد( 1301 برای جلوگیری از کشتار بره و کاهش 
دام های پرورشی، صدور پوست بره ممنوع شد )رحیم زادۀ صفوی، 1308، ص202(. در 
بهمن این سال برای مبارزه با قاچاق ارز و فلزات گران بها پیشنهاد شد تا خروج روپیه 
کاماًل آزاد شود و کاپوتاژ1 طال و نقره از تمام بنادر به بندرهای دیگر در منطقۀ خلیج فارس 

یا  کاپوتاژ )cabotage(: حمل ونقل کاال   .1
مسافر از نقطه ای زمینی یا دریایی در کشور 

به تقطه ای دیگر در هامن کشور.
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انجام شود )طوفان، س2، ش52، 22حمل1302، ص2(. براساس بخشنامۀ شمارۀ 11895 
مورخ 21خرداد1304 وزارت مالیه، برای مبارزه با قاچاق کاال، ورود اجناس انحصاری 
قند، شکر و چای تنها به بنادر اهواز، محمره، بوشهر، لنگه، بندرعباس، جاشک )جاسک( 
و چابهار مجاز شد )حبل المتین، 13شهریور1304، ش23، ص28(. در آذرماه 1305، هیئت 
وزیران قانون سوزاندن و غرق کشتی های مورداستفادۀ قاچاقچیان را درمألعام، اعم از 
اینکه به »اتباع داخله یا خارجه« متعلق باشد تصویب کرد )حبل المتین، س34، ش23، آذر 
1305، ص19(. در 11اردیبهشت1307، قانون استقالل گمرکی و اجازۀ انعقاد قراردادهای 
مخصوص گمرکی با دول خارجی تصویب شد )گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، 
1356، ج1، ص66(. در 13اردیبهشت1307 نظام نامه و تعرفۀ گمرکی ایران تصویب و 
اعالم شد )قلم آزاد، شمارۀ 11-2، آذر 1308، صص 6-8(. در 29 اسفند همین سال 
قانون جدید انحصار دولتی دخانیات تصویب شد )رحیم زادۀ صفوی، 1308، صص 205-
206(. انبارهایی برای نگهداری توتون و تنباکو و امکان نظارت بر خریدوفروش آن، در 
جنوب ساخته شد )قلم آزاد، ش50، فروردین 1309، ص3(. در مهر 1308 برای مبارزه 
با قاچاق، قانون تخفیف تعرفۀ صادرات و واردات مروارید از بنادر جنوب و لنگه مبتنی بر 
کاهش 25درصدی تعرفۀ ورودی و 20درصدی تعرفۀ خروجی مروارید به تصویب رسید 

)حبل المتین، س37، ش 42-43، 16مهر1308، ص20(.
در سال 1309 الیحۀ آزادی ورود روپیه به ایران تصویب شد، درنتیجه از قاچاق آن 
کاسته شد )قلم آزاد، ش 8-9، مرداد و شهریور 1309، ص19(. در همین سال ممنوعیت 
قطع اشجار جنگلی با هدف مبارزه با قاچاق چوب اجرا شد )قلم آزاد، ش12، اردیبهشت 
1310، ص9(. با هدف سرعت بخشیدن به فعالیت گمرکات، با ترخیص کاالهای وارداتی ای 
که با میزان تعهد آن ها در بندرعباس یک صد ریال اختالف ارزی داشتند موافقت شد 
)ساکما، 240/1460(. یکی از علل گرایش به سوی قاچاق، مشکالت مربوط به چگونگی 
انتقال کاالهای وارداتی تجار از مبادی ورودی و خروجی بود. عوامل گمرکات ایران به ویژه 
در بندرعباس موظف شدند کاالهای وارداتی تجار را سریع تر ترخیص کنند و به بازارهای 
انتقال دهند )ساکما، 240/2511(. برای گسترش روابط اقتصادی با  مصرف و فروش 
همسایگان عرب در خلیج فارس و دریای عمان و با هدف توسعۀ حمل کاال به مناطق 
جنوبِی تنگۀ هرمز ازجمله بحرین )ساکما، 240/5983( و عمان و مسقط صدور جواز 
صادرات مال التجاره تسهیل شد و افزایش یافت. این گونه تسهیالت به بازرگانان کشورهای 
عرب منطقه که به صدور کاال به ایران عالقه مند بودند نیز اعطا شد )ساکما، 240/292(. 
مشکالت ناشی از ورود اتباع ایرانی و خارجی ای که گذرنامه نداشتند و خواستار ورود به 
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ایران بودند رفع شد و زمینه برای صدور سریع ویزا برای این گونه افراد مهیا شد )ساکما، 
240/1138(. مشکالت این گونه افراد موجب گرایش آنان به سوی ورود و خروج قاچاق و 
پنهانی به کشور می شد. براین اساس دستور وزارت مالیه مبنی بر ثبت تذکرۀ مسافران در بنادر 
جنوب و چابهار توسط ادارۀ گمرکات تا برقراری تشکیالت نظمیه در این مناطق صادر شد 
)ساکما، 240/52493(. هم چنین ورود و خروج کاال بدون اخذ جواز برای ساکنان بنادر و 
جزایر خلیج فارس و دریای عمان آزاد شد )ساکما، 240/74948(. در 24مهر1305 قانون 
منع خروج طال و نقره از مرزهای کشور تصویب شد )گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی 
اردیبهشت 1309، ص26(. مجلس  پهلوی، 1356، ج1، ص51؛ عصر حدید، ش21، 
در 22اسفند1306 قانون مجازات مرتکبین قاچاق را تصویب کرد )عصر حدید، ش21، 
اردیبهشت 1309، صص 64-63، حبل المتین، س36، ش 30-31، 19تیر1307، ص19(. 
در 29اسفند1312 اصالحیۀ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به تصویب رسید. براساس این 
قانون قاچاقچیان عالوه بر رد مال، به حبس های 2 تا 3 سال محکوم می شدند و مقاومت 
مسلحانه مجازات اعدام را درپی داشت )اطاق تجارت، سال 5، شمارۀ 84-85، نیمۀ اول 
اردیبهشت 1313، صص 17-20(. در مادۀ 13 این قانون دربارۀ ورود و خروج سیگار 
تأکید شد که هر مسافر ورودی به ایران تنها حق دارد 100 عدد سیگار، 5 سیگار برگ، 
1 عدد دفترچۀ کاغذ سیگار و 16 مثقال توتون برای مصرف شخصی حمل کند و مازاد 
آن ضبط می شود )گمرکات ایران، ش54، اردیبهشت 1313، ص2(. از مرداد 1313 قانون 
باندرل )مهروموم( و الصاق تمبر به بسته های قند و شکر و چای و هر جنسی که انحصار 
تجاری آن با دولت بود، اجرا شد. متخلفاْن جزءِ مرتکبیِن قاچاق محسوب می شدند و 
مطابق قوانین مربوطه تعقیب و مجازات می شدند. از ابتدای آبان ماه همین سال نیز هر 
کاالی بدون باندرل، قاچاق محسوب می شد و صاحب آن دستگیر و اجناس هم ضبط 
می شد. براساس مادۀ 4 قانون انحصار دولتی قندوچای مصوب خرداد 1304، متخلفان نظام 
باندرل، عالوه بر ازدست دادن اجناس و پرداخت جریمه معادل قیمت اجناس ضبط شده، 
دیگر اجازۀ تجارت عمده یا خرده فروشی قند، شکر و چای را نداشتند )گمرکات ایران، 
ش55، خرداد 1313، ص7(. هیئت وزیران در جلسۀ 7خرداد1314 برای جلوگیری از 
قاچاق و تأمین نیازهای داخلی، صادرات قوچ و گوسفند از نژاد قره گل، مرینوس و زندیۀ 
شیراز را ممنوع اعالم کرد )گمرکات ایران، ش67، خرداد 1314، ص13(. براساس مادۀ 
اول الیحۀ قاچاق طال و نقره در 12تیر1314، عالوه بر ضبط اجناس، قاچاقچیان نیز به اعدام 
محکوم می شدند )گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، 1356، ج1، ص127(. از اواخر 
سال 1314 خروج هر نوع اَسعار و ارز خارجی براساس قانون معامالت اسعار خارجی 

محمدجعفر چمنکار



61
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت سوم، پاییز 1400، شامرۀ پیاپی 123

مصوب 10اسفند1314 ممنوع شد )گمرکات ایران، ش77، فروردین 1315، ص1(. از سال 
1315 تالش برای خروج صادرات از حالت رکود و کاهش قاچاق درنتیجۀ اِعمال قوانین 
انتشار تصویب نامۀ شمارۀ 15086 هیئت وزیران  با  مالیاتی افزایش یافت. براین اساس 
در سال 1316، با آزادکردن 50 درصد از ارز صادراتی، صادرات در بنادر خلیج فارس 
به سرعت رونق گرفت )اسنادی از اتاق بازرگانی بوشهر، 1393، ج1، صص 66-65(. 
لغو ممنوعیت صادرات جو در 27فروردین1317 )نامۀ بازرگان، ش3، اردیبهشت 1317، 
ص2(، تسهیل صادرات در سرحدات جنوبی با تنزل کاالها به خصوص خرما از درجۀ 
2 به 3 که عوارض کمتری را مشمول می شد )نامۀ بازرگان، ش4، خرداد 1317، صص 
1-9؛ ش7، مهر 1319، ص27( و ممنوعیت صادرات فلز نقره در سال 1317 و 1318 
)نامۀ بازرگان، ش13، فروردین 1318، ص34( از دیگر اقدامات حقوقی در مبارزه با پدیدۀ 
قاچاق در این دوران بود. در 25اردیبهشت1318 هیئت وزیران تسهیل ورود بدوِن جوازِ 
دارایی کارگران بندر لنگه و توابع را که در خارج به کار مشغول بودند و مبالغ آنان بیشتر 
از هزار ریال نبود تصویب کرد )نامۀ بازرگان، ش15، خرداد 1318، ص13(. از ابتدای 
تشکیل حکومت پهلوِی اول کمبود راه ها یکی از علل اصلی گسترش قاچاق و ناتوانی 
نیروهای دولتی در مبارزه با آن عنوان شده بود )حبل المتین، س36، ش6، 26دی1306، 
صص 6-8(. تا سال 1318 بخش عمده ای از راه های شوسۀ ساحلی که نقشی مهم در 
تسریع جابه جایی نیروهای امنیتی، مبارزه با قاچاقچیان و گسترش تجارت قانونی داشت، 
تکمیل و بهره برداری شد )نامۀ راه، س1، ش4، شهریور1319، ص26(. آزادشدن صادرات 
میوه و سبزی جات هر نقطۀ ایران از بنادر جنوب و ورود متقابل خواروبار براساس قانون 
مبادالت مرزی، منع صدور کاالهای خارجی االصل، و تسهیل واردات برنج و نخ و الیاف 
در 1320 ازجمله دیگر اقدامات قانون گذاران برای رونق سرحدات خلیج فارس و دریای 
عمان و کاهش گرایش به سوی قاچاق بود )نامۀ اقتصاد و بازرگانی، س4، ش9، آذر 1320، 

ص147؛ س4، ش10، دی 1320، صص 178-177(.

ب. مبارزه با اقالم اصلی قاچاق
1. تریاک

تریاک یکی از مهم ترین اقالم قاچاق در ایران محسوب می شد. در سال 1303 براساس 
مادۀ اول قانون تحدید تریاک، از هر مثقال تریاک مصرفی در داخل 6 شاهی عوارض اخذ 
شد؛ هم چنین مصرف محلی تریاک در مناطق زراعت آن ممنوع و قاچاق محسوب شد 
)علوم مالیه و اقتصاد، س1، ش2، جوزا، سرطان و اسد 1303، ص13(. در 26تیر1307 در 
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قانون انحصار دولتی تریاک مصوب شد که معامله، نگهداری، انبار، حمل ونقل و صدور 
تریاک به دولت اختصاص دارد و ورود تریاک ممنوع است )ساکما، 240/17810؛ ساکما، 
240/14040؛ رحیم زادۀ صفوی، 1308، ص205(. قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک 
مصوب 16مرداد1307 در مبارزه با قاچاِق افیون نقشی مهم داشت. براساس این قانون هر 
میزان تریاک کشف شده خارج از انبارهای دولتی، قاچاق محسوب شده، ضبط می شد 
و مجرمان به مثقالی 2 قران و 500 دینار جزای نقدی و 8 روز تا 2 سال زندان محکوم 
می شدند )کوهی کرمانی، 1324، ص27(. بخش نامۀ وزارت مالیه در سال 1314 به تمامی 
ادارات تابعه بر جلوگیری از قاچاق تریاک و نحوۀ اخذ جرائم از متهمان تأکید داشت 
)ساکما، 240/32202(. دولت سعی کرد با خرید مستقیم تریاک از کشاورزان درپایان 
اردیبهشت و نیمۀ خرداد هرسال توسط مأموران انحصار تریاک، با تجارت غیرقانونی آن 
مبارزه کند. هرساله 700 صندوق 50کیلویی تریاک صادر می شد )صفایی، 1368، ص63(. 
در اسفند 1306 ازطرف ادارۀ معارف و با هدف مبارزه با تجارت و قاچاق عتیقه جات، 
10 درصد حقوق گمرکی و تومانی 2 قران عوارض بر این گونه لوازم تعیین شد )عصر 
حدید، ش2، اسفند 1306، ص22(. براساس بخش نامه ای، صادرات تریاک به عنوان یکی 
از اقالم عمدۀ بازرگانی خارجی ایران تا حدود زیادی از حقوق و عوارض گمرکی معافیت 
یافت )ساکما، 240/870؛ اطاق تجارت، اول آبان 1308، ص20(. یکی از ساختمان های 
گمرک بوشهر برای استفاده به عنوان انبار در اختیار ادارۀ انحصار تریاک قرار گرفت )ساکما، 
240/28993(. وزارت مالیه در 1312 اعالمیۀ تخفیف عوارض صدور قانونی تریاک را 
منتشر کرد )ساکما، 240/20147( و قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک را به ادارات 
تابعه ابالغ کرد )ساکما، 240/85235(. معافیت از حقوق و عوارض گمرکی صادرات 
تریاک در بنادر و جزایر خلیج فارس، بندرعباس، لنگه و بوشهر براساس بخش نامۀ سال 
1314 ابالغ شد )ساکما، 240/870(. در سال 1320 هیئت وزیران اجرای قانون انحصار 

دولتی تریاک را تصویب کرد )ساکما، 240/13008(.

2. مرشوبات الکلی

می شد.  ایران محسوب  قاچاق  در  اصلی  کاالهای  از  تریاک  کنار  در  الکلی  مشروبات 
در سال 1301 ورود مشروبات خارجی ممنوع اعالم شد )ساکما، 240/29402(. برای 
مبارزه با تجارت مشروبات الکلی و »تحکیم کنترول« برنامۀ تمرکز شراب سازان اجرا شد. 
براین اساس در هر شهری نقطه ای تعین شد و تمام شیرکچی ها )شراب سازان( می بایستی 
پس از تقطیر محصول در این محل، تولیدات خود را به اداره کل مالیه تحویل می دادند تا 
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آنان مجوز انتقال را صادر کنند )علوم مالیه و اقتصاد، س1، ش3، سنبله، میزان، و عقرب 
1303، صص 10-11(. بخش نامۀ جلوگیری از قاچاق مشروبات الکلی نیز در 1304 رسمًا 
ابالغ شد )ساکما، 240/20905(. در سال 1307، 2740 عدد قوطی انواع مشروبات الکلی 
به ایران وارد شد. پس از اعالم ممنوعیت واردات مشروبات، قاچاق آن به شدت افزایش 
یافت )عصر حدید، ش25، مرداد 1309، ص2(. مطابق مصوبۀ انجمن شهر لنگه در 1309، 
عوارض مشروبات تعیین و وصول شد )ساکما، 293/134860(. براساس سیاست مبارزه 
با تجارت غیرقانونی مشروبات در سال 1310، دستگاه های عرق کشِی کلیمیان ساکن در 
بنادر کنگان و َدیِّر ضبط شد )ساکما، 355/21(. یهودیان شیراز نیز در این زمینه فعال 
بودند و بخشی از تولیدات آنان ازطریق بوشهر صادر می شد )ساکما، 240/11422(. از 
سال 1313 مشروبات بدون باندرل دولتی مشمول پرداخت عوارض مالیاتی شد )ساکما، 
240/30991؛ 240/75993(. در سال 1313 درنتیجۀ اقدامات شهربانی چابهار محموله ای 
بزرگ از مشروبات قاچاق کشف و ضبط شد )ساکما، 240/28627(. هیئت وزیران در 
سال 1320 برای مبارزه با جریان قاچاق، نوشابه های الکلی صادراتی تولید داخل را از 
مالیات معاف کرد )ساکما، 240/48922(. در بندر بوشهر نیز برخی از مشروبات و اشربه 

از معافیت عوارض بلدی برخوردار شدند )ساکما، 240/00273(.

3. مبارزه با قاچاق انسان

باوجود تمام تالش ها در مبارزه با برده داری که از اواسط دوران قاجار و عصر ناصری 
آغاز شده بود، معضل قاچاق انسان هنوز تا ادوار معاصر ایران در صفحات جنوب و 
جنوب شرقی ایران وجود داشت. روزنامۀ حبل المتین در مقاله ای مهم با عنوان »اسارت 
اوالدان ایران« در 1332 قمری به تجارت انسان در مناطق میناب، رودبار، بشاگرد و شهیدل 
)حبل المتین، س21، ش28،  کرده است  اشاره  کنونی(  هرمزگان  استان  شرقی  )جنوب 

13ربیع االول1332، صص 22-21(.
براساس گزارشی از حکومت بندر لنگه و مضافات به وزارت داخله در تیرماه 1306 
قاچاقچیان و زورگیران قصد داشته اند 11 زن و مرد را به عنوان کنیز و غالم به مناطق جنوبی 
خلیج فارس و عربستان قاچاق کنند و بفروشند )ساکما، 4945(. کرانه های دریای عمان و 
سواحل پهناور مکران از منابع تأمین برده برای امارات عرب نشین بود. به علت ضعف شدید 
امنیتی در این سرحدات، قاچاقچیان مسلح عرب در هنگام مد دریا با قایق های کوچک از 
داخل خورها و یا رودخانه های کوچک به داخل خاک ایران نفوذ می کردند و به آبادی هایی 
که 3 تا 4 خانوار داشتند دستبرد می زدند و افراد مسن را قتل عام می کردند و مردان و زنان 
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جوان را به اسارت درمی آوردند و به جنوب تنگۀ هرمز و عمان منتقل می کردند و در 
بازارهای العین، مکال، شارجه و دبی به عنوان غالم و کنیز به بردگی می فروختند )مصور 
رحمانی، 1368، ص50(. اشرار داخلی نیز به طور وسیعی در قاچاق انسان شرکت داشتند. 
حبل المتین در نوشتاری به این موضوع اشاره کرده است: »همه ساله اشرار، آدم از میناب 
می دزدیدند و به دبی و شارجه می بردند و به پانصد الی هزار روپیه می فروختند« )حبل المتین، 
5تیر1304، ش9، ص16(. روزنامۀ شفق در سال 1307 در نوشتاری به موضوع قاچاق انسان 
در بنادر خلیج فارس و دریای عمان پرداخت. این مقاله با حواشی و چالش های مختلفی 
ازسوی سیاست مداران و نظامیان روبه رو شد؛ درنتیجه ریاست وزراء طی نامه ای رسمی به 
اداره کل تشکیالت نظمیۀ مملکتی خواستار شد که دراسرع وقت روی این موضوع تحقیق 
شود )ساکما، 310/36162(. در همین سال خبر برده فروشی در جاسک و خارکو ازسوی 
مقامات شهربانی تکذیب شد )240/34788(. هم چنین اخباری از سرقت کودکی هندی در 
بندر لنگه و فروش او به عنوان برده منتشر شد )ساکما، 293/1108(. برای مبارزه با قاچاق 
انسان، در تابستان 1307 برده داری در ایران لغو شد )حبل المتین، س36، ش29، 5تیر1307، 
صص 4-8(. قانون »منع خریدوفروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به 
مملکت« نیز در 18بهمن1307 به تصویب مجلس رسید )ساکما، 293/32691؛ 291/2472(. 
در ماده واحدۀ این قانون بر نپذیرفتن برده داری و مبارزه با آن تأکید شده است: »در مملکت 
ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب های ساحلی 
ایران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را به نام برده خریدوفروش کرده یا رفتار مالکانۀ دیگری 
نسبت به انسانی بنماید یا واسطۀ معامله و حمل ونقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال 
حبس تأدیبی خواهد گردید« )مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی، دورۀ هفتم، ج1، 
1307، ص156(. در همین سال جزئیات قوانین مجازات برده فروشی تصویب شد )ساکما، 
293/4517(. پس از تصویب این مجموعه قوانین روند مبارزه با تجارت پنهان انسان در جزایر 
و بنادر خلیج فارس و دریای عمان با جمع آوری مستندات و اطالعات پراکندۀ به دست آمده 
از مقامات، تشدید شد )ساکما، 293/6921(. در سال 1314 داراالنشای جامعۀ ملل با ارسال 

نامه ای دریافت اطالعاتی از برده داری در ایران را خواستار شد )ساکما، 290/288(.

ج. اقدامات نظامی
1.  عملیات واحدهای زمینی

استفاده از قوۀ قهریه برای مبارزه با قاچاق کاال به عنوان یکی از معضالت اقتصادی مناطق 
جنوبی و با هدف جلوگیری از واردشدن آسیب به تجار بنادر از آغاز قدرت گیری پهلوی 
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اول انجام شد )ساکما، 240/4719(. ضعف شدید توان نظامی ایران جرئت و توسعۀ 
نیروهای سرحدی به علت  پاره ای موارد  فعالیت های قاچاقچیان را موجب می شد. در 
کمبود تجهیزات، به دست قاچاقچیان مسلح به تفنگ های »سیستم جدید« به قتل می رسیدند 
)حبل المتین، س36، ش23، 25اردیبهشت1307، ص12؛ س36، ش3، 5دی1306، ص8(.: 
»در موقع مقابله با اشرار و قاچاقچیان که همه مسلح و تیرانداز قابل هستند چاره ای جز 
فرار برای اجزاء موتور )قایق مأموران( نمی مانَد، َوااِّل همگی کشته می شوند« )حبل المتین، 

س36، ش 16-17؛ 14فروردین1307، صص 19-17(.
تأسیس نظمیۀ جدید، امنیه و ارتش سه گانه و منظم از مهم ترین عوامل مؤثر در اجرای 
تحرکات امنیتی در ایران دورۀ پهلوی اول بود. رضاخاِن نخست وزیر در آبان 1302 با 
اخراج مستشاران سوئدی، سرهنگ محمد درگاهی را به ریاست نظمیۀ کشور منصوب 
کرد. نخستین اقدام رضاخان ایجاد سازمان واحد نظمیه برپایۀ روشی واحد در سراسر 
کشور بود )نظمیه، خرداد 1304، ص191؛ تیر 1304، ش1، ص3؛ مرداد 1304، ص257(. 
برای حوزۀ عملیات نظمیه، کشور به پنج ناحیه تقسیم شد و هر ناحیه مرکزی داشت. 
ناحیۀ جنوب شامل نظمیه های فارس و بنادر، خوزستان، کرمان و یزد می شد و مرکز آن 
شیراز بود )لواء مختاری، 1329، ص13(. در سال 1302 نظمیه به شهربانی تغییر نام داد 
)قائم مقامی، 1326، ص121؛ چهره نما، سال 1322، ش9، ص11(. سردارسپهِ وزیر جنگ 
در 27بهمن1300 فرمانی را دربارۀ تشکیل »ادارۀ امنیه در تحت اوامر وزارت جنگ« صادر 
کرد که وظیفۀ آن حراست از جاده های اصلی، تعقیب و دستگیری قاچاقچیان و راهزنان 
بود. سازمان امنیۀ کل کشور به پنج ناحیۀ انتظامی تقسیم شد. امنیۀ جنوب، دارای چهار 
واحد بهادران )اسکادران( به استعداد 400 نفر بود. پست های امنیه در بنادر بوشهر و سایر 
نواحی جنوب تا اواخر سال 1309 تکمیل شد و درنتیجه تحرکات قاچاقچیان کاهش 
یافت و »عایدات بنادر روزبه روز ترقی« یافت )اطالعات، شمارۀ 1234، 21دی1309، 
ص3(. در پایان سال 1317، ترکیب سازمان امنیۀ کل مملکتی شامل هفت هنگ ازجمله در 
خوزستان، شیراز و کرمان و هفده گردان ازجمله در مناطق بنادر و مرز خوزستان، الر، فسا، 
مکران و نواحی ساحلی جاسک می شد )قائم مقامی، 1355، صص 286-292(. سردارسپه 
در 26آبان1300 با ادغام دیویزیون قزاق، ژاندارمری دولتی، بریگاد مرکزی و سایر قوای 
پراکندۀ نظامی، ارتش جدید ایران را پایه ریزی کرد )قشون، شمارۀ 2، 9حوت1300، ص1؛ 
نامۀ ماهانۀ ژاندارمری، س1333، ش2، ص2 و ص6؛ ایران باستان، اسفند 1311، ش7، 
ص2؛ نیروی هوایی شاهنشاهی، اسفند 1349، ش307، ص2؛ طوفان، سنبله 1300، ص2(. 
پس از تأسیس ارکان حرب کل قشون یا ستاد مشترک ارتش در سال 1301 و پس از 
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بررسی های دقیق از وضعیت کشور، چگونگی مسائل امنیتی، مرزها و توانایی مالی و 
انسانی، ایران به پنج ناحیۀ امنیتی-نظامی تقسیم بندی شد که هر ناحیه دارای یک لشکر 
بود؛ لشکر مرکز، لشکر شمال غرب، لشکر شرق، لشکر غرب، و لشکر جنوب )قشون، 
اسفند 1311، ش7، ص2(. واحدهای  پهلوی،  اشعۀ  ش1، حوت 1300، صص 2-1؛ 
پیاده نظام در این چینش و مبارزه با قاچاق نقشی اساسی داشتند )پیاده نظام، دی 1315، 
ش1، ص66؛ پیاده نظام، بهمن 1318، ش2، ص88(. لشکر مهم جنوب که به تأمین امنیت 
در سواحل خلیج فارس و دریای عمان مرتبط می شد، حوزۀ استحفاظی اصفهان، کاشان، 
کرمان، بلوچستان و بنادر جنوب را اداره می کرد. در سال 1305 پس از یک سلسله مطالعات، 
تجدیدنظر در سازمان کل قشون و لشکرهای آن ضروری شد. ازجمله لشکر جنوب با یک 
تیپ مختلط در فارس، یک هنگ مختلط در خوزستان -که در همین سال به تیپ تبدیل 
شد- و پنج گردان مختلط به ترتیب در اصفهان، یزد، بهبهان، بوشهر و بندرعباس شکل 
گرفت. سپس هنگ های مستقر در کرمان و خوزستان به تیپ مستقل ارتقاء داده شدند. 
در مرداد 1307، لشکر جنوب منحل شد و یگان های تابعۀ آن ازجمله تیپ های مختلط 
مستقل فارس، کرمان، خوزستان، و اصفهان استقالل یافتند و مستقیماً با مرکز مرتبط شدند 
)کاظمی و البرز، 1355، صص 152-118؛ قشون، ش43، 16حوت1300، صص 4-3(. 
این توزیع نیروها، امنیت سواحل خلیج فارس در جنوب و دریای عمان در جنوب شرقی 
با کمک لشکر جنوب عملیات پاک سازی  را پوشش می داد )نفیسی، 1345، ص46(. 
براین اساس در 19فروردین1301،  سرحدات خلیج فارس از سال 1301ش آغاز شد. 
ارتش برای دستگیری امام قلی خان از قاچاقچیان و اشرار فارس و ممسنی اعزام شد. در 
17خرداد1301، لشکر جنوب به پاک سازی حوزۀ کازرون اقدام کرد. راهزنان به صورت 
کامل جاده های میان شیراز و آباده و از جنوب به کازرون و بنادر خلیج فارس را مسدود 
)نوبخت، 1342ق، ص72(. در  بودند  پریشان و مستأصل« شده  »تجاْر  بودند و  کرده 
22 شهریور همین سال یک گردان از لشکر جنوب به سوی دالکی، دشتستان و بوشهر 
حرکت کرد. بنادر جنوب از مدت ها پیش تمرکز نظامی را تجربه نکرده بود و جوالنگاه 
براین اساس  )نوبخت، 1342ق، ص75(؛  بود  قاچاقچیان و حکام خودسر محلی شده 
وقارالملک به عنوان حکمران کل بنادر تعیین شد و ایجاد نظم و امنیت در بنادر به صورت 
جدی پیگیری شد )حبل المتین، 22دی1303، ش13، ص1(. به گمرکات جنوب، اسلحه 
و تسلیحات نظامی اعطا شد )ساکما، 240/10065(. در اوایل سال 1302 قشونی صدنفری 
به فرماندهی سیداحمد صفایی، به بندر جاشک )جاسک( وارد شد و امنیت را در آن جا 
برقرار ساخت؛ »حوضۀ داخلی جاشک، منظم و گمرک جاشک که به ریاست یک نفر 
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بوشهری به نام میرزاحاجی خان است، فوق العاده منظم و از موقع ورود قشون، عایداتش 
هم در تزاید است« )حبل المتین، 10آذر1303، ش14، ص21(. نیروهای نظامی با هدف 
جلوگیری از گسترش فعالیت های قاچاقچیان، در سال 1304ش/1925م نیز به این بندر 
اعزام شدند )ساکما، 240/5376(. در 14آبان1302 نیروهای نظامی به دزداب )زاهدان( و 
بلوچستان وارد شدند )نوبخت، 1342ق، ص104(. راهزنان محدودۀ الرستان و بندرعباس 
-که همواره به ناامنی دچار بود- سرکوب شدند و امنیت برای تردد بازرگانان مستقر شد 
)حبل المتین، 25شهریور1303، ش7، ص11(. ابوالقاسم خان ساالراحتشام، حاکم میناب 
و میرزاعلی اصغرخان رئیس قشون بندرعباس، میناب و جاسک در استقرار امنیت در 
این مناطق و جلب رضایت تجار نقشی مهم ایفاء کردند )حبل المتین، 11اسفند1303، 
ش6، ص12(. براساس فرمان رئیس قشون ایالتی کرمان در دی ماه سال 1303، حسین 
امیری به ریاست قشون میناب و مضافات آن تعیین شد و با اعالم حکومت نظامی، حمل 
هرگونه سالح سرد و گرم را ممنوع اعالم کرد )حبل المتین، 1دی1303، ش15، ص23(. 
نیز مستقر شد  بندر  آن  در  امنیت  و  دفع شد  بوشهر  به  تفنگچی های مسلح  حمالت 
)حبل المتین، 8دی1303، ش11، ص24(. حبل المتین براساس گزارشی به امضای عموم 
تجار و مالکین و کسبه و اهالی میناب در 29خرداد1304، با اشاره به اقدامات سرهنگ 
علی اصغرخان یزدی ریاست کل قشون ایالت بندرعباس در سرکوب اشرار و دستگیری و 
تعقیب عباس خان و ابراهیم خان از راهزنان و قاچاقچیان معروف و 30 تن از افراد آن ها، 
می نویسد: »پس از چندین سال، امید است امسال اولین سالی باشد که اهالی میناب، شب ها 
موقع خوابیدن، یقین بدانند که صبح، دارای زن و بچه و اموال خود هستند« )حبل المتین، 
29خرداد1304، ش17، ص18(. در روز سه شنبه 27مرداد1304، ابراهیم خان که سال ها به 
قاچاق و چپاول و سرقت اموال مردم میناب و توابع آن مشغول بود، در اسکلۀ گمرک 
بندرعباس درمألعام تیرباران شد )حبل المتین، 20شهریور1304، ش29، ص15(. امنیت در 
خوزستان با استقرار نیروهای امنیتی در بنی ُطُرف، معشور )بندر ماهشهر(، فالحیه، هویزه، 
جراحی، هندیجان، عنا، شهرهاشم، باوی، قصبه، آلِ کثیریه، محمره، آبادان، مسجدسلیمان، 
رامهرمز و حمیدیه تا سال 1303ش کامل شد )نوبخت، 1342ق، ص215(. با تقویت 
حکمران نظامی و استقرار امنیت، بلدیه یا شهرداری در آبادان )عبادان( تأسیس شد و 
میرزااحمد گیالنی به ریاست آن انتخاب شد )حبل المتین، 20بهمن1303، ش13، ص4(. 
با اقدامات و فرمان های نایب حسین علی خان نامجو حاکم نظامی فالحیه )شادگان( و 
مضافات در ابتدای سال 1304، نظم و امنیت در راه ها و جاده های این منطقه شکل گرفت 
)حبل المتین، 11اردیبهشت1304، ش17، ص12(. در اواخر سال 1307 و اوایل 1308 
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عملیات خلع سالح و سرکوب اشرار و قاچاقچیان مسلح در سرحدات جنوب فارس 
ازجمله ایالت قشقایی به رهبری صولت الدوله و بهارلو به ریاست کاظم خان، انجام شد. 
در این زمان اشرار با حمله به سمیرم درپی سرقت ذخیرۀ تریاک این منطقه و قاچاق آن 
بودند )ساکما، 260/464(. نیروهای دولتی در آذر 1308 قلعۀ گراش را تصرف کردند و 
زادان خان یکی از اشرار منطقه را شکست دادند. در بهمن 1308 تدریجاً امنیت در الر، 
گراش، المرد، گله دار، بستک، گاوبندی، اشکنان، جم، طاهری، کنگان، دیر، کاکی، آبدان، 
دشتی و خورموج، برازجان و پشت کوه و دشتستان برقرار شد. در همین زمان در برازجان 
مرداد و شهریور1309  قاچاق کشف و ضبط شد )ساکما، 293/415931(. در  اسلحۀ 
عملیات علیه بویراحمدی ها به پیروزی رسید و رهبران آن ها سرتیپ خان، شکراهلل خان و 
غالم حسین خان اعدام شدند. در اواخر آذر 1309 قلعۀ مزیجان )مزایجان( در 72کیلومتری 
جنوب شرقی داراب تصرف شد و با سیاست و زور، بشارت خان و ابراهیم خان که سال ها 
به قاچاق و راهزنی کاروان های تجاری مشغول بودند، ازبین رفتند )جان پوالد، 1385، 
صص 60-87(. مرادعلی مراد یکی از اشرار و قاچاقچیان معروف در وسعت تقریبی 18 
هزار کیلومترمربع در محدودۀ سیرجان، حاجی آباد، نی ریز و شهربابک فعالیت می کرد. 
حسین خان بُچاق چی نیز در منطقۀ شرق جادۀ کرمان، سیرجان، حاجی آباد و بندرعباس 
راهزنی می کرد. او با گرفتن عوارض، کاروان های تجاری را عبور می داد. با اعزام نیروهای 

نظامی هر دوی این افراد سرکوب شدند )مصور رحمانی، 1368، ص37(.

2. مبارزۀ دریایی

مهم ترین بخش نوآوری های نظامی ایران در دورۀ پهلوی اول، دگرگونی ساختار نیروی 
دریایی بود که به طور مستقیم بر مبارزه با قاچاق در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان 
تأثیر گذاشت )یکرنگیان، 1336، صص 268-269(. از سال 1306ش در محافل سیاسی و 
نظامی کشور به لزوم تأسیس نیروی دریایی قدرتمند برای مبارزه با تجارت غیرقانونی در 
سواحل خلیج فارس و دریای عمان بیشتر توجه شد: »به عقیدۀ ما بهترین مخارج ضروری 
برای مملکت فعاًل همان اصالح بحریۀ خلیج فارس است که هم عایدات گمرک جنوب را 
چندبرابر نموده و دیگر کسی جرأت نمی کند امتعۀ قاچاق وارد کند و از این قبیل شرارت ها 
که برای ساکنین ساحلی فوق العاده ناگوار است جلوگیری می شود و هم وضعیت خراب 
یک عدۀ معتنابهی از تجار و کسبۀ سواحل خلیج فارس که دراثر شیوع همین قاچاق از 
پای درآمده ]و[ از هستی ساقط ]شده اند[ و یا مجبور به مهاجرت به سایر نقاطی که تحت 
نفوذ دولت ایران نیست کرده اند، ترمیم شده و باالخره از این شکست بزرگی که به تجارت 
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جنوب وارد آمده جلوگیری خواهد شد« )اطالعات، شمارۀ 330، 1306/3/3، ص1(.
پیرو این شرایط در اواخر اسفند 1306، مهدی قلی خان رئیس الوزراء و فیروزمیرزا 
وزیر امور مالیه طی نامه ای به مجلس شورای ملی ایجاد نیروی دریایی نظامی منظم ایران 
در خلیج فارس را خواستار شدند: »نظر به اینکه حفاظت خلیج و سواحل آن از وظایف 
دولت است و بایستی توجه بیشتری در آتیه نسبت به این منظور گردد و نظر به اینکه در 
سواحل خلیج فارس اجناس قاچاق انحصاری روزبه روز در تزاید بوده و اداره کل گمرکات 
با وسایل موجودۀ فعلی قادر نیست که از قاچاق اجناس مزبور کاماًل جلوگیری کند و از 
این حیث همه ساله مبالغ کلی خسارت متوجه خزانۀ دولت و تجار صحیح العمل می گردد 
و نظر به اینکه دولت برای اداره کردن و نگاهداری کشتی هایی که اکنون در خلیج ایران 
دارد و یا ممکن است در آتیه خریداری شود، متخصص کافی ندارد و شاید تا چندی هم 
تربیت چنین متخصص در داخلۀ ایران فراهم نگردد، لذا الزم است که ازیک طرف بر عدۀ 
کشتی های موجود فعلی افزوده و ازطرف دیگر متخصصین ماهری از خارجه استخدام 

شوند« )اطالعات، شمارۀ 629، 1306/12/28، ص1(.
)ساکما،  دریایی  نیروی  استخدامِ  در  ایتالیایِی  کارشناسان  پیشنهاد  براساس  ایران 
240/3831( ساخت 2 فروند ناو توپ دار به ظرفیت 950 تن و 4 ناو توپ دار به ظرفیت 
320 تن را برای خدمات ساحلی، عملیات مبارزه با قاچاق و پاسداری از منافع خود در 
خلیج فارس به کارخانه های کشتی سازی ایتالیا سفارش داد )خلیج ایران، س2، ش2، 
3آذر1309، ص1؛ مدنی، 1341، ص80(. تجهیز ایران به کشتی هایی سبک با وزن 260 تا 
350 تن برای جلوگیری از قاچاق در آب های کم عمق و خورهای کوچک خلیج فارس 
انجام شد )اطالعات، ش774، 1308/3/5، ص2؛ ش778، 1308/3/11، ص3؛ ش825، 
1308/4/12، ص2؛ ش839، 1308/4/30، ص3؛ ش845، 1308/6/6، ص2(. در همین 
زمان تأسیسات دریایی جدیدی در بوشهر، خرم شهر و بندر شاه پور ساخته شد و این بنادر 
به عنوان پایگاه های عمدۀ دریایی ضدقاچاق در خلیج فارس به فعالیت پرداختند )ساکما، 

293/122483؛ نفیسی، 1345، ص47(.
در سال 1306ش اعتبار خرید شناور نظامی و استخدام ملوان برای آن برای جلوگیری 
از حمل ونقل اجناس قاچاق در خلیج فارس تأمین شد )ساکما، 240/3831(؛ )گاه نامه: 
پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، ج1، 1356، ص65(. هدف اصلی توسعۀ نیروی دریایی، 
دستگیری راهزنان دریایی و قاچاقچیان، به ویژه قاچاقچیان اسلحه بود تا مقررات قرنطینه 
)کنترل مرز دریایی( اجرا شود و تجارت غیرقانونی متوقف شود. در 5مرداد1306ش، وزیر 
مالیۀ ایران در نامه ای به وزارت امورخارجه ایجاد پست های بازرسی را در جزایر سه گانۀ 
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تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی برای مبارزه با قاچاق کاال در خلیج فارس خواستار 
شد. پیرو این درخواست یک کشتی کوچک نیروی دریایی به این مناطق اعزام شد تا 
این معضل را بررسی کند )گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، ج1، 1356، ص58(. 
در 1307ش نیروی دریایی تازه تأسیس ایران با توقیف یک قایق باری تجاری حامل قند 
و شکر، چای و روپیۀ قاچاق که از امارت دبی حرکت کرده بود و در آب های جزیرۀ 
تنب قرار داشت، آن را به بندر لنگه منتقل کرد )حبل المتین، س36، ش44، 24مهر1307، 
ص14(. انگلستان به این اقدام ایران اعتراض کرد؛ چون این جزیره را به شیخ رأس الخیمه 
متعلق می دانست. ایران در واکنش به این اعتراضیه، جزایر سه گانه را به خود متعلق دانست 
و کشتی توقیف شده را حامل کاالی قاچاق معرفی کرد )گزیدۀ اسناد خلیج فارس، ج3، 
1373، ص98، سند شمارۀ 1368(. ایران در جریان مذاکرات دور اول با انگلستان دربارۀ 
جزایر خلیج فارس، درخواست نمایندگان این کشور مبنی بر اعطای مالکیت کامل جزیرۀ 
سیری به ایران درقبال انصراف از ادعا بر جزایر سه گانه را به شدت رد کرد. تیمورتاش 

دراین باره اظهار کرد:
»جزیرۀ سیری اصوالً بخشی از ایران است و نمی تواند موردمذاکره قرار گیرد. هم چنین 
ایران از ادعای خود بر جزیرۀ تنب و ابوموسی نمی تواند صرف نظر کند. جزایر تنب به 
قلمرو ایران نزدیک تر است تا قلمرو اعراب، و از آنجایی که به عنوان انبار کاالهای قاچاق 
استفاده می شوند کنترل آن برای ایران بسیار حیاتی است« )جعفری ولدانی، 1376، صص 
208-209(. در دستورالعمل لرد کاشندون1 معاون پارلمان وزارت امور خارجه بریتانیا با 

اشاره به این موضوع آمده است:
»از قراین متعدد چنین برمی آید که دولت ایران در مقابله با سلطۀ بریتانیا در سرتاسر 
خلیج فارس سیاست خشنی را در پیش گرفته است. دولت ایران ادعای خود را دربارۀ بحرین 
در جامعۀ ملل مطرح کرده است؛ مأموران گمرک ایران در ماه ژوئیه یک قایق عربی را در 
نزدیکی جزایر تنب و ابوموسی توقیف کرده اند و دولت ایران ادعای خود را دربارۀ این 
جزیره پیش کشیده است« )شیخ االسالمی، 1366، صص 212- 213(. تصمیم وزارت مالیه 
در شهریور 1307، مبنی بر تأسیس خطوط تلگرافی در گمرکات بنادر جنوب با هدف آنکه 
»فوراً از حمل قاچاق مطلع شده و با یکدیگر نسبت به تعقیب قاچاقچیان تشریک مساعی 
نمایند«، نقشی مهم در همکاری بیشتر با نیروی دریایی و فشار بر گردانندگان قاچاق داشت 
)حبل المتین، س36، ش 39-40، 20شهریور1307، ص20(. ادارۀ بحریۀ شاهنشاهی در 
10اردیبهشت1311 رسماً اعالم کرد که نیروی دریایی ایران در خلیج فارس شامل 4 
کشتی جنگی، 9 ناو و 17 کرجی وظیفۀ حراست از مرزهای دریایی جنوب و مبارزه با  1. Lord Kashandown
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قاچاق کاال را آغاز کرده است )گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی، ج1، 1356، ص92(. 
از ابتدای سال 1312، شعبه هایی از نیروی دریایی در بوشهر و بندرعباس نیز تأسیس 
شد. در بندر شاه پور، خرم شهر و خسروآباد، ادارۀ موسوم به بندری در سال 1314 شکل 
گرفت. مقدمات تأسیس یک پایگاه دریایی بزرگ در بندر شاه پور از سال 1319 آغاز شد. 
در جزایر هنگام، قشم و کیش نیز پادگان هایی ساخته شده بود. در محدودۀ آب های بندر 
بوشهر تا شاه پور چند موتور دریایی، و ناوهای کرکس و شهباز انجام وظیفه می کردند 
)رائین، 1356، صص 795-796(. دستور به کارگیری کشتی های جنگی با هدف جلوگیری 
از سال 1312ش ابالغ شد  از قاچاق کاال در بنادر خلیج فارس و دریای عمان رسماً 
)ساکما، 240/16435(؛ چنانکه در اردیبهشت همین سال ناو شاه رخ با غرق یک لنج بزرگ 
در خلیج فارس و دستگیری قاچاقچیان، این فرمان را اجرایی کرد )اطاق تجارت، سال 4، 
شمارۀ 63، اول خرداد 1312، ص42(. هم چنین انتصاب فرماندهان باتجربه و کاردان برای 

گردان امنیۀ بنادر جنوب در دستور کار قرار گرفت )ساکما، 2656(.
دستگیری قاچاقچیان و تحویل آن ها به مأموران سرحدی گمرکات جنوب و تالش 
درجهت شناخت هویت عناصر اصلی آنان با استفاده از کشتی های نیروی دریایی انجام 
شد )ساکما، 27804/85594(. ادارۀ مالیه در نامه ای به وزارت جنگ در این سال بر تأثیر 
گشت دریایی ناوهای سیمرغ و پلنگ در خلیج فارس در جلوگیری از توسعۀ قاچاق کاال 
تأکید کرد )ساکما، 240/4932(. پیرو این فرمان ها، در 15خرداد1314 در بندر کالت یک 
لنج حامل قند، قماش، چای، و ابریشم مصنوعی، و در بندر جزۀ1 لنگه و حدود بردغان 
کاالی قاچاق از قند و کنف، و در بنک مابین دیلم و گناوه نیز یک لنج کویتی حاوی قند، 
چای و قماش قاچاق ضبط شد )اطاق تجارت، سال 6، شمارۀ 116، نیمۀ دوم مرداد 1314، 
ص27(. لنگه، شیب کوه و کیش از مراکز قاچاق مروارید بودند )کیهان، ج3، 1310، صص 
38-37؛ ایران شهر، س3، ش11، 1مهر1304، صص 699-704؛ س3، ش12، 1آبان1304، 
می شد  ضابطان  و  قاچاقچیان  نصیب  مروارید  سود  عمدۀ  بخش   .)765-747 صص 
)خلیج ایران، س2، ش17، 5فروردین1310، ص7(. اگرچه در پاره ای موارد موازی کاری 
و اختالفاتی بین گارد ساحلی با نیروی دریایی به وجود می آمد )ساکما، 240/52219(، 
بااین حال با تسلیح نیروهای مرزی دریایی به کشتی نظامی، توانمندی ایران در مبارزه با 
قاچاق در کرانه های جنوبی در مقیاسی وسیع گسترش یافت )ساکما، 240/125( و قاچاق 
کاال حتی در دریا و دور از سواحل نیز به شدت محدود شد )ساکما، 240/4278؛ ساکما، 
240/53219(. با اقدامات گارد ساحلی، کشتی های قاچاقی که از جنوب خلیج فارس برای 
تخلیۀ کاالهای خود به ساحل ایران نزدیک می شدند به بازگشت و فرار مجبور می شدند 

بخش  توابع  از  کوچک  روستایی  جزه:   .1
استان  در  لنگه  بندر  شهرستان  شیبکوه 

هرمزگان واقع در جنوب ایران است.
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)اطالعات، شمارۀ 1243، 1309/11/1، ص2(. در برخی موارد نیز قاچاقچیان کاالهای 
غیرقانونی را به دریا می ریختند )حبل المتین، س38، ش5، 10دی1308، ص14(. براساس 
این توانمندی بود که امکان درگیری با قاچاقچیان در بنادر کوچک و دوردستی مانند 

مچاهیل، چیروییه و خورزایج به وجود آمد )ساکما، 240/96118(.

د- شناسایی مبادی و عوامل اصلی قاچاق

بندرعباس،  میناب،  قشم،  ازجمله  جنوب  پس کرانه های  و  کرانه ها  نفوس  سرشماری 
اقتصادی  بر تحوالت  دولتی  نظارت  در  مهم  نقشی  جیرفت و چابهار در سال 1311 
با قاچاقچیان، مبادی  این مناطق داشت )ساکما، 98/293/3976(. با هدف مبارزۀ بهتر 
ورودی و خروجی قاچاق کاال شناسایی شد و از چگونگی عملیات قاچاقچیان اطالع 
کسب شد )ساکما، 240/4279(. بنادر مقام )اطالعات، شمارۀ 1213، 1309/9/24، ص3؛ 
3اسفند1304،  ش7،  س34،  )حبل المتین،  مغویه  ص3(،   ،1309/6/29  ،1140 شمارۀ 
صص 18-19؛ س38، ش5، 10دی1308، ص14(، مهتابی )حبل المتین، س33، ش23، 
)حبل المتین،  سیریک  و  کوستک  توابع،  و  طاهری  بندر  25اردیبهشت1305، ص18(، 
س36، ش 41-42، 10مهر1307، ص19( از این دسته محسوب می شدند. بنادر شمالی 
حوزۀ فرمانداری بوشهر نیز از مناطق عمده در تجارت غیرقانونی بودند )ساکما، 355/506؛ 
مفتش  فرحی،  مأموریت  گزارش  ص15(.  15بهمن1308،  ش9،  س38،  حبل المتین، 
وزارت خانۀ کل مالیه به جزایر و بنادر جنوب که آبادی های اطراف گناوه و بندر دیلم 
را مراکز عمدۀ ورود کاالی قاچاق تشخیص می دهد، نمونه ای از اقدامات شناسایی مراکز 
واردات و صادرات قاچاق است. پس از این مأموریت، فرحی در نامه ای به ادارۀ گمرکات 
و مالیۀ بنادر جنوب، دربارۀ چگونگی مبارزه با قاچاقچیان محدودۀ بوشهر، دیلم و گناوه و 
ارسال تجهیزات قایق موتوری، اسب و اعزام مأموران »بصیر و مورداعتماد« فرمان هایی را 
مطرح کرد )ساکما، 240/88192(. وزیر مالیه نیز در نامه ای به اداره کل نظمیه دربارۀ خالصۀ 
راپرت مأمور اعزامی به بوشهر دایر بر طرز عمل قاچاقچیاْن مقابله با آنان را خواستار شد 
)ساکما، 240/4266(. پیرو این گزارش، ستاد ارتِش وزارت جنگ در فرمانی رسمی به 
مأموران نظامی و امنیتی دستگیری ملوانان و ُمکاریان کشتی های قاچاق و ایادی اصلی آنان 
را در محدودۀ بوشهر، خرم شهر و بندرعباس خواستار شد )ساکما، 240/88192(. ایجاد 
گارد ساحلی برای مبارزه با قاچاقچیان براساس این گزارش و سایر مطالعات منطقه ای 
انجام شد. گارد ساحلی عالوه بر نیروی پیاده نظام و دریایی از سواره نظام نیز استفاده می کرد 
که به تدریج به علت قابلیت های آن در تعقیب خاطیان کارایی بیشتری یافت )سواره نظام، 
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دی 1315، ش1، ص3؛ سواره نظام، فروردین 1318، ش1، ص17(؛ براین اساس بر تعداد 
نیروهای نظامی در این مناطق افزوده شد.

در  مال التجاره  قاچاق  وضعیت  از  فراگیر  و  جامع  گزارشی  سال 1936/1315،  در 
سرحدات خلیج فارس و دریای عمان برای اطالع و استفادۀ وزارت جنگ ایران تهیه شد 
)ساکما، 240/4267(. تدریجاً تمام سرحدات جنوب ازجمله خوزستان صاحب ادارۀ تفتیش 
قاچاق شدند )ساکما، 240/44519؛ 240/79338(. هم چنین در حوزۀ چابهار -به عنوان 
مهم ترین بندر دریای عمان- با تعیین افسر ادارۀ سرحدی، گارد مرزی گمرکات این منطقه 
تقویت شد )ساکما، 240/58431(. ساخلوی بندر چابهار و جاسک به عنوان زیرمجموعه 
به هنگ مستقل بنادر اضافه شد )ساکما، 365/485(. چابهار از مبادی اصلی ورود کاالهای 
قاچاق از هند ازجمله پوسِت گاو و گاومیش، پارچه های ابریشمی، ادویه، برنج، جواهرات و 
به ویژه مشروبات الکلی بود )ساکما، 240/93795؛ 240/86180؛ 240/28627؛ حبل المتین، 
س37، ش 36-37، 5شهریور1308، صص 26-27(. در سال 1315 با اعزام بازرس وزارتی 
ادارۀ مالیه، ساختار مالی و گمرکی و موضوع قاچاق در جاسک و چابهار دقیقاً بررسی شد 
)ساکما، 240/45932(. پیرو این نظارت، ضمن تقاضای احداث دو اسکله و تأمین اعتبار 
برای تعمیرات ضروری ساختمان گمرک چابهار )ساکما، 240/29929(، دستوری هم برای 
جلوگیری از انتقال اسکناس های درشت به مقصد این بندر و ممانعت از قاچاق آن صادر 
شد )ساکما، 240/439(. در سال 1315 فتح اهلل خان حیات داودی از خوانین بندر ریگ به جرم 
قاچاق دستگیر و به شیراز تبعید شد )ساکما، 355/608(. آقاخان لیراوی نیز در سال 1317 به 
زندان محکوم شد )ساکما، 294/302(. در همین سال عدلیۀ استان چهارم که بخش هایی از 
خلیج فارس هم جزئی از آن بود به موضوع قاچاق کاالهای ممنوع ورود به وسیلۀ غالم حسین 
و ابراهیم لیراوی پرداخت )ساکما، 98/298/9224(. در سال 1317ش/1938م به بخش مبارزه 
با قاچاق مجدداً توجه شد و تشکیالت اداری و تأسیسات عمرانی جدیدی به آن اضافه شد 
)ساکما، 240/5470؛ ساکما، 240/43049(. براین اساس نظارت بر تجارت غیرقانونی در 
کرانه ها ازجمله بستک و الرستان افزایش یافت )ساکما، 293/39076(. حکومت بندرعباس 
و میناب در 1318 طی اخطاریه ای به تجار و ساکنان منطقه، تحویل سالح های غیرمجاز را 
خواستار شد )ساکما، 355/588(. در ناحیۀ دشتستان نیز ضمن کشف اسلحه، مقادیر گوناگونی 
از کاالهای قاچاق ازجمله پارچه ضبط شد )ساکما، 240/31303؛ ساکما، 240/31299(. 
لشکر شرق نیز که بخشی از سواحل دریای عمان در حوزۀ آن قرار داشت به کشف تریاک 

قاچاق اقدام کرد )ساکما، 240/8245(.
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نتیجه گیری
جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمان درزمینۀ صادرات و واردات انواع کاال نقشی 
حیاتی در اقتصاد ایران عصر پهلوی اول ایفا می کردند. مجموعه ای از بازرگانان داخلی و 
شرکت های خارجی از ملیت های گوناگون درزمینۀ خریدوفروش مال التجاره در این مناطق به 
تکاپوهای اقتصادی می پرداختند. هم زمان با رونق و شکوفایی تجاری، معضل قاچاق به عنوان 
پدیده ای تخریبی گسترش یافت. ضعف شدید زیرساخت های اقتصادی حاصل از اواخر 
دورۀ قاجار، نبود امنیت و معضل راهزنی، تأسیسات فرسودۀ گمرکی، کمبود نیروی انسانی 
و تجهیزات عناصر امنیتی، فروپاشی بخش زراعی و تجاری، فساد و رشوه خواری مأموران 
گمرکات، بیکاری، عالقه مندی به کاالهای خارجی به علت کیفیت بهتر یا تبلیغات، محدودیت 
و ممنوعیت ورود برخی کاالها به کشور، ارزانی کاالهای وارداتی قاچاق و گران بودن کاالهای 
صادراتی قاچاق و مرزهای طوالنی آبی و خاکی در جنوب و جنوب شرقی از مهم ترین علل 
رونق پدیدۀ قاچاق در خلیج فارس و دریای عمان بین سال های 1300-1320ش بوده است. 
سیاست دولت پهلوی اول بیانگر تالش فراگیر، ممتد و همه جانبه در مبارزه با قاچاق کاال در 
کرانه های ساحلی و مناطق پسابندر جنوب ایران است. براین اساس در مبارزه با قاچاق به سه 
بخِش تصویِب قوانین مختلف در مجلس و هیئت وزیران، اقدامات عمرانی برای رشد اقتصاد 
این مناطق، و درنهایت نیروی نظامی توجه شد. تمرکز دولت های وقت به امر مبارزه با قاچاق 
کاال به عنوان یکی از معضالت اقتصادی مناطق جنوبی، سبب تحرکات عملی متعددی شد. 
ایجاد گارد ساحلی و تجهیز آن برای مبارزه با قاچاقچیان، اعطای سالح و پاره ای تسلیحات 
نظامی و دفاعی به مأموران گمرکات جنوب، انتصاب فرماندهان باتجربه و کاردان برای 
گردان امنیۀ بنادر جنوب، افزایش تعداد نیروهای نظامی در این مناطق و اعزام نیرو به نواحی 
پرحادثه، خرید شناورهای نظامی از اروپا و استخدام ملوانان بخشی از اقدامات جلوگیری از 
حمل ونقل اجناس قاچاق بود. تأسیس نیروی دریایی قدرتمند در خلیج فارس از مهم ترین 
عوامل مبارزه با امر قاچاق کاال در جزایر و بنادر جنوب ایران در این زمان است. مهم ترین 
علل مبارزۀ حکومت پهلوی اول با قاچاق، جلوگیری از قدرت گیری مالی نیروهای محلی 
مرکزگریز، سهیم بودن برخی از عناصر اصلی حاکمیت در فعالیت های اقتصادی ای که قاچاق 
سود آن ها را کاهش می داد و نیاز دولت به رونق و کسب درآمد بیشتر از بنادر جنوب برای 
تأمین هزینه های سنگین برنامه های نظامی و عمرانی خود بود. پیامد برنامۀ مبارزه با تجارت 
غیرقانونی کاال، محدودیت امکان قاچاق حتی در نواحی فراساحلی و کاهش شدید ورود 
و خروج این دسته از کاالها بود؛ بااین حال به علت گستردگی منطقه و پیچیدگی موضوع، 

فعالیت قاچاق هرگز به صورت کامل خاتمه نیافت.1

1. براین اساس بود که روزنامۀ حبل املتین با 
کنایه نوشت: »فالن آقا متکفل شده اند که 
جلوگیری کامل از قاچاق بنامیند، آری خدا 
حالل کند! جای آن است که مالحظه فرمائید 
ممنوعه  اشیاء  فقره  هزار  هزاران  چگونه 
)حبل املتین، س39، ش12،  می شود«  حمل 

3آذر1309، ص10(.
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منابع
اسناد

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران )ساکما(، اسناد شمارۀ:
240/11138؛  240/870؛  240/439؛  240/292؛  240/273؛  240/125؛  98/298/9224؛  98/293/3976؛ 
240/1460؛ 240/2511؛ 240/3831؛ 240/4266؛ 240/4267؛ 240/4278؛ 240/4279؛ 240/4719؛ 
240/11422؛  240/10065؛  240/8245؛  240/5983؛  240/5470؛  240/5376؛  240/4932؛ 
240/13008؛ 240/14040؛ 240/16435؛ 240/17810؛ 240/20147؛ 240/20905؛ 240/24033؛ 
240/28627؛ 240/28993؛ 240/29402؛ 240/29929؛ 240/30991؛ 240/31299؛ 240/31303؛ 
240/32202؛ 240/34788؛ 240/43049؛ 240/44519؛ 240/45932؛ 240/48922؛ 240/52219؛ 
240/52493؛ 240/53219؛ 240/58431؛ 240/74948؛ 240/75993؛ 240/79338؛ 240/85235؛ 
291/2472؛  290/288؛  260/464؛  240/96118؛  240/93795؛  240/88192؛  240/86180؛ 
293/1108؛ 293/4517؛ 293/6921؛ 293/32691؛ 293/39076؛ 293/122483؛ 293/134860؛ 
293/32691؛ 293/415931؛ 294/302؛ 310/36162؛ 355/21؛ 355/506؛ 355/588؛ 355/608؛ 

365/485؛ 27804/85594؛ 4945؛ 2656.

کتاب

اسنادی از اتاق بازرگانی بوشهر. )ج1(. )1393(. )مجتبی پریدار، کوشش گر(. تهران: اتاق بازرگانی بوشهر 
و نشر آبادبوم.

جان پوالد، احمد. )1385(. سرگذشت یک افسر ایرانی. تهران: پردیس و شیرازه.
جعفری ولدانی، اصغر. )1376(. نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی. تهران: دفتر مطالعات 

سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه.
رائین، اسماعیل. )1356(. دریانوردی ایرانیان: از عصر استعمار تا امروز. تهران: جاویدان.
رحیم زادۀ صفوی، علی اصغر. )1308(. ایران اقتصادی. تهران: چاپ خانۀ اتحادیۀ طهران.

شیخ االسالمی، جواد. )1366(. قتل اتابک و شانزده مقالۀ تحقیقی دیگر. تهران: کیهان.
صفایی، ابراهیم. )1368(. خاطره های تاریخی. تهران: کتاب سرا.

قائم مقامی، جهانگیر. )1326(. تاریخ تحوالت سیاسی نظام ایران. تهران: مطبوعات.
قائم مقامی، جهانگیر. )1355(. تاریخ ژاندارمری ایران از قدیم ترین ایام تا عصر حاضر. تهران: بی نا.

کاظمی، محمد؛ البرز، منوچهر. )1355(. تاریخ پنجاه سالۀ نیروی زمینی شاهنشاهی ایران. تهران: آیین ملی 
بزرگداشت پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی.

کوهی کرمانی، حسین. )1324(. تاریخ تریاک و تریاکی در ایران. تهران: کتاب فروشی محمدعلی علمی.
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کیهان، مسعود. )1310(. جغرافیای مفصل ایران. )ج3(. تهران: مطبعۀ مجلس.
گاه نامه: پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی. )ج1(. )1356(. تهران: کتاب خانۀ پهلوی.

گزیدۀ اسناد خلیج فارس. )ج3(. )1373(. )مینا ظهیرنژاد، کوشش گر(. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و 
بین المللی وزارت امور خارجه.

لواء مختاری، پاشا. )1329(. تاریخ هفتادسالۀ پلیس ایران. تهران: چاپ خانۀ ارتش.
مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی. )دورۀ هفتم(. )ج1(. )1307(. تهران: انتشارات مجلس شورای ملی.
مدنی، احمد. )1341(. دریانوردی خلیج فارس و پیشینه های تاریخی آن. تهران: اداره کل انتشارات و رادیو.

مصور رحمانی، غالم رضا. )1368(. کهنه سرباز: خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غالم رضا مصور 
رحمانی. تهران: رسا.

نفیسی، سعید. )1345(. تاریخ معاصر ایران از کودتای سوم اسفندماه 1299 تا بیست وچهارم شهریورماه 
1320. تهران: فروغی.

نوبخت، حبیب اهلل. )1342ق(. شاهنشاه پهلوی. تهران: مطبعۀ مجلس.
یکرنگیان، میرحسین. )1336(. گلگون کفنان: گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر: از عصر درخشان صفوی تا 

حادثۀ ناگوار شهریور 20. تهران: کتاب فروشی محمدعلی علمی.

نرشیات

اشعۀ پهلوی: )اسفند 1311، ش7(.
اطاق تجارت: )اول آبان 1308(؛ )سال 4، شمارۀ 63، اول خرداد 1312(؛ )سال 5، شمارۀ 84-85، نیمۀ اول 

اردیبهشت 1313(؛ )سال 6، شمارۀ 116، نیمۀ دوم مرداد 1314(.
اطالعات: )شمارۀ 330، 1306/3/3(؛ )شمارۀ 629، 1306/12/28(؛ )شمارۀ 774، 1308/3/5(؛ )شمارۀ 778، 
1308/3/11(؛ )شمارۀ 825، 1308/4/12(؛ )شمارۀ 839، 1308/4/30(؛ )شمارۀ 845، 1308/6/6(؛ 
)شمارۀ 1140، 1309/6/29(؛ )شمارۀ 1213، 1309/9/24(؛ )شمارۀ 1234، 21دی1309(؛ )شمارۀ 

.)1309/11/1 ،1243
ایران باستان: )اسفند 1311، ش7(.

ایران شهر: )س3، ش11، 1مهر1304(؛ )س3، ش12، 1آبان1304(.
پیاده نظام: )دی 1315، ش1(؛ )بهمن 1318، ش2(.

چهره نما: )سال 1322، ش9(.
حبل المتین: )25شهریور1303، ش7(؛ )10آذر1303، ش14(؛ )1دی1303، ش15(؛ )8دی1303، ش11(؛ 
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نقش ایرانیان یهودی در کشف و فروش آثار عتیقه 
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3. Qualitative research

4. Descriptive–analytical

5. Documentarymethod

6. Library method

چڪیده:

تمدن کهن ایران شاه کارهای هنری بی نظیری به جهان عرضه کرده است. ارزش و اهمیت این شاه کارها 

و آزمندی سوداگران موجب شده است که این آثار پیوسته موردتعرض و دستبرد قرار گیرند. با ورود 

کاوش گران غربی، آثار باستانی ایران به صورت روشمند کشف شد و به بازارهای دیگر کشورها راه یافت. 

درپی افزایش حضور اروپاییان، خریدوفروش »عتیقه جات«، کاوش های غیرقانونی، و ساخت آثار عتیقۀ 

بدلی در ایران رونق گرفت. ایرانیان یهودی نیز در این بازار وارد شدند. حضور ایشان در کشف و فروش 

آثار عتیقه، جنبه های مثبت و منفی زیادی داشت.

هدف: بررسی وجوه مختلف نقش ایرانیان یهودی در کشف و فروش آثار تاریخی دورۀ قاجار.
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در دورۀ قاجار به یهودیان منحصر نبود و سایر ایرانیان نیز به آن می پرداختند.
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1. مقدمه
در سدۀ سیزدهم هجری قمری/ نوزدهم میالدی رقابت های سیاسی و اقتصادی کشورهای 
اروپایی به حوزۀ »باستان شناسی«  نیز کشیده شد. فتوحات ناپلئون در مصر و انتقال آثار 
باارزش آن کشور به موزه های اروپا و سپس عطش کشف گنجینه های تمدن های قدیمی 
مشرق زمین پای باستان شناسان متعددی را در این عصر به ایران باز کرد. برخی از این 
محققان شیفتۀ فرهنگ و تمّدن ایرانی شدند و آثار ماندگاری را پدید آوردند. براثر فعالیت 
ایشان، تعدادی از محوطه های باستانی کاوش شد و کتاب ها و مقاالت آن تحّولی را در 
نوشتن تاریخ ایران ایجاد کرد. تدوین مستند تاریخ ایران توسط محققان غربی خدمتی 

بزرگ در معرفی ابعاد مختلف تمّدن ایرانی به جهان بود.
باوجود جنبه های مثبت فعالیت باستان شناسان غربی، برخی رویکردهای تجاری، 
سیاسی و گاه غیرعلمی در برخورد با آثار باستانی چندهزارسالۀ خاورمیانه و ازجمله ایران 
زیان هایی را به میراث معنوی این منطقه وارد آورد. توجه روزافزون به باستان شناسی 
هرچند تمدن های درخشان ملل قدیم مشرق را به جهان معرفی کرد، ولی با فراگیرشدن 
تب مطالعات باستان شناسی و توسعۀ علم »عتیقه شناسی«، رویکرد اقتصادی و تجاری به 
آثار عتیقه و تاریخی نیز رواج یافت و همین امر به کیفیت کشف و برخورد علمی با این 

آثار لطمه زد.
مطالعات باستان شناسان غربی در ایران را بیشتر هیئت های فرانسوی و انگلیسی انجام 
می دادند. کاوش های هرکدام از این هیئت ها مسیری متفاوت را طی می کرد؛ به طوری که 
شناسایی و بررسی میزان آسیب های وارده بر پیکرۀ آثار تمدنی و باستانی ایران در دورۀ 

قاجار توسط هریک از این هیئت ها، نیازمند انجام مطالعه ای مستقل است.
از فلزات گران بها و  به اشیای ساخته شده  بیشتر  تا پیش از دورۀ قاجار خریداراْن 
سنگ های قیمتی توجه نشان می دادند. ولی زمانی که اروپاییان برای اشیای به ظاهر کم بهای 
قدیمی نیز ارزش مادی قائل شدند و به کشف یا خرید این قبیل آثار پرداختند، بازار هرآنچه 
باستانی و عتیقه می نمود داغ شد. با ورود جویندگان و کاوش گران غربی به حوزۀ کشفیات 
باستان شناسی، آثار تاریخی ایران به مراکز خریدوفروش عتیقه و موزه های معتبر کشورهای 
دیگر راه یافت و این امر موجب پیدایش بازارهایی رسمی و غیررسمی برای خریدوفروش 
آثار باستانی با عنوان بازار »عتیقه جات« شد. ورود گستردۀ ایرانیان به عرصۀ حفاری های 
غیررسمی، غیرعلمی و خریدوفروش آثار برجای مانده از تمدن های گذشته، با حضور 
اروپاییان جوینده و خریدار عتیقه ارتباط مستقیم داشت و وفور مکان های باستانی در ایران، 
انگیزه ای نیرومند برای کاوش در اماکن قدیمی ایجاد می کرد. افراد زیادی در یافتن اشیای 

محمدرضا عسکرانی
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باارزش مهارت پیدا کردند و یهودیان ایران به ویژه در شهرهای اصفهان و همدان به فعالیت 
در این زمینه پرداختند.

مقالۀ حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ایرانیان یهودی در بازۀ زمانی 
سلطنت ناصرالدین شاه تا جنگ جهانی اول چه نقشی را در کشف و خریدوفروش آثار 

عتیقه داشته اند؟
چنین فرض می شود که ایرانیان یهودی با استفاده از آزادی نسبی ایجادشده براثر 
پیروزی مشروطه برای بهبود وضعیت اقتصادی خود کوشیدند و در کشف و خریدوفروش 

آثار عتیقه -که سودی سرشار داشت- حضوری فعال داشتند.
تمرکز بر فعالیت ایرانیان یهودی در کشف و فروش آثار عتیقۀ دورۀ قاجار به این معنا 
نیست که ایرانیان اقوام و ادیان دیگر در این زمینه فعالیت نمی کردند، بلکه هدْف پرداختن 
به گوشه ای از فعالیت های اقتصادی ایرانیان یهودی در دورۀ قاجار است که بخشی از 

موضوع تحقیق دانشگاهی درحال انجامی محسوب می شود.
بررسی چگونگی نقش ایرانیان یهودی در کشف و خریدوفروش آثار عتیقۀ دورۀ 
قاجار بسیار به ندرت در متون تاریخی این دوره و منابع اصیل بازتاب یافته است و همین 
امر پژوهش دربارۀ آن را دشوار می کند. سفرنامه های اروپاییان تاحدودی به وضعیت 
زندگی و مشاغل یهودیان جامعۀ ایرانی پرداخته اند و بعضی از این سفرنامه ها به زندگی و 
نحوۀ فعالیت یهودیان به ویژه درزمینۀ حفاری های غیرقانونی و جعل آثار و اشیاء تاریخی 
توجه نشان داده اند. اسناد به جامانده دربارۀ یهودیان نیز اندک است و بیشتر مربوط به دورۀ 
پساقاجار است. از اسناد منتشرشده می توان به مجموعه ای اشاره کرد که مرضیه یزدانی 
)1380( منتشر کرده است. در این کتاب اسناد فعالیت های هیئت های باستان شناسی داخلی 
و غربی در ایران از سال 1254 تا 1345ش، به صورت موضوعی و زمانی تنظیم شده است 
و اسنادی از حضور و فعالیت یهودیان در حفاری های داخلی نیز عرضه شده است. مقاالت 
پراکنده ای هم وجود دارد که به فعالیت هیئت های باستان شناسی و هم چنین وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی ایرانیان یهودی می پردازد. ازجمله علی محمد طرفداری )1396( به 
موضوع »کاوش های باستان شناسانه و عتیقه یابی سیاحان و شرق شناسان اروپایی در عهد 
استفاده نکرده است. عباس زارعی  اسناد موجود  از  قاجار« توجه نشان داده است؛ ولی 
مهرورز و لیال شریفی )1393( نیز دربارۀ فعالیت های اقتصادی یهودیان همدان در روزگار 
قاجار، مقاله ای منتشر کرده اند؛ ولی در آن به فعالیت درزمینۀ کشف و فروش آثار عتیقه که 
یکی از مشاغل یهودیان همدان بوده است نپرداخته اند. هایده سهیم )1375( نیز با واکاوی 
خاطرات یهودیان از دوره ای طوالنی، به وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایرانیان یهودی 

نقــش ایرانیــان یهــودی در 
... فــروش  و  کشــف 
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ازجمله در عهد قاجار پرداخته است. گزیده ای کوتاه هم از نوشته های چارلز عیسوی 
)1389( دربارۀ وضعیت یهودیان در دورۀ قاجار منتشر شده است. نویسندگان نوشتار 
حاضر با مرور تحقیقات منتشرشدۀ قبلی از نتایج آن ها سود برده اند؛ ولی دربارۀ نقش 
ایرانیان یهودی در کشف و خریدوفروش آثار عتیقه پژوهشی کامل و مستقل به نظر آنان 

نرسیده است و مقالۀ حاضر ازاین جهت جنبۀ توسعه ای دارد.

2. هیئت های باستان شناسی و حفاری در محوطه های باستانی ایران
درپی افزایش حضور سیاحان، مأموران، و بازرگانان اروپایی در ایران بعداز دورۀ تیموری، 
مطالعات و کندوکاوهای باستان شناسی نیز یکی از محورهای فعالیت های شرق شناسی 
و ایران شناسی آنان شد. در دورۀ قاجار طیفی گسترده از جویندگان عتیقه، پژوهش گران 
مسائل دینی و تاریخی، مأموران سیاسی و پژوهش گران غربی به ایران سفر کردند و به 
کاوش در آثار و فرهنگ و تمدن ایرانی پرداختند. در این دوره کاوش های اروپاییان در 
آثار باستانی ایران شکلی روشمند و هدفمند یافت و بر شناسایی و کشف آثار باستانی 
متمرکز شد. فرانسویان از دورۀ ناصرالدین شاه به طور انحصاری درزمینۀ مطالعۀ علمی و 
حفاری های برنامه ریزی شده -به ویژه در منطقۀ شوش- دست به کار شدند. این حضور که 
با تأیید و توافق رسمی دولت وقت ایران آغاز شد، درعمل، به نوعی جنبۀ استعماری نیز 
به خود گرفت. با پیروزی جنبش مشروطه به این قبیل کاوش های باستان شناسی -به ویژه 
کاوش های فرانسویان- انتقاد شد؛ ولی امتیاز انحصاری کاوش های باستان شناسی فرانسویان 
تا سال 1332ق/1914م هم چنان ادامه داشت. مجلس در این زمان برای جلوگیری از 
سرقت آثار عتیقه، قوانینی را دربارۀ حفریات باستان شناسی وضع کرد و کوشید تا تسلط 
انحصاری فرانسویان در این زمینه را ازبین ببرد؛ ولی به دلیل نیاز کشور به پیشرفت های 
علمی و ضرورت استفاده از متخصصان اروپایی نتوانست چندان جدیتی به خرج دهد و 
به این ترتیب نه تنها در خروج غیرقانونی اشیای عتیقه از کشور تغییری حاصل نشد، بلکه 
هیئت های حفاری جدیدی نیز از کشورهای غربی وارد معرکه شدند )یزدانی، 1375، 
صص 96-97(. کار به جایی رسید که پس از مشروطه، سفارت خانه های اروپایی بدون هیچ 
مالحظه ای افرادی را برای کشف آثار تاریخی اجیر می کردند؛ چنان که براساس گزارش 
امین مالیۀ شهریار »یک نفر غالم سفارت با دو نفر یهودی بعداز رفتن وزیرمختار انگلیس 
اراضی کهن آباد خالصه واقع است، مشغول  امام زاده ذوالفقار که در  به حفر  از خوار، 
شدند. غالم سفارت اظهار داشت که ازطرف چرچیل ]دبیر امور شرقی سفارت[ مأموریم 
برای حفر. چون حکمی از خزانه داری کل در دست نداشتند، لهذا جداً جلوگیری شد« 

محمدرضا عسکرانی
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)ساکما، 1293ق، 240/115/37/62(. ولی مأموران سیاسی انگلیس دست بردار نبودند؛ 
به نحوی که کمتر از چهار روز بعد )19فروردین1293( امین مالیه بازهم گزارش می دهد: 
»...یک نفر غالم دیگر از سفارت انگلیس با چهار نفر یهودی... دوباره مشغول حفر شدند 
و سه عدد کاسه بشقاب چینی پیداشده ]را[ به توسط غالم سابق به شهر فرستادند« )ساکما، 
1332ق، 240/115/37/59(. تلگرافی نیز ازطرف سفارت انگلیس برای معاون وزارت مالیه 
فرستاده شد که اخطار می داد: تپۀ ذوالفقار »موافق اسناد صحیحه متعلق به جناب وزیرمختار 
انگلیس است« و تأکید می کرد: »خزانه دار کل دراین باب به شما دستورالعمل خواهند 
داد و البته بعدازاین، به هیچ وجه در این مسأله دخالت نخواهید کرد« )ساکما، 1332ق، 
240/115/37/55(. دیری نگذشت که ازطرف خزانه داری کل هم دستور داده شد: »چنانچه 
مسیو چرچیل و رحیم نام در شهریار درصدد حفریات برآیند، نباید از آن ها مخالفت نمایید« 

)ساکما، 1332ق، 240/115/37/281(.
صدور این دستور چندان شگفت آور نبود؛ زیرا »ژوزف مرنار« بلژیکی که از سال 
1330ق/1911م به خزانه داری کل ایران منصوب شده بود، هرچند به طرفداری از روسیه 
مشهور بود، ولی به زودی معلوم شد که حاضر نیست هیچ یک از قدرت های بزرگ را از 
خود برنجاند و به زودی توانست رضایت روس و انگلیس و تاحدی دولت ایران را کسب 
کند )دستره، 1363، صص 216، 220(. پیگیری های کارکنان محلی دولت ایران هم به جایی 
نرسید و کلیمی هایی که در تپۀ ذوالفقار و اراضی دولتی حفاری کرده بودند و مقدار زیادی 
اشیای عتیقه را برده بودند بازگشتند و به پشت گرمِی کارکنان سفارت انگلیس به کارشان 

ادامه دادند )ساکما، 1333ق، 240/115/37/9(.
سفارت خانه  توسط  را  نامه هایی  و  می کردند  مداخله  مواردی  در  نیز  روس ها 
و کنسولگری هایشان برای تأثیرگذاری بر امور قضائی و محاکمات مربوط به مالکیت 
عتیقه های کشف شده به وزارت امور خارجه می فرستادند )ساکما، 1331ق، 330/0/00/47(.
مطالعات و حفاری های هیئت های باستان شناسی اروپایی و به ویژه فرانسوی ها و 
بریتانیایی ها، هرکدام مستقل انجام می شد و گاه مسیری متفاوت را طی می کرد. فعالیت 
بازارهای  به موزه ها و  تاریخی کشور  نفیس  اشیای  این جویندگان سبب سرازیرشدن 
خریدوفروش آثار عتیقۀ در دیگر کشورها شد و آنان جزو نخستین کسانی بودند که 
نگاه و برخورد تجاری با آثار فرهنگی را در ایران رواج دادند. هرچند شرق شناسان و 
ایران شناسانی نظیر ارنست امیل هرتسفلد )1879-1948م( و اریک فریدریش اشمیت 
آلمانی )1897-1964م( یا آندره گدار فرانسوی )1881-1965م( در کشف و معرفی آثار 
باستانی ایران و تهیۀ شناسنامه های جدید برای بسیاری از آثار و تأمین اسناد و مدارک ماّدی 
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برای تدوین تاریخ ایران و تغییر دیدگاه های رایج دربارۀ آثار تاریخی برجستۀ مربوط به 
ایران باستان نقشی اساسی ایفا کردند، ولی با تبدیل آثار تاریخی و هنری ایران به کاالهای 
تجاری و ایجاد بازار برای »عتیقه جات« موجب خروج بخشی عظیم از میراث فرهنگی 
و تاریخی ایران شدند. به طور تقریبی، هم زمان با حضور اروپاییان جوینده و خریدار 
عتیقه، ایرانیان نیز برای به دست آوردن آثار تمدن های گذشته به صورتی کم سابقه به عرصۀ 

خریدوفروش و حفاری های غیررسمی و غیرعلمی روی آوردند.
آنچه در این زمان بر سر میراث فرهنگی ایران آمد، نتیجۀ جهل، سودجویی و وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی نامناسبی بود که سراسر این دوره را دربر گرفته بود. از اندک اقدامات 
انجام گرفته برای حفظ آثار و توجه به ابنیۀ باستانی، اشاره ای کوتاه در قانون بلدیه بود 
که در سال 1285ش به تصویب رسید. در فصل اول این قانون، هدف اصلی تأسیس 
بلدیه، حفظ منافع شهرها و ایفای نیازهای اهالی شهرنشین معرفی شده بود و »دایرنمودن 
موزه ها و حفظ و مرمت مسجد و مدارس و ابنیۀ عتیقه« جزو وظایف مربوط به بلدیه 
دانسته شده بود )روزنامۀ مجلس، 20ربیع الثانی1285، ص2(. در همین راستا در اصفهان 
درزمینۀ محافظت و مرمت آثار و ابنیه های تاریخی اقداماتی قابل توجه انجام شد )ندای 
وطن، سال دوم، شمارۀ 4، 10شوال1325، ص2(. باوجوداین، به دلیل اعطای انحصاری 
امتیاز کاوش های باستان شناسی به بیگانگان و نبود حمایت و نظارت جدی دولت، این 
اصل مهم تا سال ها نادیده گرفته شد؛ به نحوی که برخی از روزنامه های این زمان به شدت 
به کارگزاران حکومتی تاخته اند و از آنان به دلیل این که با داشتن نفوذ و نسبتی با دربار، 
به تاراج اموال عمومی و تخریب اماکن تاریخی پرداخته اند انتقاد می کنند )انجمن بلدیه، 
سال اول، شمارۀ 5، رمضان 1325، ص2(. نخستین اقدام جدی درزمینۀ حفظ آثار و اشیاء 
باستانی با تأسیس »انجمن آثار ملی« در سال 1301ش انجام شد و با تصویب قانون حفظ 
آثار عتیقه در سال 1306ش توسط مجلس شورای ملی )علی شاهی قلعه جوقی و دهقان 
سیمکانی، 1393، ص65(، زمینۀ تصویب نظام نامۀ اجرائی آن در 12آبان1309 فراهم شد 

)روزنامۀ مجلس، 12آبان1309، ص3(.

3. فعالیت یهودیان ایران در حفاری محوطه های باستانی
در دورۀ ناصرالدین شاه با ورود »دیوالفوا« امتیاز حفریات باستان شناسی در سراسر ایران 
به طور انحصاری به فرانسه واگذار شد و سپس »دومرگان« برای سکونت باستان شناسان آن 
کشور قلعۀ شوش را بر روی تپه ای تاریخی بنا کرد. به زودی گنجینه های فراوانی از محل 
همین قلعه و دیگر مناطق ایران کشف شد و در عهد مظفرالدین شاه نیز قرارداد تکمیلی 
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دیگری در پاریس به امضا رسید که فرانسویان را صاحب امتیازات بیشتری کرد )لوسوئور، 
1368، ص102(.

بیشتر در  به کندوکاو  نیز  باستان شناسان فرانسوی، دیگر کشورها  پس از موفقیت 
محوطه های باستانی ایران ترغیب شدند و برخی اتباع ایرانی مانند یهودیان نیز بخت خود 

را در این زمینه آزمودند و جزو نخستین گروه هایی بودند که وارد این عرصه شدند.
بررسی وضعیت معیشتی ایرانیان یهودی نشان می دهد که باوجود حمایت هایی که 
در دورۀ ناصری از آنان انجام شد و هم چنین تحوالتی که براثر برپایی مشروطه در جامعۀ 
ایرانی پدیدار شد، تغییری قابل توجه در جایگاه اجتماعی و معیشتی آن ها ایجاد نشد و 
آن ها هم چنان گرفتار برخی محدودیت های اجتماعی بودند. برای نمونه در شهری مانند 
اصفهان که محل زندگی یکی از بزرگ ترین گروه های یهودی ساکن در ایران محسوب 
می شد، محلۀ آنان کثیف، نیمه ویرانه و پر از گدا بود )اوبن، 1362، صص 307-306(. 
یهودیان بیشتر به حرفه هایی مشغول می شدند که دیگران از آن ها روی گردان بودند )ویلز، 
1368، ص114؛ سرنا، 1362، ص58(؛ آنان به مشاغلی ازقبیل قصابی، بقالی و فروش 
دارو می پرداختند )سعدوندیان و اتحادیه، 1368، ص118(. در زمان ناصرالدین شاه برخی 
از یهودیان با ابریشم بافی و تراش شیشه زندگی را می گذراندند و برخی نیز آمونیاک و 
اسیدهای معدنی تولید می کردند؛ هم چنین در ضرب سّکه و کارهای فنی این هنر هم 
مهارت یافته بودند. زرگری و جواهرسازی نیز جزو مشاغل آنان بود و اطبای معتبری 
هم بین آنان یافت می شد که گاهی در دربار خدمت می کردند )پوالک، 1368، ص28(؛ 
ولی بیشتر آنان به حرفه هایی مانند دالکی، سپوری، تولید مشروبات الکلی، ساخِت ساز 
و نواختن موسیقی، رقاصی و بارکشی اشتغال داشتند که شغل هایی پست شمرده می شد 

)کرزن، 1341، ج1، ص293؛ لوتی، 1370، صص 85-84(.
درمجموع ایرانیان یهودی در دورۀ قاجار آزادی عمل چندانی برای انتخاب شغل 
زمینۀ  نیز  بهانه ای  اندک  بودند.  روبه رو  با مشکالتی  اجتماعی  مناسبات  در  و  نداشتند 
زدوخوردهای هولناک را بین مسلمان و آنان فراهم می آورد و عده ای دراین بین کشته 
می شدند )عباسی و بدیعی، 1372، ص32(. همین امر موجب تنگی معیشت آنان می شد و 
سبب می شد تا برخی از کارهای دور از شأن و منزلت انسانی و اجتماعی دربین آنان دیده 

شود )ویلز، 1368، ص114(.
در عصر صفوی سالیانه یک مثقال )حدود 4/6 گرم( طال از هر مرد بالغ یهودی 
ادامه داشت  نیز  جزیه گرفته می شد که این وضعیت کم وبیش تا روی کارآمدن قاجار 
)شریفی، 1387، صص 187-193(. در زمان محمدشاه سرپرست هر خانوادۀ مسیحی یا 
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یهودی ناگزیر بود سالیانه مبلغی را به عنوان جزیه بپردازد که مسلمانان از آن معاف بودند 
)دوسرسی، 1362، ص107(؛ ولی از نیمۀ دورۀ قاجار، زمینۀ تغییراتی در زندگی و معیشت 
ایرانیان یهودی پدیدار شد. هنگام مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا، آدولف کرمیو مؤسس 
»اتحاد جهانی یهود« در 15ربیع الثانی1290ق/ 12ژوئیۀ1873م با او در فرانسه دیدار کرد 
و رسیدگی به وضعیت یهودیان ایران را خواهان شد. شاه نیز با تأسیس مدارس آلیانس 
موافقت کرد )ناصرالدین شاه، 1362، ص149(. به این ترتیب »اتحاد جهانی یهود« از سال 
1898م فعالیتش را در ایران آغاز کرد و تا هنگام بروز مشروطه یازده مدرسه با 2٬225 
دانش آموز در شهرهای مختلف برپا کرد. به نوشتۀ سفیر فرانسه در ایران، بروز نهضت 
مشروطه موجب بهبود وضعیت عمومی ایرانیان یهودی شد و آنان دیگر نه ناچار بودند 
از لباس های مخصوص استفاده کنند و نه جزیه بپردازند. حاکمان نیز رفتاری مالیم تر را 
با آنان در پیش گرفتند و دولت ایران هم سفارت فرانسه را به عنوان نمایندۀ نیمه رسمی 

یهودیان ایران پذیرفت )اوبن، 1362، صص 311-308(.
اینکه یهودیان ایران از چه زمانی حفاری در محوطه های باستانی و خریدوفروش 
آثار و اشیای مکشوفه را شروع کردند به درستی مشخص نیست؛ ولی آنچه به روشنی 
قابل استناد است گسترش این نوع فعالیت ها در دورۀ قاجار و در ارتباط مستقیم با حضور 
هیئت های باستان شناسی خارجی در ایران بوده است. در این دوره به چند دلیل فعالیت 
گنج یابی شدت گرفت: نخست نبودِ قانونی مشخص دربارۀ وضعیت کشف و مالکیت 
اشیای باستانی و دفینه ها که تا سال ها پس از پیروزی مشروطه هیچ حساب وکتابی در کار 
نبود و دیگر این که فعالیت بی سابقۀ هیئت های باستان شناسی خارجی موجب به وجودآمدن 
بازار رسمی و غیررسمی داخلی و بین المللی شد و بازار تجارت عتیقه گرم شد. در ایران 
پیش از اینکه باستان شناسی به عنوان علم، حق انحصاری یافتن اشیای باستانی را در دست 
بگیرد، هرکس برحسب تصادف دفینه ای می یافت آن را حق مسلم خود می پنداشت )رفیعی 
آتانی و چوبک، 1394، ص118( و یا هرگاه »به موجب قبالۀ شرعیه« عتیقه ای از »اشخاص 
معروف« می خرید، به حکم مراجع تقلید استناد می کرد و آن را به خود متعلق می دانست 

)ساکما، 1328ق، 360/3/80/6(.
محوطه هایی که اشیای عتیقه در آن ها یافت می شد، بیشتر گورستان های باستانی و 
اماکنی دورافتاده بودند که کندوکاو در آن ها معمول نبود. دراین بین، برخی ایرانیان یهودی 
که وضعیت معیشتی مناسبی نداشتند، برای گذران زندگی به حفاری و گنج یابی در این 
مناطق مشغول شدند و در گذر زمان در یافتن اشیای باارزش مهارت پیدا کردند. این 
کسب وکار به اندازه ای سودآور شد که گروهی از یهودیان به صورت انحصاری ازاین طریق 
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امرارمعاش می کردند. حضور رسمی یهودیان در حفاری محوطه های باستانی با دریافت 
مجوزهایی بود که جدای از امتیازات انحصاری فرانسه، ازجانب وزارت معارف برای آنان 
صادر می شد )ساکما، 1291ش، 297/20691؛ ساکما، 1330ق، 297/20697(. وزارت 
معارف دربرابر صدور مجوز حفاری برای یهودیان از آن ها تعهدنامه ای با شرایط زیر 

می گرفت:
1- سی درصد مسکوکات نقره و طال و جواهرآالت و زینت آالت استخراج شده 
به دولت متعلق خواهد بود. 2- مسکوکات درصورتی که به طور دفینه1 استخراج شود، به 
دولت متعلق خواهد بود و یابندگان فقط ده درصد از آن را از وزارت معارف دریافت 
خواهند کرد. 3- اثاثیۀ سلطنتی و آثار تاریخی ازقبیل تاج وتخت، شمشیر، خود، زره، سپر و 
کتیبه های تاریخی و اشیاء منقور به اسم سالطین به دولت متعلق است و باید سالم به ادارۀ 

عتیقات تسلیم شود )ساکما، 1331ق، 297/0/20/584(.
با فراگیرشدن تب مطالعات باستان شناسی و افزایش حضور اروپاییان جوینده و 
خریدار عتیقه در ایران، بازارهای رسمی و غیررسمی این قبیل آثار در داخل و خارج داغ 
شد و اشتغال یهودیان در این زمینه به دلیل درآمد بسیارش بیشتر شکل غیرقانونی به خود 
گرفت. حفاری های غیرقانونی یهودیان در نقاط مختلف ایران به جایی رسید که صدای 
سفارت فرانسه را درآورد و این سفارت از فعالیت یهودیان در کندوکاو محوطه های 
باستانی به وزارت خارجه ایران شکایت کرد. وزارت خارجه هم این موضوع را در نامه ای 
به اطالع وزارت داخله رساند و پیگیری مسئله را خواهان شد. وزارت داخله نیز به حاکمان 

والیت های مرکزی و غربی دستوری به صورت کلی به این مضمون صادر کرد:
»... امتیازات حفریات در امالک و اراضی متعلق به دولت در چند سال قبل به اتباع 
فرانسه اعطا شده و در اغلب نقاط هم حفریاتی نموده اند و این اوقات از سفارت فرانسه 
شکایت شده است که بعضی اشخاص ازقبیل جماعت یهود و غیره برخالف معاهده در 
عمل حفریات مداخله می نمایند. الزم است قدغن ]غدغن[ فرمایید، درصورتی که بعضی 
اشخاص بدون اجازۀ دولت و خالف معاهده در اراضی متعلق به دولت -که حفریات 
آن به اتباع فرانسه اعطا شده است- مداخله نمایند، باید جلوگیری نمایند که رفع شکایت 

سفارت فرانسه گردد« )ساکما، 1334ق، 2942/290(.
یهودیان شیوه ای خاص برای حفر زمین و محوطه های تاریخی داشتند. آنان برای 
آن که حفاری با حداقل کوشش انجام شود، ابتدا بستر رودخانۀ نزدیک به محل مدنظر را 
تغییر می دادند و وقتی به اندازۀ کافی رطوبت در جایی که می خواستند ایجاد می شد، آب را 
به بستر اصلی برمی گرداندند و سپس به بیرون آوردن عتیقه از زمین می پرداختند. این اقدام 

1. اصطالح دفینه به معنی گنج و گنجینه 
است و در اینجا منظور سکه به تعداد زیاد و 

یا به همراه آثار دیگر است.
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هرچند به روند کشف و استخراج سرعت می بخشید، ولی صدماتی را به آثار و به ویژه 
اشیای ِگلی و سفالی وارد می کرد. در یکی از همین حفاری ها بود که یهودیان توانستند 
به میناهای ایرانی دورۀ اشکانی و سّکه هایی با نوشتۀ یونانی دست پیدا کنند )لوسوئور، 

1374، ص104(.
یهودی  ایرانیان  غیرقانونی  فعالیت  افزایش  از  مشروطه  بعداز  دولتی  مکاتبات 
درزمینۀ حفاری و استخراج و معامالت غیرقانونی عتیقه حکایت دارد. برای نمونه در 
18جمادی اآلخر1328ق/ 27ژوئن1910م وزارت فواید عامه این درخواست را به وزارت 

داخله فرستاد:
»... جمعی از کلیمیان در ساوجبالغ تهران مشغول به حفر اراضی و کاوش اشیای 
عتیقه اند. لزوماً خواهش دارم... که اوالً، موافق قانوِن کلِی اخطاری که سابق شده است، 
هرقدر زودتر مشاٌرالیُهم را از اقدام در حفر اراضی ممانعت نمایند و ثانیاً آنچه از عتیقاتی 
تا  ارسال دارند  به وزارت معارف  به توسط پست  را که استخراج کرده]اند[ توقیف و 
بازدید شده، حقوق دیوانی آن اخذ و مابقی به صاحبانش رد شود« )ساکما، 1328ق، 

.)293/8/95/2
در 21جمادی الثانِی1328ق نیز از وزارت خانه به ادارۀ عتیقات تهران دستور داده شد:
خبر  هرروز  شده،  اراضی  حفر  منع  در  که  اکیدی  ]غدغن های[  قدغن های  »...با 
میدن ]می دهند[ فالن دستۀ یهودی فالن جا مشغول حفرند و به هیچ ترتیب جلوگیری 
کامل نمی شود از آن ها کرد و ازجمله خبر داده اند ]که[ در قریۀ کوهه زیر نیک امام خاک 
ساوجبالغ چند نفر از آن ها رفته و حفاری می کنند. خواهشمندم یک نفر مأمور صحیح 
]که[ شریک و رفیق با کسی نشود بفرستید برود این یهودی ها را با هرچه اشیای عتیقه 
درآورده اند محفوظاً و مضبوطاً به شهر بیاورد و تحقیق هم بکند عالوه بر آنچه موجود دارند 
چه ها درآورده و ازمیان برده اند و تجدید خواهش می کنم در تعیین مأمور دقت مخصوص 

مبذول فرمایید« )ساکما، 1328ق، 293/1309(.
به  رسیدگی  برای  امین  و  درست کار  مأموران  انتخاب  بر  عتیقیات  ادارۀ  تأکید 
حفاری های غیرمجاز نشان می دهد که پرداخت رشوه به مأموران دولتی و سوءاستفاده 
از موقعیت آنان امری رایج بوده است. بیشتر سربازان چون حقوقی دریافت نمی کردند، از 
راه عملگی و قّصابی روزگار می گذرانیدند )سیّاح، 1346، صص 216-217( و هنگامی 
هم که هیئت باستان شناسی فرانسوی در شوش به کار مشغول شدند، برخی سربازان از 
روی ناچاری به استخدام آنان درآمدند و برای آنکه دردسری برای اشتغال در بیرون پادگان 
نداشته باشند، نشان های کاله و کمرشان را مخفی می کردند )دیوالفوا، 1369، ص87(. 
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به این ترتیب دور از انتظار نبود که به اندک مایۀ لطفی که ازسوی خالف کاران صورت 
گیرد، دست از انجام وظیفه بردارند و شریک دزد و رفیق قافله شوند. سوءاستفاده تنها 
به مأموران دون پایه محدود نمی شد و مقامات حکومتی هم به هرجا می توانستند، کالهی 
برای خود می دوختند. برای نمونه معزالدوله حاکم »خوار« دربارۀ صدور اجازۀ غیرقانونی 
برای حفریات در اراضی متعلق به دولت، به روشنی به امین مالیۀ این والیت گفت: »چون 
مواجْب کفاِف مخارِج زیادم را نمی دهد، بنابراین باید همیشه درصدد منافع و مداخل 
خارجی باشم« و امین مالیه نیز دربارۀ او گزارش داد: »چنانچه رشوۀ صحیحی به او داده 
شود، تمام مایملک دولت را برای نفع خود به رایگان ازدست خواهد داد... به قسمی که 
حتی برای یک بّره -که هشت قران قیمت دارد- امضا و ُمهر خود را می دهد« )ساکما، 

1291ش، 240/115/37/208-210(.
شاهزاده رکن الدوله نیز زمانی که حاکم کرمان بود، کتیبه ای سنگی به خط میخی منقوش 
به مهر داریوش نصب شده در مقبرۀ شاه نعمت اهلل ولی را دربرابر گرفتن یک تفنگ آلمانی 
به »مسیو سزاری« رئیس ادارۀ صندوق کرمان بخشید و سرانجام این کتیبه از موزۀ پاریس 

سر درآورد )ساکما، 1329ق، 250/30/18/2(.
در 2 رجب همین سال نامه ای از مدیرکل عتیقات به وزارت معارف و اوقاف و فواید 
عامه ارسال شد که با اشاره به حفاری غیرمجاز یهودیان و لزوم تنبه آناْن گزارش می دهد:

»جمعی از کلیمی ها به قریۀ اشتهارد و توابع آن رفته مشغول حفاری هستند و مقدار 
کثیری اشیای عتیقه درآورده و ازمیان برده اند... نصراهلل خاْن سوارژاندارمِ امنیه مأمور است 
]که[ به اشتهارد و آن صفحات رفته، تحقیقات دقیقه بکند، مرتکبین را هرکس هستند با 
هرچه از آن اراضی درآورده اند تحت الحفظ به ادارۀ عتیقیات بیاورد و از کدخدایان و 
رعایای حول وحوش تحقیقات بنماید که این حفارین از کِی مشغول حفر شده و چه 
اشیایی استخراج کرده اند... . هم چنین مأموریت دارند که اگر استنباط می نماید که از این 
اشیای عتیقه در خانۀ رعیتی پنهان نموده اند، اول از خود رعیت بخواهند، اگر ابا و امتناع 
کرد، با اطالع کدخدای قریه خانۀ او را بکاوند و درصورت بروز، خود آن رعیت ها را هم 
با حفارین به شهر وارد کنند. هم چنین نصراهلل خان ژاندارم مأموریت دارد که در عرض 
راه هرگاه از طایفۀ کلیمی ها مالقات نماید که از حفر مراجعت کرده و اشیای عتیقه دارد 
تفتیش نموده، درصورت واقعیت او را با بار خودش به ادارۀ عتیقات حاضر کنند« )ساکما، 

1328ق، 293/8/95/3(.
در همین سال وزارت داخله به منتظم الدوله حاکم فیروزکوه دستور داد دو نفر یهودی 
را که در قریۀ »مزدوران« به حفریات مشغول بودند به سرعت احضار کند و اجازه نامه شان از 
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وزارت فواید عامه را بررسی کند و درصورتی که مجوز نداشته باشند، آن ها را از این اقدام 
ممنوع بدارد و آثار استخراج شده را نیز توقیف کند و به وزارت داخله بفرستد )ساکما، 

1328ق، 293/001308(.
باوجود اقدامات انجام شده، طبق گزارش حاکم فیروزکوه به وزارت داخله، یهودیان 
پس از چندی بار دیگر به محل بازگشتند و به حفریات غیرمجاز مشغول شدند )ساکما، 

1328ق، 293/8/94/1(.
سود زیاد حاصل از این قبیل کندوکاوها، مقامات باالتر را هم به طمع می انداخت و آنان 
را برای دستیابی به آثار مکشوفه به تکاپو وامی داشت؛ وگرنه چگونه بدون حمایت مقامات 
باالی دولتی، حفارانی که مأموران محلی آن ها از محوطۀ باستانی بیرون رانده بودند، دوباره 
بازمی گشتند و کارشان را از سر می گرفتند؟ و به چه دلیل آثار کشف شده ای که رسیدگی 
به آن ها از وظایف وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود، باید برای وزارت داخله 

ارسال می شدند؟!
در سال های بعد نیز حفاری های غیرمجاز یهودیان و درگیری آن ها با ادارۀ عتیقیات 

ادامه یافت. وزارت معارف در 1329ق طی نامه ای خطاب به وزارت داخله نوشت:
»چند نفر از حفارین یهودی که بعضی با قدغن ]غدغن[ اکید دولت بدون اجازه 
و بی حضور مأمور اداره در خوار ورامین حفاری کرده]اند[، مبالغی مسکوکات طال و 
اشیای عتیقه استخراج و ازمیان برده اند و بعضی مبالغی به مناسبت اشیایی که خریدوفروش 
کرده]اند[، به اداره مقروض هستند. برای این که بتوانند به یهودی بازی قرض خودشان 
را نداده و اجناس مستخرجه را که اداره درصدد استرداد آن ها است موقوف به مطالبه 
نگذارند، چند نفر از عمله های خودشان ]را[ که روزی دو هزار ]دو ریال[ از آن ها اجرت 
می گیرند اجماعی نموده، موقوفِی ادارۀ عتیقیات را از مقامات عالیه درخواست می کردند. 
وزارت معارف هم حسب األمر نیابت سلطنت عظمی و ریاست، مجلسی تشکیل ]داد[ 
و چهارپنج نفر از رؤسای آن ها را برای رسیدگی به عرایض و شکایاتشان احضار نمود. 
اظهارات آن ها همه این بود که ما ادارۀ عتیقیات را نمی خواهیم.... حاال که به مرتکبین 
شرارت تا یک اندازه جواب سخت داده شده، به موجب تلگرافاتی که از عراق و همدان 
رسیده است معلوم می شود، حضراْت بنای تحریکات در آنجاها گذاشته و یهودی های 
آنجا را به ضدیت با ادارۀ عتیقیات و تخلف از ترتیبات آن تحریض می کنند. تمنا می شود 
امروز دو طغرا تلگراف -یکی به توسط میرزاآقاخان مدیر عتیقیات عراق، به حکومت عراق 
]عجم[ و دیگری به توسط طاطاوس خان مدیر عتیقیات همدان، به حکومت همدان- صادر 
و ارسال فرمایند که هریک از کلیمی و غیرکلیمی را که منشأ فسادِ مخالفت با ادارات آنجا 
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شده، بگیرند و نتیجۀ الزم از آن ها به عمل آورند و با رؤسای مزبوره تقویت های صحیح 
بکنند که بتوانند مطالبات خود را از یهودی ها جمع آوری و حفظ حیثیات یک ادارۀ دولتی 
نمایند. البته سزاوار نیست ]که[ چهار یهودی -به یهودی بازی- دیون خود را موقوف به 
مطالبه نگذارند و باعث تزلزل یک ادارۀ دولتی بشوند و هیچ گوشمالی از آن ها به عمل 

نیاید« )ساکما، 1328ق، 293/8/96/1(.
روشن است که حفاران آثار باستانی می کوشیدند به هر طریق ممکن به کارشان ادامه 
دهند؛ ولی مشخص نیست که »مطالبۀ« آن ها از ادارۀ عتیقات چه بوده است و چرا باید برای 
برآورده شدن آن، گوشمالی داده شوند. این نکته نیز پیداست که موضوع درگیری با اداره های 
دولتی بر سرِ کشف آثار باستانی، از حد افراد معدود گذشته و تاحدی جنبۀ اجتماعی یافته 
بود. در سال 1328ق وزیر داخله طی بخشنامه ای به تمامی فرمان فرمایان و حاکمان در سراسر 
ایران دستور داد تا از حفریات اشخاْص بدون مجوزِ وزارِت فواید عامه جلوگیری کنند و 

اشیای مکشوفه را توقیف کنند )ساکما، 1328ق، 330/0/00/47(.
گزارش هایی در دست است که نشان می دهد یهودیان با پرداخت رشوه به کارگزاران 
حکومتی، موافقت آنان را جلب می کردند و شبانه و دور از چشم دیگران در اماکن تاریخی 
کاوش می کردند )ویلز، 1368، ص120(. این قبیل حفاری ها در کنار قاچاق اشیای عتیقۀ 
مکشوفه، سود کالنی را نصیب عوامل حکومتی و حفاران غیرمجاز می کرد. گاهی اتفاق می افتاد 
که خریداران آثار عتیقه با کارکنان دولت نیز وارد معامله می شدند؛ ولی نمی توانستند طلبشان 
را وصول کنند و ناگزیر دست به دامن مقامات می شدند و شکایت می کردند )ساکما، 1331ق، 
27234/279(. در مواردی نیز اشیائی کشف می شد که حفاران می کوشیدند اطالعات مربوط 
به آن را مخفی نگه دارند؛ چنان که رئیس ادارۀ معارف حومۀ تهران به مدیر مدرسۀ دولتی قریۀ 
َدمزآباد ورامین دستور داد تا دربارۀ شیء کشف شده توسط حفاران یهودی -که با پیداشدنش 
کارگران را برای پنهان کردن ماهیت شیء مرخص کرده بودند- تحقیق کند )ساکما، 1328ق، 
297/0/20/584(. این قبیل پنهان کاری ها چه بسا با چشم پوشی مقامات محلی همراه بود و 
گزارش آن به وزارت خانه نیز می رسید؛ چنان که نمایندۀ ادارۀ معارف زرند1 طی نامه ای به 
وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از بی توجهی رئیس ادارۀ معارف شکایت کرد و با 
اشاره به سّکه های طال و عتیقه هایی که حفاران در خانۀ »ابومحمد«نامی مخفی کرده بودند 
نوشت: »چند نفر کلیمی از تهران به زرند آمده]اند و[ در تپه و اراضی قریۀ خورشیدآباد و 
مأمونیه مشغول حفر ]هستند[. چون ریاست معارف ساوه حاضر نبودند حسب الوظیفه از آن ها 
اجازه نامه خواسته، استنکاف کردند ]که[ از عملیات آن ها مانع شوم... هرگاه مجازند... مزاحم 

نباشم؛ َوااِّل اشیاء مستخرجه را توقیف نمایم« )ساکما، 1301ش، 297/0/20/584(.

1. زرند از اسامی قدیمی شهر زرندیۀ امروزی 
است که در استان مرکزی واقع شده است. 
این شهر سابقه ای هفتصد ساله دارد و محل 
دریافت عوارض و پول و طال بوده و واژۀ زرند 

هم از همین موضوع اقتباس شده است.
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برای بازرسی و رسیدگی به این قبیل امور، بودجۀ کافی و کارکنان امین و کارکشته 
الزم بود. پس از پیروزی مشروطه به جای وزارت علوم، وزارت معارف و اوقاف و صنایع 
مستظرفه تشکیل شد که با چهار ادارۀ )تعلیم عمومی، معارف، اوقاف، تحقیقات( و دو 
دایرۀ )تفتیش، محاسبات( وظایف متعددی را برعهده داشت. ازلحاظ قانونی اداره های این 
وزارت خانه هم ردیف هم شمرده می شد و زیرنظر یک مدیر کل قرار گرفت؛ ولی به نظر 
می رسد که اصلی ترین فعالیت های این وزارت خانه در ادارۀ تعلیم عمومی متمرکز شده بود و 
بیشتر کارکنانش در ایاالت و والیات نیز برای اجرای وظایف این اداره منصوب شده بودند. 
به همین دلیل امور مربوط به ادارۀ معارف -که بخشی از آن شامل تأسیس موزه، تحصیل 
عتیقیات و نظارت در حفریات و نیز نگاهداری و حفظ آثار قدیمه بود- چندان جّدی گرفته 
نمی شد. کارکنان ادارات معارف هم از کمبود بودجه به تنگ آمده بودند؛ چنان که رئیس ادارۀ 
معارف قم در پاسخ به دستورِ وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه برای رسیدگی به 
کاوش یهودیان در اراضی خورشیدآباد و مأمونیه، ضمن اشاره به کمبود عایدات و درخواست 
تصویب بودجۀ کافی نوشت: »با حالت حاضره که بنده بالتکلیف و ناچار برای ادارۀ امور 
معارف پریشان قم و جلوگیری از انحالل آن به واسطۀ قلت عایدات فعاًل در قم مقیم بوده، 
دسترسی به حدود زرند و ساوه ندارد که مفاد امر مبارک را به موقع اجرا بگذارد« )ساکما، 

1301ش، 297/0/20/584(.
افزون بر جلوگیری از فعالیت حفاران غیرمجاز، گاهی دربارۀ اجازه نامه های ادارۀ 
معارف برای حفاری نیز مشکالتی پیش می آمد. برای نمونه زمانی که دو نفر یهودی 
برای حفاری در تپه ای در روستای ماشین، اجازه نامه گرفته بودند و زمینی را اجاره 
کرده بودند، بر سر این که حقوق دولت را مالک زمین باید پرداخت کند یا حفاران باید 
پرداخت کنند اختالف نظر پیش آمد )ساکما، 1339ق، 297/0/20/584(. یا زمانی که دو 
یهودی تازه مسلمان در »کاغذکنان« به حفاری مشغول بودند، حاکم محلی برای گرفتن 
حق وحساب، مجوزهای ادارۀ معارف را نادیده گرفت و آنان را بازداشت کرد )ساکما، 
1340ق، 297/0/20/584(. رسیدگی به این امور، نیازمند استفاده از مأموران متخصص، 
امین و باانصاف و نیز تشکیالتی منظم و دارای اختیارات و بودجه کافی بود؛ نیازی که 

دست کم در دورۀ قاجار برآورده نشد.

4. خریدوفروش آثار مکشوفه، توسط یهودیان
از دورۀ قاجار تنها مسئلۀ حفریات غیرقانونی مطرح نیست، بلکه نحوۀ خریدوفروش آثار 
مکشوفه از این حفاری ها و یا اشیای گردآوری شده از خانه ها و اموال متعلق به افراد نیز جای 
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تأمل دارد. خریدوفروش آثار عتیقه از حرفه هایی بود که یهودیان ایران از آغاز این دوره به 
آن مشغول بودند.

کشف اشیای زرین در همدان أمری طبیعی بود. هرچند سّکه ها و اشیای عتیقۀ پیداشده 
در همدان در عثمانی هم خریدارانی داشت که برای خروج آن با جدیت می کوشیدند 
و دست به دامن مراجعی مانند »شیخ محمدکاظم خراسانی« می شدند تا با گرفتن حکم 
شرعی ثابت کنند عتیقه های کشف شده به حفاران و مالکان تعلق دارد )ساکما، 1328ق، 
360/3/80/6(، ولی مشتری عتیقه های کشف شده بیشتر اروپاییانی بودند که به همدان سفر 
می کردند. سفیر پروس )آلمان( در ایران طی سال های 1859–1861م، خاطرۀ اقامت خود 
در همدان و بازدیدش از اماکن تاریخی این شهر را چنین شرح می دهد: »در منزْل عدۀ 
زیادی ارمنی و یهودی جمع شده ]بودند[ و انتظار ما را می کشیدند. کشیش ارامنه و خاخام 
یهودیان هدایایی با خود آورده بودند و... معلوم شد که برای عرضۀ سّکه های قدیمی و 
اشیای عتیقه و فروش آن ها آمده اند. همدان در میان شهرهای ایران ازنظر اشیای عتیقه و 
سّکه، شهرت دارد؛ ولی دربارۀ سّکه باید خیلی دقت کرد؛ زیرا کسانی آنجا هستند که 
فلزات را درست مانند سّکه های قدیمی ضرب می کنند و آن ها را به صورت آثار قدیمی 
از کیسه هایشان درآوردند و روی  درمی آورند و می فروشند.... آن ها سّکه های خود را 
فرش ریخته و ما با دقت آن ها را بررسی می کردیم و سّکه های موردنظر را برمی گزیدیم. 
به این ترتیب هریک از ما تعدادی سّکۀ قدیمی متعلق به سلسله های مختلف ایران از ارامنه 
و یهودیان خریداری کردیم. عالوه بر سّکه، مقداری اشیای عتیقۀ برنزی نیز خریداری 
نمودیم.... تعدادی از این اشیای عتیقه، ساخت ایران و تعدادی دیگر ساخت یونان و روم 

بودند که ما اشیای ساخت ایران را انتخاب می کردیم« )بروگش، 1367، ص315(.
کنت آرتور دو گوبینو خاورشناس و سفیر اعزامی فرانسه که در سال 1271ق/1855م 
به ایران آمد، ضمن اشاره به این که یهودیان از گذشته ای دور در ایران ساکن بوده اند و 
جمعیت بسیاری از شهرهای جنوبی فقط از یهودیان تشکیل می شده است، هنگام مباحثه با 
یهودیان کازرون دربارۀ دین و نژادشان با طعنه می نویسد: »از یهودیان کازرون سپاس گزارم 
که با دقت هرچه تمام تر، نشان ها و سنگ نبشته هایی را که در اختیار داشتند برایم آوردند و 
برای اثبات اصالتشان آن ها را با گران ترین بهای ممکن به من فروختند« )گوبینو، 1383، 

صص 121-120(.
معامله کنندگان آثار عتیقه در بیشتر مناطق ایران فعالیت داشتند. هاینریش کارل بروگش 
سفیر پروس )آلمان( در ایران، به دالل هایی در نواحی مختلف ایران اشاره می کند که با 
ورود اروپاییان سروکله آن ها هم پیدا می شد و اشیای عتیقه را عرضه می کردند. او تصریح 
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می کند که آشنایی با این افراد برای خارجی ها فوق العاده ارزشمند بود؛ زیرا می توانستند 
)بروگش، 1367، صص 386-385(.  بخرند  به راحتی  را  عتیقه  کاالهای  آن ها  ازطریق 
جیمز بیلی فریزر سیاح و نقاش انگلیسی در سفرنامه اش از یهودیانی یاد می کند که در 
سال 1249ق/1833م در جنگل های مازندران دیده است که به فروش آثار عتیقه اشتغال 
داشته اند )فریزر، 1364، ص534(. ولی مهم ترین محل خریدوفروش این قبیل آثار همدان 
بود که سفیر فرانسه روششوار ژولین دو، از این شهر به عنوان »ارض موعود عتیقه چی ها و 

عتیقه فروش ها« یاد می کند )روششوار، 1378، ص18(.
شیوۀ دادوستد به صورت دوره گردی )پیله وری( می توانست به یهودیانی که به این 
کار اشتغال داشتند کمک کند تا آثار عتیقه را به سادگی معامله کنند. بسا اتفاق می افتاد که 
صاحبان اموال قدیمی از ارزش واقعی و تاریخی این اموال اطالع نداشتند و فروشندگان 
دوره گرد این آثار عتیقه را به بهای نازل می خریدند و یا آن ها را با کاالهای موردنیاز اهالی 
تهاتر )معاوضه( می کردند. کشف اشیای زرین و گران بها و تبدیل شدن همدان به مرکز 
خریدوفروش آثار عتیقه نیز طبیعی بود. این شهر در گذشته پایتخت مادها و بعدها اقامتگاه 
تابستانی پادشاهان هخامنشی بود و خزانۀ خشایارشا در آن قرار داشت. هم چنین احتمال 
می رود که خزانۀ تخت جمشید را هم اسکندر به همدان انتقال داده باشد )واندنبرگ، 
1348، صص 29، 141(. یهودیان همدان هم به سادگی با شهرهای مناطق مرکزی ایران 
مانند اصفهان و شیراز ارتباط داشتند و هم با شهرهای واقع در محوطه های باستانی عثمانی 
مرتبط بودند و به دلیل همین مراودات، همدان را به بازاری برای اموال عتیقه بدل کرده 
بودند. قرارداشتن همدان بر سر شاه راه شهرهای مورداحترام مذهبی شیعیان در عثمانی 
-که سالیانه هزاران نفر از آن عبور می کردند- نیز فرصتی مناسب را برای حمل ونقل 
و خریدوفروش فراهم می کرد. خریداران عمدۀ عتیقه خارجیانی بودند که از ارزش و 
اهمیت این آثار آگاهی داشتند و مشتاق خریدن سّکه، نسخه های خطی و یا هر اثر تاریخی 
دیگری بودند. گواه این مدعا نیز انبوه اشیای تاریخی موزه های اروپاست که جز تعدادی 
اندک از آن ها که براثر فعالیت های باستان شناسی کشف شده اند، بقیه از راه خریدوفروش 
و قاچاق به مجموعه های خصوصی و موزه های اروپا راه پیدا کرده اند. هم سنجی تعداد 
انبوه نسخه های خطی و منحصربه فرد، نقاشی های بی بدیل، پارچه های زربفت، فرش و 
بسیاری از دیگر اشیای عتیقه ای که امروز در اروپاست با آنچه در ایران باقی مانده است، 
نشان می دهد که تعداد زیادی از این آثار در دورۀ قاجار و بعدازآن از ایران خارج شده اند.
ازلحاظ حقوقی برای خریداران کاالهای مسروقه مجازات هایی درنظر گرفته می شود 
و استدالل می شود که چنانچه آنان اموال دزدی را نخرند، انگیزۀ سارقان کمتر خواهد 
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شد. بخش عمده ای از آسیب هایی را که در جریان حفریات غیرمجاز به آثار تاریخی 
وارد آمده اند و زیان هایی را که خروج هزاران اثر عتیقه به خارج از کشور درپی داشته اند، 
افرادی ایجاد کرده اند که در دورۀ قاجار به عنوان سفیر، پزشک، مهندس و گردشگر به ایران 
آمده اند. آن ها از شوربختِی مردم فقیر ایران و هم چنین ضعف قراردادهایی که با دولت های 
وقت می بستند استفاده می کردند و آثاری را که نشانۀ هویت ملی ایرانیان بود، زینت بخش 
مجموعه ها و موزه های خود می کردند. دراین بین چه بسا استاد دانشگاهی هم که برای 
مطالعات زبان شناسی و مردم شناسی به ایران می آمد، فرصت می یافت تا ُمهری هخامنشی 
از یاقوت کبود و تعدادی سّکۀ اشکانی و ساسانی را بخرد و به کشورش ببرد )جکسن، 
1369، ص70( و ازآنجاکه قانونی برای گرفتن گمرکی ازاین قبیل اجناس وجود نداشت، 
درآمدی هم به دولت نمی رسید. میزان نارضایتی از این بابت را در گزارشی مربوط به 
سال 1328ق می توان دریافت. بدین نحو که وزیر مالیه میزان تخمینی عایدات حفریات و 
دادوستد آثار عتیقه را خواسته بود و رئیس ادارۀ عتیقات با تأکید بر این که »عایدات این 
شعبه چون اساسی ندارد و... برای دولت عایدی تصّور نمی شود«، نوشت: »... تاکنون 
قوانین این کار از مجلس نگذشته است و به همین جهت از اتباع خارجه نمی توان چیزی 
دریافت کرد و چون راه گمرک و پُست برای اتباع خارجه باز است، اتباع داخله هم هرچه 
دارند -بدون تأدیۀ حقوق دیوانی- به توسط آن ها حمل به خارج می دهند... . چنانچه قوانین 
حفریات از مجلس بُگذرد و راه پُست و گمرک برای اشیائی که مالیات نداده اند مسدود 
شود...، امیدوار می توان شد که بیش از این ها عایدات برای دولت حاصل شود« )ساکما، 

1328ق، 240/80/32/42(.
افزون بر بیگانگان، ایرانیان تبعۀ دولت های دارای حقوق کاپیتوالسیون نیز با حفاران 
غیرمجاز و قاچاق چیان برای خروج اشیای عتیقه از کشور همکاری حمایت می کردند و 
این امر گاهی وزارت خارجه را هم درگیر می کرد )ساکما، 1328ق، 240/80/32/42(. انبوه 
گزارش های موجود نشان می دهد که در کنار خدمات برخی ایران شناسان و باستان شناسان 
به فرهنگ و تاریخ ایران، در دورۀ قاجار بسیاری از یادگارهای معنوی ازدست رفت و با 
خروج آثار تاریخی زیان بزرگی به کشور وارد شد. اقلیت های دینی ایران هم دست کم 
به دو دلیل واسطۀ این قبیل فعالیت ها شدند: نخست وضعیت معیشتی سختی که هرچند 
عموم مردم با آن دست به گریبان بودند؛ ولی برای ایشان سخت تر بود و دیگر حضور مبلغان 
مذهبی اروپایی دربین آن ها که زمینۀ مراوده و دادوستد را فراهم می کرد و اعتماد ایشان را 
جلب می کرد. انجمن های اروپایی مانند »آلیانس اسرائیلیت« -که مدارسی در ایران تأسیس 
کرده بودند- هم در برقراری ارتباط ایرانیان یهودی با اروپا نقشی مهم داشتند. برخی 
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نویسندگاْن تأثیرات اجتماعی این مدارس را کاویده اند )کهن، 1387(. دانش آموختگان این 
مدارس به زبان فرانسه تسلط داشتند و می توانستند واسطۀ مبادالت بازرگانی یا فعالیت های 
اقتصادی قرار گیرند. برخی محققان به نحوۀ فعالیت مبلغان مذهبی کشورهای دیگر در 
ایران، توجه کرده اند؛ ولی بیشتر این تحقیقات درزمینۀ فعالیت های آموزشی یا سیاسی آنان 
است و رویکرد ایشان به موضوعات باستان شناسی یا خریدوفروش آثار تاریخی، نیازمند 

بررسی های مستقل است.
یهودیان بخشی از خریدوفروش و قاچاق اشیای عتیقۀ گران بها را برای خارج از 
مشروطه خواهان  به دست  تهران  فتح  پس از  نمونه  برای  می دادند؛  انجام  ایران  مرزهای 
)1رجب1327ق/ 19ژوئیۀ1909م(، شایع شد که محمدعلی شاه و اطرافیانش جواهرات 
سلطنتی را غارت کرده اند. مشروطه خواهان نیز هیئتی را بررسی این موضوع تشکیل دادند. 
یکی از مظنوناْن لسان الدولۀ کتابدار بود که به سرقت تعدادی از نسخ خطی کتاب خانۀ 
سلطنتی متهم شد. در این زمان برخی از دالالن یهودی برای خارج کردن اشیای نفیس 
و نسخ خطی به خارج از کشور و به ویژه فرانسه، هم دست شده بودند. میرزایعقوب 
یهودی یکی از این دالالن بود که هنگام معامله با لسان الدوله به دام مأموران دولتی افتاد. 
دفترچۀ یادداشت روزانۀ لسان الدوله نیز هنگام بازرسی به دست آمد که در آن نام مشتریان 
و هم دستان او و چگونگی خروج اشیای مسروقه از کشور و فروش آن ها ذکر شده بود. 
در این دفترچه نام آرشاک )ارمنی(، رفی )یهودی( و صمدخان ممتازالسلطنه جلب توجه 
می کرد. رفی، هم جراح و دندان پزشک بود و هم عتیقه فروش. این یهودی ایرانی االصل 
به فرانسه رفته بود و تابعیت آن کشور را پذیرفته بود. او در مطب هْم به خریدوفروش 
اشیای زینتی می پرداخت و واسطۀ او در تهران داللی یهودی به نام ابراهیم بود که رفی 
توسط همین شخص با لسان الدوله ارتباط برقرار کرده بود و توانسته بود بسیاری از اشیای 
مسروقۀ کتاب خانۀ سلطنتی ایران را به چنگ آورد )نصیری مقدم، 1383، صص 181-182؛ 

احتشام السلطنه، 1367، ص425(.

5. فروش آثار جعلی تاریخی و ساخت عتیقه های بدلی
به مرور با هدف کسب منافع مادی ساخت آثار عتیقۀ بدلی رواج یافت و یهودیان ایران به ویژه در 

شهرهای اصفهان و همدان از گروه های فعال در این حوزه بودند )طرفداری، 1396، ص70(.
به هنگام  یافت.  رواج  نقره  و  قاجار، طالشویی و جعل مسکوکات طال  دورۀ  در 
آب شدن برف ها، برخی از یهودی های همدان به کمک سدهای کوچک، به تل های خاک 
آب می بستند و پس ازآنکه خاک در آب حل می شد و گل والی به صورت سیالب جاری 
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می شد، آن را به دقت از صافی می گذراندند و نشان ها و اشیای حکاکی شده باستانی و 
چه بسا سنگ های بهادار را از آن به چنگ می آورند. ازآنجاکه مجموعه داران بابت این قبیل 
یافته ها پول خوبی می پرداختند، یهودیان کم کم به ساخت نشان ها و سّکه های ناسره تشویق 
شدند و آن ها را وارد بازار کردند؛ به نحوی که وجود انبوه اشیای تقلبی، موجب سردرگمی 
خریداران شده بود )روششوار، 1378، ص7(. در زمان محمدشاه، اوژن فالندن معمار 
و خاورشناس فرانسوی که ازطرف فرهنگستان هنرهای فرانسه برای تهیۀ گزارش ها و 
تصویرهایی از آثار باستانی به ایران اعزام شده بود، با اشاره به این که همدان از بزرگ ترین 
مراکز یهودیان ایران است که در آن دویست خانوار یهودی سکونت دارند، دربارۀ جعل 
آثار تاریخی به دست برخی از یهودیان می نویسد: »آن ها مقدار زیادی سّکه های یونانی و 
ساسانی می سازند و بیشتر سّکه ها صورت اسکندر و اردشیر را دارد. تمام کوششان در 
استفاده و نفع شخصی است و به ویژه در تجارت و معاملۀ سّکه سررشتۀ کامل دارند... ]و[ 

از روی سکه های اصلی، سکه های بدلی ساخته اند« )فالندن، 1356، ص178(.
پزشکی انگلیسی باتوجه به به کوششی که دو نفر از یهودیان برای فروش سّکه های 
مسی و نقره ای به او هنگام بازدیدش از مقبرۀ استر و مردخای در همدان به خرج داده اند، 
با اشاره به ممانعت یکی از همراهانش به نام پیرسون، دربارۀ اظهارات او چنین می نویسد: 
»همۀ این سّکه ها به جز سّکه های مربوط به دوران اسکندر کبیر و سّکه های مربوط به دوران 
ساسانیان، بقیه تقلبی هستند«. این پزشک سپس توضیح داده است: »مرکز تهیۀ سکه های 
تقلبی همدان است و عامل آن یک نفر یهودی ثروتمند است که انواع سّکه های باستانی 
را عیناً شبیه سکۀ اصلی می سازد و به طریقی آن ها را به صورت سّکه های زیرخاکی و 
کهنۀ قدیمی درمی آورد و... توسط عوامل خود آن ها را به اروپاییان ساده و بی اطالع به نام 
سّکه های ایران باستان کشف شده از اکباتان به قیمتی فوق العاده گران می فروشد« )ویلز، 

1368، ص116(.
اختالفاتی که گاهی درپِی فروش آثار جعلی تاریخی پیش می آمد، گاهی نظمیه و دولت 
را هم درگیر می کرد. برای نمونه در سال 1329ق دکتری اروپایی به نام »کاشه« از »یعقوب 
کلیمی« به دلیل کاله برداری و فروش نگاره های تقلبی شکایت کرد که موجب جلب و توقیف 
یعقوب شد. یعقوب نیز در نامه ای که برای وزیر داخله فرستاد، با اشاره به این که کاشه در 
خریدوفروش نگاره های قدیمی خبره است و سال های زیادی است که در تهران و استانبول 
به معاملۀ این قبیل اجناس مشغول است، نوشت: »این صفحه ها را به اسم کهنه به او نفروخته ام؛ 
زیراکه داناترین عتیقه چی می داند که اگر این ها کهنه بودند، هرکدام در تهران اقاًل پانصد تومان 

قیمت داشتند« )ساکما، 1328ق، 290/12/300/1-2(.
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6.  نتیجه گیری
به  رو  ایران  در  باستان شناسی  کاوش های  غربی،  جویندگان  ورود  با  قاجار  دورۀ  در 
گسترش نهاد. هرچند نمی توان از انگیزه های علمی و زحماتی که برخی ایران شناسان و 
باستان شناسان غربی برای شناسایی میراث فرهنگی ایران کشیده اند چشم پوشید؛ ولی براثر 
وجود برخی اقدامات سودجویانه ای که انجام شد، رویکرد و برخورد اقتصادی و تجاری با 
آثار عتیقه و تاریخی در ایران رواج یافت. ورود ایرانیان به عرصۀ خریدوفروش و حفاری 
برای به دست آوردن آثار تمدن های گذشته در این دوره بیشتر شد و ایرانیان یهودی در 
این زمینه به فعالیت پرداختند. برخی از ایشان به ویژه در شهرها و مناطق یهودی نشین، 
به صورت قانونی و غیرقانونی محوطه های تاریخی را کاویدند و مهارتشان در کشف آثار 
موجب شد که برخی از آن ها به صورت حرفه ای به این کار مشغول شوند. در دورۀ قاجار 
بنابه دالیلی، فعالیت های گنج یابی، حفاری های غیرقانونی، جعل و قاچاق عتیقه فزونی 
گرفت و هرچند بسیاری از ایرانیان در این قبیل امور فعالیت داشتند، ولی فعالیت یهودیان 
ایران را در روی آوردن به کشف و فروش آثار عتیقه می توان به دالیل زیر مرتبط دانست: 
نخست اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی یهودیان در دورۀ قاجار که ایشان را ناگزیر می کرد 
برای بهبود معیشت و گذران زندگی به این قبیل کارها که مخاطراتی را هم درپی داشت 
بپردازند. فعالیت در کشف و فروش آثار عتیقه به حدی سودآور بود که گروهی از یهودیان 
به صورت انحصاری ازاین طریق امرارمعاش می کردند. اشتغال به پیله وری و خریدوفروش 
به صورت دوره گردی نیز به آنان کمک می کرد تا آثار عتیقه را شناسایی و به بهای مناسب 
خریداری کنند. هم چنین آشنایی به زبان های اروپایی که در مدارسی مانند »آلیانس« به 
آن ها تعلیم داده می شد، راه را برای مراوده و تجارت ایرانیان یهودی با کشورهای دیگر 
باز می کرد. هم چنین حضور تعداد زیادی از بازرگانان یهودی ایرانی در کشورهای اروپایی 

تجارت را برای یهودیان آسان می کرد.
نبودِ قانونی مدون برای حفظ آثار عتیقه تا پیش از 1306ش نیز عاملی دیگر بود که 
جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی را ناممکن می کرد. نفوذ کشورهای بیگانه در این 
دوره نیز سبب می شد که کارکنان دولت ایران نتوانند به وظایف خود عمل کنند. اقدامات 
سفارت خانه های بیگانه و خریداری آثار عتیقه توسط اروپاییانی که به عناوین مختلف به 
ایران می آمدند، سبب شد که پدیدۀ قاچاق عتیقه رواج پیدا کند و همدان به مرکزی 
برای خریدوفروش آثار تاریخی تبدیل شود. یهودیان این شهر به شکل گسترده در مناطق 
باستانی حفاری می کردند و دولت ایران نیز قادر نبود از آن ها جلوگیری کند؛ زیرا از 
یک سو برخی مقامات حکومتی درپی سوءاستفاده و منفعت طلبی خود بودند و ازسوی 
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دیگر سفارت خانه های اروپایی افرادی را برای این قبیل کارها اجیر می کردند و دولت ایران 
دربرابر نفوذ آنان اراده ای نداشت.

آثار عتیقۀ دیگر  بازارهای خریدوفروش  ایران به موزه ها و  آثار تاریخی  راه یابی 
کشورها، موجب داغ شدن بازار ساخت آثار عتیقۀ بدلی در ایران شد و برخی از ایرانیان 
یهودی به جعل سّکه های قدیمی یا فروش آثار تاریخی بدلی مشغول شدند. پس از 
مشروطه نیز انبوهی از نفایس نسخ تاریخی و اموال عتیقۀ سلطنتی و یا خریداری شده 
توسط عتیقه شناسان، به صورت قاچاق از کشور خارج شد که آسیب هایی جبران ناپذیر 

به میراث فرهنگی ایران وارد آورد.
ارزیابی نقش مؤسساتی نظیر آلیانس جهانی یهود در انتقال آثار باستانی و ملی ایران 

به خارج از کشور، خود نیازمند انجام مطالعه ای مستقل است.
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1. مقدمه
دیوان ساالری ایران در دورۀ قاجار با تداوم روش های پیشین، شیوۀ تکوین و راهی جدید را 
آغاز کرد. بررسی چگونگی تدوین و دالیل نگارش اسناد و حتی شناخت شکل ظاهری اسناد 
می تواند راهگشای تحقیقاتی گسترده در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی شود.
باوجودصدها عدد رقم جات و ملفوفه جات ارقام در کشور و اهمیّت آن در پژوهش های 
تاریِخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایاالت در عصر قاجار، تاکنون مقاله یا کتابی مستقل دربارۀ 
این نوع از اسناد نوشته نشده است؛ بنابراین ضرورت دارد که بسیاری از اصطالحات دیوانی 
دورۀقاجار در نگارش رقم که به ظاهر مشخص و شناخته شده هستند، موردبررسی و پژوهش 
جدی قرار گیرند و بازتعریفی دقیق از آن ها ارائه شود؛ هدف از این پژوهش در ابتدا آن است 

که اصطالح رقم و ملفوفۀ رقم چیست و علت صدور و مخاطبین آنچه افرادی هستند.

الف. بیان موضوع
بسیاری از اصطالحات دیوانی ایران به ویژه اصطالحات دیوانی دورۀ قاجار برای عموم 
و حتی برای خواص و پژوهش گران و محّققان و فهرست نویسان هم ناشناس است و 
اّطالعی از نوع، نام اصطالحی، تعریف و توصیف و کارکرد و مشّخصات ظاهری آن ها در 
دست نیست؛ بنابراین نیازی جّدی به معرفی و یا بازتعریف و توصیف واژگان پرکاربرد در 
دیوان ساالری دورۀقاجاروجود دارد.»رقم دیوانی« و »ملفوفۀ رقم« ازاین دست اصطالح های 
کمترشناخته شده اند. این که معنای ظاهری و کاربرد و کارکرد و ویژگی های این دو نوع سند 

چه بوده است موضوع پژوهش حاضر است که به آن پرداخته می شود.

ب. اهمّیت و رضورت پژوهش

برای بسیاری از محققان و پژوهش گران و دانشجویان تاریخ و فهرست نویسان اسناد، دو 
واژۀ رقم دیوانی و ملفوفۀرقم، باوجود آشنا بودن ابهام زیادی دارند. به ویژه شکل ظاهری، 
دالیل صدور و ویژگی های »ملفوفۀ رقم«ناشناخته مانده است؛ بنابراین شناخت »ملفوفۀ رقم« 
و تفاوت آن با رقم و نیز معانی و کارکرد آن در دورۀ قاجار بر اهمیت این پژوهش می افزاید.

ج. اهداف پژوهش
اهداف اصلی پژوهش حاضر عبارت اند از:

رقم و ملفوفۀ رقم چیست؟
ساختار و سیمای بیرونی رقم و ملفوفۀآن چگونه بوده است؟

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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این دو سند چرا و به چه علت صادر می شده اند و کارکرد آن ها چیست؟

د. روش پژوهش و گردآوری داده ها

روش این پژوهش کتاب خانه ای است و برمبنای گردآوری داده های متون تاریخی و اسناد 
موجود در مراکز اسنادی بوده است.

ه. پیشینۀ پژوهش

بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد که پژوهشی که دقیقاً مبتنی بر تعریِف مفهوم رقم 
و ملفوفۀ رقم باشد موجود نیست و تنها مقالۀ »شناخت و بررسی ملفوفۀ فرمان در دورۀ 
قاجار« که در سال 1393، در شمارۀ 4 فصل نامۀگنجینه اسناد چاپ شده است، با بخشی از 

پژوهش حاضر قرابت معنایی دارد.

و. یافته های پژوهش

 تعداد زیادی از اسناد به نام»رقم« و »ملفوفۀ رقم«با کارکرد و ساختار و ویژگی های خاص 
وجود دارند. ملفوفۀرقم خارج از گردش دیوانی، و توسط یکی از محرمان و مقّربان و 

منشیان حضور حکام به رشتۀ تحریر درمی آمده است و با رقم و فرمان تفاوت دارد.

2. تعریف لغوی و اصطالحی رقم
اگر بخواهیم براساس تقسیم بندی های متقّدماْن رقم را ذیل دسته بندی های اسنادی عصر 
صفوی قرار دهیم، رقم از اسناد سلطانیات به شمار می آید )قائم مقامی، 1350، صص 43-
44(؛ ولی در عصر قاجار تغییری چشمگیر در جایگاه رقم به وجود آمد ورقم از دسته بندی 

یادشده خارج شد.
کارکردهای گوناگونی  معانی و  واژه ای عربی است و در دوره های مختلف  رقم 
اعداد  نشانۀ  و  عدد،  نوشته،  خّط،  عالمت،  به معناینشان،  لغت  در  رقم  داشته است. 
آمده است)معین، 1391، ذیل واژۀ رقم(. رقم در نزد حساب گران بر نشانه های اعداد از یک 
تا نه اطالق شود و شامل صفر هم می شود و آن ها را ارقام هندی گویند )معلوف، 1927، 
ص278(. رقم گاه به عنوان مترادف عدد و گاه به معنی عدد به کار رفته است)دهخدا، 1377، 
ذیل واژۀ رقم(.رقم عالوه بر کارکردهای گوناگون، به معنای تصدیقیّه و تأییدیّۀ اسناد نیز 
بوده است)میرزارفیعا، 1385، ص212(. هم چنین ترقیم نیز در لغت به معنای تحریر، کتابت، 

نگارش،نگاشتن، نوشتن، و تقریر است.

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...



124
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت سوم پاییز 1400، شامرۀ پیاپی 123

1. قیچاچی خانه: خیاط خانه. قیچاچی
 /qeyčāči/: خیاط، دوزنده، درزی.

جدا از معانی متعّددی که برای کلمۀرقم در فرهنگ ها و لغت نامه ها موجود است، 
رقم در تداول دیوانی کارکردهای متفاوتی داشته است.در دورۀ صفوی به دستورات و اوامر 
مکتوب پادشاهان »رقم« اطالق می شده که به سه دسته تقسیم می شده است: رقم دفتری، 
رقم بیاضی، و رقم بالمشافهه)تذکرةالملوک، 1368، صص 6 و 26(.چنان که نویسندۀ منشآت 
سلیمانی اقسامی را همانند رقم خلعت، رقم مواجب و ... دربارۀ آن ذکر می کند: »و رقم 
چند قسم است: یکی رقم خلعت که مشرف قیچاچی خانه1به طریق سیاق می نوشته و به 
مهر مربع که نزد مهردار است مهر می شود و الحال متروک است و رقم بالمشافهه نوشته 
می شود. دیگر رقم تیول است که سند دفتر می شده و در دفتر ضبط نموده مسوده داده، 
پروانچه می گذرانیده اند، مثل آنکه: »از ابتدای تخاقوی ئیل فالن اُلکاْی ]را[ به تیولی فالنی 
شفقت فرمودیم«.دراین باب پروانچۀ همیون به مسوده، مستوفیان عظام دیوان اعلی نویسند 
و به مهر مسوده مهر می شده، و در این وقت متروک است؛ و دیگر رقْم مواجْب که بعداز 
مهر اعتمادالدوله و مهر اشرف از ثبت دفاتر گذشته، صاحب مواجب نگاه می دارد؛ مثاًل: از 
ابتداء ایت ئیل، فالن را در سلک قورچیان عظام منظم فرموده، مواجب او را به فالن مبلغ 
قرار دادیم. مستوفیان عظام ثبت دفاتر نموده، سال به سال به طریق سایر قورچیان تنخواه 
دهند. رقم قورچی را وزیر قورچی، و غالم را وزیر غالم، و سایر جماعت را لشکرنویس، 
و تفنگ چی را وزیر تفنگ چی و توپ چی را وزیر توپ خانه می نویسد و به مهر مسوده 
مهر می شود و در این وقت به مهر انگشتر مبارک نیز مهر می شود؛ و قسم دیگر آن است 
که در مجلس بهشت آئین به اطراف نوشته می شود به طغرای: »حکِم جهان مطاع شد« و به 
مهر مبارک انگشتر همیون می رسد؛ واین قسم در زمان نَّواب گیتی ستان، متعارف شد؛ و 

از شجره و نشان و پروانچۀ هریک نمونه]ای[ نوشته می شود«)جعفریان، 1388،ص31(.
دیوان ساالری افشاریان و زندیان بر گردۀ صفویان بنا شده بود و همان تشکیالت 
و اصطالحات در دستگاه دیوان ساالری آن هاهم دایر بود؛ بنابراین همانند دورۀ صفوی، 
دستورات و اوامر مکتوب نادرشاه و اعقاب او و کریم خان و خاندانش رقم نام داشت 
)استرآبادی، 1383، صص 44-59؛ نادرمیرزا، 1360، صص 152 و 154(؛ولیپس از مّدتی، 
در عصر قاجار به یک باره کاربرد و کارکرد رقم تغییر کرد. به ویژه پس از جلوس و تاج گذاری 
آقامحمدشاه قاجار، استفاده از این لفظ و اصطالح در کارکرد دیوانی دگرگون شد؛ چنان که 
احکام و دستوراتی که قبل ازتاج گذاری آقامحّمدشاه قاجار به ُمهر و صّحۀ او می رسید، رقم 
اطالق می شد وپس از جلوس او به تخت سلطنت، دیگر سند سلطانی محسوب نمی شد. 
به همین مناسبت،اهّمیت و ارزش آن تنّزل پیدا کرد ودر ادبیات دیوان ساالری واژۀ فرمان 
جایگزین رقم شد و رقم در جایگاهی پایین تر و کارکردی دیگربه کار برده شد؛ بنابراین، در 

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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عصر قاجار به دستورات و اوامر مکتوب دیوانی حّکام شاه زادۀ )مستوفی، 1386، ص45(1 
ایاالت واژۀرقم2اطالق می شد.

3. رقم در عرص قاجار
حکمرانی ایاالت در اوایل دورۀ قاجار به خاندان سلطنتی و شاه زادگان اختصاص داشت 
و هریک از شاه زادگان بنابر مراتب و درجات و نزدیکی شان به پادشاه، به ایاالت فرستاده 
می شدند؛ ولی در اواسط این دوره وزراء و صاحب منصبانی که بنا به دالیلی در مرکز 
معزول می شدند، در ایاالت به حکمرانی منصوب می شدند. در عصر قاجار رقم ازجانب 
حّکام )شاه زادگان حکمران(ایاالت صادر می شد؛چنان که قائم مقامی معتقد است که در 
دورۀ قاجار »رقم به احکام و دستورات و خطاب هایی اطالق می شده که ازجانب ولیعهد و 

شاه زادگان بزرگ و حکام ایاالت صادر می شده است« )قائم مقامی، 1350، ص78(.
گفتنی است که اوامر سلطانی در دورۀ قاجار به دو دستۀفرمان )دفتری( و ملفوفۀ 
فرمان تقسیم می شد. ارقام نیز در ایاالت -شاید به تقلید از کار شاهان-دو دسته بوده اند: 
دستۀاّول ارقامی بود که برای اعطای مناصب و عشریات و نشان ها و واگذاری تیول و 
مواجب و مستمّریات و آنچه با امور مالی و دستگاه دیوانی سروکار داشت، صادر می شد و 

به مهر و طغرای حّکام و دیوان ساالران ایالتی می رسید و به آن رقم اطالق می شد.
در دورۀ قاجار گاهی به جای سند فرمان، فرمان دفتری نیز می گفتند)ساکما، سند 
شمارۀ 29 کتاب خانۀ ملی، فرمان احمدشاه قاجار( ؛بنابراین این نوع رقم را در عصر قاجار، 

می توان رقم دیوانییا رقم دفتریبنامیم. نمونه ای از رقم در عصر قاجار:

1. در عرص قاجار حکمران هر ایالتی دارای 
القابی چون والی، صاحب اختیار، فرمان فرما 

و حکمران بوده است )مستوفی، 1386، 
ص45(.

2. به واحد شامرش رقم، طغراء می گفتند.

شکل 1
)ساکام،296-11718(

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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شکل 2
)ساکام،296-11718(

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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دستۀ دوم، ارقامی بودند که به نام شخص یا گروهی خاص صادر می شدند و ممکن 
بود در پاسخ به عرایض اشخاص یا متضّمن توصیه، سفارش، عتاب  وخطاب باشند؛ به این 

نوع رقم، ملفوفۀ رقم می گفتند.
کلمۀ ملفوفه در لغت به معنای »درنور دیده شده و پیچیده و فراهم آورده و تافته و لوله 
 شده است« )دهخدا، 1377، ج14، ص21476(. ملفوفه مأخوذ از تازی است به معنای 
ملفوف و پیچیده شده و لفاف شده و لفاف کرده و احاطه شده، در جوف گذاشته، مجموع و 

لفاف )نفیسی، 1343، ج5، ص3499(.
به ملفوفۀ رقم »دستخط« نیز اطالق می شد)ساکما، سند شمارۀ 154، کتابخانۀ ملی 
ایران(. گاهی نیز در متن به جای ملفوفۀ رقم، »خطاب مستطاب« استفاده می کردند)صادقی، 
1394، ص235(. در دورۀ صفوی به این نوع سند، رقم بیاضی می گفتند که به امر شاه 
نوشته می شد، ولی در دفتر ثبت نمی شد)میرزاسمیعا، 1378، چ2، ص271(. نمونه ای از 

ملفوفۀرقم:

شکل 3
ملفوفۀرقم )متام،   5819(

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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یکی دیگر از کارکردهای ملفوفۀ رقم، همانند ملفوفۀ فرمان جنبۀبخشنامه ای آن 
بوده است )نادرمیرزا، 1360، ص210(که به صورت خطاب عمومی در خطاب به حّکام 
و کدخدایان و صاحبان و اربابان مناصب صادر می شد. عبداهلل مستوفی دربارۀ ملفوفۀ 

فرمان می نویسد:
ازقبیل  امری خاص  مثاًل در  اوامر کتبی و رسمی دیگری هم داشت که  »...شاه 
تحقیق و تفتیش و رسیدگی به کار معینی باید صادر شود یا دستوری به طور فوق العاده به 
کسی اعالم شود. البته این فرمان مخاطب داشت و مجری آن هم همان مخاطب فرمان 
بود و بس. این فرمان باید سربسته به مخاطب برسد و به همین جهت آن را ملفوفۀ 
فرمان موسوم کرده بودند. ملفوفه فرمان ها روی کاغذی کوچک تر و با عباراتی معمولی تر 
نوشته می شد و به صّحۀ شاه و مهر صدراعظم می رسید و برای مخاطب می رفت که او 
فحوای آن را به اجرا برساند. ممکن بود این دستور متحدالمآل1 یا بخشنامه باشد که باید 
به تمام حّکام ابالغ شود؛ در این صورت نسخه هایی متعدد از روی یک اصل می نوشتند 
و هریک را با عنوان مخصوص برای هر حاکمی یا فرمان فرمایی می فرستادند«)مستوفی، 

1386، ص170(.
رقم چنان که در تصویر زیر مشاهده می شود، گاه در پاسخ به عرایض افراد صادر 

می شد)متما، سند شمارۀ 89(:

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده

)اسم(   :/mottahedolma'āl/متحداملآل  .1
]عربی[ ]منسوخ[ بخش نامه.
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شکل 4
)ساکام، 240-14991(

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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از نوع سوم رقم مصطلح در عصر صفوی یعنی رقم بالمشافهه، نمونه ای در اسناد و 
منابع عصر قاجار ضبط و مشاهده نشده  است.

از مظّفرالّدین میرزای ولیعهد و صاحب  اختیار وقت  شایان ذکر است که سندی  
آذربایجان موجود است که با فرمان ها و ارقام این دوره متفاوت است. مهر این سند با سجع 
»ولیعهد« است و با مهرشبر ارقام ماننِد »منشور حکمرانی بگرفت زیب و آیین از خاتِم ولیعهد 
سلطان مظّفرالّدین«)متما، سند شمارۀ5924( و دیگر سجع مهرهای او فرق دارد. چنین به نظر 
می رسد که این ملفوفۀ سنِد خطابی در تاریخ 1323ق و در خطاب به اسعدالّدوله حکمران 
گیالن و خارج از حوزۀ حکمرانی مظّفرالّدین میرزا در آذربایجان صادر شده است. منهای مهر، 

بقیۀ مصادیق این نوع خطابیّه در قالب و شیوۀ رقم تنظیم شده است )متما، سند شمارۀ 89(.

الزم به ذکر است که پس از شکل گیری و تأسیس حکومت مشروطه در ایران اصطالح 
و کاربرد رقم در دستگاه دیوانی و ادبیات دیوان ساالری حذف شد.

شکل 5
)ساکام،296-3641(

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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4. سواد رقم
ازنظر لغوی به نسخۀ دوم )رونوشت(، سواد گفته می شود )دهخدا، 1377، ج9، ص13818( 
و ازنظر اصطالحی به نسخۀ مثنّای رقْم سواد رقم می گفته اند و موّشح به مهر و طغراء 
و توشیِح حکمران نبوده است؛ و مثنّی طبق گفتۀ صاحب نفایُس الفنون عبارت است از 
مکتوب دوم که بر امضای ِبرات یا تعلیقه و ذکر نویسند. وقتی که عامل یا محّصل دعوی 
کند که برات یا تعلیق ضایع شد و در آنجا ذکر کند که پیش ازاین در حوالت فالنی چندین 
دینار حوالت کرده، براتی نوشته بودم و در تاریخ فالن نمودند آن وجوه نرسیده و برات 
ضایع شده، باید که آن وجوه ]را[ اگر نرسانیده باشند، برسانند و حکم آن برات و این 

مکتوِب مثنّی ]را[ یکی دانند و... )آملی،1389،ج1، چ3، ص312(.

 
شکل 6

تصویر سواد رقم)ساکام،شامرۀ 14991-
)240

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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5. ساختار رقم و ملفوفۀ رقم
رقم جات)دفتری( و ملفوفه جاْت ساختاری ثابت داشتند؛ بدین معنی که ساختار و ترتیب 
و مطلع و شرح اشتیاق و مؤّخره و سیمای بیرونی آن ها تقریباً یکنواخت و ثابت بود. این 
دو نوع سند ازلحاظ سیما و ساختار تفاوت چندانی نداشته اند؛ بلکه تفاوت این دو بیشتر 
از جنبۀ متن و محتوا بوده  است. تنها تفاوت ظاهری رقم با ملفوفۀ رقم چنان که در سطور 

زیر خواهد آمد، در آن است که در ملفوفۀ رقم طغرا کشیده نمی شد.
ارقام به سه بخش متن، اضافات و حواشی، و ظهریه تقسیم می شوند.

5. 1. ساختار درونی یا منت
متن رقم جات شامل سه بخش َمطلع و شرح اشتیاق و مؤّخره است. مطلِع رقم دفتری 
بعد از لقب و نام وصول کنندۀ آن، با الفاظی چون »آنکه«، »آنکه چون«، »که« و ...شروع 
مه یا رکِن مطلِع  می شد:»آنکه چون...«)ساکما، سند شمارۀ 11518، بخش خّطی(. مقدِّ
ملفوفۀ رقم بعد از القاب و نام گیرندۀ آن، با فعل »بداند« شروع می شد: »مقرب  الخاقان 
محّمدصادق خان ایلخانی حاکم مشگین شهر مفتخر و مباهی بوده بداند«)صادقی، 1394، 
ص379(؛ »رعایای دستجرد ... ازصدور حکم مطاْع مستحضر بوده بدانند ــــــــ چون 

...«)ساکما، 211(.

شرح اشتیاق: در این قسمت رکن کالم یا موضوع اصلی رقم )دفتری( یا ملفوفۀ رقم 
می آمد. رقم دفتریبرای انتصاب، اعطای لقب و نشان و پرداخت مواجب و ... و به عبارتی 
برای آنچه که هزینۀ مالی برای دیوان  دربرداشت، صادر می شد و تولید ملفوفۀ رقم شامل 
عتاب و خطاب و نصایح، بخشنامه، رفع دعاوی ملکی، در تعقیب و پاسخ به عرایض و 

اطالع رسانی عمومی و ... بوده  است.

مؤّخرۀ رقم: »مقّرر آنکه عالی جاهاِن مجدت همراهاْن مستوفیاِن عظاْم شرح رقم واال را ثبت 
نموده از شائبۀ تبدیل مصون دارند و در عهده شناسند، سنۀ 1281ق«)ساکما، 11518، بخش 
خطی(1 و در انتهای سند تاریخ صدور رقم را ذکر می کردند. مؤّخرۀ ملفوفۀ رقم را معموالً 

این گونه می نوشتند: »به هر قِسم عالی جناِب مشاٌرالیه دستورالعمل می دهد«)ساکما، 211(.
ناگفته نماند که ادبیات این دو نوع نیز متفاوت بوده است؛ چنان که ادبیات رقم را 
آراسته به زیور کالم و صناعات ادبی می نگاشتند، ولی ادبیات ملفوفۀ رقم را  معموالً 

براساس دستور مشافهه و تقریر امر حکمران می نوشتند.

1. رقم انتصاب مظّفرالّدین میرزا به منصب 
آقامحّمدحسن خان  غالم پیش خدمت خویی 
به جای برادرش محّمدزمان خان)اسناد بخش 

خّطی، ش11518(.

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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5. 2. سیامی ظاهری
سیمای ظاهری )اضافات و حواشی(مرّکب است از تحمیدیه، مهر، طغراء، توشیح، و 

هامش.

تحمیدیّه:تحمیدیّۀ ارقام معموالً کلمۀ»هو«،»بسمه تعالی« و ... بوده است.

مهر: هریک از حّکام مهری چهارگوش داشتند که جای آن در سمت راست و در 
محاذات طغراء و سطر اّول متن سندبود. گفتنی است که به استناد ارقام بازمانده، مهر بعضی 

از ارقام در قسمت پایین است و بعضی از ارقام بدون مهرند.

به شکل کمان  یا  به صورت قوسی  که  است  به معنی خّطی  لغت  در  طغراء:طغراء 
شد«  واال  »حکم  طغرای  دوره  این  ارقام  بر  ص1564(.  ج10،   ،1377 باشد)دهخدا، 
می کشیدند و محّل آن در سطر اّول سند و مابین مهر و مطلع متن سند است. الزم به ذکر 
است که فقط بر ارقام دفتری طغراء کشیده می شد و یکی از تفاوت های ارقام دفتری با 
ملفوفۀ رقم آن است که ملفوفۀ رقم فاقد طغراء است. مشّخص نیست که چرا و به چه 

دلیلی بر ملفوفۀ رقم طغراء کشیده نمی شده  است.

توشیح: امضاء و صّحۀ حکمران بر سند صادره را توشیح می گویند. محّل توشیح در 
ذیل سمت راست یا در سمت چپ سطر اّول رقم بود. سندی از ولیعهد موجود است 
که توشیح آن در ذیل سنداست)ساکما، 296/3641(. اوایل دورۀ قاجار ارقام صادره بدون 

توشیح بوده است)ساکما، 296/18769(.

هامش: هامش در لغت به معنی حاشیه است)نفیسی، 1343، ج5، ص3905(. در اسناد 
به ویژه فرمان و رقم نوشته ای را که در سمت راست و به صورت طولی نوشته می شود 

هامش می گویند.

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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شکل 7
استعامل کلمۀ حکم به جای ملفوفۀ رقم 

)ساکام، 211(

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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شکل 8
ظهرّیۀ حکم )ملفوفۀ رقم( ظل الّسلطان 

)ساکام، 211(

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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5. 3. ساختار ظهریه
نادرمیرزا دربارۀ مهر و طغرای مستوفیان و صاحب منصبانی که ظهریّۀ یکی از رقم های 
عباس میرزا را مهر و ثبت کرده اند چنین می گوید: »... پشت رقم را هم که مستوفیان 
مهر و ثبت نموده اند ازاین قرار است: اّول مهر مرحوم حاج میرزاموسی خان وزیر، برادر 
میرزاابوالقاسم قایم مقام علیه الّرحمه است و مهر آن مرحوم، مربع بزرگ و سجع آن »افّوض 
الحسینی«و ثبت و مالحظه شد ]است[. دویم مهر مرحوم  الی اهلل عبده موسی  أمری 
میرزاحسن مستوفی الممالک با سجع »الاله االاهلل الملک الحق المبین عبده محمدحسن« و 
ثبت او به رقم رسید]است[. سیم مهر مرحوم میرزاتقی قوام الدوله پدر مرحوم میرزامحمد 
قوام الدوله و جد آقامیرزاابراهیم مستوفی و محاسب آذربایجان است با سجع »افّوض 
أمری الی اهلل عبده الراجی محّمدتقی«و مهر مربع و ثبت او ثبت سرکار استیفا شد ]است[. 
چهارم مهر مرحوم حاج میرزاشفیع مستوفی تبریزی پسر مرحوم میرزا ربیع است و دایی 
مرحوم میرزارضای کالنتر با مهر مربع و سجع »المتوکل علی اهلل عبده محمدشفیع« و ثبت 
او قلمی شد ]است[؛ و پنجم مهر مرحوم میرزااسماعیل تفرشی پدر مرحوم میرزاابوالقاسم 
معین الملک است با مهر مربعی کوچک و سجع »اسمعیل الحسینی« و ثبت او به قلم رسید 

]است[«)نادرمیرزا، 1360،ص273(.
ازآنجاکه ملفوفۀ رقم خارج از ضوابط و قواعد دیوانی و خارج از نظارت دیوان 
استیفاء و انشای ایالتی صادر می شد، به مهر و ثبت  وضبط مستوفیان و منشیان ایالتی 

نمی رسید و معموالً فقط به مهر یکی از مقّربین حکمران می رسید.

شکل 9

تصویر ظهریۀ رقم )دفرتی()متام، 5822(

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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5. 4. ثبت و ضبط  ارقام
دربارۀ تهیّه، تنظیم و ثبت وضبط ارقام اّطالعی در دست نداریم و تاکنون تنها کتابچه ای با 
عنوان کتابچۀ ثبت احکامات )والیتی( عمادالسلطنه1 مشاهده شده است و هم چنین براساس 
اّطالعاتی جسته  وگریخته از مندرجات ظهریۀ ارقام می توان تاحدودی به سیر صدور آن 
پی برد.2 بنابراین ثبت  وضبط و چگونگی تهیّه و تنظیم و نحوۀ صدور ارقام هم چنان در 
پردۀ ابهام است. با وجوداین، رقم دفتری مراحلی مختلف را طی می کرد تا به صّحه و 
امضای حکمران و مرحلۀ صدور می رسید. شیوۀ نگارش ارقام دفتری بدین صورت بود 
که به دستور حکمران پیرو مسائل مستحدثه یا براساس دستوری که از مرکز می رسید رقم 
صادرمی شد. ثبت  و ضبط رقم برعهدۀ دیوان ایالتی بوده  است و نویسندگان مقالۀ حاضر 

درصددند تا در مقاله ای دیگر ثبت  وضبط آن را به رشتۀ تحریر درآورند.
نمونه ای از افراد دخیل در ثبت فرمان و رقم:

1. بنگرید به: سالور، حسین قلی میرزا. 
)1389(. دفرت ثبت احکامات حرضت واال 

شاهزاده عامدالسلطنه در حکومت شقاقی 
و بلوکات ثالث. )بهمن بیانی و سعاد پیرا، 

کوشش گران(. تهران: نرش تاریخ ایران.
2. البته این نکته به معنای آن نیست که 

دفرت ثبت وضبطی وجود ندارد. باتوجه به 
ناقص بودن بسیاری از فهارس، برای شناخت 

و بررسی این دفاتر و کتابچه ها به زمان و 
کوششی بیشرت نیاز است.

شکل 10
)ساکام، 295-451(

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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شکل 11
حکم عبدالله خان والی گیالن )ساکام، 

)296-19346

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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شکل 12
رقم با طغرای »حکم عالی شد« )ساکام، 

)175

»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...
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شکل 13

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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»رقــم« و »ملفوفــۀ رقــم« در 
عــرص قاجــار...

شکل 14
رقم بدون مهر
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6.  نتیجه گیری
رقم جات برجای مانده از عصر قاجار از مهم ترین منابع تاریخی هستند و نقشی بسزا در 
پژوهش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر قاجار دارند. افزون بر آن، این اسناد 
متضّمن اّطالعاتی ذی قیمت دربارۀ ساختار دیوانی ایاالت در عصر قاجار هستند. صدور 
رقم جات دفتری و ملفوفه جات ارقام حاصل فعل وانفعاالت دیوانی و امور مستحدثه ای 

است که درهر ایالت وجود داشته است.
ارقام شامل دو دستۀ رقم )دفتری یا دیوانی( و ملفوفۀ رقم است که هر دو ساختاری 
یکنواخت در ْرویه دارند؛ ولی هریک ظهریه و کارکردی علی حّده داشته اند که باعث تمایز 
این دو می شود. رقم)دفتری(را منشیان و مستوفیان یا پیشکار )وزیر( ایاالت می نوشتند؛ 
ولی ملفوفۀرقم را خارج از گردش دیوانی، یکی از محرمان و مقّربان و منشیان حضور 

حکمران به رشتۀ تحریر درمی آوردند.
درپایان پیشنهاد می شود که فهرست نویسان مراکز اسنادی این دو نوع سند را جداگانه 

فهرست کنند.

منابع
اسناد

آرشیو مجموعۀ اسناد بخش خّطی و معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)ساکما(:
175؛ 179؛ 210؛ 211؛ 14991-240؛ 451-295؛ 3641-296؛ 11718-296؛ 18679-296؛ 193460-

.296
آرشیو مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران)متما(: 5819؛ 5822.

کتاب
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امورخارجه.
جعفریان، رسول. )1388(. منشآت سلیمانی.تألیف دبیران دبیرخانۀشاه سلیمان صفوی. تهران:کتاب خانه، 

موزه و مرکز اسناد کتاب خانۀ مجلس شورای اسالمی.
دهخدا، علی اکبر. )1377(. لغت نامۀ دهخدا. تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

سالور، حسین قلی میرزا. )1389(. دفتر ثبت احکامات حضرتِ واالشاه زاده عمادالسلطنه در حکومت 
شقاقی و بلوکات ثالث. )بهمن بیانی و سعاد پیرا، کوشش گران(. تهران: نشر تاریخ ایران.

علیرضا   نیک نژاد
اکرب رشیف زاده
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صادقی، عباس قلی؛ صادقی، بهروز. )1394(.مکاتبات داخلی و خارجی عهد مظّفرالّدین میرزا ولیعهد. تهران: 
نشر تاریخ ایران.

قائم مقامی، جهانگیر. )1350(.مقّدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی. )چ2(. تهران: انجمن آثار مّلی.
مستوفی، عبداهلل. )1386(.شرح زندگانی من.)3جلدی(. تهران: هرمس.

معلوف الیسوعی، لویس. )1927(.المنجد. بیروت: کاثولیکیه.
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چڪیده:

هدف: اگر بخواهیم در منحنی پیشرفت آرشیوی شاهد حرکت رو به رشد فعالیت ها باشیم، الزم است 

هم جهت با تداوم بی وقفۀ تغییرات، به شناسایی عواملی بپردازیم که شتاب حرکت را کنترل می کنند. 

عواملی نظیر بازتعریف مبانی، بازخوانی مفاهیم کلیدی، شناسایی محدودیت تئوری های موجود، 

شناخت نقاط قوت و مسائل بسیار دیگری که می تواند پیمودن راه را آسان تر کند. هدف در این مقاله  

بررسی موضوع پساتصدی آرشیوی، یکی از موضوعات چالشی در رویارویی با تغییرات فناورانه است.

روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: در تئوری پساتصدی آرشیوی الزم است دستگاه ها اولویت های خود را در تعامل 

با منابعشان تغییر دهند. تغییر و تطبیق آهسته انجام می شود. تغییر پارادایم به معنای تطبیق فناوری 

نیست تا بتوان کارهایی که همیشه انجام می شده است را باکمک رایانه ها کمی سریعتر یا کمی 

هوشمندتر انجام داد. چنین پیشرفت هایی، درحالی که تسکین کوتاه مدت دارند و بدون شک تاحدی 

مفیدند، درنهایت توهمی بیش نیستند؛ زیرا آنها برای مقابله با تحول اساسی در آرشیوها و در جامعۀ 

اطالعاتی  ناکافی اند.
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1. مقدمه
فناوری باعث افزایش ظرفیت ذخیره سازی اطالعات شده است و پردازش اطالعات ازطریق 
رایانه به ما این امکان را می دهد تا مقادیر زیادی از داده های باارزش را جمع آوری، حفظ 
و نگهداری کنیم و در کسری از ثانیه به اشتراک گذاریم. کار آرشیوها با تصمیم گیری دربارۀ 
اسناد اداری، با هدف ارزیابی، ذخیره، استفاده و امحای اطالعات شکل می گیرد و دارای 
طبیعتی رشدیابنده، و متنوع است. ازاین رو بهره گیری از فناوری در تسهیل کارکردهای 

آرشیوی به نظر منطقی، الزم و انکارنشدنی می آید.
ولی نگرانی وسواس گونۀ آرشیو در مراقبت از اسناد منحصربه فرد و نقش متعهدانه اش 
در پاسداشت از گنجینه های ملی، از آرشیو موجودی درون نگر و دورافتاده ساخته است تا 
نتواند مزایای استخدام فناوری در انجام وظایف را به خوبی درک کند و از آن به نفع آرشیو 

بهره برداری کند.
درون نگری و جدابودن از یکسو و تغییرات سریع فناوری ازسوی دیگر، به تدریج 
اسباب جاماندگی آرشیو را از تصمیم گیری به موقع برای اقدام های استراتژیک مبتنی بر 

کاربرد فناوری فراهم آورد و نپذیرفتن تغییرات رقم خورد.
دگرگونی های محیطی و تحوالت شگرف عصر اطالعات که برپایۀ فناوری شکل 
گرفته برخی از مفاهیم ارتباطی و مبنایی علوم را دستخوش تغییرات زیربنایی کرده است. 
باتوجه به محیط عمل آن ها ایجاب می کند تا  رشد فزایندۀ نرم افزاری و سخت افزاری 
مفاهیمی هم چون مالکیت و حق مالکیت، منشأ، منحصربه فردبودن، نظم اولیه و... قرائتی 
یابند؛ قیمومیت و تصدی گری به نظارت و هدایت تبدیل شود و همکاری و  جدید 

مشارکت به جای تک روی و یک جانبه نگری نقش ایفا کند.
باتوجه به اقتضای پیشرفت های اعجاب آور فنّاوری، آرشیوها می توانند بخش بزرگی 
از منابع خود را دسترس پذیر کنند؛ یعنی انجام رسالتی که سالیان زیاد بر دوش آن ها 
سنگینی می کرده است. ولی آیا روش های سنتی، اجبار به تغییری را که محیط های جدید بر 
آن ها تحمیل خواهند کرد می پذیرند؟ آیا اصاًل ظرفیت این پذیرش دیده می شود؟ چه میزان 
قابلیت تطبیق وجود دارد؟ آیا روش های قدیمی می توانند تحوِل دریافت اطالعات در 
کمتر از ثانیه را به وجود آورند؟ آیا تئوری های حاکم بر جامعۀ آرشیوی می توانند مفاهیم 
جدید خلق کنند و از دیدگاه های گوناگون به مسائل آرشیوی بنگرند و برایشان راه حل 

مناسب ارائه دهند؟
بدون تردید همراهی و همسازی با تغییرات، از ایجاد دگرگونی در دیدگاه ها شروع 
می شود و در ضرورت رویارویی با دنیای مجازی، دو اصل کلیدی خودنمایی خواهد کرد: 
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1. داشتن جسارت در استقبال از تغییرات؛ 2. پذیرش لزوم قرائت های جدید از مفاهیم 
مبنایی.

آرشیوها باید جرئت روبه روشدن با تغییرات را داشته باشند و اولین قدم را با بازنگری 
در مفاهیم برای بازتعریف آن ها براساس وضعیت جدید، بردارند.

یکی از مفاهیم اولیه و کلیدی که آرشیو همیشه روی آن تأکید داشته است مالکیت 
انحصاری و تصدی گری بر اسناد است. مقالۀ پیِش رو دیدگاه های برخی از آرشیویست های 
جهان را دراین باره بررسی می کند. پیش از ورود به متن الزم است تعریف هایی از چند واژه 

ارائه شود تا با برداشتی یکسان از واژگاْن به درکی مشترک از مفاهیم نائل آییم.

2. تعریف واژگان
در واژه نامۀ چندزبانۀ آرشیوی1 در سایت ایکا دو معنی برای تصدی درنظر گرفته شده است:
تصدی2: 1- مسئولیت مراقبت از اسناد براساس تملک فیزیکی آن ها. تصدی، همیشه 

شامل مالکیت قانونی یا حق کنترل دسترسی به اسناد نمی شود؛
موقعیت فیزیکی اسناد یا آرشیو.

انجمن آرشیویست های آمریکا برای معنی تصدی در واژه نامۀ اصطالحات آرشیوی 
و اسناد آورده است:

مراقبت و کنترل با هدف حفاظت و امنیت؛ سرپرستی.
و در ادامه بیان می کند که تصدی لزوماً متضمن عنوان قانونی برای مواد نیست.

تاریخچۀ تصدی3: توالی ادارات یا اشخاصی که فیزیک اسناد را از تولید تا رسیدن 
آن ها به آرشیو یا مخازن نسخ خطی تصدی کرده اند.

تاریخچۀ تصدی )از نگاه اسناد( توالی ادارات، خانواده ها یا اشخاصی است که از 
لحظۀ ایجاد اسناد آن ها را نگهداری کرده اند.

تاریخچۀ تصدی )از نگاه حقوقی( توالی ادارات، خانواده ها یا اشخاصی است که 
شواهد واقعی را از لحظۀ به دست آوردن تا ارائه به دادگاه، نگهداری کرده اند.

تاریخچۀ تصدی )از نگاه توصیف( به زیرمجموعۀ مدیر اطالعات در رمزگذاری 
توصیف آرشیوی گفته می شود که حاوی اطالعاتی دربارۀ زنجیرۀ مالکیت منابعی است که 

توصیف شده اند )واژه نامۀ چندزبانۀ آرشیوی، سایت ایکا(.
تصدی قانونی4: مالکیت و مسئولیت ایجاد سیاست حاکم بر دسترسی به مواد، 
انجمن  اسناد،  و  آرشیوی  اصطالحات  )واژه نامۀ  آن ها  فیزیکی  موقعیت  از  صرف نظر 

آرشیویست های آمریکا(.

1. Multilingual Archival Terminology

2. Custody

3. custodial history

4. legal custody

پساتصدی آرشیوی 
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متصدی1: 1. شخصی حقیقی یا حقوقی که مسئولیت کنترل فیزیک اسناد را برعهده 
دارد؛

2. فرد یا سازمانی که منابع را در اختیار دارد و مسئولیت مراقبت از آن ها را برعهده 
دارد )واژه نامۀ چندزبانۀ آرشیوی، سایت ایکا(.

این نظریه، آرشیویست برای به دست آوردن  تئوری پساتصدی آرشیو2: براساس 
فیزیک اسناد و حفاظت از آن ها تالشی نمی کند؛ بلکه نظارت مدیریتی بر اسناد را فراهم 

می آورد و اسناد در دست ایجادکنندگان آن باقی می ماند.
نظریۀ پساتصدی، نقش آرشیویست ها را از متولی اسناد غیرفعال در مخزنی متمرکز 
به نقش مدیر اسناد در تمام ادارات محل تولید، توزیع و استفاده از اسناد تغییر می دهد 

)واژه نامۀ اصطالحات آرشیوی و اسناد، انجمن آرشیویست های آمریکا(.
اسناد بدون تصدی3: اسناد آرشیوی که معموالً در قالب الکترونیکی هستند به جای 
انتقال به آرشیو در سازمان های مبدأ نگهداری می شوند. ممکن است بین آرشیو و سازمان 
مبدأ برای تأمین نرم افزار یا سخت افزار الزم برای خواندن اسناد توافقی انجام شود )واژه نامۀ 

اصطالحات آرشیوی و اسناد، انجمن آرشیویست های آمریکا(.
تصدی فیزیکی4: سرپرستی، مراقبت و کنترْل به ویژه با هدف حفاظت و امنیت. 
تصدی فیزیکی ممکن است با تصدی قانونی همراه باشد؛ البته همیشه این طور نیست 

)واژه نامۀ اصطالحات آرشیوی و اسناد، انجمن آرشیویست های آمریکا(.

3. تاریخچه
در سال 1922 میالدی سر هیالری جنکینسون5 »کتابچۀ راهنمای آرشیوهای اداری«6 را 
چاپ کرد؛ این کتاب متضمن اصول اولیۀ آرشیو به زبان انگلیسی بود. این راهنما به عنوان 
بخشی از مجموعۀ علمی-پژوهشِی »تاریخ اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی«7 منتشر 
شد تا طرحی برای مدیریت آرشیو اسناد جنگ جهانی اول ارائه دهد. وضعیت آشفته و 
پراکندۀ آرشیوهای انگلیس عمیقاً بر عزم جنکینسون به ایجاد نظم برای حفظ و نگهداری 
اسناد تأثیر گذاشت. جنکینسون در سال 1944 میالدی دربارۀ آرشیوهای انگلیس در جنگ 

جهانی دوم نوشت:
»انگلیس با دیگر کشورهای اروپا که صاحب آرشیوهای بزرگ هستند تفاوت دارد؛ 
زیرا هیچ کنترل مرکزی بر آرشیوهای پراکنده اش وجود ندارد ... نمی توان درک کرد که 
چگونه باید بر افکار و فعالیت های افراد -افرادی که در انگلستان نظریۀ پراکندگی را 
به وجود آورده اند-8 تأثیر گذاشت و فهماند که تمام آرشیوهای ملت، بدون استثنا، به دلیل 

1. custodian
2. postcustodial theory of archives
3. noncustodial records
4. physical custody
5. Sir Hilary Jenkinson:

 Sir Hilary( جنکینسون  هیالری  رس 
Jenkinson( در سال 1882 میالدی به دنیا 
آمد و در 1961 از دنیا رفت. آرشیویست 
راهنامی  و  بود  انگلیسی  نظریه پرداز  و 
آرشیوهای اداری را در سال 1922 چاپ کرد. 
او مدعی بود: »مؤثرترین بحث های آرشیوی 
در انتقال مالکیت از تولیدکنندۀ اسناد به 
آرشیو، تضمین حفاظت فیزیکی و اخالقی 

اسناد است.«
6. A Manual of Archive 
Administration

7. Economic and Social History of 

the World War
8. آرشیوهای انگلیسی، طبق طبقه بندی ای 
شده است،  شناخته  به رسمیت  عموماً  که 
عمومی  )مرکزی(،  عمومی  گروه  پنج  در 
)محلی(، نیمه دولتی، خصوصی، و کلیسایی 
قرار می گیرند. ... انگلستان با دیگر کشورهای 
بزرگ صاحب بایگانی در اروپا ازاین جهت 
تفاوت دارد که کنرتل مرکزی بر این تعداد 
بایگانی وجود ندارد ... کسی نیست که بتواند 
به آن ها بگوید »این کار را بکن« یا »این کار 

را نکن« )جنکینسون، 1944(.

بهناز  زرین کلکی
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ماهیت خود قسمت هایی از یک ُکلِّ واحد را تشکیل می دهند و رفتار آن ها باید باتوجه به 
این موضوع شکل بگیرد« )باستین، 2004(.

فراهم  آرشیو  برای تصدی گری  آرشیوی جنکینسون، چارچوبی محکم  راهنمای 
می کند و آن را تا حد یک اصل مسلم آرشیوی باال می برد؛ چیزی که بعدها زیربنای دفاعیۀ 

جنکینسون در حفاظت اخالقی و فیزیکی از اسناد آرشیوی شد.
جنکینسون باور داشت که: »کیفیت آرشیو به مسیر باثبات و بی عیب و نقص متولیان 
امر وابسته است ... این پرسش طبیعتاً خودنمایی می کند که مالک تصدی چیست؟ به نظر 
می رسد تصدی و مسئولیت هر فرد یا مسئوْل تمام نمی شود مگر اینکه صریح و روشن، 

وظایف خود را به عنوان محافظ آرشیو به دیگری واگذار کند« )باستین، 2004(.
راهنمای آرشیوی جنکینسون، چارچوب کاری شلنبرگ1 را در ساخت تئوری اش 
شکل داد. اثر شلنبرگ »آرشیوهای مدرن: اصول و تکنیک ها«2 نام داشت و در سال 1954 
میالدی براساس شیوه های موجود در آرشیو ملی ایاالت متحده انتشار یافت. درحالی که 
شلنبرگ بسیاری از اصول آرشیوی جنکینسون را پذیرفت، ولی مفهوم تصدی مداوم را 
درزمینۀ اسناد مدرن رد کرد و آن را سنگین و غیرواقعی دانست و تأکید کرد: پیچیدگی 
اسناد و تولید اسناد مدرن، هر تالشی را برای ترسیم »تصدِی مستمر« بی نتیجه می کند. او 
درعوض توصیه کرد، درصورتی می توان مؤسسات را به عنوان آرشیو پذیرفت که اسنادی 
را که به عنوان اسناد آرشیوی اعالم می کنند عالوه بر »قابل قبول بودن« )یعنی اسناد اداری 
بودن(، سایر شرایط آرشیوی بودن را هم احراز کرده باشد. درحالی که شلنبرگ تصدی را 
راهی برای تأیید صحت اسناد واردشده به آرشیو نمی دید، ولی پس از انتقال اسناد به آرشیو، 
تصدی را تنها روش برای حفظ ارزش های اسناد می دانست. او برای رسمیت دادن به این 
حفاظت، مفاهیم تصدی فیزیکی و قانونی را ارائه داد که امروزه به عنوان دو ستون حاکم 
بر انتقال اسناد در ایاالت متحده باقی مانده است. تصدی درحال حاضر ازسوی آرشیو ملی 
ایاالت متحده به عنوان »سرپرستی یا کنترل اسناد« شامل مالکیت فیزیکی )تصدی فیزیکی( 
و مسئولیت قانونی )تصدی قانونی( تعریف شده است؛ مگر اینکه یکی از آن دو به طور 

مشخص ذکر شود )باستین، 2004(.
بی شک رویکرد شلنبرگ دربارۀ تصدی، ناشی از تشخیص نیاز به آرشیو متمرکز 
فدرال در ایاالت متحده است. تا سال 1934 میالدی یعنی تا قبل از تأسیس آرشیو ملی، 
آرشیو مرکزی وجود نداشت. در قرون هجده و نوزده، اسناد مربوط به ایالت ها و ادارات 
محلی در نقاط مختلفی پراکنده بود و نظارت و کنترل متمرکزی نداشت و اغلب دچار 

آتش سوزی می شد و یا از محلی به محل دیگر منتقل می شد.

1. T. R. Schellenberg:
 Theodore( شلنربگ  روزولت  تئودور 
در   )Roosevelt Schellenberg
در  و  آمد  به دنیا  میالدی  24فوریۀ1903 
او  رفت.  دنیا  از  میالدی  14ژانویۀ1970 
بود.  آمریکایی  نظریه پرداز  و  آرشیویست 
انتشارات و ایده های شلنربگ بخشی از پایه 
و اساس تئوری و عمل آرشیوها در ایاالت 
متحده است. او به ویژه به عنوان پیش گام 
دربارۀ  آمریکایی  آرشیوهای  ایده های 

ارزشیابی، شناخته شده است.
2. Modern Archives: Principles and 

Techniques

پساتصدی آرشیوی 
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 شلنبرگ با تعریف تصدی ازنظر مالکیت عمومی، تصدی مستمر را از بحث خارج 
کرد و آن را لغو اعالم کرد؛ یعنی »هنگامی که اسناد از تصدی یک سازمان خارج و به 
سازمانی دیگر منتقل می شوند، مالکیت اسناد انتقال نمی یابد؛ بلکه آن ها متعلق به دولت 

خواهند بود« )باستین، 2004(.
اصل تصدی ای که جنکینسون بیان کرده بود در انگلستان پذیرفته شد و با تغییراتی به 
کانادا و استرالیا وارد شد. در آرشیوهای آمریکا هم، تصدی طبق تعریف شلنبرگ پذیرفته 
شده بود و بدون تردید تا سال 1980 میالدی که اف جرالد هام1، نظریۀ جدیدش را ارائه 

داد، به کار گرفته می شد )باستین، 2004(.
در سال 1981 میالدی اف جرالد هام در مقاله ای به نام »استراتژی آرشیو در عصر 
پساتصدی«2 سخن شلنبرگ دربارۀ آیندۀ حرفه ای آرشیو را چنین نقل می کند: »آیندۀ کاری 
آرشیویست با منابعی که با آن کار می کند تعیین می شود.« شلنبرگ این صحبت را در سال 
1958 میالدی در کنفرانس ساالنۀ انجمن آرشیویست های آمریکا با عنوان آیندۀ حرفه ای 

آرشیو گفته بود )هام، 1981(.
هام، سخن شلنبرگ را قبول داشت و تغییرات ماهیتی اسناد را که متأثر از جو حاکم 

بود مشاهده می کرد.
او شاهد نفوذ و گسترش سریع فناوری در عرصه های مختلف زندگی بشری بود. 
انباشتگی اطالعات، ورود رایانه ها، دستگاه کپی اداری و افست ارزان قیمت را که جملگی 
دارای امکان تولید و انتشار اطالعات با تیراژ حیرت آور بودند می دید و می دانست که 
آرشیو باید دیر یا زود با وضعیت جدید روبه رو شود؛ ازاین رو در همان مقاله، تئوری 

جدیدی را برای آیندۀ حرفه ای آرشیو بیان کرد.
هام دو اصل بنیادی را برای رویارویی با دنیای جدید مطرح می کرد: 1- توسعۀ 
برنامه های آرشیوی؛ 2- تمرکزنکردن بر منابع. او خواستار ایجاد تغییرات اساسی تر بود 
و می خواست نقش منفعل آرشیوها را به نقش »فعال تر و شاید خالق تر« تبدیل کند؛ 
به نحوی که بتوانند به انتخاب دست بزنند و در مواجهه با دنیای جدید قدرت خطرکردن 

را داشته باشند )فلکنر، 2014(.
تئورِی هام، در دهۀ 1990 میالدی بازخوانی شد و به عنوان بحث های غلط آرشیوی 
در آن تشکیک شد. در این دهه اغلب برنامه ریزان آرشیوی هنوز تئوری تصدِی مبتنی بر 
مالکیت را برای آرشیوها قائل بودند و طبق آن عمل می کردند. لوچیانا دورانتی3 در سال 
1996 میالدی با نظریۀ هام مخالفت کرد و پیرو نظریۀ سر هیالری جنکینسون مدعی 
شد که آرشیو جایی است که اصالت اسناد را تضمین و از آن ها حفاظت می کند و اگر 

1. F. Gerald Ham:
دکرت اف. جرالد هام )F. Gerald Ham( در 
سال 1930 میالدی در نیوجرسی آمریکا به دنیا 
آمد. دکرتای خود را در رشتۀ تاریخ آمریکا اخذ 
کرد. او عضو انجمن آرشیویست های آمریکا 
ویسکانسین  ایالت  تاریخ  انجمن  عضو  و 
است و جزو نظریه پردازان معارص آرشیوی 
محسوب می شود. او بیست ونهمین رئیس 
انجمن تاریخی ایالت ویسکانسین آمریکا بود 
و به ریاست انجمن آرشیویست های آمریکا 

نیز رسید.

2. Archival Strategies for the Post-
Custodial Era”
3. Luciana Duranti:

 )Luciana Duranti( دکرت لوچیانا دورانتی
یکی از نظریه پردازان آرشیوی است. او استاد 
علوم آرشیوی در دانشگاه بریتیش کلمبیا 
اسناد  متخصص  او  کاناداست.  ونکووِر  در 
الکرتونیکی است و از سال 1998 میالدی، 
مدیر پروژۀ تحقیقاتی اسناد الکرتونیکی به نام 

اینرتپرس است.

بهناز  زرین کلکی
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منابع توزیع شوند، اصالت و حفاظت اسناد خدشه دار خواهد شد یا درمعرض خطر 
قرار خواهد گرفت. آرشیویست های بسیاری با اصِل نظریۀ دورانتی و جنکینسون مبنی بر 
تضمین اصالت و حفاظت سند موافق بودند ولی با مخاطره انگیزبودن توزیع منابع مخالفت 
کردند. یکی از کسانی که با این حرف مخالفت کرد تری کوک1 بود. به عقیدۀ او آیندۀ 

آرشیو، دسترسی به هاب ها2 و آرشیوهای مجازِی بدون دیوار است )کانینگهام، 2011(.
کوک معتقد است حتی آرشیویست هایی که به مجموعه های کاغذی اهمیت می دهند 
هم باید به رویکردهای جدید برای اسناد الکترونیکی فکر کنند؛ زیرا این اسناد درهرصورت 
به دستشان خواهد رسید و در طوالنی مدت هیچ آرشیوی از این چالش در امان نخواهد 
بود. اگرچه سرعت تغییرات در پدیده ها متفاوت است، ولی باالخره این تغییرات به آرشیو 

هم می رسد.
او معتقد است که نگرش ما به آرشیو، کاغذی است و سعی می کنیم با ذهنیت 
کاغذی و با تجربیاتی که در آرشیوهای کاغذی داریم با واقعیت های دنیای الکترونیکی کنار 
بیاییم و همین موضوع موجب بروز اخالل های عملکردی ناخوشایندی در سلسله مراتب 
آرشیوی شده است. کوک راه حل را اندیشیدن به پارادایم جدیدی می داند که آرشیو را از 
ساختارمحوری به فرایندمحوری می رساند و آرشیویست ها را از تمرکز بر نَفس اطالعات 

به جست وجو و انتقاِل فهم و دانش سوق می دهد )کوک، 2007(.
از  برخی  آرشیوهاست.  سنتی  فضای  بر  غلبه  درحال  آرشیو  پساتصدی  تئوری 
آرشیویست های طرفدار این تئوری عبارت اند از: تری کوک و هیو تیلور از کانادا؛ آنجلیکا 
منه-هریتز3 از آلمان؛ دیوید بیرمن4، مارگارت هیدستروم5، هلن ساموئلز6، و چارلز دالر7 از 

ایاالت متحده؛ پیتر اسکات8، گلندا آکلند9، و سو مک کمیش10 از استرالیا.

4. پارادایم پساتصدی
فرایندهای آرشیو سنتی درمقابل تحوالت سریع فناوری، درمعرض خطر منسوخ شدن قرار 
دارند. روش خطِی فراهم آوری، حفظ و نگهداری، دسترسی و ارائۀ خدمات، برمبنای الگوی 
مراقبت از منابع آرشیوی در مراکز آرشیوی انجام می شود که در پارادایم پساتصدی جوابگوی 
نیاز دستگاه ها نخواهد بود. اقتضای محیط های الکترونیکی چنین است که روش خطی در 
فرایندهای سنتی کارایی خود را ازدست می دهند؛ بنابراین استراتژی جدید می تواند به جامعۀ 
آرشیوی ما کمک کند تا به هدف نهایی خود که کمک به ثبت وضبط وقایع برای پشتیبانی از 

پاسخگویی و پرورش هویت و محافظت از حافظۀ ملی است، برسد.

1. Terry Cook:
سال  در   )Terry Cook( کوک  تری  دکرت 
در  او  متولد شد.  کانادا  ونکوور  در   1947
در  آلربتا،  دانشگاه  از  را  کارشناسی   1969
1970 کارشناسی ارشد را از دانشگاه کارلتون، 
و در 1977 دکرتای تاریخ کانادا را از دانشگاه 
کوئین دریافت کرد. چندین سال در آرشیو 
ارزشیابی  متخصص  به عنوان  کانادا  ملی 
تا 2012  سال های 1998  بین  او  کرد.  کار 
میالدی استادیار برنامۀ مطالعات آرشیوی در 
گروه تاریخ دانشگاه منیتوبا بوده است. او 
عضو رسمی انجمن آرشیویست های امریکا 
و  است  کانادا  آرشیویست های  انجمن  و 
به عنوان نظریه پرداز آرشیوی، نظریۀ ارزشیابی 
کالن )macro appraisal( را ارائه داده است. 
باقی  کتاب  و  مقاله  ده ها  بیش از  او  از 
مانده است. او در سال 2014 براثر رسطان 

لوزاملعده در اوتاوا درگذشت.
2. Hubs
3. Angelika Menne-Haritz:
Angelika Menne-( منه-هریتز  آنجلیکا 

Haritz( مدیر دانش رسای آموزش آرشیو در 
آملان است. زمینه های پژوهشی او بررسی 
و  ارزشیابی  و  آرشیوی،  و  اداری  اطالعات 
کیفیت مدیریت در آرشیو است. او مؤلف 

بیش از یک صد مقاله و کتاب است.
4. David Bearman:

رسدبیر   )David Bearman( برمن  دیوید 
مجلۀ آرشیو و انفورماتیک موزه: فصل نامۀ 

انفورماتیک میراث فرهنگی
 Archives and Museum Informatics:(
 Cultural Heritage Informatics

)Quarterly
است. در سطح بین املللی، مشاور خدمات 
اطالعات میراث فرهنگی و مدیریت اسناد 
رهربِی  او  می شود.  شناخته  الکرتونیکی 
تبادل اطالعات  توسعۀ آرشیوها و موازین 
موزه ای مانند MARC-AMC و CIMI را 
برعهده داشته و از سال 1991 به پیرشفت 
و توسعۀ تعامل های چندرسانه ای در موزه ها 
کمک کرده است. او در سمت معاون مدیر 
اطالعات در مؤسسۀ  منابع  دفرت مدیریت 

اسمیتسونیان هم خدمت کرده است.
5. Margaret Hedstrom:

 Margaret( هیدسرتوم  مارگارت  دکرت 
دیجیتال،  حفظ  درزمینۀ   )Hedstrom
کار  الکرتونیکی  اسناد  مدیریت  و  آرشیو 
از  تاریخ  دکرتای  مدرک  دارای  و  کرده است 
دانشگاه ویسکانسین آمریکاست. پروژه های 
بین املللی  سطح  در  را  آرشیوی  تحقیقاتی 

مدیریت کرده است.
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آرشیویست ها برخالف کتابداران نه تنها می خواهند از چیستی منبع مطلع شوند، بلکه 
مایل اند جواب این سؤال ها را هم دربارۀ منبع بیابند: چه زمانی؟ توسط چه کسی؟ به 
چه کسی؟ کجا؟ چگونه؟ چرا؟ چه ارتباطی با سایر اسناد؟ با استفاده از چه رسانه ای؟ 
درارتباط با چه عملکردی، برنامه ای یا فعالیتی درحال یا در طول زمان بوده است؟ این 
سؤال ها بر سه ویژگی اسناد داللت دارد: محتوا؛ ساختار؛ زمینه. یافتن پاسخ ها، هستۀ مرکزی 
فعالیت های آرشیوی را شکل می دهد. در اسناد سنتی، سه ویژگی مذکور در رسانه ای 
فیزیکی که با چشم انسانی قابل رؤیت است، جمع شده اند؛ ولی محتوا، ساختار و زمینه 
در اسناد الکترونیکی، تفاوتی معنادار با اسناد سنتی دارند. تنها ویژگی ای که این دو نوع را 
شاید بتواند کمی به هم شبیه کند محتواهای آن هاست؛ ولی بازهم آنچه در صفحۀ نمایشگر 
رایانه مشاهده می شود یک سری پیوندهای منطقی در نرم افزار یا سیستم عامل است که 
دستورالعمل هایی را صادر می کند تا از پایگاه داده، مقادیر مربوطه را جست وجو کند و 
سپس نمایش دهد و آن با چیزی که در دنیای واقعی جزو سند محسوب می شود، متفاوت 
است. اطالعات بسیاری وجود دارد که نرم افزار و سیستم عامل می تواند در یک لحظه باهم 
جمع کند و سند مجازی را تشکیل دهد. در برخی موارد اگر نرم افزار یا سیستم عامل تغییر 
کند، یا نسخۀ جدید و به روزرسانی شده اش به سیستم اضافه شود، بعضی از مقادیر داده 
تغییر می کند و روابط بین نامه های الکترونیکی، گرافیک، صفحه گسترده و پایگاه داده در 
اکثر سیستم عامل ها ازبین می رود یا تغییر می کند. با ازبین رفتن یا تغییر سند مجازی، شواهِد 

کاری نیز ازبین خواهد رفت و این یکی از مشکالت دنیای جدید است.
در این محیط جدید و پیچیده، آرشیویست ها و متخصصان اطالعات باید مسئولیت 
کار را برعهده گیرند و از نگهبانان منفعل به سمت مستندسازان فعال حرکت کنند و از 
مدیریت اسناد واقعی گرفته تا درک زمینۀ مفهومی1، فرایندهای کاری و هدف عملکردی 

در ایجاد اسناد، همه را عهده دار شوند )کوک، 2007(.
تئوری پساتصدی آرشیوی هام، برمبنای پاسخش به دنیای جدید، یعنی تمرکزنکردن 
بر منابع، استوار می شود. او معتقد بود دو تحول مهم )تأثیر فناوری بر اسناد آرشیوی و 
گسترش برنامه های آرشیوی( به طور فزاینده ای دنیای آرشیو را در دورۀ پساتصدی شکل 
می دهد. به نظر او الزم است تا آرشیوها و آرشیویست ها برای استفاده از تمام ظرفیت ها و 

هم چنین کمک به حل مشکالت ایجادشده، نکات زیر را درنظر بگیرند:
1. باید برنامه های به دست آوردن منابع را منسجم و جامع در همۀ سطوح اعم از ملی، 

منطقه ای و محلی توسعه داد؛
2. باید از مزایای فناوری مدرن استفاده کرد تا دسترسی آسان و متمرکز به منابِع 

6. Helen Samuels:
 )Helen Samuels( ساموئلز  هلن 
آرشیویستی آمریکایی و محقق مطالعات 
آرشیوی است. با مقالۀ »چه کسی گذشته 
مستند  و  شد  شناخته  می کند؟«  کنرتل  را 
سال  در  او  کرد.  ارائه  را  آرشیوی  اسرتاتژی 
1943 میالدی در نیویورک به دنیا آمده است 
و دارای کارشناسی ارشد در علوم کتابداری 

است و در سال 2006 بازنشسته شد.
7. Charles Dollar:

چارلز دالر )Charles Dollar( آرشیویستی 
آمریکایی است که نقشی مهم در رهربی 
آرشیویست های  انجمن  اولیۀ  تالش های 
آمریکا و انجمن بین املللی آرشیو در پرداخنت 
به چالش های اسناد الکرتونیکی داشته است 
و به عنوان متخصص مدیریت چرخۀ حیات 
اسناد الکرتونیکی شناخته می شود. او مورخ 
در دانشگاه ایالتی اوکالهام )1974-1968(، 
مدیر برنامۀ اسناد الکرتونیکی در آرشیو ملی 
دانشگاه  در  آرشیو  استاد   ،)1994-1974(
بریتیش کلمبیا )1994-1999( و پیش گام در 
ایجاد برنامۀ حفاظت از اسناد الکرتونیکی 

آرشیو ملی در دهۀ 1970 بوده است.
8. Peter Scott:

آرشیویست   )Peter Scott( اسکات  پیرت 
بانفوذ اسرتالیایی است که به دلیل فعالیتش 
برای  »رسی«  توصیف  سامانۀ  تهیۀ  در 
آرشیوهای اسرتالیا و نیوزلند موردتوجه است. 
زبان شناسی  درزمینۀ  او  تحصیلی  سوابق 

است.
9. Glenda Acland:

گلندا آکلند )Glenda Acland( آرشیویستی 
اسرتالیایی است که طرح ثبت فراداده های 
در  و  کرده است  ارائه  را  اسرتالیا  آرشیوی 
پروژۀ اینرتپرس کار می کند. او رئیس آرشیو 
دانشگاه  در  اسناد  مدیریت  خدمات  و 
انتشارات  از  یکی  اسرتالیاست.  کوئینزلند 
مهم او واژه نامۀ اصطالحات آرشیوی است. 
تخصص او در مدیریت اسناد الکرتونیکی 

است.
10. Sue McKemmish:

 Sue( مک کمیش  سو  پرفسور 
آرشیویستی  و  دانشمند   )McKemmish
اسرتالیایی است که درزمینۀ علوم آرشیوی کار 
می کند و در دانشکدۀ فناورِی موناِش ملبورن 
اسرتالیا تدریس می کند. او دانشیار دانشگاه 
است و 15 سال در آرشیو ملی اسرتالیا کار 

کرده است.

1. conceptual context
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افزون شونده، پیچیده و غیرمتمرکز را فراهم کرد؛
3. باید با تأثیر فناوری های نوین در انباشت اطالعات مقابله کرد و برنامه هایی را برای 

حفظ اطالعات و استفادۀ انتخابی از آن ها تهیه کرد؛
4. باید در حل وفصل تضادِ بین آزادی اطالعات و حق حریم خصوصی مشارکت 

کرد؛ زیرا بر کیفیت و محتوای اسناد آرشیوی و دسترسی به آن ها تأثیر می گذارد؛
5. باید از منابع محدودی که برای فعالیت های آرشیوی در سطح کشور وجود دارد، 

بهتر استفاده کرد )هام، 1981(.
پارادایم پساتصدی به آرشیوها اجازه می دهد تا از سازمانی تصدی گر به سازمانی 
هدایت گر و ناظر تبدیل شوند. با تغییر رویۀ سنتی به رویکرد دموکراتیک پساتصدی، 
ارزشمندی اسناد به دلیل وابستگی به مخازن آرشیوی ازبین می رود؛ اولویت داشتن منشأ بر 

محتوای سند رنگ می بازد و به این ترتیب قدرت پویای آرشیوی شکل می گیرد.
پارادایم پساتصدی، رویکرد آرشیو را از سرپرستی فیزیکی اسناد تغییر می دهد و 
فعالیت آرشیویست را نه در مخازن سازمانی و نه در محل ایجاد سند، تعیین می کند؛ بلکه 
فضای سومی بین »مخزن« و »محل ایجاد« درنظر می گیرد که می تواند از محدودیت های 
آن دو عبور کند ولی کارایی هر دو را داشته باشد و درعین حال متعلق به هیچ کدام نباشد.

حامیان این الگو مفهوم پساتصدی را برای اسناد الکترونیکی تبلیغ می کنند و آرشیو 
آرشیویست ها  به  الگوی جدید،  می کنند. طرفداران  تعریف  راه حْل  آخرین  را  متمرکز 
می گویند که خود را متولیان اسناد ندانند؛ زیرا این نقش چندان حرفه ای نیست. آن ها 
معتقدند که تولیدکنندگان سند یا حتی مؤسسات، چه آرشیوی باشند چه نباشند می توانند 
از اسناد و پرونده های آرشیوی مراقبت کنند؛ گرچه نقش و مسئولیت آرشیو انکارناپذیر 

است )هنری، 1998(.
به نظر تری کوک روندهای پساتصدی و پست مدرنیستی بر همۀ کسانی که اطالعات 
اسناد را تولید، مدیریت، نگهداری و استفاده می کنند تأثیر می گذارد. او معتقد است که 
پارادایم جدید وظیفۀ آرشیوها را از دریافت اسناد در انتهای حیات آن، به مستندکردن و 
ایجاد روش های تولید سند در ابتدای کار، تبدیل می کند؛ یعنی نفوذ به حیطۀ فرایندهای 

تولید، عملکرد و برنامه هایی که به ایجاد سند منجر می شود )کوک، 2007(.
بسیاری از آرشیوها هنوز تئوری هام را پیاده نکرده اند، ولی به نحوی با آن همگرایی 
دارند. مثاًل آرشیو ملی کانادا از تئوری پساتصدی آرشیوی یا تصدی غیرمتمرکز پیروی 
نمی کند؛ ولی این به معنای ردکردن تئوری نیست. رویکرد متداول آرشیو ملی کانادا تصدی 
بر اسناد الکترونیکی است؛ بااین حال برخی از انواع خاص اسناد الکترونیکی را که از کنترل 
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ایجادکنندگان آن خارج می کند، اجازه می دهد برای مدت زیادی در همان سازمان بمانند. 
درنهایت اگر سازمان دچار نقصی شد یا سامانه اش کار نکرد یا خواست اسناد را برای 
استفادۀ خودش نگه دارد، آن وقت آرشیو ملی وارد عمل می شود و نقش تصدی گرانۀ خود 

را ایفا می کند )واژه نامۀ اصطالحات آرشیوی و اسناد، انجمن آرشیویست های آمریکا(.

5.  نتیجه گیری
اسناد الکترونیکی دقیقاً مانند اسناد کاغذی نه تنها برای افزایش بهره وری موردنیازند، بلکه 
برای »تأیید مسئولیت پذیری مدیریت، استمرار عملکرد، مدرک بودن، مستند قانونی برای 
فعالیت ها، بازیابی و برآورد خسارت ها و تشکیل حافظۀ دستگاهی« نیز به آن ها رجوع 

خواهد شد.
طرفداری از رویکرد پساتصدی آرشیو به این معنا نیست که آرشیوهای آینده، دیگر 
از اسناد فیزیکی حفاظت و نگهداری نمی کنند، اگرچه این حرف برای انواع خاصی از 
اسناد الکترونیکی صحیح است؛ ولی طرفداران این تئوری هیچ وقت مدعی توقف کار 
آرشیویست ها درقبال انباشت عظیم اسناد کاغذی نیستند و ابداً کار آرشیویست های سنتی 
را بی اهمیت و بیهوده نمی دانند؛ بلکه می گویند جهت گیری تئوری پساتصدی در دنیای 
آرشیو به آن معناست که شیوه ها، طرز فکر و آن نوع نگرش آرشیوها و آرشیویست ها 
که در دورۀ تصدی گری بر اسناد کاغذی وجود داشته است، باید تغییر کند؛ برداشت های 
قدیمی از ایجاد اسناد و مدیریت اسناد باید متحول شود و تعاریف، مجدداً بازنگری شود 

تا ظرفیت تطبیق با وضعیت موجود را دارا باشد.
آن ها معتقدند می توان با استفاده از استراتژی های همکاری، دستیابی به برنامه ها، 
برنامه ریزی و تحقیق و توسعه در سطح ملی یا بین سازمانی، نتایجی را به دست آورد. 
مسلماً تغییر هرگز آسان نیست و به سازگاری روان شناختی در افراد نیاز دارد. در تحقق این 
تئوری نیاز است تا دستگاه ها اولویت های خود را در تعامل با منابعشان تغییر دهند. تغییر، 
در اغلب مواقع با تعارض منافع و خطرپذیری اقدامات همراه است و این چیزی است که 

کمتر دستگاهی زیر بار آن خواهد رفت.
پس چگونه می توان تغییر پارادایمی را که کوک از آن صحبت می کند اجرا کرد؟ 
دستگاه ها و آرشیوها درحالی که شاهد تغییرات محیط پیرامون خود هستند، مایل اند اصول 

گذشته را حفظ کنند؛ اصولی که در تعامل با دنیای جدید بی سالح است.
نباید ناامید شد، زیرا تغییر و تطبیْق آهسته انجام می شود. تغییرِ پارادایم به معنای تطبیق 
فناوری نیست تا بتوان کارهایی را که همیشه انجام می شده است با کمک رایانه ها کمی 
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سریع تر یا کمی هوشمندتر انجام داد؛ چنین پیشرفت هایی، درحالی که تسکین کوتاه مدت 
دارند و بدون شک تاحدی مفیدند، درنهایت توهمی بیش نیستند؛ زیرا آن ها برای مقابله 
با تحول اساسی در آرشیوها و در جامعۀ اطالعاتی ناکافی اند. این مکانیسم ها و روش ها 
وسیله اند و نه هدف. هدْف ارزیابی مجدد از حرفه و نقش آرشیویست در جامعه است تا 
بتوان شاهد تولد واقعی آن بود. ازاین رو پیشنهاد می شود تا سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی 
ایران به عنوان متولی امور اسنادی کشور اهداف مشترکی را تبیین کند و هسته های مطالعاتی 

ویژه ای را در این زمینه تشکیل دهد.
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چڪیده: استفاده از صمغ ها و رزین ها در آثار هرنی-تاریخی از دیرباز مرسوم بوده است. این مواد 

در انواع هرنهای نقاشی، خوش نویسی، تذهیب، تزیینات وابسته به معامری و حتی بناها، با اهداف 

گوناگون استفاده می شده اند. هرن عکاسی نیز از این مواد بی بهره نبوده است. پژوهش حارض که با 

بررسی آثار عکاسی پایه شیشه ای آلبوم خانۀ مجموعۀ کاخ گلستان انجام شده است، مطالعه ای است بر 

روی نقش صمغ ها و رزین ها در تولید نگاتیوهای پایه شیشه ای در عکاسی سیاه و سفید.

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی چند مورد از کاربرد صمغ ها و رزین ها در تولید نگاتیوهای 

پایه شیشه ای در عکاسی سیاه و سفید مربوط به دورۀ قاجار، براساس نتایج آزمایش های انجام شده با 

روش دستگاهی FTIR است.

روش و رویکرد پژوهش: تحقیق انجام شده از نوع تجربی-موردی است و براساس آنالیزهای شیمیایی 

غیرمخرب و با تکیه بر مطالعات کتاب خانه ای و رساله های قدیمی مرتبط انجام شده است.

یافته های پژوهش: هامن طورکه انتظار می رفت استفاده از رزین ها و صمغ هایی مانند ِشالک، و صمغ 

عربی در بخش های مختلف انواع نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای رایج بوده است. البته دربین منونه های 

بررسی شده مواردی متفاوت با موارد رایج اشاره شده در رساله های قدیمی نیز دیده شد. از صمغ ها و 

رزین ها به عنوان الیۀ ورنی، پیش رتوش، پوشش بعداز رتوش، و هم چنین چسب استفاده می شده است.

کلیدواژه ها: صمغ؛ آثار عکاسی پایه شیشه ای؛ رزین؛ کلودیون؛ ژالتین.
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1. مقدمه
استفاده از صمغ ها و رزین ها در آثار هنری-تاریخی از دیرباز مرسوم بوده است. چسبندگی 
و شفافیت، خاصیت شاخص و مشترک صمغ ها و رزین ها است. نوع طبیعی این مواد 
از ترشحات گیاهی محسوب می شوند. رزین های طبیعی از ترکیبات تِْرپِنوئیدی یا فنولی 
به راحتی  کلروفرم  و  اتر  الکل،  در  ولی  نامحلول اند؛  آب  در  عمدتاً  و  تشکیل شده اند 
ترکیبات  از  بزرگ  گروهی  صمغ ها  1396، ص12(.  عبادی،  و  )جاکی  می شوند  حل 
پلی ساکاریدی اند که در ساختمان شیمیایی خود دارای مولکول های هیدروفیلیک اند و 
براین اساس به راحتی در آب حل می شوند. این مواد در حضور آب می توانند محلول های 

ویسکوز و یا ژل تشکیل دهند )جاکی و عبادی، 1396، ص11(.
صمغ ها و رزین ها درعین برخورداری از خواص عمومی تقریباً مشترک، هریک 
به تنهایی نیز ویژگی هایی منحصربه فرد دارند. این مواد باتوجه به ویژگی هایشان با اهدافی 
گوناگون در انواع آثار هنری-تاریخی مانند انواع نقاشی، خوش نویسی، تذهیب، تزیینات 
معماری و حتی بناها استفاده می شده اند. برای نمونه صمغ ها به عنوان بست در ساخت 
رنگ ها و مرکب ها کاربرد فراوان داشته اند )سلطانی و همکاران، 1394، ص133(. همچنین 
از صمغ عربی در  استفاده  انجام شده توسط رمازیلز و همکارانش،  براساس مطالعات 
 Remazeilles( مرکب های قدیمی، خوردگی و فرسایش سلولز را به تأخیر می انداخته است
et al., 2004, p130(. ایجاد چسبندگی برای رنگ دانه ها و قوام دادن به مرکب، از کارکردهای 

صمغ ها بوده است )سلطانی و همکاران، 1394، ص133(.
هنر عکاسی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از صمغ ها و رزین ها بهرۀ کافی برده است. 
به استناد متون فنی قدیمی و کتب جدید، رزین های طبیعی و سنتزی و هم چنین صمغ ها 
در موارد متعدد و در انواع آثار عکاسی کاربردی گسترده داشته اند. برای نمونه کلودیون 
که رزینی سنتزی است به عنوان مادۀ چسباننده در آثار پایه شیشه ای و پایه کاغذی استفاده 
 Mrhar,( می شده است و از صمغ عربی در روش های چاپی صمغی1 استفاده می شده است
2015( و استفاده از صمغ ها و رزین ها به عنوان پوشش دهنده ها یا الیۀ ورنی بسیار رایج 

بوده است )رحیمی، 1391؛ ذکاء، 1376، ص400؛ McCabe, 2005, p112(. هم چنین طبق مقالۀ 
»رتوش، مواد و فنون آن در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای کاخ گلستان« استفاده از 
صمغ ها و رزین ها در انواع تکنیک های افزودنی رتوش کاربرد فراوان داشته است )نوحی 
و همکاران، 1398(. عالوه براین، به دلیل ماهیت شفاف این مواد از آن ها برای رنگ آمیزی 

عکس های مثبت روی شیشه نیز استفاده شده است )رحیمی، 1391، ص712(.

محلول  روش  این  در   :gum printing .1
یا  و  پتاسیم  دی کرومات  با  عربی  صمغ 
الیۀ  به عنوان  و  می شود  مخلوط  آمونیوم 

حاوی تصویر به کار می رود.

سحر نوحی
 زهرا )هلن( اسدیان
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از  باید  تنها  آن ها  تشخیص  برای  و  ندارند  مشخصی  ریخت شناسی  رزینی  مواد 
روش های بررسی ساختار شیمیایی استفاده کرد. به دلیل اینکه این مواد وارد واکنش های 
مختلف می شوند و هم چنین به دلیل رفتار پیری ترکیبات سازندۀ این مواد در طول زمان، 
شناسایی آن ها بسیار دشوار است. به عالوه چون استفاده از این مواد در آثار هنری عمومًا 
در ترکیب با مواد دیگر است، مکانیسم دگرگونی آن ها دستخوش تغییر قرار می گیرد و 
این دگرگونی در موارد بسیاری قابل پیش بینی نیست )نعمتی بابای لو و همکاران، 1395، 

ص68(؛ این مطالب تا حدود زیادی دربارۀ صمغ ها نیز صادق است.
در مطالعات مختلف، روش FTIR یکی از مناسب ترین روش های شناسایی این مواد 
 Granzotto et al., 2017; Mills & White, 1977; Prati et al., 2011; Bruni( معرفی شده است

.)& Gugliemi, 2014

از صمغ ها و  استفاده  به استناد متون قدیمی  در پژوهش حاضر چند نمونه ای که 
رزین ها در آن ها محتمل بود و هم چنین مواردی که حدس زده می شد این دسته از مواد 
در آن ها به کار رفته باشد، با استفاده از آنالیز دستگاهی FTIR شناسایی و مطالعه شد. روش 
FTIR چون یکی از بهترین روش ها برای شناسایی مواد آلی با مقدار ناچیز نمونه )درحدِّ 

میلی گرم( است و قادر است به سادگی، با سرعت زیاد و هزینۀ کم اطالعات مفیدی درزمینۀ 
شناسایی مواد به دست دهد برای این منظور انتخاب شد.

این امکان وجود دارد که بتوان تاحدودی براساس کتب و رساله های فنی مربوط 
به دوران قدیم، به آگاهی ای نسبی دربارۀ مواد به کاررفته در این آثار دست یافت؛ ولی 
این موضوع روشن است که بدون انجام آزمایش ها و بررسی های علمی، شناسایی دقیق 
و مطمئن این مواد غیرممکن است. درواقع آگاهی از مطالب عنوان شده در متون فنی و 
رساله های باقی مانده از گذشته می تواند راه را برای انتخاب روشی مناسب برای انجام آنالیز، 
و رسیدن به جوابی قطعی و قابل استناد هموار کند. به کارگیری روش تحلیلی یکپارچه ای 
مبتنی بر استفاده از روش های غیرمخرب و غیرتهاجمی برای شناسایی مواد به کاررفته 
در عکس های قدیمی، گامی اساسی در راستای انتخاب مسیر درست برای حفاظت از 
آثار عکاسی و درصورت لزوم برنامه ریزی برای روش مرمتی مناسب است. براین اساس 
شناخت دقیق مواد، متضمن رویکردی مناسب و آگاهانه درجهت حفاظت از این اشیاء 

هنری و تاریخی-فرهنگی است.

صمغ ها و رزین ها در
 نگاتیوهای عکاسی  ...
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2. پرسش های کلیدی
پرسش های کلیدی مطرح در پژوهش حاضر که پاسخگویی علمی و مستدل به آن ها 

می تواند کمکی شایان در حفاظت و مرمت آثار باشد به شرح زیر است:
موارد رایج استفاده از صمغ ها و رزین ها در نگاتیوهای شیشه ای کدام است؟

آزمایش ها و آنالیزهای علمی انجام شده، وجود صمغ ها و رزین ها را در نگاتیوهای 
عکاسی پایه شیشه ای با چه کاربردهایی تأیید می کند؟

آیا استفاده از صمغ ها و رزین های طبیعی در نگاتیوهای شیشه ای با آنچه که در متون 
فنی و رساله های قدیمی ذکر شده است و آنچه که به لحاظ منطقی انتظار می رود مطابقت 

دارد؟
آیا با بررسی ظاهری، و با تکیه بر متون فنی قدیمی، می توان نوع صمغ یا رزین 

استفاده شده در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای را حدس زد؟
آیا با روش آنالیز FTIR تشخیص دقیق نوع صمغ یا رزین استفاده شده در نگاتیوهای 

عکاسی پایه شیشه ای ممکن است؟

3. ابزار و شیوۀ کار
در پژوهش حاضر از طیف سنجی مادونِ قرمز )FTIR( استفاده شد؛ چون روشی شناخته شده 
و مطمئن برای شناسایی مواد آلی است و درعین حال روشی میکروتخریبی محسوب 
با به کارگیری این روش شناسایی مواد به کاررفته در الیۀ ورنی، پیش رتوش،  می شود. 
آلی هستند-  مواد  از دستۀ  به کاررفته در رتوش -که مطمئناً  رتوش و بست رنگ های 

به سادگی امکان پذیر شد.
آنالیزهای FTIR در پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شد. آماده سازی نمونه ها به روش 
تهیۀ قرص شفاف از مخلوط نمونه و پودر KBr -که به مدت 5 دقیقه تحت پرس با فشار 
10 تن قرار گرفتند- انجام شد. طیف های مربوط، با دستگاه Nicolet 510P محصول آمریکا، 
در حالت عبوری و در محدودۀ cm-1 450-4000 با تفکیک پذیری cm-1 4 و پیمایش 64 ثبت 
شد. تمام طیف های ارائه شده در این تحقیق با تصحیح خط زمینه و به صورت عبوری 

آمده است.

4. منونه برداری و منونه های بررسی شده
تمام نمونه ها نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه اِی متعلق به مخزن اسناد تصویری کاخ گلستان 
و مربوط به دورۀ قاجارند و تکنیک های به کاررفته در آن ها کلودیونی و یا ژالتینی است. 

سحر نوحی
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نمونه های  یا  و  مطالعاتی1  نمونه های  از  بیشتر  آزمایش های  انجام  برای  نمونه  انتخاب 
اصلی انجام شد، چون مواد موردنیاز برای انجام آزمایش در آن ها دردسترس بود. تمام 
محدودیت ها و مالحظات مربوط به آثار هنری-تاریخی در نمونه برداری لحاظ شد. برای 
مثال نمونه رنگ های رتوش موردآنالیز از نمونه های مطالعاتی و یا نمونه های اصلی ای که 
رنگ آن ها ریخته بود و یا آن هایی که تااندازه ای آسیب دیده بودند )از بخش آسیب دیده( 
نمونه برداری شد. دربارۀ الیۀ ورنی نیز از قسمت های آسیب دیده و یا قسمت های خارج 
از تصویر نمونه برداری انجام شد. نمونه برداری با استفاده از سوزن تنگستن و در برخی 
موارد تیغ اسکالپل شمارۀ 11 و 23 انجام شد؛ به این صورت که با استفاده از این ابزار از 
منطقه ای که کمترین آسیب را به اثر وارد کند نمونه ای کوچک خراشیده شد و درحدِّ کمتر 

از 1 میلی گرم از مواد برداشته شد.
نمونه های بررسی شده عبارت اند از:

نمونۀ شمارۀ 1: نگاتیو پایه شیشه ای کلودیونی به شماره ثبت GP001650: به رنگ 
کرم-شیری، دارای رتوش رنگی مربوط به پس زمینه و بدون آسیب جدی.

این نمونه به دلیل دارابودن الیۀ ورنی در قسمت فاقد امولسیون، برای بررسی الیۀ 
ورنی، به رنگ زرد شفاف انتخاب شد. الیۀ ورنی در ظاهر سالم به نظر می رسید و ازآنجاکه 
سایر نمونه های نگاتیو کلودیونی موجود در آرشیو مخزن اسناد تصویری کاخ گلستان 
ازنظر ظاهری کاماًل مشابه آن بودند این نمونه به عنوان نمایندۀ این دسته از آثار برای بررسی 

الیۀ ورنی انتخاب شد.

.)GP001650 نگارنده؛ آلبوم خانۀ کاخ گلستان: شیشه با شماره ثبت(

1. منونه های مطالعاتی: منونه های شکسته 
و یا دارای آسیب زیاد هستند که به دلیل 
مالحظات حفاظتی جدا از منونه های دیگر 
نگهداری می شوند و با شامره ثبت جداگانه 
انجام  برای  منونه ها  این  می شوند؛  ثبت 

کارهای مطالعاتی در اولویت اند.

تصویر 1

برای  کلودیونی  نگاتیو 
بررسی الیۀ ورنی

صمغ ها و رزین ها در
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نمونۀ شمارۀ 2: نگاتیو پایه شیشه ای کلودیونی به شماره ثبت GP001652: به رنگ کرم-
شیری، دارای رتوش رنگی مربوط به پس زمینه، در بعضی نواحی دارای آسیب ترک های 

شبکه ای و پوسته شدگی، هم چنین کمبود امولسیون در چهار گوشه.
این نمونه به دلیل دارابودن الیۀ ورنی در قسمت فاقد امولسیون، برای بررسی الیۀ 

ورنی که با رنگ زرد شفاف ظاهر شده بود انتخاب شد.

.)GP001652 نگارنده؛ آلبوم خانۀ کاخ گلستان: شیشه با شماره ثبت( 
نمونۀ شمارۀ 3: نگاتیو پایه شیشه ای ژالتینی به شماره ثبت GP002199: به رنگ مشکی، 
دارای پیش رتوش موضعی و رتوش گرافیتی در ناحیۀ صورت سوژه، و زردشدگی در 

قسمت باالی تصویر.
این نمونه به دلیل دارابودن الیۀ پیش رتوش موضعی، برای بررسی پیش رتوش انتخاب 

شد.

                      الف                          ب
)GP002199 نگارنده؛ آلبوم خانۀ کاخ گلستان: شیشه با شماره ثبت(

 

تصویر 2
مردم  و  شاه  انقالب  شش گانۀ  لوایح 

)ساکام، 297-49042(.

 
تصویر 3

الیۀ پیش رتوش در نگاتیو ژالتینی برای 
آماده سازی بسرت برای انجام رتوش با مداد 

گرافیت:
نور  در  امولسیون  حاوی  وجه  الف:   

انعکاسی
 ب: هامن نگاتیو در نور عبوری

سحر نوحی
 زهرا )هلن( اسدیان



167
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت سوم، پاییز 1400، شامرۀ پیاپی 123

نمونۀ شمارۀ 4: نگاتیو پایه شیشه ای کلودیونی به شماره ثبت GPS001: به رنگ کرم، 
دارای رتوش رنگی به رنگ های زرد و قرمز.

این نمونه برای بررسی بست رنگ های متعلق به رتوش انتخاب شد.

.)GPS001 نگارنده؛ آلبوم خانۀ کاخ گلستان؛ نمونۀ مطالعاتی به شمارۀ( 

نمونۀ شمارۀ 5: شیشه به شماره ثبت GP005555: مادۀ چسبانندۀ کاغذ رتوش، مربوط 
به نگاتیو پایه شیشه ای کلودیونی.

.)GP005555 آلبوم خانۀ کاخ گلستان: شیشه به شماره ثبت( 

تصویر 4
استفاده از دو رنگ قرمز تیره و زرد 
در نگاتیو شیشه ای کلودیونی در وجه 

فاقد امولسیون

تصویر 5
نگاتیو کلودیونی رتوش شده 

با کاغذ 

صمغ ها و رزین ها در
 نگاتیوهای عکاسی  ...
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FTIR 5. بررسی نتایج
بررسی طیف مربوط به نمونۀ شمارۀ 1: براساس طیف به دست آمده )تصویر 6(، نمونۀ 
موردآنالیز نوعی هیدرات کربن از نوع صمغ طبیعی و احتماالً صمغ عربی است. پیک های 
حاضر در ناحیۀ cm-1 3000-3600 و هم چنین cm-1 2800-3000 به ترتیب به مدهای 
کششی پیوندهای O-H و C-H تعلق دارند. پیک ظاهرشده در ناحیۀ cm-1 3412 در 
طیف تنها به پیوند O-H متعلق است. پیک های  cm-29341 وcm-28581به مدهای 
 1-cm 1 1637 و-cm برمی گردد. پیک های موجود در نواحی C-H ارتعاشی گروه های
متقارن گروه های  ارتعاش  از  که  به گروه کربوکسیلیک )COOH( است  مربوط   1421
کربوکسیلیک حاصل از بقایای اسیدهای اورونیک موجود در پلی ساکاریدهای صمغ حاصل 
 C-O، 1 800-1200 ناشی از حرکات ارتعاشی-cm می شود. پیک های موجود در نواحی
C-C و C-O-C و مدهای خمشی C-O-H و C-H در زنجیرۀ اصلی پلیمرند. پیک 
در حدود ناحیۀ cm-1 1075 متعلق به کشــش نامتقارن پیوند C-O-C گروه اتر در حلقه 
است. پیک حاضر در ناحیۀ cm-1 780 احتماالً مربوط به اتصال 4-1 گاالکتوز و 1-6 

.)Brambilla et. al., 2011, p1833( .مانوز است

.)GP001650 نگاتیو شیشه ای کلودیونی با شماره ثبت(
 

تصویر 6
آنالیز FTIR الیۀ ورنی
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صمغ عربی که نوعی هیدرات کربن پلی ساکاریدی است به راحتی در آب حل می شود 
و حتی حل مقادیر زیاد آن در آب ویسکوزیتۀ زیادی ایجاد نمی کند. یکی از کاربردهای 
اصلی صمغ عربی، پوشش دهندگی خوب آن برای جلوگیری از اکسیداسیون اثر است. 
این ویژگی ها، در کنار قیمت مناسب این ماده، سبب شده است که یافتن جایگزین برای 
آن در آثار هنری کار آسانی نباشد )رحیمی، 1391؛Coppen, 1995, p11 & 12 (. باتوجه به 
اینکه کلودیون )امولسیون به کاررفته در نمونۀ مورد بررسی( در آب نامحلول است، استفاده 
از صمغ عربی )ماده ای محلول در آب( به عنوان پوشش دهنده کاماًل منطقی است. چنانچه 
در رسالۀ عکاسی ترجمۀ میرزامحمودخان آمده است در مواردی که درنظر بوده تا تعداد 
زیادی عکس مثبت از نگاتیو تولید نشود، صمغ عربی محلول در آب به عنوان الیۀ ورنی 
استفاده می شده است. آلبومین محلول در آب و یا محلول ضعیفی از دکسترین1 نیز جزء 
موادی هستند که در این رساله به عنوان الیۀ ورنی به آن ها اشاره شده است. استفاده از 
مقدار زیاد صمغ ممکن است سبب پوست پوست شدن تصویر در این محصوالت شود؛ 
در چنین مواردی استفاده از روغن خشخاش به همراه مادۀ ورنی پیشنهاد شده است. استفاده 
از بنزین به همراه ورنی نقاشی و یا بنزین به همراه سقز سفید نیز از دیگر مواردی است که 
در این رساله به آن اشاره شده است )رحیمی، 1391، صص 428-429(. بر همین اساس 
ظهور پیک در ناحیۀ حدودی cm-1 1730 می تواند مربوط به حضور ورنی و یا سقز در 

ترکیب باشد.

بررسی طیف مربوط به نمونۀ شمارۀ 2: براساس طیف به دست آمده )تصویر7(، 
نمونۀ موردآنالیز نوعی رزین طبیعی و احتماالً ِشالک است. شالک را تنها رزینی می دانند 
که از حشرات به دست می آید. این ماده می تواند در طول زمان و دراثر افزایش دما و یا 
رطوبت، دراثر پلیمریزاسیون درون مولکولی دچار تغییراتی در خواص ازجمله شکنندگی و 
انحالل پذیری کمتر شود. افزایش شدت پیک مربوط به ارتعاش کششی پیوند C=O موجود 
در استر در ناحیۀ حدودیcm-1 1700 و کاهش شدت پیک مربوط به ارتعاش کششی پیوند 
Khair-( 3400 نشان دهندۀ پلیمریزاسیون درون ملکولی است cm-1 در ناحیۀ حدودی O-H

uddin et al., 2016, p1(. پیوند مربوط به تشکیل گروه های استری در ناحیۀ cm-1 1730 ظاهر 

می شود؛ حال آنکه باند ناحیۀ cm-1 1715 مربوط به گروه اسیدی است.

است  َگردی  دیکسرتیْن  یا  دکسرتین   .1
بی بو و بی رنگ یا مایل به رنگ زرد که در 
مخلوط با آب خمیری چسبناک تولید می کند 
که به عنوان چسب مترب نیز به کار می رود 

)رحیمی، 1391، ص559(.

صمغ ها و رزین ها در
 نگاتیوهای عکاسی  ...
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.)GP001652 نگاتیو شیشه ای کلودیونی با شماره ثبت(

 2800-3000cm-1هم چنین و   3000-3600cm-1 ناحیۀ  در  حاضر  پیک های 
به ترتیب به مدهای کششی پیوندهای O-H و C-H موجود در CH2 و CH3 تعلق 
دارند. پیک ظاهرشده در ناحیۀ  3427cm-1در طیف، تنها به پیوند O-H متعلق است. 
برمی گردد.   C-H گروه های  ارتعاشی  مدهای  به   2847cm-1 و   2941cm-1پیک های
پیک موجود در ناحیۀ حدودی1700cm-1 مربوط به گروه اسیدی است. پیوند اولفینیک 
حاصل از ارتعاش پیوند )C=C( سبب پیدایش باند در ناحیۀ1645cm-1 شده است. پیک 
ناحیۀ 1645cm-1 متعلق به پیوند C=C است. پیک ناحیۀ 1275cm-1 مربوط به ارتعاش 

.)Derry, 2012, p99( است )C-O( پیوند
باتوجه به اینکه شالک ماده ای محلول در الکل است و کلودیون نیز در الکل حل 
می شود، بنابراین ابتدا استفاده از شالک به عنوان الیۀ ورنی برای آثاری با امولسیون کلودیونی 
کمی عجیب به نظر می رسید؛ ولی با بررسی منابع مشخص شد که جنس الیۀ ورنی در این 
محصوالت -که پس از خشک شدن نگاتیو از آن ها استفاده می شده است- بیشتر سندروس 

 
تصویر 7

آنالیز FTIR الیۀ ورنی 
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و یا شالک معرفی شده است )McCormick-Goodhart, 1989, p138(. هم چنین در رسالۀ 
عکاسی ترجمۀ میرزامحمودخان آمده است که استفاده از ورنی های نقاشی و ورنی های 
الکل دار رایج بوده است؛ چون زودخشک شونده اند و چسبناک هم نیستند )رحیمی، 1391، 

صص 429-428(.
با رعایت برخی موارد، شالک به لحاظ مقاومت خوبی که دربرابر نور UV دارد و 
دیرتر رو به زردی می گذارد، می تواند انتخابی بهتر باشد. ازجمله مواردی که باید در هنگام 
استفاده از این ماده به عنوان الیۀ ورنی به آن توجه کرد این است که از الکلی با غلظت کمتر 
به عنوان حالل این ماده استفاده شود. دیگر اینکه شیشه پیش از استفاده از شالک و بعداز 
استفاده از آن باید گرم شود. هم چنین مالحظاتی در نحوۀ ریختن این محلول بر روی شیشه 

وجود دارد که از مشکالت می کاهد.
بررسی طیف مربوط به نمونۀ شمارۀ 3: نتیجۀ به دست آمده از آنالیز FTIR نمونۀ 
مربوط به الیۀ پیش رتوش در رتوش چهره -که در نگاتیوهای پایه شیشه ای ژالتینی استفاده 
شده بود- طیفی مربوط به نوعی هتروپلی ساکارید از گروه صمغ های طبیعی را نشان داد 
)تصویر 8(. باتوجه به تطابق طیف به دست آمده با طیف های استاندارد مربوط به صمغ 

عربی، می توان حدس زد که مادۀ استفاده شده به این منظور صمغ عربی بوده است.

)GP002199 نگاتیو شیشه ای ژالتینی با شماره ثبت(

تصویر 8
ورنی  الیۀ   FTIR آنالیز 

مربوط به پیش رتوش 
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ازآنجاکه امکان نمونه برداری از این الیه به دلیل احتمال واردشدن آسیب به آثار حاوی 
این الیه وجود نداشت، بنابراین شاید نتوان برای صدور قاعده ای کلی دراین باره حرفی زد؛ 
ولی چیزی که مسلم است این است که باوجود اشارۀ اغلب رساله های ایرانی به استفاده از 

ماتولین1 به عنوان الیۀ پیش رتوش، از صمغ عربی نیز به این منظور استفاده می شده است.
همان طورکه در بررسی الیه های ورنی به کاررفته در سه نمونۀ فوق مشاهده شد، در طیف 
حاصل از آنالیز تمام نمونه ها مشابهت زیادی وجود دارد. تمام آن ها از گروه هیدروکربن ها 
هستند و چون به دستۀ صمغ ها و رزین های طبیعی تعلق دارند، طیف هایی مشابه ایجاد 
کرده اند. این مواد متشکل از زنجیره های بلند قندها هستند و ازنظر پیوند شیمیایی دارای 
تعداد زیادی گروه O-H متصل به کربن هستند. باند قوی ناحیۀ3300cm-1 مربوط به پیوند 
O-H است. دو باند قوی در نواحیcm-1 1620 و cm-1 1080 به ترتیب مربوط به گروه 

کربوکسیلیک و پیوند C-O است.
این موضوع که مواد به کار رفته به عنوان الیۀ ورنی در نمونه های با امولسیون کلودیونی، 
از دسته موادی باشد که حالل آن ها آب است، تاحدزیادی قابل پیش بینی بود و در متون 
قدیمی نیز به آن ها اشاره شده است؛ ولی استفاده از این مواد در آثار با امولسیون ژالتینی 
به لحاظ منطقی و باتوجه به رساله های قدیمی عکاسی تاحدی دور از انتظار می نمود؛ چراکه 

ژالتین به آب حساس است و الیۀ ژالتینی دراثر تماس با آب متورم می شود.
تنها موردی که می تواند موضوع را توجیه کند این است که حاللیت ژالتین دراثر 
تابش نور کاهش می یابد، و احتماالً در این میان حاللیت ژالتین در مقایسه با موادی 
مانند صمغ عربی کمتر می شود )Gernsheim, 1962, p249(. عالوه برایْن ژالتیِن مربوط به 

.)Teramoto et al., 2012, p2579( پستانداران از حاللیت نسبتاً کمتری برخوردار است

بررسی طیف مربوط به نمونۀ شمارۀ 4: دربارۀ بست رنگ های به کاررفته در این 
نمونه، باتوجه به آنالیز FTIR )تصویر 9(، و شباهت نتایج با طیف استاندارد مربوط به صمغ 

عربی می توان نتیجه گرفت که بست رنگ ها مشابه و احتماالً متعلق به صمغ عربی است.

عکاسی  »علم  کتاب  براساس  ماتولیْن   .1
جدید« اثر گارنیک خاِن دالکیجیان، متشکل 
از الکل، سندروس، و روغن کرچک است 

)رحیمی، 1391، ص679(
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الف

ب
.)GPS001 نگاتیو شیشه ای کلودیونی با شماره ثبت(

تصویر 9

آنالیز FTIR مربوط به رنگ های رتوش: 
الف: قرمز؛ ب: زرد
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 FTIR بررسی طیف مربوط به نمونۀ شمارۀ 5: براساس طیف به دست آمده از آنالیز
)تصویر 10(، به نظر می رسد که این ماده نیز مشابه مورد قبل از دستۀ صمغ ها و رزین ها 
باشد و به دلیل تشابه بسیار زیاد آن با طیف استاندارد مربوط به صمغ عربی می توان آن را 

صمغ عربی دانست.

)GP005555 نگاتیو شیشه ای کلودیونی با شماره ثبت(

6. نتیجه
برطبق متون قدیمی انتظار می رفت که در آثار عکاسی پایه شیشه ای از مواد رزینی و صمغ ها 
در الیۀ چسباننده، الیۀ ورنی و قسمت های مختلف الیۀ رتوش استفاده شده باشد. نتایج 
مطالعات انجام شده بر روی آثار عکاسی پایه شیشه ای متعلق به دورۀ قاجار به طور موثق 
نشان داد که در بسیاری از موارد یادشده مانند الیۀ ورنی، الیۀ پیش رتوش، بست رنگ های 
به کاررفته در رتوش، و مواد چسبی برای چسباندن کاغذهای رتوش به این آثار، از مواد 

صمغی و رزینی استفاده شده است.
با مواد توصیه شده در رساله های عکاسی  اینکه گاهی مواد استفاده شده  باتوجه به 
مربوط به آن دوران متفاوت بود، می توان دریافت باوجودآنکه رساله ها و متون تخصصی 
عکاسی می توانند راهنمای بسیار خوبی برای شناسایی مواد و فن شناسی آثار باشند، ولی 

 
تصویر10
آنالیز FTIR مادۀ چسبانندۀ کاغذ رتوش
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تنها راه دستیابی به نتایج واقعی و مطلق در مواقع ضروری انجام آزمایش های علمی است.
همان طورکه در مقالۀ حاضر اشاره شد، به دلیل نبود ریخت شناسی مشخص برای 
مواد رزینی و صمغی، و هم چنین تغییرات به وجودآمده به مرورزمان در ساختار شیمیایی 
و فیزیکی این مواد، بررسی های ظاهری به هیچ عنوان به تنهایی نمی تواند نتیجۀ دقیقی را در 

این زمینه حاصل آورد.
و  رزینی  مواد  شناسایی  روش های  بهترین  از  یکی   FTIR روش  هرچند 
صمغ هاست، ولی چون در آثار هنری-تاریخی مواد به طور خالص استفاده نمی شوند 
و  صددرصدی  شناسایی  مواردی  در  می شوند،  فرسایش  دچار  به مرورزمان  یا  و 
تشخیص دقیق نوع مادۀ به کاررفته ناممکن است و به استفاده از روش های مکمل مانند 

کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی )GC-MS( نیاز است.
حال با آگاهی و اطمینان از استفاده از مواد رزینی و صمغی متعدد در موارد عنوان شده 
برای  مواد، می توان  این  ماهیت تخریب پذیر  باتوجه به  پایه شیشه ای و  آثار عکاسی  در 
حفاظت و برقراری شرایط نگهداری مناسب برای هریک از این آثار اقداماتی آگاهانه تر و 

مؤثرتر انجام داد و مرمت این آثار را به شیوه هایی مناسب تر انجام داد.
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