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

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

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

Purpose: The movement for nationalization of oil industry spread far beyond the capital , Tehran. 

The people of Hamedan repeatedly sent telegrams to Ayatollah Kashani and Dr Mossadegh ex-

pressing their support for the movement and the government. This article reports these activities 

and their outcom.

Method and Research Design: Data are extracted from archival documents and library resources.

Findings and Conclusions: Local Khans and their allies pursued different goals from those the 

the Tudeh Party branch in Hamadan. The clerics of Hamadan, including Ayatollah Bani Sadr and 

the supporters of the National Front turned to be in sharp disagreement with each other. Even the 

owners of the newspapers didn’t raise one voice. Incapability of the electoral supervisory commity 

of the city led to the opint that elections were not held in Hamedan. As the result, the city was 

unable to have any representative in the Parliament.
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چڪیده:

دامنۀ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران عالوه بر تهران به شهرهای دیگر ازجمله همدان نیز کشیده 

شد. مردم همدان با ارسال تلگراف به آیت الله کاشانی و دکتر مصدق بارها حمایت خود را از نهضت 

ملی کردن صنعت نفت و دولت اعالم کردند. در جریان انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در 

سال 1330ش در همدان احزاب و گروه های سیاسی موافق و مخالِف نهضت ملی و دولت حضوری 

فعال داشتند.

هدف: تحلیل فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی و نتایج حاصل از این مشارکت سیاسی.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی و منابع کتاب خانه ای استخراج شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: در انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی همۀ احزاب و گروه های سیاسی 

و متنفذین همدان اعم از موافق و مخالف نهضت ملی فعالیت کردند و هرکدام اهداف خاص خود 

را داشتند. روحانیون و جمعیت طرفداران جبهۀ ملی همدان در این مرحله باهم دچار اختالف شدند؛ 

ارباب جراید هم یکدست و همراه نبودند و به دو گروه تقسیم شدند. این دوگانگی و اختالف احزاب و 

گروه های سیاسی، و قاطع نبودن انجمن نظارت بر انتخابات موجب شد که انتخابات در همدان برگزار 

نشود و نماینده ای راهی مجلس شورای ملی نشود.

کلیدواژه ها: همدان؛ نهضت ملی کردن صنعت نفت؛ انتخابات مجلس شورای ملی؛ مجلس هفدهم؛ 

احزاب سیاسی.
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1. مقدمه
منطقۀ همدان در سال های نهضت ملی کردن صنعت نفت قریب 450 هزار نفر جمعیت 
داشت. اقتصاد این منطقه براساس کشاورزی بود و خوانین در آن نقشی برجسته داشتند. 
مالعلی  آخوند  و  همدانی1  بنی صدر  سیدنصراهلل  آیت اهلل  همچون  بانفوذی  روحانیون 
داشتند.  این جمع حضور  در  بودند  مرتبط  کاشانی  آیت اهلل  با  که  همدانی2  معصومی 
عالوه براین نباید از فعالیت دیگر گروه ها و احزاب سیاسی همچون جمعیت طرفداران 

جبهۀ ملی، حزب »زحمتکشان« و حزب »تودۀ« همدان غافل بود.
انتخابات مجلس شورای ملی در دورۀ هفدهم از بسیاری جهات با سایر انتخابات 
ایران متفاوت بود: اول به دلیل آنکه این انتخابات زمانی برگزار شد که ایران در مبارزه با 
انگلیس در موضوع ملی کردن صنعت نفت درگیر بود. دوم آنکه این انتخابات را دولت 
مصدق برگزار می کرد. سوم اینکه همۀ نیروهای سیاسی سعی داشتند وارد مجلس شوند 
و در صف نمایندگان درآیند. برگزاری انتخاباتی سالم در این برهۀ زمانی کار سختی بود. 
دولت مصدق هیچ نهاد کارآمدی برای نظارت بر انتخابات و جلوگیری از مداخلۀ نظامیان 
و خوانین محلی در اختیار نداشت. مصدق و جبهۀ ملی خواهان مجلسی هماهنگ با 
دولت بودند؛ زیرا مجلس شانزدهم ثابت کرده بود که مجلس می تواند مشکل ساز باشد. 
چنان که تظاهرات توده ای ها و زدوخورد آن ها با طرفداران دکتر مصدق در تهران، موجب 
شد تا نمایندگان اقلیت مجلس شورای ملی دورۂ شانزدهم در جلسۀ نوزدهم مجلس از 
برخورد دولت مصدق با تظاهرات اعضای حزب انتقاد کنند )کاتوزیان، 1372، ص364(. 
انتقاد نمایندگان باعث واکنش مردم همدان و حمایتشان از دولت ملی و آیت اهلل کاشانی 
در روز 21آذر1330 شد )ساکما، 290/6112( و حتی مردم همدان طوماری را در حمایت 
از آیت اهلل کاشانی و دکتر مصدق امضاء کردند و برای اطالع نمایندگان به مجلس ارسال 
داشتند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۂ 16، جلسۀ 207(. در چنین فضایی، 
انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در همدان به صحنۀ رویارویی احزاب و 

گروه های سیاسی–مذهبی تبدیل شد.
انجام شده، ولی دربارۀ  نفت تحقیقاتی در سطح ملی  درزمینۀ ملی شدن صنعت 
شهرستان ها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. دربارۀ شهرستان همدان تنها در کتاب 
»انقالب اسالمی در همدان« به نهضت ملی کردن صنعت نفت به صورت کلی اشاره و به 
جزئیات وقایع ازجمله انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی پرداخته نشده است؛ 
بنابراین جا دارد که دراین باره تحقیقی جامع و کامل انجام شود. چنین به نظر می رسد که 
فعالیت ناهماهنگ گروه های سیاسی و تالش صاحبان قدرت برای حفظ منافع و نفوذ 

ابوالفتح مومن 
کیوان شافعی 
انور خالندی

سیدمحمد شیخ احمدی 

1. پدر ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور 
پس از انقالب اسالمی ایران )مؤمن، 1390، 

ص439(.
فرزند  معصومی  مالعلی  آخوند   .2
محمدابراهیم در سال 1312ق در روستای 
وفس همدان متولد شد. نام برده تحصیالت 
حوزوی را در همدان، تهران و قم تکمیل 
کرد و به همدان برگشت. او در سی ام تیر 
1357 فوت کرد و مراسم تشیعش در چهارم 
مرداد به اولین و بزرگ ترین تظاهرات همدان 
علیه رژیم پهلوی تبدیل شد )مؤمن، 1390، 

ص449(.
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سیاسی و اقتصادی خود، از تصمیم گیری الزم برای برگزاری انتخابات ممانعت کرده است. 
نویسندگان این نوشتار با تکیه بر اسناد و داده های تاریخی به دنبال پاسخ به این پرسشها 

هستند:
1. کدام گروه ها و احزاب سیاسی در انتخابات شهر همدان نقش داشته اند؟

2. نحوۀ تعامل گروه ها و احزاب سیاسی و متنفذین در انتخابات مجلس در همدان 
چگونه بوده است؟

3. انتخابات مجلس هفدهم در همدان چه نتیجه ای دربر داشته است؟

2. مبارزات انتخاباتی مجلس هفدهم در همدان
فرمانداران،  ملی  شورای  مجلس  هفدهم  دورۀ  انتخابات  برگزاری  آستانۀ  در  مصدق 
استانداران و رؤسای شهربانی مناطق مختلف کشور را عوض کرد تا شاید از این رهگذر 
مخالفان را کنترل کند )قشقایی، 1366، صص 217-222(. طرفداران خوانین، اشراف و 
کنسول خانه های انگلیس در شهرهای بزرگ و استان ها با یکدیگر متحد شده بودند و به 
کانون مبارزات ضددولتی تبدیل شده بودند؛ هرچند که دولت قبل از انتخابات کنسول خانه ها 

را تعطیل کرد )کاتوزیان، 1372، ص219(.
در همدان »رابرت بنر سیمونس1« کارمند بانک شاهی بود و بعداً وارد بازار شد و 
فعالیت های خود را در شرکت سهامی فرش شعبۀ همدان وابسته به شرکت شرق لندن 
پی گرفت. او در جنگ جهانی دوم در کسوت ژنرالی انگلیسی فرماندار نظامی همدان شد 
)مؤمن، 1386، ج1، ص233(؛ ولی در نهضت ملی کردن صنعت نفت به دنبال اعتراض 

مردم از همدان اخراج شد )ساکما، 290/6112(.
احزاب سیاسی با مهیاشدن شرایط در همدان سعی کردند که با افتتاح شعبه و فعالیت 
تنور انتخابات را گرم کنند. چنان که در 12آذر1330 عده ای با عنوان اصناف، فرهنگیان و 
جمعیت متمایلین به تشکیل شعبۀ حزب »زحمتکشان ملت ایران« وابسته به جبهۀ ملی 
در همدان، نامه ای به مظفر بقایی نوشتند و تأسیس شعبۀ حزب در همدان را خواستار 
شدند )ساکما، 91/245/468(. در تاریخ 29آذر1330 در سفر بیداریان نمایندۀ دکتر بقایی 
به همدان شعبۀ حزب »زحمتکشان« در همدان رسماً افتتاح شد )ساکما، 290/8/126/1(. 
حزب »زحمتکشان« تنها سازمان متشکل در مقابله با نفوذ حزب »توده« بود )شهبازی، 
1387، ص248(. با ملی شدن صنعت نفت و تشکیل دولت ملی فضای سیاسی مناسبی 
برای فعالیت های حزبی ایجاد شد. در همین راستا فعالیت حزبی در همدان هم جانی تازه 
گرفت و فرصتی پیش آمد تا افراد با گرایش های سیاسی مختلف به طور علنی و در قالب 

بررسی نقش احزاب و 
گروه های سیاسی ...

1. Robert banner simons
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احزاب و گروه های سیاسی فعال شوند و بر فضای سیاسی و اجتماعی این شهر تأثیر 
بگذارند.

فرمان انتخابات دورۀ هفدهم مجلس در 31 شهریور1330 صادر شد و انتخابات 
در شهرستان ها از اواخر آذرماه به تدریج آغاز شد )صفائی، 1371، ص216(. در همدان 
هر گروه براساس گرایش های سیاسی خود از کاندیدایی خاص حمایت می کرد. قشر 
تحصیل کرده و اصحاب رسانه از حسین یوسفی1 و تقی برزین2 طرفداری می کردند. 
روزنامۀ »ندای میهن« از قشر تحصیل کرده و جوان همچون حسین یوسفی حمایت می کرد. 
انتخابات در سالن مهمان خانۀ شفق همدان برگزار شد  در 27 دی ماه جلسۀ مشورتی 
که بیشتر شرکت کنندگان آن فرهنگیان و جوانان روشن فکر بودند. پس از بیانات محمود 
طهوری و محمد احقری )از اعضای حزب »زحمتکشان«(، حسین یوسفی به عنوان جوان 
اهالی معرفی شد )روزنامۀ ندای میهن، س1، ش50،  تحصیل کرده و کاندیدای عموم 

7بهمن1330، صص 2-1(.
روزنامۀ »فریاد همدان« نیز از حسین یوسفی و تقی برزین حمایت می کرد. روزنامۀ 
مذکور قبل از بحث در حمایت از کاندیداهای مدنظر سعی کرد که با طرح مباحثی بین 
رقابت و رفاقت انتخاباتی وحدتی ایجاد کند و هم چنین بین رقابت و دشمنی مرزبندی 
کند و اصولی را به شهروندان متذکر شود: »انتخابات بدون مبارزه لطفی نخواهد داشت. 
در انتخابات آزاد هرکس می تواند فعالیت کند و کاندید داشته باشد و تجمع برگزار نماید؛ 
اما هیچ کس حق ندارد دشمنی درست کند و امنیت را از دیگران سلب نماید و دسته جات 
خطرناک تشکیل دهد و مردم را تهدید کند... کاندیداها باید برنامه های خود را به مردم 
بگویند« )روزنامۀ فریاد همدان، س1، ش10، 10بهمن1330، ص1(. این روزنامه در شمارۀ 
بعدی خود به رسالت تاریخی مردم و موقعیت سیاسی و جهانی کشور پرداخت و مردم را 
به هوشیاری و حراست از دستاوردهای نهضت ملی دعوت کرد: »انتخابات این دوره بسیار 
مهم است... زمام امور کشور را باید رجالی فداکار، شجاع، راست گو و آشنا با امور سیاسی 
در دست داشته باشند تا بتوانند مملکت و ملت را حفظ نمایند. موقعیت کشور ما طوری 
است که آشکارا بر سر یک دوراهی خطرناک قرار گرفته و اگر کوچک ترین اشتباهی بکنیم 
حریف کهنه کار و زخم خورده موفق خواهد شد مقّدرات ملی ما را بازیچۀ مطامع خویش 
سازد... در شهر ما نیز بایستی توسط نمایندگان دل سوزِ محلی پایۀ اصالحات اساسی ریخته 
شود... ای مردم رنجبر و زحمتکش! فریب بعضی تظاهرات را نخورید« )روزنامۀ فریاد 

همدان، س1، ش11، 17بهمن1330، ص1(.

میرزاکریم خان  فرزند  یوسفی  حسین   .1
همدانی در 1294ش متولد شد. وی پس از 
امتام تحصیالت، در 1318 به استخدام وزارت 
دارایی درآمد. مشاغل او عبارت بوده اند از: 
مدیرکل بودجه، خزانه دار کل، مدیرکل دارایی 
ارتش، بازرس دولت در بانک ملی، بازرس 
وزارتی  عالی  مشاور  و  شیالت  در  دولت 

)نظری، 1388، ص1819(.
سال  در  محمدعلی  فرزند  برزین  تقی   .2
او پس از  آمد.  به دنیا  1273ش در همدان 
امتام تحصیالت قدیم به استخدام دادگسرتی 
به  همدان  از  پانزدهم  دورۀ  در  و  درآمد 
منایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد 

)کامم، 15/52(.

ابوالفتح مومن 
کیوان شافعی 
انور خالندی

سیدمحمد شیخ احمدی 
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بدین ترتیب می توان گفت کاندیدای مدنظر جراید همدان حسین یوسفی و تقی 
مدیر  داور  ازجمله حسینی  همدان  جراید  مدیران  اعالمیۀ  در  نکته  این  بودند.  برزین 
روزنامۀ »تاریخ«، بِه مرام مدیر روزنامۀ »فریاد همدان«، غفاری مدیر روزنامۀ »نهیب« و 
سالمی مدیر روزنامۀ »مبارز همدان« منعکس شده بود )روزنامۀ فریاد همدان، س1، ش11، 
17بهمن1330، ص2(. این افراد هیچ نوعی وابستگی به خوانین و کانون های قدرت محلی 

نداشتند و از سابقۀ خوب و روشنی برخوردار بودند.
تقی برزین با صدور بیانیه ای دربارۀ علت مشارکت خود در انتخابات، بر آزادی 
انتخابات براساس اهداف دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانی تأکید کرد: »بنده برحسب دعوت 
همشهریان عزیز برای شرکت در انتخابات دورۀ هفدهم تقنینیه به همدان آمدم... از دوستان 
تقاضا دارم از آزادی انتخابات که موردتوجه کامل نخست وزیر و آیت اهلل کاشانی می باشد 
حداکثر استفاده را بنمایند« )روزنامۀ فریاد همدان، س1، ش10، 10بهمن1330، ص4(. 
اکثر جراید، آزادی خواهان و طرفداران جبهۀ ملی از حسین یوسفی و تقی برزین حمایت 
می کردند؛ ولی عده ای مخالف در فضای انتخاباتی عملکرد تقی برزین در مجلس پانزدهم 
را به نقد کشیدند. یکی از این انتقادات واگذاری امتیاز تأسیس کارخانۀ قند به شهرستان 
رضائیه بود که باعث واکنش برزین شد. او در روزنامۀ »فریاد همدان« اعالم کرد: »ناگزیریم 
جریان اقدامات خود را به اطالع عموم برسانم. در آن زمان دولت برای تهیۀ طرح حتمی 
و تعیین قطعی محل نصب کارخانه جات، چند دسته مهندس و متخصص به نقاط مختلف 
کشور من جمله همدان اعزام داشت تا استعداد هر محل را ازلحاظ فنی و آب وهوا و 
مقتضیات محلی درنظر گرفته نقشه و گزارش های الزم را تهیه نمایند... به اتکای نظریۀ 
فنی، متخصصیْن »همدان« را در درجۀ چهارم تشخیص داده و بدین لحاظ »رضائیه« 
را برای این کار مناسب تر دانستند« )روزنامۀ فریاد همدان، س1، ش11، 17بهمن1330، 
ص2(. بدین ترتیب برزین ضمن شفاف سازی و دفاع از عملکرد خود، از رکن چهارم 
دمکراسی به عنوان وسیلۀ ارتباط با مردم بهره گرفت و سعی کرد به صورت آشکارا با 

مخالفان مناظره کند. این موضوع اهمیت جایگاه مطبوعات در این دوره را نشان می دهد.
روزنامۀ »ناطق«، ارگان دیگر جبهۀ ملی همدان، برخالف مطبوعات مسیر دیگری 
را برگزید و از کاندیدایِی مخبر فرهمند1 و ضیاءالملک فرمند2 حمایت کرد؛ درحالی که 
عملکرد نمایندگی مخبر فرهمند و فرمند موردنقد بود. روزنامۀ »فریاد همدان« با مقالۀ 
»چرا با وکالت ضیاءالملک فرمند و مخبر فرهمند موافق نیستیم؟« این نقد را کلید زد و 
به دالیل زیر آن ها را فاقد صالحیت نمایندگی مردم همدان در مجلس شورای ملی دانست: 
»ضیاءالملک فرمند از خوانین و اشراف هستند و ارتباطی با مردم نداشته و به فرد و دسته ای 

1. حسن مخربِ فرهمند ملقب به مخربحضور 
فرزند حسیِن کریم سلطان در سال 1262ش 
در همدان متولد شد و از مدرسۀ دارالفنون 
و  وزارت پست  در  و  گرفت  دیپلم  تهران 
تلگراف استخدام شد. در دورۀ ششم و هفتم 
مجلس شورای ملی از همدان منایندۀ مجلس 
و  دوازدهم  یازدهم،  دهم،  ادوار  در  شد. 
سیزدهم از مالیر و توی رسکان به منایندگی 
انتخاب شد. در ادوار چهاردهم و شانزدهم 
مجلس  به  را  او  همدان  مردم  دوباره 

فرستادند )سهرابی، 1394، ص20(.
2. حسن علی خان ضیاءامللِک فرمند سومین 
بود. وی  امیرتومان  فرزند حسین علی خان 
در سال 1324ق در سوئیس رشتۀ فالحت 
را خواند و وارد سیاست شد. او در دوره های 
پنجم و ششم مجلس شورای ملی یکی از 
پنج  از  یکی  او  بود.  همدان  منایندۀ  دو 
منایندۀ همدان در مجلس مؤسسان در سال 
1304ش هم بود. در دورۀ چهاردهم مجلس 
)اذکایی،  شد  همدان  منایندۀ  نیز  بازهم 

1367، ص9(.

بررسی نقش احزاب و 
گروه های سیاسی ...
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خاص وابسته اند و دارای عملکرد بدی در تبلیغات هستند؛ بنابراین فاقد صالحیت بوده و 
نمی توانند نمایندۀ مردم مظلوم باشند. مخبر فرهمند نمایندۀ دورۀ شانزدهم مجلس شورای 
ملی ]هم[ به علت غیربومی بودن، ]و بودن[ از موافقین قرارداد ننگین 1933م در مجلس، و 
دادن اخبار و اطالعات اداری–حکومتی و شهری به ژنرال دانسترویل1 فرماندهِ نیروهای 
انگلیسی در همدان در جنگ جهانی اول در جایگاه ریاست ادارۀ پست و تلگراف خانۀ 
همدان، و تبانی با نظامیان در انتخابات نمایندگی دورۀ نهم مجلس، و درنهایت به علت 
فریاد  )روزنامۀ  هستند«  کاندیداتوری  برای  فاقد صالحیت  همدان  در  اختالف  ایجاد 
همدان، س1، ش10، 10بهمن1330، ص4(. حسینی داور با معرفی مخبر فرهمند به عنوان 
»تلفن چی انگلیس« مطلب مذکور را تکمیل و تأیید کرد )روزنامۀ تاریخ، س1، ش15، 

7بهمن1330، ص3(.
مطبوعات که اکثراً از طرفداران نهضت ملی بودند از کاندیداتوری حسین یوسفی و 
تقی برزین )از طرفداران نهضت ملی(، به عنوان افراد جوان، تحصیل کرده و آزادی خواه 
حمایت کردند. آن ها از فضای باز سیاسی و استقبال مردم استفاده کردند و به عنوان رکن 
چهارم دمکراسی به خوبی با دادن اطالعات، و معرفی و نقد عملکرد کاندیدها به وظیفۀ خود 
عمل کردند. مطبوعات ضمن آشناکردن مردم با موضوعات تازه، خواسته های جدیدی را 
ازجانب افکار عمومی مطرح کردند: ارائۀ برنامه ازسوی کاندیداها؛ رعایت نظم و امنیت در 
جامعه در فضای انتخاباتی؛ توجه به مصالح ملی و دشمن خارجی در فعالیت های تبلیغاتی؛ 
و انتخاب افراد شجاع و مناسب با مقتضیات روز به دوراز هرگونه تعصبات قومی و قشری 

برای نمایندگی مجلس شورای ملی.
مالکان و عده ای از بازرگانان از مخبر فرهمند و ضیاءالملک فرمند حمایت می کردند. 
مخبر فرهمند به اتفاق فرمند در 13آذر1330 به اتاق بازرگانی همدان رفت و در حضور 

بازرگانان به موضوع انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی اشاره کرد و گفت: 
 »... درمورد انتخابات نیز به طرزی رفتار نمائید که وطن پرستی خود را به اثبات رسانید، چون 
بنده نظری دراین باره ندارم؛ ولی الزم می دانم آقای ضیاءالملک فرمند را که از خوانین و 
اشراف محترم این شهرستان هستند برای انتخابات معرفی کنم« )ساکما، 91/247/356(. 
فرمند هم اظهار داشت که تا مجلس اصالح نشود اوضاع به همین منوال خواهد بود. او 
در پایان سخنانش، خود و مخبر فرهمند را برای نامزدی دورۀ هفدهم مجلس معرفی کرد 
)ساکما، 91/247/356(. درواقع هدف این دو از آمدن به این جمع، معرفی و اعالم حمایت 
از یکدیگر و کسب پشتیبانی بازرگانان بود. آن ها از بازرگانان خواستند که در این زمینه 

هماهنگ عمل کنند؛ و درضمن خود را طرفدار نهضت ملی و دولت معرفی کردند:  1. Dunsterville
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»... درصورت همکاری مردم با نمایندگان طرفدار جبهۀ ملی، خواسِت اهالی موردتوجه 
قرار می گیرد...« )ساکما، 91/247/356(.

اتاق بازرگانی همدان ضمن اتخاذ رویه ای واحد با انتشار اعالمیه ای نظر خود را به 
اطالع اهالی رساند و از آنان خواست که از مخبر فرهمند و ضیاءالملک فرمند حمایت 
کنند )ساکما، 91/245/167(. در حالی این حمایت ها از مخبر فرهمند انجام می شد که دکتر 
مصدق در شورای امنیت سازمان ملل از اسنادی پرده برداشت که از حمایت شرکت سابق 
نفت در انتصاب فرهمند به نمایندگی همدان در دورۀ نهم مجلس شورای ملی حکایت 
بدین ترتیب   .)4-1 صص  بهمن1330،   3 ش9،  س1،  همدان،  فریاد  )روزنامۀ  داشت 
می توان گفت که مخبر فرهمند با حمایت خوانین و شرکت نفت وارد مجلس شده بود 
و به همین دلیل طرفداران جبهۀ ملی و جراید همدان او را با خوانین و بیگانگان مرتبط و 
فاقد صالحیت می دانستند. چنین به نظر می رسد که اتاق بازرگانی و تجار و بازاریان عمده 
-که با اعیان و اشراف مراوده داشتند- از مخبر فرهمند و فرمند حمایت می کردند تا بتوانند 
موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ کنند. درحالی که پیشه وران و صنوف دیگر با 
فعالیت در سازمان جوانان بازار و دسته جات مذهبی از خواسته های طرفداران نهضت ملی 

حمایت می کردند.

3. روحانیون همدان و انتخابات
مردم همدان روحانیونی چون، علی شمس حائری زنجانی، سیدنصراهلل بنی صدر و... را که 
به نوعی نمایندگان آیت اهلل کاشانی بودند، رهبر خود می دانستند. روحانیون همدان با صدور 
اعالمیه ای در 23دی1330 سعی کردند حساسیت زمانی جامعۀ ایران و شرایط نمایندگان 
را به مردم یادآور شوند: »دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی که مهم ترین و حساس ترین 
دوره های مجلس شورا است و حفظ استقالل مملکت و دیانت اسالم و نوامیس الهیه 
مربوط و منوط به صالح بودن نمایندگان این دوره است؛ لذا بر هر فردی از افراد مسلمین 
واجب و الزم است که سعی بَلیغ1 در انتخاب نمایندۀ خودشان بنمایند که شخص متدین 
و عالقه مند به وطن و دیانت به مجلس شورای ملی اعزام گردد...« )ساکما، 91/280/194(.
در فعالیت های انتخاباتی، عده ای سعی کردند که کاندیداهای خود را نامزدهای مدنظر 
دولت و آیت اهلل کاشانی معرفی کنند که با واکنش هایی ازسوی طرفداران جبهۀ ملی و 
جراید همدان مواجه شدند. روزنامۀ »فریاد همدان« دراین باره نوشت: »... هرکس کاندیدای 
خود را کاندیدای دولت معرفی نماید، علناً به دکتر مصدق خیانت کرده؛ چراکه لیست 
1. َبلیغ: کامل +تنظیم کردن و در انتخابات دخالت کردن در شأن مصدق نیست. هیچ کس هم حق ندارد 
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خود را کاندیدای جبهۀ ملی معرفی نماید. این نکته را حسین مکی دبیر جبهۀ ملی طی 
اعالمیه های متعدد و تماس با مطبوعات کراراً اعالم نموده است. حضرت آیت اهلل کاشانی نیز 
هیچ کس را توصیه نکرده اند« )روزنامۀ فریاد همدان، س1، ش9، 3 بهمن1330، صص 4-1(.
آیت اهلل کاشانی در 29دی1330 طی تلگرافی به آیت اهلل بنی صدر و حجت االسالم 
حائری دربارۀ آزادی و اهمیت انتخابات این دورۀ مجلس نوشت: »... این جانب مطلقًا 
نظر خاصی به فرد معین نداشته. ولی کمال عالقه را دارم که عالقه مند به اصول دیانت و 
استقالل کشور به مجلس روند؛ زیرا در مجلس هفدهم سرنوشت کشور باید تعیین شود و 
به منظور کمِک فکری و ارشاد اهالی ثقةاالسالم اسالمی عازم همدان خواهند ]شد[« )ساکما، 
290/9611(. آیت اهلل کاشانی برای جلوگیری از هرگونه تفرقه از روحانیون خواست که 
به اتفاق مردم افرادی را معرفی و به عنوان نماینده انتخاب کنند و از معرفی هر شخصی که 

موجب اختالف در میان مردم شود خودداری کنند.
روزنامۀ »ندای میهن« با چاپ تلگراف آیت اهلل کاشانی مطالبی را به مردم و روحانیون 
متذکر شد: »... برحسب دستور و توصیۀ آیت اهلل کاشانی کسی حق تحمیل عقیدۀ خود را 
بر اهالی نداشته و ازاین به بعد تبلیغات انتخاباتی در محیط و مجامعی صورت خواهد گرفت 
که به دوراز هرگونه دسته بندی غیرقانونی بوده و کلیۀ طبقاْت آزادانه حق اظهار رأی و تبادل 

افکار ]را[ در تبیین کاندیدای موردتوجه خواهند داشت« )ساکما، 290/9611(.
در 1بهمن1330 شیخ عباس علی اسالمی نمایندۀ آیت اهلل کاشانی در میان استقبال مردم 
و شیخ علی شمس حائری به همدان وارد شد )مؤمن، 1386، ج1، ص312(. اسالمی در 
منزل شمس حائری اسکان گزید و روز بعد عدۀ زیادی از علما، اعیان، مالکان، تجار و 
کسبه برای دیدار با او در منزل شمس حائری جمع شدند. در این هنگام گروهی که احمد 
زهره و محمدمهدی مقدس1 رهبری شان می کردند وارد شدند و با اسالمی به مجادله 
پرداختند: »... محمدمهدی مقدس خطاب به اسالمی اظهار داشت که مقصود شما از 
آمدن به همدان چیست؟ اسالمی در جواب گفت: طبق دستور آیت اهلل کاشانی برای ارشاد 
مردم به همدان آمده و کاندید وکالت نبوده و کسی را هم به این منظور معرفی نخواهم 
کرد و حضرت آیت اهلل کاشانی هم نظر به افراد معینی ندارند و نباید کاندیدایی هم به نام 
ایشان به مردم معرفی شود؛ بلکه باید روحانیون و اهالی شهر به اتفاق نظر خود دو نفر را 
معرفی و حمایت نمایند و هرگونه اختالف در این زمینه به نفع دشمن است. در این هنگام 
محمدمهدی مقدس اعالم کرد که آن ها طبق قطعنامه ای که در منزل سیداحمد حسینی به 
امضاء رسانیده اند نمایندگان خود را که ضیاءالملک فرمند و مخبر فرهمند بودند انتخاب 
کرده اند« )ساکما، 91/245/167(. مقدس قطعنامۀ مزبور را قرائت کرد که موجب اعتراض  1. این دو از بازاریان همدان و از طرفداران 

مخرب فرهمند بودند.
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حضار شد و مجلس متشنج شد. حاج میرزا علی اصغر شفیعی برای آرام کردن مجلس 
اظهار داشت که بهتر است دربارۀ انتخابات بحثی نشود؛ چراکه مجلس فقط برای دیدار 
با ثقةاالسالم اسالمی است؛ ولی حسین خلیلیان به او اهانت کرد. درنهایت محمدباقر 
مقصودی به اسالمی اظهار داشت: »از همان راهی که آمدی باید برگردی. تو جاسوس 
انگلیسی ها هستی. تو از آن ها پول گرفته اید ]گرفته ای[« )روزنامۀ فریاد همدان، س1، 
ش10، 10بهمن1330، صص 1-4(. اسالمی برای آرام کردن مردم و پایان دادن به مناقشات 
به تلگراف خانه راهی شد و پس از کسب تکلیف از آیت اهلل کاشانی، در سوم بهمن ماه از 
منزل آخوند مالعلی همدانی به طرف تهران رهسپار شد )روزنامۀ فریاد همدان، س1، 
ش10، 10بهمن1330، صص 1-4(. اسالمی در این مدت به جز دیداری که با مردم داشت 
و مالقاتی که با آیت اهلل آخوند به عمل آورد، نتوانست اقدام دیگری انجام دهد. او درنهایت 
با اجازۀ آیت اهلل کاشانی و هدایت آیت اهلل آخوند که از محیط همدان شناخت کامل داشت، 

به تهران بازگشت.
باتوجه به معرفی فرمند و مخبر فرهمند ازسوی جمعیت مهاجم به منزل حائری، 
می توان به ماهیت و اهداف آن ها پی برد. افراد مزبور همان گروهی بودند که با فرمند و 
مخبر فرهمند در اتاق بازرگانی جلسه گذاشته بودند و در حمایت از آن ها اعالمیه صادر 
کرده بودند )روزنامۀ فریاد همدان، س1، ش10، 10بهمن1330، صص 1-6(. آیت اهلل 
کاشانی درنهایت باتوجه به شرایط پیش آمده حجت االسالم اسالمی را برای جلوگیری از 

ایجاد اختالف در همدان به تهران فراخواند.
با تالش مجدانۀ کاندیداها برای منتسب کردن خود به دولت و آیت اهلل کاشانی، در  8 
بهمن1330 هیئتی مرکب از عبداهلل حاجی لو ازطرف روزنامه نگاران، محمود طهوری از 
سازمان جوانان بازار، و حجت االسالم حاجی میرزا علی اصغر شفیعی ازطرف روحانیون 
همدان برای مالقات و کسب تکلیف از آیت اهلل کاشانی به تهران رهسپار شدند. در این 
مالقات آیت اهلل کاشانی خطاب به آن ها گفتند: »ارادۀ ملت باید حاکم بر مقدرات مملکت 
باشد. برای رسیدن به هر هدْف مبارزه الزم است. بروید مبارزه کنید، حتماً پیروز خواهید 
شد. مطمئن باشید هیچ نیرویی قادر به جلوگیری شما نخواهد شد. اسلحۀ شما درمقابِل 
تهدیداِت مخالفیْن حق و حقیقت است و اطمینان داشته باشید که حق و حقیقت همواره 
پیروز خواهد شد« )دهنوی، 1363، ج5، ص158(. سپس عبداهلل حاجی لو بیانیه ای را که 
ارباب جراید همدان منتشر کرده بودند به آیت اهلل کاشانی ارائه کرد. ایشان با مطالعۀ اعالمیه 
اظهار داشت: »امیدوارم از این اتحاد و اتفاِق شما به نفع و صالح جامعه استفاده شود« 
)دهنوی، 1363، ج5، ص159(. درپایان حجت االسالم شفیعی با ارائۀ گزارشی انتخاباتی 
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خطاب به آیت اهلل کاشانی گفتند که اخیراً در همدان ضیاءالملک فرمند و مخبر فرهمند را 
به نام کاندیداهای حضرت عالی معرفی و بدین وسیله مردم را اغوا کرده اند، استدعا دارم نظر 
خود را بیان فرمایید. آیت اهلل کاشانی گفتند: مطلب را در قالب سؤال مکتوب نمایید. شفیعی 
نیز چنین نوشت: »حضرت آیت اهلل العظمی آقای کاشانی دامت برکاته. به عرض می رساند 
اخیراً شهرت داده اند که دو نفر از کاندیداهای همدان موردنظر حضرت آیت اهلل هستند و 
مردم را اغوا نموده اند؛ معین فرمایید آیا قضیه صحت دارد؟«. آیت اهلل کاشانی نیز کتباً پاسخ 
داد: »این جانب جز آزادی انتخابات منظوری ندارم. کسی هم کاندیدم در همدان نیست« 

)دهنوی، 1363، ج5، ص160(.
آیت اهلل کاشانی در تلگرافی به حجت االسالم حائری دربارۀ موقعیت حساس کشور 
تأکید کردند که حفظ وحدت از وظایف مردم و روحانیون است )ساکما، 91/280/193(. 
حجت االسالم حائری نیز براساس تلگراف آیت اهلل کاشانی، اعالمیه ای خطاب به مردم 
همدان مبنی بر حفظ وحدت و شرکت در انتخابات صادر کرد: »... همان طوری که حضرت 
آیت اهلل کاشانی تذکر داده اند هر اختالفی به ضرر دین و کشور تمام خواهد شد. از تولید 
تشنج خودداری نموده و روح وحدت را در بین خود ایجاد و حفظ نمایید... با کمال 
هوشیاری در انتخابات شرکت کنید و به اشخاص مورداعتماد خود بدون ایجاد کمترین 
تشنجی رأی دهید و در تمام موارد مصالح دین و مملکت را از نظر دور ندارید. از عموم 
ارباب جراید... انتظار دارم با درنظرگرفتن وضع کشور مردم را به اتحاد دعوت و از درج 
مطالبی که کوچک ترین لطمه ای به نظم اجتماع وارد نماید خودداری فرمایند« )ساکما، 

.)91/280/193
روحانیون همدان پیرو آیت اهلل کاشانی بودند: »آیت اهلل آخوند همدانی و بنی صدر از 
آیت اهلل کاشانی طرفداری می کردند و حرف های ایشان را همیشه می گفتند؛ ما هم پیرو 
آن ها بودیم« )مصاحبه با حسینی مالیری، 1378/7/20(. حجت االسالم حسنی ورکانه 
دراین باره می گوید: »ما توی هیئت ها و اجتماعات شرکت می کردیم و گاهی آقایان باتوجه به 
جوان بودن ما برای نمک آششان از بنده می خواستند که سخنرانی کنم« )مصاحبه با حسنی 
ورکانه، 1378/7/20(. این که چرا شایعۀ حمایت آیت اهلل کاشانی از مخبر فرهمند و فرمند 
پیش آمد، شاید به دلیل عملکرد جانب دارانۀ آیت اهلل بنی صدر از افراد مذکور در همدان 
بود. روزنامۀ »مبارز همدان« در مقاله ای به قلم ع. وهاب زاده از آیت اهلل بنی صدر به دلیل 
حمایت از مخبر فرهمند به شدت انتقاد کرد: »... آقای بنی صدر از روزی که جوانان همدان 
از خواب بیدار گشته و با طلوع انتخابات مصمم به دخالت در سرنوشت خود شدند، 
معدودی ماجراجو با انتساب خویش به شخص شما آنان را با نیش چاقوی ناجوانمردانه 
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می هراسانیدند... ]و[ خانۀ شما را ملجأ و پناهگاه خویش ساخته و با اعمال ناشایست خود 
دامِن شما را لکه دار نمودند. آقای بنی صدر انصاف دهید آیا شایسته بود که وجهۀ شما 
آلودۀ اغراض دیگران شود؟... شما با صدور اعالمیه های متعدد عدم دخالت خود را در 
انتخابات کراراً گوشزد فرمودید؛ ولی متأسفانه رفتار شما مخالف مفاد اعالمیه های صادره 

بود« )روزنامۀ مبارز همدان، س1، ش18، 18فروردین1331، ص4(.
آیت اهلل بنی صدر درمقابل این مطالب اعالمیه ای صادر و از خود چنین دفاع کرد: 
»... در سیاست عمومی کشور که این جانب هیچ وقت دخالتی نداشتم. فقط ]در[ ادوار 
اخیر انتخاباِت همدان با فشار و تقاضای اهالی برای مصلحت هم شهریان دخالت هایی 
کردم که اقاًل وکالیی که ضررشان کمتر باشد و کمتر به مردم این شهرستان اذیت کنند 
انتخاب شوند. مخصوصاً در دورۀ هفدهم در تهران بودم و قصد نداشتم شرکت کنم، 
ولی تجار و اصناف این شهرستان با تلگرافات زیادی احضارم کردند. آیت اهلل کاشانی و 
دکتر مصدق هم با اصرار و تأکید زیادی خواهش می کردند این جانب به همدان آمده در 
انتخاب کاندیداهای ملی مساعدت کنم؛ ناچار پذیرفته و آمدم. پس از تحمل خسارات 
زیاد و زحمات خسته کننده که باالخره هم نتیجه گرفته نشد بلکه روح این جانب افسرده 
و بدنم کوفته شد...« )ساکما، 91/280/484(. باتوجه به متن این اعالمیه می توان گفت که 
به اعتقاد آیت اهلل بنی صدر انتخاْب بین خوب و بد نبوده، بلکه بین بد و بدتر بوده است. 
ایشان کاندیداهای موردحمایت خود را طرفداران نهضت ملی معرفی کرد. درنتیجه می توان 
گفت که به چند دلیل این اتهامات متوجه آیت اهلل بنی صدر بود: ایشان با مخبر فرهمند 
از زمان مسئولیتش در تلگراف خانۀ همدان ارتباط و همکاری داشت: »... مخبر فرهمند 
دوست پدرم بود. او در همدان در یکی از خانه های پدرم زندگی می کرد« )بنی صدر، 
1380، ص24(. آیت اهلل بنی صدر با ضیاءالملک فرمند نیز رفاقتی دیرینه داشت. آیت اهلل 
بنی صدر ازآنجاکه از روحانیون متنفذ و متمول همدان بود، از اعتبار خاصی برخوردار بود 
و در بین بازار و مذهبیون طرفدارانی داشت. ایشان با داشتن چندین پارچه آبادی در شمارِ 
مالکان بود و می بایست برای حفظ موقعیِت اقتصادی خود با خوانینی همچون فرمند همراه 
باشد تا بتوانند اوضاع را کنترل کنند که رعایا با تبلیغات حزب »توده« و الیحۀ ازدیاد سهام 
کشاورزان بر او و خوانین شورانده نشوند )مؤمن، 1386، ج1، ص302(. بااینکه آیت اهلل 
کاشانی در تلگراف ها و نامه های خود آیت اهلل بنی صدر را خطاب قرار می داد و خواهان 
همکاری او در راستای برنامه های جبهۀ ملی بود، ولی بنی صدر نه تنها از نمایندۀ آیت اهلل 
کاشانی )عباس علی اسالمی( استقبالی نکرد، بلکه اصاًل به هدف و برنامۀ او در همدان 

توجهی نکرد و درواقع به آنچه که صالح دید موقعیت محلی خودش بود عمل کرد.
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بین روحانیون همدان ازجمله آیت اهلل مالعلی آخوند و آیت اهلل بنی صدر در نهان 
رقابتی در جریان بود. آیت اهلل بنی صدر همیشه مصمم بود که فرد اول صحنۀ سیاست و 

اجتماع باشد و این انگیزه تااندازه ای در جهت گیری او مؤثر بود.
برخالف آیت اهلل بنی صدر، تعدادی از روحانیون از حسین یوسفی حمایت می کردند؛ 
ازجمله حجت االسالم بهاءالدین انواری. البته شخصیت های دیگر چون علی شمس حائری 
و آیت اهلل آخوند با پیروی از منویات آیت اهلل کاشانی رویۀ بی طرفی را در پیش گرفتند. 
بدین ترتیب روحانیون همدان باوجوداینکه خود را پیرو آیت اهلل کاشانی می دانستند، ولی 

بنابه دالیل اقتصادی و اجتماعی عملکردی متفاوت داشتند.

4. جمعیت طرفداران جبهۀ ملی و انتخابات
جمعیت طرفداران جبهۀ ملی همدان در 14خرداد1330 با اجتماع بازاریان، احزاب طرفدار 
نهضت ملی، سازمان جوانان بازار همدان، هیئت های حسینیه ها و کامیون داران و با قرائت 
پیام آیت اهلل بنی صدر در میدان مرکزی شهر تشکیل شد و هیئت مدیرۀ موقت آن انتخاب شد 
)ساکما، 290/11/55/7(. این جمعیت مخالفت خود را با ضیاءالملک فرمند، مخبر فرهمند 
و غالم حسین امیری قراگوزلو اعالم کرد. چنان که علی پوینده، رئیس سازمان جوانان بازار 
همدان، در مجلسی تبلیغاتی که مخبر فرهمند هم حضور داشت اظهار کرد: »ما باید ازاین به بعد 
به وکالت وکالیی که تابه حال به اتکاء آراء دهات وکیل می شدند خاتمه دهیم. منظور او مخبر 
فرهمند، ضیاءالملک فرمند و امیری قراگوزلو بود. مخبر فرهمند که در جمع حضور داشت با 
شنیدن این سخنان بسیار عصبانی شد و در پاسخ گفتند: شما کاغذها نوشتید و تلگراف کردید 

که بیا، من هم آمدم، اگر نمی خواهید می روم« )ساکما، 290/1144(.
حسن بقاء با صدور اعالمیه ازطرف سازمان جوانان مبارز اصناف همدان، ضمن 
مخالفت با کاندیداتوری ضیاءالملک فرمند، مخبر فرهمند و امیری قراگوزلو در قالب طنزی 
سیاسی در قسمت اول اعالمیه، آن ها را مالکینی دانست که از چارچوب سخنرانی پیشتر 
نمی روند و بیشتر دغدغۀ ادارۀ امالک خود را دارند و در ادوار پیشین هیچ عملکردِ مثبتی 

برای مردم نداشته اند و فقط در فکر منافع خود بوده اند )ساکماهمدان، 91/245/468(.
سازمان جوانان بازار همدان در بیانیۀ 101 خود در نقد عملکردِ مخبر فرهمند و 
امیری قراگوزلو1 نوشت: »آنان جابرانه بر مردم فرمانروایی می کردند. برای بقای خویش 
افراد  این  گرفتند. هم اکنون  اختیار  در  دراز  سالیان  را  ملی  کرسی های مجلس شورای 
می کوشند که دوباره صندلی های مجلس را برای دو سال دیگر غصب کنند. به همین منظور 
مالکین و سرمایه داران بزرگ با تشکیل جلسه و انجمن ها قصد دارند با نظر مردم شهر 

فرزنـد  قراگــزلو  امیـری  غالم حسیــن   .1
محتاج علی خان در سال 1288ش در همدان 
متولد شد. وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه 
را در همدان به امتام رساند و تحصیالت خود 
را در کالج آمریکایی بیروت ادامه داد و در 
پس از  او  گرفت.  دانش نامه  حقوق  رشتۀ 
ایران و  نفت  ایران در رشکت  به  بازگشت 
انگلیس استخدام شد و در مجلس شانزدهم 
ج1،   ،1380 )عاقلی،  شد  همدان  منایندۀ 

ص209(.
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مخالفت نموده و با تراشیدن کاندید از منافع خود محافظت کنند. امیری قراگوزلو یکی از 
کاندیدها با انتشار بیانیه به شرح خدمات خود پرداخته]است[. آری کشوری که به مجلس 
آن به جای خدمت گزاراِن ملْت دشمنان مملکت روانه می شوند، همه چیز وارونه جلوه گر 
می شود. خیانت ها را خدمت و بی عرضگی ها را لیاقت نام می نهند. اما او که از مدیرِی 
شرکت سابق نفت به طرز مرموزی نمایندۀ تحمیلی همدان شده بود، هیچ سودی برای ملت 
و مملکت نداشت و بیشتر عمر وکالتش را در لندن گذراند؛ درحالی که خود را خدمت گزار 

ملت می خواند« )ساکما، 298/00708(.
جمعیت طرفداران جبهۀ ملی عالوه بر بیانیه، در نشریات هم به معرفی و نقد عملکرد 
کاندیدهای خوانین پرداخت. دربارۀ امیری قراگوزلو آمده بود که او با کمک هژیر و رزم آرا 
به مجلس شانزدهم راه یافته یا به عبارتی منصوب شده است )روزنامۀ فریاد همدان، س1، 

ش2، 7آذر1330، صص 1 و 4(.
سازمان جوانان بازار عالوه بر حمایت از کاندیداهای خود )حسین یوسفی و تقی 
برزین( به مندرجات مطبوعات دیگر جواب می داد و یا درمقابل اعالمیه های دروغی که 
به اسم این سازمان برای بدنامی آنان صادر می شد، متناسب با مطالب مطرح شده جوابیه هایی 
را تهیه و منتشر می کرد. در یکی از این بیانیه ها مواردی ناصواب به سازمان جوانان بازار 
همدان نسبت داده بودند و کاندیداهای رقیب را نقد کرده بودند. سازمان با نشر اعالمیه ای 
در روزنامۀ »مبارز همدان« به این بیانیه چنین پاسخ داد: »چرا بیانیه بدون امضاء و نام نمایندۀ 
سازمان چاپ شده؟! این امر هم به خوبی واضح است، زیرا اصل موضوع دروغ و جهل 
است؛ چون همان شخص جاعل برای تأثیرگذاری بر اذهان مردم متوسل به جعل این عنوان 
شده است« )روزنامۀ مبارز همدان، س1، ش16، 19اسفندماه1330، صص 1-2(. سازمان 
پس از اثبات جعل بیانیه به نقد مطالب آن پرداخت و از متن آن برای بیان حقایق بهره 
گرفت: »چندی است که کاندیدهای آقایان به تهران رفت وآمد می کنند؛ به ظاهر به عنوان 
رفع کسالت و خستگی، ولی باطناً از ترس مفتضح شدن است« )روزنامۀ مبارز همدان، 
س1، ش16، 19اسفندماه1330، صص 1-2(. بیانیه در ادامه به شام و نهار دادن کاندیدهای 
رقیب -مخبر فرهمند، فرمند و امیری قراگوزلو- اشاره می کند که به قصد تحصن در مسجد 
کوالنج بوده است و اعالم می کند که برخالف بیانیه، کاندیدهای مذکور که از قدرت مالی 
نامشروع زیادی هم برخوردار هستند در خرید اوراق قرضۀ ملی هیچ اقدامی نکرده اند؛ 
چراکه اگر غیر این بود در اعالمیه و در رادیو همدان اعالم می کردند. درحالی که کاندیدهای 
مدنظر سازمان با مختصر بضاعت خود بیش از دیگران اوراق قرضۀ ملی خریداری کرده اند 

)روزنامۀ مبارز همدان، س1، ش16، 19اسفندماه1330، صص 2-1(.
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بدین ترتیب می توان گفت که سازمان جوانان بازار همدان ضمن حمایت از کاندیداهای 
مدنظر خود و تقبیح عملکرد و روش هواداران مخبر فرهمند، فرمند و امیری قراگوزلو از 
رویکرد آن ها به سیاست اجتماعی و اقتصادی -که هیچ نوع همراهی با دولت در آن نبود- 
انتقاد کرد. سازمان در ادامه افزود: آن ها برای تحت فشار گذاشتن رقبا و پیش بردن اهداف 
خود سعی کردند با دادن شام و نهار، در مسجد کوالنج تحصن برگزار کنند )روزنامۀ مبارز 

همدان، س1، ش16، 19اسفندماه1330، صص 2-1(.
عالوه بر کنش ها و واکنش های مذکور، رهبران محلی جبهۀ ملی در همدان دربارۀ 
بعضی از اعالمیه ها و حمایت ها اعالم خطر کردند؛ ازجمله سیدکاظم حسینی داور در 
بیانیه ای نوشت: »به حجج االسالم بگویید برای حفظ حیثیت و آبروی اسالم باید از نزدیکی 
با عناصر]ی[ که سرسپردگی آنان به اجانب مسلم است احتراز بفرمایند... با کمال تأثر دیروز 
در شهر اعالمیه ای منتشر گردید که متأسفانه امضای بعضی که مورداحترام ما می باشند در 
زیر آن مشاهده گردید... مردمِ هوشیار دیگر اجازه نخواهند داد که منفعت طلباْن آنان را به نام 
»االغ« برای سواری خود آماده سازند و به استقبال سیدنصراهلل بنی صدر ببرند... از جوانان 
غیرتمند همدان، روشن فکران، آزادی خواهان و سایر اصناف و بازرگانان می خواهیم که 
این بار نیز مردانه و متهورانه درمقابل اجانب ایستاده و برای همیشه به این مسائل خاتمه 

دهند« )ساکما، 91/280/484(.
محمد پرویز مدیر روزنامۀ »ناطق« در زمان تأسیِس جمعیت طرفداران جبهۀ ملی 
همدان به عضویت هیئت مدیرۀ موقت این جمعیت انتخاب شد و حتی روزنامۀ »ناطق« 
به عنوان ارگان این جمعیت انتخاب شد. او از مخبر فرهمند حمایت می کرد؛ که همین 
رویکرد باعث نگارش مقاالتی علیه او در جراید همدان شد )روزنامۀ فریاد همدان، س1، 
ش11، 17بهمن1330، ص2(. البته باتوجه به آزادی انتخابات نمی توان بر او چندان ایراد 
گرفت؛ ولی تعجب اینجاست که چگونه برخالف رویکرد جمعیت طرفداران جبهۀ ملی 
حرکت کرده بود؟! این روش روزنامه را شاید بتوان در منافع محلی و ارتباطات مدیر آن با 
خوانین و آیت اهلل بنی صدر دانست که با اهداف کالن کشوری و جمعیت طرفداران جبهۀ 

ملی همدان همخوانی نداشت.
با شدت گرفتن انتقادات از مخبر فرهمند، ایشان از کاندیداتوری همدان انصراف 
داد. با کناره گیری مخبر فرهمند، آیت اهلل بنی صدر هم که از او حمایت می کرد خود را 
انتخابات کنار کشید و به تهران رفت )ساکما، 91/280/684(. بدین ترتیب  از عرصۀ 
می توان گفت طرفداران جبهۀ ملی موفق شدند یکی از رقبای موردحمایت خوانین را 

به انصراف وادار کنند.
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5. حزب توده و انتخابات
حزب »تودۀ« همدان که از منتقدان نهضت ملی کردن صنعت نفت و دولت مصدق بود، 
ضمن پخش اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب »تودۀ« ایران دربارۀ انتخابات دورۀ هفدهم در 
سطح شهر همدان، به بیان دیدگاه ها و اعالم شرایط کاندیداها پرداخت و دولت و طرفداران 
جبهۀ ملی را به وابستگی به استعمار انگلیس متهم کرد و در این اعالمیه آزادی انتخابات 
بر ملت ما  »... هیئت حاکم می خواهد بر سلطۀ اختناق آور خویش  برد:  را زیر سؤال 
برای دو سال دیگر به یک مجلس تحمیلی دیگر رنگ قانونی بدهد... دولت مصدق 
می خواهد پیش از آخرین سازش های فضاحت بار او در مسئلۀ نفت آشکار گردد کار 
»انتخابات« را مخصوصاً در نواحی شمالی خاتمه دهد و عوامل انگلیسی می کوشند قبل از 
انتخابات موجبات تضعیف و سقوط این حکومت امریکایی را فراهم آورند تا شاید 
منافع اربابان خود را در انتخابات دورۀ هفدهم بیشتر تأمین کنند...« )ساکما، 290/7358(. 
محسن روزنامه فروش، حسن آریاپور و احمد نیک طلب در 1دی1330ش اعالمیه هایی را 
به نام »جمعیت ملی مبارزه با استعمار« در شهر همدان توزیع کردند که موجب دستگیری 
آن ها شد )ساکما، 290/2/325/5(. در دوم دی ماه هفت تن از اعضای حزب توده برای 
ناامن کردن فضای انتخابات به قریۀ مهاجران رفتند و ضمن تبلیغ از عده ای از روستاییان به 
عناوینی وجوهاتی جمع آوری کردند و با چاقو به مأموران ژاندارمری حمله کردند که این 

حرکت موجب ناامنی در این روستا شد )ساکما، 290/2/325/51(.
»طرفداران صلح« یکی دیگر از محافل وابسته به حزب »توده« نیز در این ایام فعالیت 
خود را بیشتر کرد و هر شب در منزل یکی از هواداران یا »خانۀ صلح« اجتماع می کرد 
برای  با دولت می پرداخت. اعضای »خانۀ صلح«  تبلیغ حزب »توده« و مخالفت  به  و 
اجرای برنامه های خود از بین محصالن و جوانان عضوگیری می کردند و باتوجه به اینکه 
تعدادی از محصالن روستایی بودند از وجود آنان برای تحریک رعایا یا پخش اعالمیه 
استفاده می کردند )ساکما، 290/2/325/49( و حتی آنان را به فعالیت علیه دولت و ادارات 
وامی داشتند: »صلح دوستان عزیز تا کی زیر بار این خون خواران ادارات باید باشیم؟! بیایید 
باهم متحد شویم« )ساکما، 290/2/320/30(. حزب »تودۀ« همدان از برگزاری گردهمایی 
در میدان های شهر غافل نبود. مهدی بکتاش از اعضای برجستۀ حزب »تودۀ« همدان با 
سخنرانی در میدان مرکزی شهر متذکر شد: »تعلیمات اجباری که مدت هاست باید در این 
کشور اجرا گردد چرا تابه حال عملی نشده]است؟![ آیا غیرازاین است که وکال نخواستند 
و دستور داشتند که نگذارند این برنامه اجرا گردد؟... این وکال خائن و وطن فروش بودند« 
)فریاد همدان، س1، ش15، 22اسفند1330، ص2(. در 11بهمن1330 اجتماع دیگری 
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به رهبری مهدی مکاره چی، احمد َسرْدرودیان، محمد اعتماد، و عبداهلل مشعلیان از اعضای 
»خانۀ صلح« همدان در میدان بوعلی برگزار شد. َسرْدرودیان در سخنرانی خود در این 
اجتماع به دولت، سیدحسن تقی زاده، و رئیس مجلس سنا اهانت کرد که موجب تظاهرات 
عده ای علیه او و حزب »توده« شد که با واکنش سریع مأموران شهربانی از صدمه و کشتار 

افراد جلوگیری شد )ساکما، 290/5721(.
با ادامۀ فعالیت های مخرب حزب »توده«، کمیسیون امنیت با حضور احمد جهان سوز، 
فرماندار همدان، و مقامات نظامی و انتظامی در 23فروردین1331 در فرمانداری همدان 

برگزار شد و در آن موارد زیر مصوب و برای اجرا ابالغ شد:
»1- مأمورین انتظامی بیشتر رفتار افراد جمعیت هواداران صلح را تحت نظر بگیرند و 
اسامی افراد مذکور با تعیین مشاغل آن ها تهیه و به فرمانداری ارسال ]شود[ تا در کمیسیون 

امنیت تصمیم الزم و مقتضی اتخاذ گردد.
2- مقرر گردید ادارات شهربانی و ژاندارمری و پادگان با استفاده از سوابقی که در 
آنجا موجود است و کسانی که سابقۀ همکاری و عضویت در حزب »توده« داشته اند 

]اطالعاتی را[ به فرمانداری ارسال دارند که در کمیسیون امنیت مطرح گردد.
ارسال رونوشت بخشنامۀ شمارۀ 18664-1331/1/14 وزارت کشور راجع به   -3

حفظ انتظامات درمورد انتخابات به ادارات شهربانی، ژاندارمری و پادگان.
4- باتوجه به ایام انتخابات در همدان الزم است در دادن پروانۀ اسلحۀ شکاری مطالعۀ 
بیشتری به عمل آید و پروانۀ اسلحۀ شکاری پس از موافقت کمیسیون امنیت صادر گردد« 

)ساکما، 290/2/325/11(.
اول:  می کرد:  دنبال  انتخابات  در  را  »تودۀ« همدان چهار هدف  به طورکلی حزب 
پیشبرد برنامه های حزب »تودۀ« ایران و جذب هواداران بیشتر در شهر و روستا با تبلیغ 
بین اقشار مختلف به ویژه جوانان؛ دوم: تخریب اقدامات دولت و زیرسؤال بردن عملکرد 
مدیران محلی؛ سوم: تالش برای عدم انتخاب خوانین و مالکین و یا افراد موردحمایت 
آنان به نمایندگی مجلس؛ چهارم: تخریب روحانیون البته به شکل خیلی خزنده و محتاط. 
حزب »توده« برای اجرای برنامه های خود سعی می کرد از طیف گستردۀ دانش آموزان 
و فرهنگیان استفاده کند؛ چون تأثیرگذاری بیشتری داشتند. حزب »توده« به دلیل وجود 
جمعیت طرفداران جبهۀ ملی، فعاالن سیاسی و مذهبی، و فعالیت جراید، و غیرقانونی بودن 
این حزب، در برنامه های خود چندان توفیقی نیافت )ساکما، 290/7358؛ 290/2/325/5(.
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6. انجمن نظارت بر انتخابات
سی وپنج نفر از کسانی که به قیدقرعه برای اجرای مادۀ 14 قانون انتخابات مجلس شورای 
ملی در همدان انتخاب شده بودند به همراه 9 نفر از اعضای اصلی و 9 نفر اعضای علی البدِل 
انجمن نظارِت انتخابات همدان در 10بهمن1330 در سالن فرمانداری همدان حضور یافتند. 
از مدعوین فقط آیت اهلل آخوند مالعلی حضور نداشت. پس از سخنان فرماندار اخذ آراء 
در حضور مدعوین و بازرسان انتخاباتی شروع شد و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات 

مشخص شدند )روزنامۀ ندای میهن، س1، ش52، 15بهمن1330، ص3(.
بالفاصله بعداز انتخاب انجمن نظارت بر انتخاباْت اعتراضات شروع شد و کسانی که 
به انجمن راه نیافته بودند بنای مخالفت را گذاشتند. مخالفان در تلگراف خانه تحصن کردند 
و اعالمیه هایی در مخالفت با اعضای انجمن صادر کردند؛ هم چنین با ارسال تلگراف های 
اعتراضی به تهران و اعزام نماینده به مرکز متوسل شدند )روزنامۀ فریاد همدان، س1، 
ش14، 15اسفند1330، ص1(. ازآنجاکه شیوۀ انتخاب اعضای انجمن قانونی بود، اعتراض 
آنان به جایی نرسید؛ ولی مخالفان طرح دیگری را رقم زدند و آن هم نفوذ در اعضای انجمن 
و به تأخیرانداختن انتخابات بود؛ شاید از این راه بتوانند به اهداف خود برسند. ولی آنچه 
بیشترین ضربه را به انجمن نظارت زد ناکارایی آن بود: به طوری که برای برگزاری انتخابات 
چندین نوبت تصمیم خود را تغییر داد و حتی در مرحله ای آگهی انتخابات را چاپ و محل 
اخذ آرا را مشخص کرد، ولی در آخرین لحظه درحالی که مردم به محل های اعالم شده 
مراجعه می کردند از تصمیم خود منصرف شد و برگزاری انتخابات را به زمان دیگری 
موکول کرد. همین اَعمال زمینۀ انحالل این انجمن و موفقیت مخالفان را هموار کرد 
)روزنامۀ فریاد همدان، س1، ش14، 15اسفند1330، ص1(. در 17فروردین1331 سلیمان 
خسروی )بازرس وزارت کشور( با بیان اینکه موظف است از هرگونه مداخله، تطمیع و 
تهدید جلوگیری کند، حکم انحالل انجمن نظارت بر انتخابات همدان را به علت تعلل در 
اتخاذ تصمیم و تبانی به سود کاندیداهای معین صادر کرد و راجع به تشکیل انجمن جدید 
اعالم کرد که حداقل تا مدت 11 روز دیگر مقدمات آن فراهم خواهد شد )روزنامۀ ندای 
میهن، س2، ش8، 24فروردین1331، صص 1-2(. در تمام این مدت احمد جهان سوز، 
فرماندار همدان، سعی داشت تا بی طرفی را رعایت کند. ایشان که مدتی برای انجام امور 
اداری به تهران رفته بود، روز 4 اردیبهشت1331 در میان استقبال مردم و رؤسای دولتی به 
همدان بازگشت: »مردم از مراجعت فرمانداری که در مدت کوتاهِ خدمِت خود در همه حال 
بی طرفی و بی نظری را رعایت کرده بود فوق العاده خوشحال بودند؛ چراکه ایشان درمقابل 
متجاوزین به حقوق اهالی و مردم ایستادگی کرده بود. حقیقت این است که پس از رفتن 
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او اهالی و مردم بیم داشتند که مبادا کسانی که در انتخابات رأی نمی آورند امنیت شهر را 
به هم بزنند؛ چون نتوانستند از معرفی کاندیدای خود به نام ]کاندیدای[ دولتی نتیجه بگیرند« 

)روزنامۀ فریاد همدان، س1، ش17، 4اردیبهشت1331، ص2(.
احمد جهان سوز بار دیگر به برگزاری سالم انتخابات و بی طرفی خود و دولت تأکید 
کرد و اعالم داشت که ادعای کاندیدای دولت بودن و امثال این ها کذب محض است. 
او در ادامه بیان داشت: »... من از همۀ تهدیدات و تطمیع ها از میدان درنرفتم و ایستادگی 
کردم تا با فراهم کردن وسایل آزادی و امنیت وظیفه ای ]را[ که دولت به عهدۀ من گذاشته 
به بهترین وجه انجام دهم« )روزنامۀ فریاد همدان، س1، ش17، 4اردیبهشت1331، ص2(.
بعداز سخنرانی فرماندار، سیدکاظم حسینی داور به نمایندگی از جمعیت طرفداران 
جبهۀ ملِی همدان به سخنرانی پرداخت: »ما امروز به وعدۀ شما اطمینان قلبی یافته و 
امیدواریم که همان گونه که تاکنون عمل کرده اید با ایجاد امنیت و رعایت بی طرفی ثابت 
کنید که مجری دستور دولت هستید. ما اطمینان داشتیم که دولت در همدان کاندیدای 
معینی ندارد. خوشبختانه جناب عالی درمقابل همۀ دسایْس مردانه استقامت کرده و ریاکاران 
و مردم آزاران را از انجام مقاصد خویش مأیوس کردید... شما توانستید امنیت شهر را حفظ 
نموده و بت »کاندید دولت بودن« و »امنیت برهم زدن« را بشکنید« )روزنامۀ فریاد همدان، 

س1، ش17، 4اردیبهشت1331، ص4(.
باالخره بعداز بازگشت فرماندار، دوباره انتخاب اعضای اصلی و علی البدل انجمن 
نظارت بر انتخابات همدان در 19اردیبهشت1331 انجام شد و افراد زیر: صاری اصالنی، 
تقی شریفی، عنایت الملک پیران، سیدنصراهلل بنی صدر، فتح اهلل خان حبیبی، حاج محمد 
منصور، حسن متین، حاج حسن بنکدار، و احمد ایزدی به سمت اعضای اصلی و اسماعیل 
اربابی، دکتر جاللی، حاج احمد زارع زاده، حاجی  اسماعیل  داوری، حاج احمد راستی، 
تقی یوسفی، فتح علی نظری، رحمت اهلل بنی صدر، و محمدرضا غفاری به سمت اعضای 
علی البدل انجمن نظارت بر انتخابات انتخاب شدند و فتح اهلل بنی صدر-فرزند آیت اهلل 
بنی صدر- هم به سمت نیابت این انجمن انتخاب شد )روزنامۀ مبارز همدان، س1، ش23، 

21اردیبهشت1331، ص1(؛ ولی این افراد برای برگزاری انتخابات عماًل اقدامی نکردند.

7. نتیجه
یکی از فرازهای دورۀ نهضت ملی و دولت دکتر مصدق برگزاری انتخابات هفدهمین دورۀ 
مجلس شورای ملی بود. همدان با شروع انتخابات صحنۀ فعالیت علنی و گستردۀ گروه ها 
و احزاب سیاسی ای شد که تا آن زمان )1331ش( سابقه نداشت. دسته جات سیاسی، 
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جمعیت ها، هیئت های حسینیه ها و سازمان های صنفی که قباًل موجودیت خود را اعالم 
کرده بودند، در این زمان عماًل با سخنرانی، صدور اعالمیه و بیانیه هدایت افکار عمومی 
را به دست گرفتند. در این انتخابات طیف بندی اقشار جامعه ازجمله تجار و بازاریان 
عمدۀ تحت نفوذ اتاق بازرگانی، پیشه وران و صنوف، فرهنگیان، روحانیون و احزاب 
مشخص شد و این اقشار با حمایت از کاندیداها یا مخالفت با آن ها موضع خود را 
دربرابر نهضت ملی عیان کردند. در این دوره به طور واضح روستائیان که تا پیش ازآن 
تحت تأثیر و آمریت خوانین بودند و بنابه سفارش آن ها به افراد خاص رأی می دادند، با 
فعالیت حزب »توده« و جمعیت طرفداران جبهۀ ملی، مستقل از صاحبان قدرت محلی به 
عرصۀ سیاست وارد شدند و روستا به محلی برای فعالیت های سیاسی تبدیل شد. تمامی 
این تحوالت متأثر از نهضت ملی بود که در آزادی مطبوعات بیشتر تجلی یافت. جراید 
همدان با درج مقاالت متعدد و متنوع دربارۀ انتخابات در شناخت مردم و نقد کاندیداها 
بسیار مؤثر بودند؛ هرچند که همه یکدست نبودند و بیشتر حالت ارگانی داشتند، ولی 
بر حضور جوانان تحصیل کرده و روشن فکر تأکید داشتند. جمعیت طرفداران جبهۀ ملی 
باهم هماهنگ عمل نمی کردند که همین رویه یکی از ضعف های این جمعیت محسوب 
می شد که زمینۀ الزم را برای فعالیت مخالفان مهیا کرد. روحانیون نیز وحدت الزم را 
نداشتند، چراکه اهداف اجتماعی و اقتصادی مانع از این اتحاد بود که البته فعالیت و نفوذ 

خوانین و مخالفاْن آن را دوچندان می کرد.
حزب »توده« نیز در پوشش جمعیت ها و انجمن های مختلف سعی می کرد که از 
فضای ایجادشده برای گسترش نفوذ خود و عضوگیری در بین اقشار مختلف جامعه، 
به راه انداختن راهپیمایی و برگزاری اجتماعات برای نمایش قدرت و به چالش کشیدن 
برنامه های دولت استفاده کند. این حزب در روستاها نیز در تالش بود تا رعایا را علیه 
مالکان و خوانین بشوراند؛ البته فعالیت و عضویت خیلی از افراد در این حزب هیچ 
مبنای اعتقادی-فکری نداشت، بلکه به دلیل بی عدالتی موجود و شعارهای فریبندۀ حزب 

توده بود.
وجود اختالف و دودستگی به دلیل فعالیت مخرب گروه های متفاوت و گاه متضاد 
در عرصۀ انتخابات مجلس در همدان، و تعلل انجمن نظارت بر انتخابات در برگزاری 
انتخابات موجب شد که انتخابات در همدان برگزار نشود و همدان از داشتن نماینده در 
دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی محروم شود. بدین ترتیب مردم همدان در اولین انتخابات 
آزاد نتوانستند نتیجۀ الزم را به دست آورند و علت این موضوع بی تجربگی شخصیت های 

محلی و نبود مدیریت صحیح در بین آن ها بود.
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Purpose: To study the status of royal jewelry during the political and economic developments of 

Ahmad Shah Qajar.

Method and Research Design: Data for this article is collected from archival documents and 

library resources.

Findings and Conclusion: Iranian government suffered growing economic and political prob-

lems during Ahmad Shah's reign. To overcome financial difficulties, some statesmen and parlia-

mentarians suggested to put to mortgage or sell the collction of Crown Jewels. With the restora-

tion of the constitutional rule after Mohamad Ali Shah was forced to resign, the collection was 

transferred from royal court to the ownership of the state. As the public was highly sensitive 

about the jewels, the case was discussed repeatedly in the parliament. Meanwhile, the opponents 

of Ahmad Shah and the Qajars, spread a rumor that the Shah wants to sell the jewels.  They used 

this as a pretext for disrediting Qajars and ending their rule. The attempt to sell or to mortgage 

the Crown Jewels was not successful, however, due to disagreements between the government and 
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value of the Crown Jewels. 
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چڪیده:
دولت ایران در دورۀ احمدشاه به مشکالت فزایندۀ اقتصادی و سیاسی دچار بود؛ ازاین رو عده ای از 

دولت مردان و مجلسیان برآن شدند تا برای یافتن منابع مالی تازه و رفع مشکالت اقتصادی، جواهرات 

سلطنتی را رهن بگذارند یا بفروشند. از ُبعد سیاسی با اعادۀ نظام مشروطیت، جواهرات سلطنتی جزو 

اموال دولتی شد و باتوجه به حساسیت افکار عمومی بارها موضوع جواهرات در مجلس شورای ملی 

مطرح شد و مخالفان احمدشاه با ایجاد شایعاتی دربارۀ سرقت و فروش جواهرات سلطنتی توسط شاه، 

از جواهرات سلطنتی به عنوان حربه ای برای تخریب سلسلۀ قاجار استفاده کردند.

هدف: بررسی وضعیت جواهرات سلطنتی درطوِل تحوالت سیاسی و اقتصادی دورۀ احمدشاه قاجار.

روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و از منابع کتاب خانه ای و اسناد 

و مدارک آرشیوی استفاده شده است. در این روش پس از جمع آوری اطالعات کافی، این اطالعات 

سازمان دهی و تجزیه وتحلیل شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: در سیر تحوالت سیاسی پس از مشروطه جواهرات سلطنتی جزو دارایی های 

دولتی شد و تحت نظارت بازوهای نظارتی نظام مشروطه قرار گرفت و رهن گذاری و فروش این 

جواهرات برای رفع مشکالت اقتصادی کشور، به دلیل اختالِف نظرهای دولت و مجلس، فشار افکار 

عمومی، و ارزش ملی و فرهنگی این مجموعه عملی نشد و امکان سوءاستفاده از این مجموعه 
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1. مقدمه
در دورۀ قاجار از جواهرات سلطنتی با عنوان »اسباب سلطنت« )ساروی، 1371، ص282؛ 
شیرازی )خاوری(، 1380، ج1، ص55؛ ملکم، 1380، ص639( یاد می شد. این مجموعۀ 
بسیار نفیس شامل جواهرآالت و زرینه آالتی بود که از سلسله های پیش از قاجار به این 
سلسله رسیده بود و در این سلسله نیز از پادشاهی به پادشاه بعدی انتقال می یافت. تا پیش از 
پایان استبداد صغیر، این مجموعه به شخص پادشاه تعلق داشت و به طورکامل در تملک او 
بود. در راستای تالش هایی که دولت مشروطه برای انتظام بخشیدن به وضعیت نابه سامان 
دولت گذشته آغاز کرده بود، ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی در سال 1327ق/1909م توسط 
مرآت الممالک و به عنوان زیرمجموعۀ وزارت مالیه ایجاد شد. براساس قانون مقرر شده 
بود که ادارۀ محاسبات بیوتاْت نظارتی تام وتمام بر حفظ اموال دولتی داشته باشد. پس از 
پیروزی مشروطه خواهان و پایان استبداد صغیر اموالی که در گذشته از آن ها با عنوان اموال 
سلطنتی یاد می شد به اموال دولتی تغییر نام داد. این تغییر نام از آن نشان داشت که اموال 
مزبور متعلق به ملت است و با نظارت نمایندگان ملت، مورداستفادۀ مقام سلطنت قرار 
می گیرد. به دلیل نبود قانون و نظام اداری مشخص برای نظارت بر اموال دولتی تا پیش از 
مشروطه، ازآن به بعد ادارۀ محاسبات بیوتات زیرنظر وزارت مالیه ایجاد شد تا مجلس بتواند 
از اهرم نظارتی خود بر وزرای دولتی استفاده کند و برای رفع دغدغۀ مردم در حفظ این 

اموال اقدام کند )سیدبنکدار و امامِی جمعه، 1398، صص 8 و 9(.
دورۀ  پایان  )تا  سلسله  این  پادشاهان  قاجار  دربار  برای  مالی  مشکالت  باوجود 
ناصرالدین شاه( برای رفع مشکالت مالی خود، از جواهرات سلطنتی استفاده نکردند؛ بلکه 

هریک سعی داشتند تا اقالمی را بر این مجموعه بیفزایند.
در دورۀ مشروطه با تغییرات گسترده ای که در فضای سیاسی کشور ایجاد شد کارکرد 
جواهرات سلطنتی و نگاه به آن درحال تغییر بود. در دورۀ مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه 
و احمدشاه هرچند نقش سنّتی جواهرات در مراسم هایی مانند تاج گذاری حفظ شد، 
ولی نقش اقتصادی این جواهرات پررنگ تر شد. برای نمونه مظفرالدین شاه با ذوب کردن 
زرینه آالت، سکه ضرب کرد و از آن ها به عنوان وثیقه استفاده کرد و محمدعلی شاه هم 
که دست خود را از خزانه کوتاه می دید سعی کرد جواهرات سلطنتی را بفروشد و با 
وثیقه گذاشتن آن ها وام بگیرد تا با منابع مالی تازه به سرکوب مشروطه خواهان بپردازد. 
او هم چنین پس از پناهنده شدن به سفارت روسیه سعی کرد از جواهراتی که در دستش 
بود به عنوان اهرم فشار برای به دست آوردن حقوق بیشتر استفاده کند. با پایان استبداد 
صغیر، مشروطه خواهان با دقتی بسیار جواهرات سلطنتی را حسابرسی کردند و در روندی 
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طوالنی تالش هایی را برای بازپس گیری جواهرات از شاه و کسانی که جواهرات را به 
فروش رسانیده بودند و یا به گرو برداشته بودند انجام دادند؛ ولی مجدداً برای کمک به 
رفع مشکالت اقتصادی کشور مباحثی برای استفاده از جواهرات سلطنتی مطرح شد. 
ازسوی دیگر باتوجه به حساسیت و نفاست این مجموعه، بازوهای نظارتی نظام مشروطه 

بر حفاظت از این مجموعه اهتمام می ورزیدند.

پیشینۀتحقیق: دربارۀ وضعیت جواهرات سلطنتی درطوِل تحوالت سیاسی و اقتصادی 
دورۀ احمدشاه، تاکنون پژوهشی مستقل انجام نشده است؛ ازاین رو تحقیق پیِش رو با استناد 

به اسناد تاریخی و منابع کتاب خانه ای، پژوهشی نوین محسوب می شود.

2. قیمت گذاری جواهرات سلطنتی
پس از پیروزی مشروطه خواهان و افتادن قدرت به دست آن ها نه تنها مشکالت اقتصادی 
گذشته به بعداز مشروطه انتقال یافت، بلکه بحران های سیاسی نیز بر مشکالت اقتصادی 
افزوده شد. دولت برای پرداخت هزینه ها و قروض خود، به ویژه بعداز اتفاقات منجر 
به خروج محمدعلی میرزا از کشور، دچار بی پولی و رکود اقتصادی زیادی شده بود و 
دول روس و انگلیس نیز برای زیر فشار قراردادن دولت ایران از این اهرم فشار استفاده 
می کردند. در همان ایامِ خروِج محمدعلی میرزا از کشور، هیئت مدیره1 رأی داد که چون 
کشور منابع درآمد زیادی ندارد، برای تأمین پول برای انجام اصالحات، جواهرات سلطنتی 
را گرو بگذارند. بدین منظور هیئت مدیره، پس از انجام تحقیقات، جواهرشناسی فرانسوی 
را از بین افراد پیشنهادشده انتخاب کرد تا جواهرات سلطنتی را تقویم2 و کارشناسی کند. 
قرار بود این کارشناسی درحدود یک ماه و با هزینه ای معادل بیست وپنج هزار فرانک 
م انتخاب شده، مسیو ژرژ فالکونبرگ بود که سفیر ایران در پاریس  فرانسه انجام شود. ُمقوِّ
)عبدالصمدخان ممتازالسلطنه( او را به وزارت امورخارجه معرفی کرده بود. او در ربیع االول 
1328ق/1910م به تهران رسید )استادوخ، 1328، ک65، پ2، صص 25، 28، 30، 31، 
32(. البته در این قیمت گذاری بنابه صالح دید امنای دولت و دربار، جواهرات معروف 
موجود در خزانۀ جواهرات سلطنتی ایران نظیر دریای نور، تاج کیانی، تخت طاووس و 
م برای معاینه و قیمت گذاری، به رؤیت او نرسید و  تخت نادری برخالف میل شدید ُمقوِّ
م فرانسوی شد. حضور کارشناسان  قیمت گذاری نشد و این موضوع باعث ناراحتی ُمقوِّ
فرانسوی در جریان قیمت گذاری جواهرات سلطنتی در ایران باعث شده بود که آن ها 
طی مراجعات مکرر، خرید جواهرات سلطنتی ایران را خواستار شوند. سفیر ایران نیز 

1. در پس از سقوط استبداد صغیر ازآنجاکه 
دولت  تشکیل  برای  ملی  شورای  مجلس 
قانونی وجود نداشت، از گردانندگان امور 
کشور که متشکل از مرشوطه خواهان بودند 
تا ایجاد کابینه و دولت قانونی برای مدتی 
یا هیئت مدیرۀ  تحت عنوان هیئت مدیره 

موقت یاد می شد.
2. تقویم: برآورد )قیمت(؛ تخمین؛ ارزیابی.
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باتوجه به شنیده های خود از مسیو فالکونبرگ مبنی بر تصمیم دولت ایران برای رهن گذاردن 
جواهرات در مرحلۀ اول و سپس فروش آن ها در گام بعدی بیان داشت که ایْن تصمیمی 
مناسب است و برای رفع فوری مشکل بی پولی باید ابتدا بخشی از جواهرات را به رهن 
گذاشت تا فرصتی مناسب برای بازاریابی و عرضۀ کامل جواهرات فراهم شود )استادوخ، 

1328، ک15، پ1، ص127(.
ازآنجاکه برای وثیقه قراردادن جواهراْت تعیین دقیق قیمت جواهرات ضروری بود، 
هیئت موقت، هزینۀ کارشناسی را قبول کرد؛ ولی برای آن که کارشناس فرانسوی نتواند 
ارزش کل مجموعه را -که بسیار محرمانه بود- ارزیابی کند، تصمیم گرفته شد که او حق 
نداشته باشد هیچ یادداشتی بردارد و تنها قیمت تک تک اشیاء را روی کاغذ بنویسد و به 
مأموران دولت تحویل بدهد )تقی زاده، 1368، ص148(. بنابه تشخیص وزارت دربار تمام 
صورت های جواهرات که درحدود بیست میلیون فرانک تقویم شده بودند به صورت 
محرمانه در صندوق های جواهرات خزانۀ اندرون قرار داده شدند )استادوخ، 1328، ک15، 

پ1، ص127؛ 1328، ک65، پ2، صص 17، 29، 55(.
جواهرات  فروش  احتمال  و  جواهرات  تقویم  و  فرانسوی  کارشناس  از  دعوت 
سلطنتی، مأموران دولت های خارجی به ویژه روس و انگلیس را هم به تکاپو انداخته 
بود تا اگر بتوانند از این نمد کالهی برای دولت متبوع خویش تهیه کنند؛ ازاین رو آن ها 
در گزارش های محرمانۀ خود، اخبار دریافتی مربوط به قیمت گذاری جواهرات سلطنتی 
ایران را به دولت های خویش مکاتبه می کردند. سفیر روسیه در واکنش به این امر، در 
گزارش خود به مقامات روسی نوشت: »دولت مرکزی ]ایران[ با روزی سه هزار تومان، 
دروازه های  درآمد  از  تومان  ]و[ روزی حدود یک هزار  از ضراب خانه  تومان  هزار  دو 
شهر پابرجاست؛ به جز آن، دارائی دولت عبارت است از سهم شرکت در تأسیسات نفتی 
دارسی و جواهرات خزانۀ سلطنتی. برای اولی تا یک کرور به دولت پیشنهاد شده است. 
ارزش ]این[ جواهرات به زودی تعیین خواهد شد؛ چون یکی از مهم ترین قیمت گذاران 
پاریس برای تعیین قیمت جواهرات دعوت شده است، زیرا دولت ایران مایل است افزایش 
قیمت را ثبت کند )تا 50 کرور(. چون تمایل دولت به معاملۀ مالی با اشخاص مشاهده 
شد، هیئت های نمایندگی روس و انگلیس روز دوم مارس ]...[ اعتراضی برضد هرگونه 
جداکردن هر منبعی از درآمدهای دولتی تا پایان یافتن تعهدات کوتاه مدت پیشین ایران 

دربرابر انگلیس و روسیه به دولت دادند« )کتاب نارنجی، 1368، صص 68 و 69(.
در چنین فضایی جواهرشناس فرانسوی به تقویم جواهرات ادامه داد. طبق اطالعاتی 
که سفیر روسیه مخابره کرد، جواهرشناس فرانسوی باوجود محدودیت هایی که دولت 
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ایران برای جلوگیری از تعیین قیمت کلی جواهرات سلطنتی و محرمانه ماندن رقم آن 
انجام داده بود، به سفیر فرانسه بیان داشت که تصور می کند َدراِزای تمام آنچه او دیده است 
می توان مبلغ بیست میلیون فرانک دریافت کرد. او به گفتۀ خودش قیمت ها را در سطحی 
بسیار پایین قرار داده بود و برای سنگ هایی که نمی توانسته بود قیمتی تعیین کند، حداقل 

بها را منظور داشته بود )کتاب نارنجی، 1368، صص 82، 85، 88، 89(.
قیمت بیست میلیون فرانک مذکور البته هیچ گاه ازسوی هیچ منبع رسمی اعالم نشد 
و مشخص نشد که این مبلغ درمقابل چه میزان از موجودی مجموعۀ جواهرات سلطنتی 
ایران بیان شده است. البته منابع به قیمت بعضی از اقالم مجموعه اشاراتی کرده بودند. برای 
نمونه تاج کیانی را یک میلیون و دویست هزار فرانک، دریای نور را سیصد هزار فرانک و 
کرۀ جواهرنشان را دوازده میلیون فرانک برآورد کرده بودند )کتاب نارنجی، 1368، ص78؛ 
تقی زاده، 1368، ص148(. البته همان گونه که پیشتر هم بیان شد چون آثار زبدۀ مجموعه 
را به قیمت گذار نشان نداده بودند، این ارقام تخمینی چندان دقیق و مطمئن به نظر نمی رسد.

3. تالش برای رهن گذاردن و فروش جواهرات سلطنتی با هدف دریافت 
منابع مالی

با تشکیل مجلس دورۀ دوم، بر سر موضوِع وام گرفتن درمقابل جواهرات بین وکالء 
دودستگی ایجاد شد. در یک طرف نمایندگانی مانند نواب و سیدنصراهلل با گروگذاشتن 
گروگذاشتن  با  تقی زاده  مانند  نمایندگانی  دیگر  در طرف  و  بودند  مخالف  جواهرات 
جواهرات موافق بودند؛ وزرای دولت هم در گروه موافقان بودند. مخالفان برای نشان دادن 
مخالفت خود، به حالت قهر چند روز در جلسات مجلس حاضر نشدند و اظهار داشتند: 
»این همه مذمت به محمدعلی میرزا برای گروگذاشتن جواهرات و آن همه بدگوئی، پس 
برای چه بود؟!« )عین السلطنه، 1377، ج4، ص2823(. ازطرف دیگر افکار عمومی هم با 
گروگذاشتن جواهرات سلطنتی و دریافت وام خارجی مخالف بود )کتاب نارنجی، 1368، 
صص 79، 90، 91(. در رمضان 1328ق کارگزار وزارت امور خارجۀ ایران در لندن، ضمن 
سؤال دربارۀ تصمیم دولت ایران درزمینۀ جواهرات سلطنتی، از قول وزیرمختار انگلیس 
بیان کرد که »این دفعه به دولت علیه بدون شرط قرض خواهند داد« )استادوخ، 1328، 

ک44، پ5، ص17(.
در تلگرافی رمزی به پاریس، گفته شده بود که مقداری از جواهرات تقویم شده را 
م در یکی از بانک های خارجی به گرو بگذارند و پنج میلیون فرانک  براساس قیمت ُمقوَّ
با فرع صدی پنج دریافت کنند. در این پیشنهاد حتی گفته شده بود که می توان جواهرات 
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را سربه مهر نزد بانک شاهنشاهی در تهران به امانت سپرد )استادوخ، 1329، ک52، پ45، 
ص76(. بروز این شایعات باعث شده بود تا خریداران جواهر پیشنهادهای خود را برای 
خرید جواهرات سلطنتی به سفارت خانه های ایران عرضه دارند. برای نمونه شارل نامی از 
کشور فرانسه به سفارت ایران در پاریس گفته بود که درصورت تصمیم دولت ایران برای 
فروش جواهرات دولتی او حاضر است جواهرات ایران را به بهترین قیمت بخرد و برای 
پرداخت وجه آن بانک های فرانسوی را ضامن قرار دهد )استادوخ، 1329، ک15، پ3، 
صص 16 و 22(. بااین همه، طرح به وثیقه گذاشتن و یا فروش جواهرات سلطنتی در آن 
زمان تحت تأثیر فشار افکار عمومی و خطرات و مشکالتی که ممکن بود دراثر اقدام به 

این امر پدید آید عملی نشد.
با گذشت مدتی باز در خالل اسناد وزارت امور خارجۀ بریتانیا )در کتاب آبی( دوباره 
از فروش جواهرات سلطنتی ایران صحبت شد. در ادامۀ مشکالت فزایندۀ اقتصادی دولت 
ایران و همراهی نکردن دولت روسیه و انگلیس برای برون رفت از این بحران، دوباره 
موضوع استفاده از جواهرات سلطنتی مطرح شد. سفیر ایران در لندن در تلگرافی رمزی 
به تاریخ 24شعبان1330ق/8آگوست1912م به وزارت خارجه نوشت که دولت روس و 
انگلیس برای مساعدت به دولت ایران اقدامی نخواهند کرد؛ زیراکه آن ها بیان می دارند 
که عماًل دولت مقتدری در این دوره در ایران وجود ندارد و اگر هم که این دولت ها به 
ایران قرضی بدهند، برای یافتن تأمینات مناسب برای قرض مزبور تردیدهای زیادی دارند. 
دولت بریتانیا اضافه کرده بود که گرفتن استقراض خارجی در ایران به مصوبۀ مجلس 
شورای ملی منوط است و ازآنجاکه در این زمان مجلسی وجود ندارد، دریافت این مجوز 
نیز امکان پذیر نیست. براین اساس سفیر ایران در لندن، میرزامهدی خان عالء )مشیرالملک( 
پرسیده بود: »علت چیست که از جواهرات استفاده نمی شود؟ عقیدۀ تمام خیرخواهان بر 
این است که در این موقِع تنگ و اجتناب از شرایط مهلک، استفاده از جواهراْت اَسَلِم 
شقوق است« )استادوخ 1330، ک25، پ38، صص 9 و 10(. سفیر ایران در واشنگتن نیز 
در نامه ای به تاریخ 23ربیع الثانی1330ق/11آوریل1912م به وزارت امور خارجه، ضمن 
برشمردن وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و صحبت از گرانی و بی پولی و پریشانی 
اوضاع مملکت بیان داشته بود که در واشنگتن شایعه شده است که دولت ایران قصد دارد 
مقداری از جواهرات سلطنتی را به مبلغ پنجاه هزار تومان نزد بانک های روسیه و انگلیس 
به رهن بگذارد؛ ولی هنوز این امر مقدور نشده است. او در ادامه اضافه کرده بود که اگر 
دولت تصمیم دارد جواهرات را بفروشد یا رهن بگذارد، بهترین مکان برای فروش و 
عرضه داشتن این جواهرات آمریکا خواهد بود. او در پایاِن نامۀ خود پیشنهاد داده بود که تا 
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متموالن آمریکایی به ییالق نرفته اند و پراکنده نشده اند می بایست دربارۀ فروش جواهرات 
تصمیم گیری کرد. خوشبختانه پاسخ دولت ایران به این پیشنهادها منفی بود و این شایعات 

را تکذیب کرد )استادوخ، 1330، ک21، پ2، صص 8-4(.
سرادوارد گری، وزیر خارجۀ بریتانیا، در تلگراف خود به سرجارج بیوکانان در تاریخ 
ایران  دولتی  برای خرید جواهرات  »دسته]ای[  نوشت:  8اوت1912م/24شعبان1330ق 
تشکیل شده است و به ما هم دراین باب رجوع شده است. اگر دولت ایران مایل به فروش 
باشند، تکلیف دولتین این نیست که از آن ها ممانعت کنند؛ بلکه خود ُمِمدِّ این کار شده و 
معاملۀ مذکور را در تحت بعضی شرایط تسهیل نمایند؛ وگرنه فروش آن ها از روی تقلب 
به عمل آمده و به هیچ کس فایده ای نخواهد رسید. فعاًل به طور بد، در امور، دور و تسلسلی 
حاصل شده، هیچ کس حاضر پول دادن به دولت ایران نیست؛ مگر آنکه دولِت مشاٌرالیها 
خانۀ خود را نظم دهد و در اوضاع مملکت بهبودی حاصل نتواند شد، مگر به رسیدن 
پول. دولتین ممکن است ترتیب فروش جواهرات را داده مساعده های جزئی خود را از آن 
برداشته و برای مصرِف باقِی پول بعضی شرایط قرار دهند« )کتاب آبی، 1369، ص1876(.
فردای آن روز در 9اوت1912م/1331ق سرجارج بیوکانان در تلگرافی در پاسخ به 
پیشنهاد سرادوارد گری بیان داشت: »]...[ مسیو سازانف ارائۀ طریق شما را کاماًل تصویب 
می کند و حاضر است به سفیر روسی تعلیم دهد که با سروالتر تنلی درباب بهترین طریقی 
که بنابر میل شما ترتیب اثری به آن داده شود مشورت نماید. اگر دولت ایران بر مداخلۀ 
دولتین اعتراض داشته باشند ما می توانیم خاطرنشان نماییم که اگر فروش آن ها به ما واگذار 
شود، جواهرات مذکور به قیمت بهتری به فروش خواهد رسید تاآنکه خود دولت با این 
ورشکستگِی حالیه درصدد تحصیل خریداری برآیند« )کتاب آبی، 1369، صص 1876 
و 1877(. خوشبختانه باوجود اقدامات دولتین روس و انگلیس، دولت ایران چندان به 
فروش جواهرات سلطنتی روی خوش نشان نداد و این طرح عملی نشد )کتاب آبی، 

1369، ص1906(.
طبق نوشتۀ یسلسون براساس آنچه در اسناد آرشیو ملی آمریکا انعکاس یافته است، 
دوباره موضوع وثیقه گذاشتن جواهرات سلطنتی ایران برای دریافت وام مطرح شد. کالدول 
سفیر آمریکا در تهران پس از شروع جنگ در اروپا به وزارت خارجۀ آمریکا اطالع داد که 
اضمحالل تجارت ایران ممکن است دولت ایران را به فروش جواهرات سلطنتی خود 
در آمریکا مجبور کند. کالدول تقریباً یک سال بعد، تِلِگرامی محرمانه به واشنگتن فرستاد 
و اعالم کرد که ایران مایل است وامی درحدود ده تا بیست میلیون دالر آمریکا دریافت 
کند. او اضافه کرد که بسیاری از حکومت هاِی درحال جنگ اروپا به پرداخت این وام 
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به ایران حاضر شده اند؛ ولی حکومت ایران ترجیح می دهد این پول را از ایاالت متحدۀ 
آمریکا دریافت کند. درضمن جواهراتی به ارزش تقریبی سی وپنج میلیون دالر پشتوانۀ این 
وام است که می توان مستقیماً آن ها را خرید و یا به طور جنبی به عنوان پشتوانه پذیرفت. 
قرار بود این مذاکراْت کاماًل محرمانه انجام شود. در تحقیقی که خزانه داری کنگره انجام 
داد معلوم شد که کانون بانکداری ردموند و شرکاء در نیویورک مایل است در این معامله 
شرکت کند؛ ولی طبیعتاً عالقه مند است بداند که موقعیت جواهرات و محل نگهداری آن ها 
کجاست. سفیر پاسخ داد که جواهرات در تهران است و دولت ایران مایل است آن ها را 
ارزیابی کند و سپس می توان آن ها را با هدف حفاظت بهتر با کشتی به نیویورک یا هر جای 
دیگر فرستاد. ایرانیان وامی سی ساله به مبلغ ده میلیون دالر و با سود 4 درصد می خواستند؛ 
درصورتی که کالدول احساس می کرد وام دهندگان می توانند بهره را تا 5 درصد هم افزایش 
دهند. این مذاکرات محرمانه نهایتاً در ماه مه 1916م/1334ق به دلیل دخالت های دول 
روس و انگلیس در امور مالی ایران قطع شد و به نتیجه ای نرسید )یسلسون، 1368، صص 
191 و 192(. آنچه ذکر شد براساس اسناد نقل شده از دولت آمریکاست و در منابع داخلی 

مطلبی مربوط به جریان وام مذکور تاکنون مشاهده نشده است.
بااین همه اندیشۀ فروش جواهرات سلطنتی و بهره برداری مالی از آن ها تا اواخر دورۀ 
قاجار در میان عده ای از متصدیان امور وجود داشته است؛ به گونه ای که در سندی مربوط به 
سال 1343ق/1924م، از فروش جواهرات سلطنتی به مبلغ هفت میلیون لیره برای ساخت 
راه آهن صحبت می شود. نویسندۀ این سند در نامه ای به رئیس مجلس با این نظر مخالفت 
می کند و ضمن تأکید بر ارزش تاریخی و ملی این مجموعه می نویسد: »وقتی که شروع به 
فروختن بشود این قیمت را نخواهد آورد ]...[، زیرا نصف مخارج راه آهن را درنمی آورد 

و آنچه به دست بیاید تفریط خواهد شد« )متما، 31-44-144-م(.
باری، خوشبختانه در هیچ یک از موارد مذکور جواهرات سلطنتی بار دیگر )بعداز 
اتفاقات دورۀ محمدعلی شاه( به وثیقه نرفت. حساسیت زیاد افکار عمومی به جواهرات 
سلطنتی در این ایام، یکی از دالیل اصلی ناکامی طرفداران طرح به وثیقه گذاشتن جواهرات 
سلطنتی بود. این حساسیت عمومی و ترس از واکنش های متعاقب آن، دولتیان و گروه های 
طرف معامله را بسیار محتاط می کرد؛ خاصه آنکه عملی شدن یک چنین طرحی براساس 
قانون اساسی مشروطه، مستلزم تصویب آن در مجلس شورای ملی و به دنبال آن علنی شدن 

این موضوع بود.
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4. تالش های ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی برای حفظ جواهرات سلطنتی
در جریان فتح تهران و امور مربوط به خروج محمدعلی شاه از کشور و رسیدگی به وضعیت 
جواهرات دولتی توسط هیئت مدیرۀ موقت، جواهرات دولتی تاحدزیادی نظم و ترتیب 
یافت و صورت های جدیدی از جواهرات موجود در خزانه تهیه شد. در این اقدامات، 
تمام جواهرات از بخش های مختلف بیوتات جمع آوری شد و پس از صورت برداری، در 
خزانۀ اندرون قرار داده شد. تنها مقداری از جواهرات برای مصارف روزمرۀ احمدشاه 
جدا شد و با ثبت و سند به رئیس صندوق خانه تحویل داده شد. ولی این نظم و ترتیب 
زیاد دوام نیاورد؛ به طوری که پس از مدتی در جریان تاج گذاری احمدشاه بخش مهمی از 
جواهرات از خزانۀ اندرون استخراج شد و موقع بازگرداندْن به دلیل رعایت نشدن نظم 

سابق به بی نظمی دچار شد )ساکما، 240/7126، ص108(.
ازسوی دیگر احمدشاه نیز در موارد متعددی استخراج تعدادی از جواهرات از خزانۀ 
اندرون و صندوق خانه را درخواست کرده بود. این جواهرات پس از استخراج، بدون ارائۀ 
قبض و سند و تنها با درخواست شفاهی شاه به او و خزانۀ اندرونش تحویل شده بود. 
جواهرات استخراج شده از خزانۀ اندرون، در سال 1333ق/1915م شامل جواهراتی نظیر 
انگشترهای جواهر و تسبیح های مروارید فوق العاده ارزش مند بود )ساکما، 240/7126، 

صص 102، 125، 126(.
این جریانات موجب نگرانی رئیس ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی شده بود. ادارۀ 
محاسبات بیوتات دولتی را مرآت الممالک در سال 1327ق/1909م به عنوان زیرمجموعۀ 
وزارت مالیه ایجاد کرد. براساس قانوْن مقرر شده بود ادارۀ محاسبات بیوتاْت بر حفظ 
اموال دولتی تام وتمام نظارت داشته باشد )سیدبنکدار و امامِی جمعه، 1398، ص8(. یکی 
از اولین گزارش ها دررابطه با این بی نظمی ها نامه ای است که در آن رئیس ادارۀ محاسبات 
بیوتات دولتی )موسی مرآت الممالک( به وزیر مالیه متذکر می شود که هدایای ارسال شده 
از سراسر جهان برای تاج گذاری احمدشاه به دولت تعلق دارد؛ ولی بااین همه وزارت 
دربار صورتی از این هدایا را به ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی ارائه نکرده است )ساکما، 

240/7126، صص 106، 111، 112، 113(.
مرآت الممالک در ادامۀ گزارش هایش به وزیر مالیه، در نامه ای به تاریخ 1332ق/1914م 
به  شاه  دستور  بنابه  و  بود  شده  خارج  اندرون  خزانۀ  از  که  کرد  اشاره  جواهراتی  به 
صندوق خانه تحویل شده بود. بنابر گزارش مرآت الممالک، براساس ابالغیۀ وزارت دربار 
و بدون هماهنگی با ادارۀ محاسبات بیوتات برخی جواهرات در صندوق خانه شکسته 
شده بود و یا تغییر شکل داده شده بود و از آن ها جواهرات تازه ای ساخته شده بود؛ مثاًل 
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انگشتر را به سنجاق یا سنجاق را به انگشتر تبدیل کرده بودند. مرآت الممالک در توضیح 
روند متداول در بیوتات دربار برای انجام چنین تغییراتی، نوشت که برای تبدیل جواهرات 
ابتدا دست خط شاه برای مستوفی بیوتات فرستاده می شد و مستوفی پس از بررسی، آن را 
در اسناد ثبت می کرد: »رسم این بوده که قبل از اقدام، دست خِط آفتاب نَُقِط1 ملوکانه برای 
سنِد خرِج مستوفِی بیوتات صادر ]می شده[ و پس از ضبِط دست خِط جهان مطاْع مستوفی 
عمِل سند خرج به صندوق خانه یا سایر بیوتات خاصه داده و در جزو ثبت و سررشته، 
این قبیل تغییر و تبدیالت را به اصطالح اهل سیاق تعرض و یادداشت می کرده اند که در 
موقع رسیدگی و رجوع باوجود سند در دفتر محقق و معلوم باشد« )ساکما، 240/7126(. 
او در نامۀ خود متذکر شده بود که با انجام چنین اقدامات خودسرانه ای نظم چندساله ای که 
ادارۀ محاسبات بیوتات برای جواهرات دولتی برقرار کرده بود بر هم خورده است و با ادامۀ 
این روند، او از خود و اداره اش درقبال این بی نظمی ها سلب مسئولیت می کند. وزیر مالیه 
در پاسخ به او بیان داشت که با وزارت دربار صحبت شد و مقرر شد روند سابق در تغییر 

جواهرات رعایت شود )ساکما، 240/7126، صص 107، 108، 110(.
باوجود این تأکیدات، براساس اسناد موجود مشخص می شود که عماًل تغییر رویه ای 
برای اصالح بی نظمی ها روی نمی دهد؛ چراکه رئیس ادارۀ محاسبات ناامید از وزارت 
مالیه، گزارشی مفصل دربارۀ نابه سامانی های بیوتات سلطنتی به وزیر دربار ارسال می کند. 
او بیان می دارد: »ترتیب و اوضاع حالیه به مراتب از هر دوره]ای[ که تصور شود بی نظم تر و 
مغشوش تر است و شاید تاکنون ]در[ هیچ عصری عمِل اثاثه و اموال دولتی این طور بی نظم 
و بی صاحب ]و[ بی پرسش ]و[ بدون مسئولیت نبوده است« )ساکما، 240/7126، ص121(. 
او دربارۀ وضعیت جواهرات خزانۀ اندرون و صندوق خانه توضیح داد که مقداری از 
خزانه  از  1914م-1915م  1333ق/  ذی الحجۀ  تا  1332ق  ربیع االول  از  که  جواهرات 
استخراج شده است، تاکنون بالتکلیف و بدون ثبت و سند باقی مانده است. مرآت الممالک 
توضیح داد که احمدشاه در جمادی اآلخر 1335ق/1917م بخش زیادی از جواهرات را 
به رئیس صندوق خانه اش )عدل السلطنه( تحویل داده بود؛ بااین حال مقداری از جواهراِت 
استخراج شده کسر بودند و افزون بر آن، صورت جواهرات تحویل داده شده به صندوق خانه 

نیز به ادارۀ محاسبات اعالم نشده بود )ساکما، 240/7126، صص 122 و 123(.
در هشت برگه، صورت دقیِق 75 قلم جواهراتی که طی ده مرتبه مراجعه به خزانۀ 
اندرون استخراج شده اند، در تاریخ 6ربیع االول1339ق/18نوامبر1920م ثبت شده است. در 
تاریخ 21جمادی اآلخر1335ق/1917م احمدشاه قاجار 108 قطعه از جواهرات نفیس را 
طی صورت دقیق یازده صفحه ای به رئیس صندوق خانه تحویل داد. این جواهرات شامل 

که  آفتاب ُنَقط: دست خطی  1. دست خط 
ماننِد ذراِت آفتاب زیبا و درخشان است.
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جواهرات صندوق خانه و هم چنین جواهراِت استخراج شده از خزانۀ اندرون بود )ساکما، 
مصاحبۀ تاریخ شفاهی با نصرت اهلل خازنی، شماره ثبت مصاحبه: 673، در تاریخ 82/4/1 

توسط نیک نفس، ضمیمۀ شمارۀ 164(.
رئیس محاسبات بیوتات بیشتِر این نابه سامانی را از چشم وزارت دربار می دید 
صص   ،240/7126 )ساکما،  داشت  اعالم  مالیه  وزیر  به  گزارشی  در  را  نکته  این  و 
ارائۀ گزارش های مجدد  به مرآت الممالک  مالیه  پاسخ وزیر   .)120 ،119 ،118 ،117
بود )ساکما، 240/7126، صص 104 و 114(؛ به گونه ای که مرآت الممالک جواب داد: 
»گاه وبی گاه کتباً و شفاهاً هر امری را به عرض رسانیده است؛ بالغرض اینکه یک یا چند 
صورت دیگر هم تقدیم بشود، پس از مدتی مفقود و بالاثر خواهند ماند... َوااِلّ این مبادلۀ 
کاغذ و این بحران های مملکت ُکش هرگز نخواهد گذارد که کوچک ترین امری صورت 
نگذارده و نخواهد گذارد« )ساکما، 240/7126،  تابه حال هم  پذیرد، چنان که  اصالح 
ص118( »َوااِّل مادام که مقصود مبادلۀ کاغذ باشد کماکان تعویق و تعطیل برقرار خواهد 

بود« )ساکما، 240/7126، ص115(.
تا سال 1340ق/1922م دیگر صحبت عمده ای از جواهرات سلطنتی به میان نیامد؛ 
بااین همه چنان که در مطالب پیش رو بدان پرداخته خواهد شد، هنوز تکلیف برخی از اقالم 

جواهرات روشن نشده بود.

5. نقش مجلس چهارم در حفظ و نگهداری جواهرات سلطنتی
در این سال دوباره بحث رسیدگی به جواهرات به طور جدید در مجلس شورای ملی 
مطرح شد. مشروطه خواهان و نمایندگان ملت پس از واقعۀ پناهندگی محمدعلی شاه به 
سفارت روسیه، با پیگیری های خود توانستند یکی از مهم ترین نمادهای سیاسی قدرت 
پادشاه و پشتوانۀ مالی و اقتصادی او را در اختیار خود قرار دهند. وکالی مجلس هم چنین 

بارها از حق قانونی در رسیدگی به وضعیت جواهرات سلطنتی استفاده کردند.
اخبار مربوط به طرح سؤال نمایندگان دربارۀ بررسی جواهرات بالتکلیف در نزد 
احمدشاه موجب شد تا این مسئله در جلسۀ هیئت وزراء )مورخ 4 دلو1300ق/ 25جمادی 
االول1340ق/24ژانویۀ1922م( مطرح شود. در این جلسه کفیل وزارت دارایی صورتی را 
قرائت کرد که ادارۀ محاسبات دولتی از جواهرات نزد شاه تهیه کرده بود که شاه درقبال 
آن ها سندی تحویل نداده بود و مقرر شد تا رئیس الوزراء به توسط شاه زاده شهاب الدوله 
از شاه تقاضا کند که اسناد مربوط به تحویل جواهرات نزد خودش را امضاء کند )متما، 
ب6876، ص106(. دو روز بعد، رئیس الوزراء در جلسۀ هیئت وزرا دربارۀ مذاکراتش با 
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شاه درخصوص دریافت قبوض جواهرات برای سند خرج محاسبات بیوتات بیان داشت 
که شاه پاسخ داده است که این جواهرات فعاًل در سویس ]سوئیس[ است و چون امکان 
دسترسی به آن ها نیست، تحویل صورت دقیق نیز مشکل می نماید. او خواستار آن شده 
بود که بعداز سفر به سویس، اسناد را تحویل دهد؛ بااین همه شاه گفته بود درصورت اصرار 
دولت به هر وسیله ای اسناد را تهیه می کند. رئیس الوزرا به شاه پاسخ داده بود که چون 
این موضوع هم اکنون مطرح شده است و ادارۀ محاسبات بیوتات نیز پیگیر دریافت قبوض 
است، صورت خوشی ندارد که شاه ارائۀ قبوض را به آینده موکول کند. شاه بیان داشته بود 
که این جواهرات قیمت آنچنانی نیز نداشته اند. ولی رئیس الوزراء براساس اطالعات ادارۀ 
محاسبات بیوتات بیان داشته بود که تنها ارزش سه رشته از تسبیح های مروارید از میان 
این جواهرات سه کرور است. شاه ارزش این تسبیح ها را هفتادوپنج هزار تومان اعالم کرد 
و افزود من اقرار می کنم که این تسبیح ها در نزد من است. شاه پس از مذاکرات بسیار و 
دربرابر اصرار رئیس الوزراء دربارۀ ارائۀ قبوض جواهرات، گفته بود اسناد را قبل از حرکت 
سفر فرنگ تحویل خواهد داد. بااین همه در فردای روز حرکت نیز اسناد را تهیه نکرده 
بود و گفته بود اسناد را در کرمانشاه به وزیر جنگ خواهد داد. ازاین رو به وزیر جنگ 
تلگراف زده شد که اسناد مربوطه را از شاه درخواست کند )متما، ب6876، ص107(. در 
11 برج دلو وزیر جنگ تلگراف زد که شاه در کرمانشاه گفته است که اسناد را در قصر 
شیرین تحویل خواهد داد. رئیس الوزراء نیز در تلگرافی به وزیر جنگ پیگیری مجدانه برای 

دریافت اسناد جواهرات را خواستار شد )متما، ب6876، ص113(.
ازطرف دیگر باتوجه به انجام نشدن اقدامی مؤثر، نمایندگان مجلس شورای ملی طرح 
سؤال از دولت را عملی کردند. حاج شیخ اسداهلل، و حاج محمدتقی وکیل الرعایا ازجمله این 
نمایندگان بودند که در هفتادودومین جلسۀ مجلس چهارم، مورخ ششم حوت 1300ش/25 
فوریۀ1922م از رئیس الوزراء )مشیرالدوله( وزیر مالیه دربارۀ وضعیت جواهرات سلطنتی 
کمام،  جلسۀ 72؛  چهارم،  دورۀ  ملی،  شورای  مجلس  مذاکرات  )صورت  کردند  سؤال 

2/130/3/1/97/1؛ 2/130/3/6/97/11؛ 4/29/16/1/14؛ متما، 15/1-4-2-132م(.
تنظیم شده  دربارۀ جواهرات سلطنتی  بخش  در چند  پرسش هایی  این سؤال  در 
بود. پرسش هایی نظیر چگونگی روند بازپس گیری جواهرات از شاه سابق، آزادسازی 
جواهرات از وثیقۀ تّجار و بانک استقراضی، جواهرات فروخته شده توسط کامران میرزا، 
فضای نامناسب و مرطوب محل نگهداری جواهرات و حتی پرسش هایی دربارۀ میزان 
و مقدار جواهرات سلطنتی و وضعیت نگهداری جواهراتی که هیئت مدیرۀ وقت برای 
استفاده در مراسم تشریفات به احمدشاه اختصاص داده بود )مشروح مذاکرات مجلس 
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شورای ملی، دورۀ چهارم، جلسۀ 72؛ کمام، 12/34/6/1/29؛ عین السلطنه، 1377، ج8 
صص 6345، 6346؛ اسناد روحانیت و مجلس، 1375، ج2، ص141؛ متما، 4-15-17-

2-132م(.
ارباب کی خسرو در بخشی از سخنان خود به ذکر جزئیاتی دقیق از جواهرات کسرشده 
و بالتکلیف پرداخت که به نظر می رسید این اطالعات دقیق ازسوی ادارۀ محاسبات بیوتات 
به دست او رسیده است. او ضمن توضیح دقیِق دوازده قطعه از جواهرات خارج شده از 
خزانه بیان داشت: »شنیده می شود در ظرف سنوات اخیره یک جعبه از جواهرات ایران در 
یکی از بانک های سویس به اسم عباس نام امانت سپرده شده است. آیا دولت از آن جعبه چه 
اطالع دارد و آن جعبه را کی سپرده است؟« )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ 

چهارم، جلسۀ 72؛ متما، 16/1-4-2-132م(.
در جلسه ای که بدین منظور تشکیل شد، رئیس الوزرا با بیان اینکه از قبل به او اطالع 
داده نشده بود که نمایندۀ مزبور وارد جزئیات مربوط به جواهرات سلطنتی خواهد شد، از 
دادن پاسخ های دقیق و مفّصل امتناع ورزید و فقط به طورکلی بیان داشت: »کمیسیونی برای 
رسیدگی به خزانۀ دربار و هم چنین ذخایر سلطنتی معین خواهد شد و تحقیق خواهند نمود 
محل هایی که ذخایر هست مناسبت دارد یا ندارد؟ ]...[« و از نمایندگان خواست تا بقیۀ 
سؤاالتشان دراین باره را به دولت بدهند تا نتیجه به عرض مجلس برسد )صورت مذاکرات 
مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، جلسۀ 72؛ متما، 16-4-2-132م(. رئیس مجلس در 13 
حوت سؤاالت ارباب کی خسرو را به ریاست وزراء و به دنبال آن وزارت مالیه ارسال کرد 

)ساکما، 240/19987، صص 89 و 91(.
نمایندگانی که از پاسخ های رئیس الوزراء قانع نشده بودند، در جلسات بعدی مجلس 
هم پاسخ گویی و رسیدگی رئیس الوزراء به این موضوع را خواستار شدند. ارباب کی خسرو 
در جلسۀ 77 مجلس در سال 1340ق/1921م اعتراض خود را به پاسخگونبودن به موقع 
رئیس الوزراء و وزارت مالیه درزمینۀ جواهرات سلطنتی بیان داشت. البته در همان جلسه، 
نامۀ درخواست معرفی سه تن از نمایندگان مجلس شورای ملی برای شرکت در کمیسیون 
بررسی جواهرات سلطنتی قرائت شد )شرح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، 
جلسۀ 77(. در این نامه، ریاست وزراء از آقایان مساوات، حاج شیخ اسداهلل و ارباب 
کی خسرو دعوت کرد تا درصورت تصویب مجلس شورای ملی، ازطرف این مجلس 
به جواهرات و ذخایر سلطنتی منصوب شوند )کمام،  به عضویت کمیسیون رسیدگی 
4/24/11/1/8(. ازسوی هیئت وزرا نیز وزیر دربار، وزیر جنگ، وزیر مالیه، مرآت الممالک 

و مفتاح الملک انتخاب شدند )ساکما، 240/19987، ص90(.
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اخبار این مذاکرات و تصمیم مجلس برای رسیدگی کمیسیون به جواهرات سلطنتی 
دربارۀ  مکرراً  فرنگ  در سفر  او  که  بود  موجب شده  و  بود  رسیده  نیز  شاه  به گوش 
اقدامات کمیسیون و علت تصمیم به جابه جایی محل نگهداری جواهرات از رئیس الوزراء 
)مشیرالدوله( سؤال کند. مشیرالدوله به شاه پاسخ داد که تصمیم به تغییر محل جواهرات 
به علت رطوبت زیاد مکان فعلی و در همان فضای خزانۀ اندرون است. او دربارۀ رسیدگی 
به ثبت و صورت های جواهرات نیز همکاری وزیر دربار را خواستار شد )متما، ن55250، 
ن55252، ن55253، ن55254، ن55255( و تأکید کرد که برای »اِسکات وکال و افکار، 

الزم است اقدام معّجل بشود« )متما، ن55251(.
این اقدامات مختصر هم نتوانست جلوی اعتراضات نمایندگان مجلس را بگیرد. 
ازاین رو حدود چهل تن از نمایندگان مجلس به رهبری کی خسرو شاهرخ در واکنش 
20حوت1300ش/11مارس1922م  به تاریخ  نامه ای  در  وزراء،  و  دولت  پاسخ ندادن  به 
پیشنهادی چهارماده ای را برای تصویب مجلس شورای ملی به رئیس مجلس تقدیم کردند. 
در میان اسامی این نمایندگان نام های کی خسرو شاهرخ و مساوات )از اعضاء کمیسیون 
رسیدگی به جواهرات(، ملک الشعرا بهار، و امین التجار اصفهانی به چشم می خورد. در متن 
این نامه آمده بود: »... ثانیاً به تمام مأمورین دولت علیه در داخله و خارجه تلگراف و کتبًا 
امر شود آنچه از کتب و ذخایر دولتی ایران در هرکجا و نزد هرکسی بیابند اقدام در استرداد 

و ایصال به دولت ایران نمایند.
ثالثاً درحدود هر جزء از سؤال مذکور فوق و آنچه نیز عالوه برآن از اشیاء و ذخایر 
و جواهرات و اسناد دولتی در هر بانک و نزد هرکس باشد اهتمام شود به فوریت تسلیم 
دولت نمایند و درصورت تعلل اگر هریک از مرتکبین و مسئولین که حقوق دولتی دارند 
و کفایت به آن اشیاء و اموال کند حقوقشان توقیف شود، َوااِّل از هرگونه دارائی آن ها که 
کفایت به میزان آن اشیاء و اموال نماید توقیف شود و رفع آن توقیف موکول به اخذ تمامِ 
و کماِل هر جزئی از اجزاء آنچه نزدشان بوده و یا درصورت تفریط موقوف به تأدیۀ تمام 

و کمال ]تمام کمال[ اصل وفرع قیمت صحیح آن خواهد بود.
رابعاً در ظرف اقاًل یک ماه از این تاریخ دولت نتیجۀ اقدامات خود را رسماً به مجلس 
شورای ملی اعالم فرماید ]...[« )کمام، 12/34/6/1/29؛ مشروح مذاکرات مجلس شورای 
ملی، دورۀ چهارم، جلسۀ 78(. تهدید نمایندگان باعث شد که مقامات دولتی با نمایندگاِن 
امضاکنندۀ پیشنهاد مذاکره کنند. بر همین اساس ارباب کی خسرو طی نامه ای به تاریخ 
23حوت1300ش/14مارس1922م به رئیس مجلس شورای ملی اعالم کرد که چون قرار 
است رئیس الوزراء با نمایندگان امضاءکنندۀ نامه گفت وگو کند، لذا بررسی این موضوع از 
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دستور جلسۀ مجلس خارج شود )کمام، 4/14/6/8/639(.
ولی ظاهراً گفت وگوهای دولت و نمایندگان در جلسۀ 90 دورۀ چهارم مجلس 
شورای ملی به نتیجه ای نرسید؛ چراکه چند روز بعد )29حمل1301ش/1922م( ارباب 
کی خسرو در نامه ای دیگر به ریاست مجلس شورای ملی تقاضا کرد که ظرف مدت یک 
هفته، رئیس الوزراء برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود و درغیراین صورت آن پیشنهاد 
چهارماده ای، در مجلس طرح و تکلیف آن در مجلس معین شود )کمام، 4/14/6/8/379(.
سلطنتی  بیوتات  محاسبات  رئیس  سیزده صفحه ای  گزارش  روزها  همین  در 
)مرآت الممالک( حسب درخواست مجلس شورای ملی از وزارت مالیه به مجلس تقدیم 
شد. رئیس بیوتات سلطنتی در این گزارش وضعیت بخش های مختلف بیوتات سلطنتی 
)نظیر کاخ ها، انبارهای سلطنتی، کتاب خانۀ سلطنتی، اسناد دولتی و جواهرات سلطنتی( را 
ارائه داد. در مسئلۀ جواهرات سلطنتی بیان شده بود که جواهرات اصوالً در دو قسمت 
نگهداری می شود: بخش اول جواهراتی است که برای استفادۀ احمدشاه اختصاص داده 
شده است و تحویل صندوق دار دربار، عدل السلطنه، است. بخش دوم نیز جواهرات موجود 
در خزانۀ اندرون است. دربارۀ این جواهرات هم ضمن اینکه به شرایط بد نگهداری آن ها 
اذعان شده بود، گزارش بیان می داشت که بخشی از جواهرات که به دستور احمدشاه برای 
جشن تاج گذارِی او از خزانه استخراج شده است، به خزانه عودت داده شده است و بخش 
دیگری هم پس از مراجعت شاه از سفر فرنگ با تنظیم قبض و رسید به صندوق خانه 
تحویل داده شده است. ولی در زمان تنظیم این گزارش هنوز چند فقره از جواهرات در 

ضبط شاه باقی مانده بود )کمام، 4/24/11/1/8(.
ازاین رو  کند؛  مجاب  کاماًل  را  مجلس  نمایندگان  نتوانست  هم  مزبور  گزارش 
شیخ االسالم )نمایندۀ مردم اصفهان( در جلسۀ علنی مجلس در 28حمل1301ش/1921م 
ضمن اشاره به مختصربودن گزارش وزارت مالیه و اینکه تاریخ راپورت به سه سال پیش 
مربوط است، از رئیس الوزراء سؤال کرد که چه اقداماتی برای حفظ و نگهداری جواهرات 
موجود و آن بخش از جواهراتی که متفرق شده است، انجام شده است؟ رئیس الوزراء 
پاسخ داد که در این مسئله ازطرف دولت به طورکلی اقداماتی انجام شده است؛ ولی او 
بیان نتیجۀ قطعی اقدامات دولت در این زمینه را به آینده موکول کرد )مشروح مذاکرات 
مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، جلسۀ 90(. ازطرف دیگر رئیس الوزراء در نامۀ خود 
به شاه نوشت که نمایندگان از پاسخ های او دربارۀ جواهرات قانع نشده اند و مذاکراتی در 
مجلس می شود که برای مملکت بسیار مضر است. او مقاالت مندرج در روزنامه ها دربارۀ 
وضعیت جواهرات سلطنتی را نیز نامناسب دید و از شاه درخواست کرد که با همکاری 
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وزیر دربار با اعضای کمیسیون، به صورت جواهرات رسیدگی کنند و محل نگهداری 
آن ها را تغییر دهند.

درنهایت در جلسۀ 126 دورۀ چهارم مجلس شورای ملی، وزیر مالیه برای ادای 
اموال  نمایندگان مجلس )مستشارالسلطنه( درزمینۀ  از  توضیحاتی دربارۀ پرسش یکی 
دولتی و جواهرات سلطنتی، در صحن علنی مجلس حاضر شد. وزیر مالیه در توضیحات 
خود به بیان تاریخچۀ نگهداری بیوتات سلطنتی در زمان ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و 
وضع آشفتۀ بیوتات در دورۀ محمدعلی شاه پرداخت. وزیر مالیه دربارۀ جواهرات سلطنتی 
توضیح داد که بخش اعظم جواهرات در خزانۀ اندرون در محلی امن قرار دارد که درِ آن 
به مهر وزیر دربار، وزیر مالیه، صندوق دار و چند نفر مستوفی دربار ممهور است و صورتی 
دقیق و معین دارد. او دربارۀ جواهراتی که در صندوق خانۀ دربار برای استفادۀ احمدشاه 
اختصاص داده شده بود توضیح داد که این جواهرات نیز طبق سند از خزانه به رئیس 
صندوق خانه تحویل می شود. ولی اضافه کرد بخشی از جواهرات را هنوز سند نداده اند؛ 
ولی شاه اظهار کرده است که جواهرات مذکور در اختیار شاه است. »و به طورخالصه از 
خزانۀ دولتی چیزی بدون صورت و عالمت و سند مفقود نشده]است[« )مشروح مذاکرات 

مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، جلسۀ 126(.
با ادای این توضیحات به نظر می رسد نمایندگان مجاب شدند؛ چراکه دیگر تا دورۀ 
بعد مجلس، در مذاکرات مجلس از جواهرات سلطنتی صحبتی نشد. اقدامات مجلس در 
دورۀ چهارم نشانه ای بود از قدرتمندی نمایندگان مجلس و تغییراتی که در فضای سیاسی 
کشور روی داده بود. در این فضا سؤال نمایندگان مجلس دربارۀ جواهرات سلطنتی، شاه 

و هیئت دولت را به پاسخگویی وادار می کرد.

6. شایعات مربوط به رسقت جواهرات و نقش مجلس پنجم در این جریانات
چند سال بعد در سال 1303ش/1924م در جریان تبلیغات مخالفان احمدشاه و سلسلۀ 
قاجار باز موضوع جواهرات سلطنتی و غارت آن ها مطرح شد. شایعات به حدی باال گرفته 
بود که موضوع به صحن علنی مجلس شورای ملی هم کشیده شد. به طورکلی در این ایام 
طرح یک چنین مسائلی بیشتر شایعاتی بود برای تحت فشار قراردادن دربار و دولت و تهییج 
افکار عمومی علیه احمدشاه و به طور اعم علیه سلطنت سلسلۀ قاجار. روزنامه های داخلی 
و خارجی، مطالبی تند دربارۀ سرقت جواهرات سلطنتی می نوشتند که البته بعضاً با اغراض 

سیاسی و برای لطمه زدن به شخص احمدشاه و دولت او همراه بود.
روزنامۀ »شفق سرخ«، احمدشاه را متهم کرد که در سفرش به فرنگ، دریای نور را 
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هم با خود برده است. در میتینگ جمهوری خواهان در مدرسۀ چهارباغ اصفهان، احمدشاه 
را متهم کردند که جواهرات سلطنتی را به اروپا برده است و به مصارف نامشروع خود 

می رساند )عین السلطنه، 1377، ج9، صص 6733 و 6734(.
در پایتخت هم تبلیغاِت سوء برای تخریب احمدشاه و سلسلۀ قاجار ادامه داشت. 
گروهی از شعرا و ترانه سرایان، اشعار و تصانیفی علیه احمدشاه می سرودند و در آن ها 
شاه را به سرقت جواهرات سلطنتی متهم می کردند. برای نمونه عارف قزوینی در یکی از 

غزل های خود سرود:

»َسرِ بازار جنوْن عشق شه ایران را         در اروپا چه خوش انگشت نما خواهد برد
کس نپرسد که آن گنج جواهر کز هند   نادر آورد، شهنشه به چه جا خواهد برد؟! ]...[«

در یکی دیگر از این تبلیغات دربارۀ بردن جواهرات سلطنتی به خارج توسط احمدشاه 
آمده بود:

»شاه و گدا دزد و میرعسس مست              مملکت از هر طرف دچارِ علی جان
آنچه به جا مانده بُرد شه به اروپا                 بِه از این شاه و شاه کارِ علی جان؟!

بِه از این شاه و شاه کارِ علی جان؟!              مهره گرفتن بود ز مارِ علی جان«
)عارف قزوینی، 1342، صص 284، 311(.

مخالفان احمدشاه با درک اهمیت جواهرات سلطنتی در افکار عمومی، به خوبی 
دریافته بودند که با متهم کردن شاه به سرقت جواهرات سلطنتی، همراه با تهییج افکار 
عمومی راحت تر می توانند موقعیت شاه را لرزان کنند. به موازات تبلیغات سوء داخلی 
علیه احمدشاه روزنامه های خارجی هم با انتشار مطالبی -البته بدون مستندات- شاه را 
متهم می کردند که جواهرات سلطنتی را در اروپا می فروشد و برای عیاشی های خود خرج 
می کند. اخبار فروش و به وثیقه گذاشتن جواهرات سلطنتی توسط احمدشاه در اروپا، در 
روزنامه هایی مانند »ایران آزاد«، »پاریس سوار«، »کوشش«، »دیلی کرانیکل«، »االقبال« و 

»دیلی اکسپرس« منتشر می شد )سیدبنکدار، 1390، ص178(.
نهایتاً موضوع به مجلس شورای ملی هم رسید. ضیاءالواعظین یکی از نمایندگان 
مجلس، سؤالش دربارۀ شایعات به وجودآمده درزمینۀ جواهرات سلطنتی را برای دریافت 
پاسخ به رئیس مجلس شورای ملی تقدیم کرد. طبق آئین نامۀ مجلس، سؤال نمایندۀ مزبور 
برای رئیس الوزراء ارسال شد و قرار شد وزیر مالیه در ظرف مدت قانونی برای پاسخگویی 
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در صحن علنی مجلس حاضر شود )ساکما، 240/5890، صص 56، 58، 60(. در سؤال 
ضیاءالواعظین خطاب به رئیس مجلس آمده بود: »ازقرار اخباری که در جرائد ]جراید[ 
خارجه منتشر شده است اعلی حضرت معادل 20 میلیون فرانک جواهرات فروخته اند ]... .[ 

دولت دراین خصوص چه اطالعی دارد؟« )کمام، 5/91/6/1/7(.
وزیر مالیه برای پاسخگویی به سؤال ضیاءالواعظین در جلسۀ 19 دورۀ پنجم مجلس 
شورای ملی حاضر شد. نمایندۀ سؤال کننده ابتدا در نطق خود به ذکری مفصل از سابقۀ 
اقدامات نمایندگان دورۀ چهارم مجلس دربارۀ جواهرات سلطنتی و هم چنین ارائۀ گزارش 
فروش  دربارۀ  به سؤال خود  پرداخت و سپس  بیوتات  ادارۀ محاسبات  رئیس  پیشین 
جواهرات سلطنتی توسط احمدشاه در اروپا پرداخت. مستندات ضیاءالواعظین، اخبار 
مندرج در جراید خارج بود. او برای نمونه بخش هایی از یکی از این روزنامه ها را در صحن 
علنی مجلس قرائت کرد و بیان داشت که شنیده می شود که شاه ضمن خوش گذرانی های 
خود در فرنگ، درحدود بیست میلیون فرانک جواهر فروخته است. این ادعاهای بدون 
مدرک البته باعث اعتراض نمایندگان و متشنج شدن فضای مجلس شد )مشروح مذاکرات 
مجلس شورای ملی، دورۀ پنجم، جلسۀ 19(. ضیاءالواعظین در ادامۀ صحبت های خود از 
روی دیگر روزنامه های اروپایی و هم چنین عربی مطالبی مشابه را بیان کرد. روشن بود که 
در این زمان بیش از آنکه حفظ و حراست جواهرات سلطنتی مطرح باشد، این موضوع 
وسیله ای شده بود برای تخریب موقعیت احمدشاه و به طور کل سلسلۀ قاجار؛ تخریبی 
که در همین صحبت های ضیاءالواعظین هم آشکار بود. او در صحبت های خود ضمن 
تعریف و تمجید بسیار از اقدامات نادرشاه در به دست آوردن خزاین و جواهرات سلطنتی، 
با سخنانی کنایه آمیز دربارۀ بنیان گذار سلسلۀ قاجار اقدامات قهرآمیز آقامحمدخان برای 
به دست آوردن جواهرات سلطنتی از بازماندگان خاندان زندیه و افشاریه را یادآور شد 
)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ پنجم، جلسۀ 19(. این سخنان فضای جلسه 

را متشنج کرد و با اعتراض نمایندگان برای مدتی سخنرانی ضیاءالواعظین قطع شد.
پس از پایان سخنان ضیاءالواعظین، وزیر مالیه برای پاسخگویی در جایگاه حاضر شد. 
بدین منظور از مدتی قبل، ادارۀ محاسبات بیوتات گزارشی راجع به سوابق جواهرات از 
هنگام فتح تهران، و اقدامات هیئت مدیره در سال 1327ق/1909م تا سال های پایانی دورۀ 
قاجار تهیه کرده بود. در این گزارش قید شده بود که در جریان تاج گذاری احمدشاه، در طی 
ده مرتبه )از تاریخ 5ربیع االول1332ق تا 28ذی الحجۀ1333ق / 1914م-1915م( با حضور 
امنای دربار و با رعایت تشریفات قانونی مطابق 49 طغری فرد1 و اسنادِ جواهرات از خزانۀ 
اندرون استخراج شده است. بخشی از این جواهرات نزد خود شاه بوده و بخشی تحویل  1. منظور از فرد، نوعی کاغذ سندی است.
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صندوق خانه بوده است. هم چنین در تاریخ 21جمادی اآلخر1335ق/ 1917م با حضور امنای 
دربار و ادارۀ محاسبات بیوتات از تمام جواهرات تحویل داده شده به صندوق خانه، کتابچه ای 
تهیه شد و به شاه تحویل داده شد. پس از مدتی در 15اسد1302ش/1923م مطابق با یک 
طغری صورت مجلس، با حضور مشیرالدوله، رئیس الوزرا، تعدادی از وزرا و امنای دربار، 
مابقی جواهرات ازجمله سه رشته تسبیح مروارید بسیار اعلی به صندوق خانه تحویل شد. 
درنهایت 21 قلم از جواهرات تحویل داده شده به احمدشاه کسر بود. برطبق این گزارش 
این تعداد از جواهرات با اطالع وزرای مربوطه به ولیعهد، تعدادی از شاهزادگان، و چهار 
تن از علمای شهر اصفهان مرحمت شده بود. این جواهرات شامل دو قطعه نشان روس و 
بخارا، چند حلقه انگشتر الماس برلیان، فالمک1، یاقوت کبود، لعل، تکمه های جواهرنشان، 
ساعت، زنجیر ساعت، قلم تراش و قلم دان نقره بود. در تاریخ 26قوس1302ش/1923م 
با حضور رئیس الوزرا، سردارسپه و سایر وزرا َدرِ خزانۀ اندرون برای مالحظۀ وضعیت 
جواهرات و صحت نگهداری آن ها باز شد. هم چنین قبل از سفر شاه به فرنگ، جواهرات 
صندوق خانه نیز بازدید شد و تحت نظر مستقیم وزارت مالیه درآمد و اتاق مخصوص 
نگهداری این جواهرات به مهر وزیر دربار، دبیرالملک )رئیس محاسبات بیوتات دولتی(، 
صدرالممالک، و عدل السلطنه الک و مهر شد )ساکما، 240/5890، صص 57، 58، 61-65؛ 

متما، ب6876، ص302(.
مبنای پاسخ های وزیر مالیه براساس گزارش ادارۀ بیوتات بود. بااین همه وزیر مالیه 
به لحاظ رعایت برخی از مالحظات از پرداختن به جزئیات گزارش اجتناب ورزید. او در 
ابتداِی سخناِن خود بیان داشت که در سؤالی که به دستش رسیده است یک چنین جزئیاتی 
مطرح نشده است. او تصریح کرد در جواهرات سلطنتی هیچ غارتی نشده است و در ده 
مرتبه ای که جواهرات از خزانۀ اندرون استخراج شده است با رعایت تشریفات قانونی و 
تهیۀ صورت و سند بوده است. او ادامه داد آن مقدار جواهراتی را که ضیاءالواعظین به 
آن ها اشاره کرده است نیز شاه در 15اسد1302ش/1923م طبق صورت به خزانه تحویل 
داده است. او تأکید کرد تعدادی از جواهرات را هم که بهای زیادی نداشته اند و شامل ده 
حلقه انگشتر، دو نشان دولت روس و بخارا و یک دکمۀ یاقوت کبود و دو دستگاه ساعت 
می شوند، شاه به ولیعهد و سایر شاه زادگان هدیه داده است )مشروح مذاکرات مجلس 

شورای ملی، دورۀ پنجم، جلسۀ 19(.
این توضیحات باعث شد تا سایر نمایندگان از قیمت و کیفیت این ده انگشتر از وزیر 
مالیه جزئیات بیشتری بخواهند. وزیر مالیه جواهرات مزبور را اندکی توصیف کرد و اضافه 
کرد که صورت این جواهرات موجود است. دربارۀ قیمت این جواهرات هم توضیح داد 

1. فالمک: نوعی املاس ارزان و رسخ رنگ با 
تراش یک سطحی )فرهنگ عمید(.
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که: »این جواهراتی که در خزانه هست تقویم نشده است، فقط صورتی دارد و شکل و 
ترتیبی؛ آن چیزی که معین شده است شاید 15 هزار تومان الی بیست هزار تومان بیشتر 

نباشد« )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ پنجم، جلسۀ 19(.
در ادامۀ صحبت های وزیر مالیه، ضیاءالواعظین تذکر داد که شاه هنوز به سؤال اصلی 
او دربارۀ شایعۀ فروش بیست میلیون فرانک جواهر در فرانسه -که در روزنامه های اروپایی 
و محافل سیاسی اروپا مطرح شده است- پاسخی نداده است. وزیر مالیه دراین باره پاسخ داد 
که جواهرات سلطنتی طبق ثبت و صورت های وزارت مالیه کسر نشده و شاه جواهرات 
سلطنتی را با خود نبرده است و اگر جواهراتی هم آن طور که می گویند فروخته شده است، 
جواهرات شخصی بوده و به جواهرات سلطنتی ربطی نداشته است )مشروح مذاکرات 

مجلس شورای ملی، دورۀ پنجم، جلسۀ 19(.
با پایان گرفتن این جلسه دیگر در باقی ماندۀ عمر سلسلۀ قاجار موضوع جواهرات 
سلطنتی در مجلس شورای ملی مطرح نشد؛ چراکه خود مخالفان احمدشاه هم می دانستند 
که در جواهرات سلطنتی تصرفی نشده است. منتها مطرح کردن این موضوع و متهم کردن 

شاه به سرقت جواهرات سلطنتی دستاویزی مناسب برای تخریب شاه بود.
حسین مکی دراین باره معتقد است که مخالفان سیاسی احمدشاه در همان ایام نیز 
از حقیقت امر مطلع بوده اند؛ کمااینکه پس از انقراض سلطنت قاجار و رسیدگی مجدد به 
صورت اموال و جواهرات سلطنتی مشخص شد که چیزی از این اموال کسر نشده است 

)مکی، 1370، ص242(.
با انقراض سلسلۀ قاجار و آغاز سلسلۀ پهلوی جواهرات سلطنتی به مقامات تازه 
با وقایع شهریور 1320ش/1941م  اواخر دورۀ رضاشاه و مقارن  تحویل شد؛ ولی در 
شایعات و اتهامات بی پایه ای که درزمینۀ سرقت جواهرات سلطنتی به احمدشاه وارد شده 

بود، متوجه شخص رضاشاه هم شد.

7. نتیجه
به دنبال پایان استبداد صغیر و فتح تهران، هیئت مدیره و دولت مشروطه با مشکالت فزایندۀ 
اقتصادی روبه رو شد. یکی از راه های مدنظر برای به دست آوردن منابع مالی تازه، استفاده 
از جواهرات سلطنتی بود. مشکالت فزایندۀ اقتصادی در این دوره موجب شد تا افرادی 
در دولت و مجلس با هدف تأمین منابع مالی تازه، برای رهن گذاری و یا فروش بخشی از 
جواهرات سلطنتی اقداماتی انجام دهند. انتشار این اخبار موجب شد تا دولت ها، بانک ها 
و شرکت های تجاری کشورهای بریتانیا، روسیه و آمریکا در این موقعیت آشفته به فکر 
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بهره برداری از این مجموعۀ ارزش مند بیفتند؛ ولی حساسیت افکار عمومی، ارزش ملی و 
فرهنگی این مجموعه، و اختالف نظرهایی دربارۀ این موضوعات از تحقق این امر مانع شد.
ازطرف دیگر باتوجه به برقراری نظام مشروطه و نظارت مجلس شورای ملی بر 
دارایی های دولت، جواهرات سلطنتی نیز دیگر جزو دارایی های شخصی پادشاه نبود و 
به عنوان جواهرات مورداستفادۀ مقام سلطنت، زیرمجموعۀ اموال دولتی قرار گرفته بود. 
باتوجه به اهمیت بسیار زیاد ملی و مالی این مجموعه، حساسیت های بسیار زیادی بر این 
مجموعه وجود داشت؛ به گونه ای که بازوهای نظارتی نظام مشروطه یعنی مجلس شورای 
ملی و زیرمجموعه های آن نظیر ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی با حساسیت بسیار بر حفظ 
و نگهداری این مجموعه نظارت می کردند. اهمیت این مجموعه موجب شد تا در اواخر 
دورۀ قاجار، مخالفان سیاسی این سلسله برای ضربه زدن به موقعیت شاه، او را به تصرف 
در جواهرات سلطنتی متهم کنند و از این کار به عنوان حربه ای برای تخریب سلسلۀ قاجار 
استفاده کنند. ولی بررسی اسناد و مدارک موجود نشان می دهد ازآنجاکه احمدشاه خود را 
پادشاه نظام مشروطه می دانست، از تصرف در مجموعۀ جواهرات سلطنتی اجتناب ورزید 
و آن بخش از جواهراتی را نیز که برای استفادۀ مقام سلطنت در اختیار داشت، در سال های 
پایانی سلطنت خود به خزانۀ دولتی عودت داد و بنابراین مجموعۀ جواهرات سلطنتی ایران 
بدون کم وکاست به سلسلۀ بعدی انتقال یافت. در این دوره جواهرات سلطنتی نه به رهن 
گذاشته شد و نه به فروش رفت؛ بنابراین جواهرات سلطنتی در بهبود اوضاع اقتصادی 

کشور تأثیری به جای نگذاشت.

منابع
اسناد

الف: اسناد منترشنشده

ساکما )sākmā(: سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران
240/5890، صفحات 56، 57، 58، 60، 65-61.

240/7126، صفحات 102، 104، 106، 107، 108، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 117، 118، 119، 
.126 ،125 ،123 ،122 ،121 ،120

مصاحبۀ تاریخ شفاهی با نصرت اهلل خازنی، شمارۀ ثبت مصاحبه: 673، در تاریخ 82/4/1 توسط نیک نفس، 
ضمیمۀ شمارۀ 164.

240/19987، صفحات 89، 90، 91.
کِمام )kemām(: کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

جواهرات سلطنتی  درمنازعات 
سیاسی سال های ...



54
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

4/29/16/1/14؛  4/24/11/1/8؛  2/130/3/6/97/11؛ 4/14/6/8/379؛ 4/14/6/8/639؛  2/130/3/1/97/1؛ 
5/91/6/1/7؛ 12/34/6/1/29.

اِستادوخ )estādux(: ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
1328، ک15، پ1، ص127؛
1328، ک44، پ5، ص17؛

1328، ک65، پ2، صص 17، 25، 28، 29، 30، 31، 32، 55؛
1329، ک15، پ3، صص 16 و 22؛

1329، ک52؛ پ45، ص76؛
1330، ک21، پ2، صص 4 و 8؛

1330، ک25، پ38، صص 9 و 10.
ُمتما )motmā(: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران

ب6876، صفحات 106، 107، 113، 302.
15/1-4-2-132م؛ 16-15-4-2-132م؛ 16/1-4-2-132م؛ 17-4-2-132م؛ 31-44-144م.

ن55250؛ ن55251؛ ن55252؛ ن55253؛ ن55254؛ ن55255؛

ب: اسناد منترششده

اسناد روحانیت و مجلس. )1375(. )ج2(. )غالم رضا فدایی عراقی، ناظر؛ منصوره تدین پور، کوشش گر(. 
تهران: کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

کتاب

تقی زاده، سیدحسن. )1368(.زندگیطوفانی:خاطراتسیدحسنتقیزاده. )ایرج افشار، کوشش گر(. 
تهران: انتشارات محمدعلی علمی.

ساروی، محمد فتح اهلل بن محمدتقی. )1371(.احسنالتواریخ)تاریخمحمدی(. )غالم رضا طباطبایی مجد، 
کوشش گر(. تهران: امیرکبیر.

شیرازی )خاوری(، میرزا فضل اهلل. )1380(. تاریخذوالقرنین:نامۀخاقان. )ج1(. )ناصر افشارفر، محقق و 
مصحح(. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

صورت مذاکرات مجلس شورای ملی )لوح فشرده(.
عارف قزوینی، میرزاابوالقاسم. )1342(.کلیاتدیوان. )عبدالرحمن سیف آزاد، کوشش گر(. تهران: امیرکبیر.
عین السلطنه )قهرمان میرزا سالور(. )1377(.روزنامۀخاطراتعینالسلطنه. )ج4، ج8، ج9(. )مسعود سالور 

و ایرج افشار، کوشش گران(. تهران: انتشارات اساطیر.

سیدمسعود  سیدبنکدار



55
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

کتابآبی:گزارشهایمحرمانۀوزارتامورخارجۀانگلیسدربارۀانقالبمشروطۀایرانجهشتمدر
تاریخ9مارس1912تا15فوریۀ1913. )1369(. )احمد بشیری، کوشش گر(. تهران: نشر نو.

کتابنارنجی:اسنادسیاسیوزارتخارجۀ]روسیۀتزاری[دربارۀرویدادهای]انقالبمشروطۀ[ایران.
)1368(. )پروین منزوی، مترجم(. تهران: پرواز.

مکی، حسین. )1370(.زندگانیسیاسیسلطاناحمدشاه. تهران: امیرکبیر.
ملکم، سرجان. )1380(. تاریخکاملایران. )میرزااسماعیل حیرت، مترجم(. تهران: افسون.

یسلسون، آبراهام. )1368(.روابطسیاسیایرانوآمریکا1883-1923م/1300-1340ق. )محمدباقر آرام، 
مترجم(. تهران: امیرکبیر.

مقاله

سیدبنکدار، سیدمسعود. )1390(. »بررسی نقش نظارتی مجلس شورای ملی بر جواهرات سلطنتی در 
دورۀ پهلوی اول«. فصل نامۀ علمی تخصصیاسنادبهارستان، سال اول، پائیز 1390، ضمیمه، صص 

.192-177
سیدبُنَکدار، سیدمسعود؛ امامِی جمعه، وحید. )1398(. »بررسی اسنادی وضعیت اموال دولتی )بیوتات 
سلطنتی( در دورۀ احمدشاه قاجار )مطالعۀ موردی: کاخ گلستان(«. فصل نامۀ علمی پژوهشی تاریخنامۀ

ایرانبعدازاسالم، سال دهم، شمارۀ 21، زمستان 1398، صص 32-1.

English Translationof References 

Documents

A(Unpublished documents

Edāre-ye AsnādvaTārix-e Diplomāsi-ye Vezārat-e Omur-e Xārejeh )Estādox( )Depart-

ment of Diplomatic Documents and History of the Ministry of Foreign Affairs(:

 1328, Box 15, Folder 1, p. 127;

 1328, Box 44, Folder 5, p. 17;

1328, Box 65, Folder 2, pp. 17, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 55;

 1329, Box 15, Folder 3, pp. 16, 22;

 1329, Box 52, Folder 45, p. 76;

 1330, Box 21, Folder 2, p. 4, 8;

 1330, Box 25, Folder 38, p. 9, 10.[Persian]

Ketāb-xāne, MuzevaMarkaz-e Asnād-e Majles-e Šorā-ye Eslāmi )Kemām( )Library, 

جواهرات سلطنتی  درمنازعات 
سیاسی سال های ...



56
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

Museum and Document Center of Iran Parliament(:

 1/97/1/130/2; 11/97/6/3/130/2; 379/8/6/14/4; 639/8/6/14/4; 8/1/11/24/4; 

14/1/16/29/4; 7/1/6/91/5; 29/1/6/34/12.[Persian]

Mo’assese-ye Motāle’āt-e Tārix-e Mo’āser-e Irān )Motmā( )Institute for Iranian Con-

temporary Historical Studies( )www.IIchs.org(:

pp. 106, 107, 113, 302.[Persian] ,ب 6876 

.م; 132-2-4-15-16م;132-2-4-1/16م; 132-2-4-17م; 144-44-31م1/132-2-4-15 

[Persian].ن55250; ن55251; ن55252; ن55253; ن55254; ن55255 

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

chives Organization of Iran(:

240/5890, pp. 56, 57,58, 60, 61 – 65;

240/7126, pp. 102, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117,

118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126.[Persian]

“Mosāhebe-ye Tārix-eŠafāhi bā Nosratollāh-e Xāzeni” )Interview of Oral History 

with NusratullahKhazeni(,Interview record no.: 673, in 82/4/1 / 22 June 2003, 

interviewed by Niknafs, attached to no. 164.

19987/240, pp. 89, 90, 91.[Persian]

B(Published documents

“Asnād-e rohāniyat va majles” )Documents of the clergy and parliament( )vol. 2(. 

)1375/1996(. Supervised by GholamrezaFadaeiAraghi; Edited by MansourehTa-

dayyonpour. Tehran: Ketāb-xāne, Muze va Markaz-e Asnād-e Majles-e Šorā-ye 

Eslāmi )Kemām( )Library, Museum and Document Center of Iran Parliament(.

[Persian]

Books

ArefGhazvini, Mirza Abolghasem. )1342/1963(. “Kolliyāt-e divan” )Complete works 

of Aref Ghazvini(. Edited by Abd Al-Rahman Seif Azad. Tehran: Amir Kabir.

[Persian]

Eyn Al-Saltaneh )Ghahreman Mirza Salour(. )1377/1998(. “Ruznāme-ye xāterāt-e 

سیدمسعود  سیدبنکدار



57
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

‘Eynossaltaneh” )The daily memoirs of Eyn Al-Saltaneh( )vols. 4, 8, 9(. Edited by 

MasoudSalour&IrajAfshar. Tehran: Asātir. [Persian]

“Ketāb-e ābi: Gozāreš-hā-ye mahramāne-ye vezārat-e omur-e xāreje-ye 

Engelisdarbāre-ye enqelāb-e mašrute-ye Irānjeld-e haštomdar t šrix-e 9 

Mārs-e 1912 tā 15 Fevriyeh 1913” )Blue book: Confidential reports of the Brit-

ish Foreign Office on the Constitutional Revolution of Iran, Volume VIII, March 

9, 1912, to February 15, 1913( )vol. 8(. )1369/1990(. Edited by Ahmad Bashiri. 

Tehran: Našr-e No.[Persian]

“Ketāb-e nārenji: Asnād-e siāsi-ye vezārat-e xāreje-ye [Rusiye-ye tezāri] darbāre-

ye ruydād-hā-ye [enqelāb-e mašrute-ye] Irān” )Orange book: Political docu-

ments of the Foreign Ministry [Tsarist Russia] on the events [of the Constitutional 

Revolution] in Iran(. )1368/1989(. Translated by ParvinMonzavi. Tehran: Parvāz.

[Persian]

Makki, Hossein. )1370/1991(. “Zendegāni-ye siāsi-ye Soltān Ahmad Šāh” )Political 

life of Sultan Ahmad Shah(. Tehran: Amir Kabir.[Persian]

Malcolm, Sir John. )1380/2001(. “Tārix-e kāmel-e Irān” )History of Persia(. Translated 

by Mirza EsmaeelHeyrat. Tehran: Afsun.[Persian]

Saravi, Mohammad FathollahIbn Mohammad Taghi. )1371/1992(. “Ahsan-ot-

tavārix:Tārix-e Mohammadi” )Ahsan Al-TawarikhTarikh Mohammadi(. Edited 

by GholamrezaTabatabaeiMajd. Tehran: Amir Kabir. [Persian]    

Shirazi )Khavari(, Mirza Fazlollah. )1380/2001(. “Tārix-e zol-qarnein: Nāme-ye 

Xāqān” )XavariSirazi:Tarix -e Zol-Qarneyn( )vol. 1(. Researched and edited by 

NaserAfsharfar. Tehran: Sāzmān-e ČāpvaEntešārāt-e Vezārat-e FarhangvaEršād-e 

Eslāmi)Ministry of Culture and Islamic Guidance Directorate(. [Persian]

Taghizadeh, Seyyed Hasan. )1368/1989(. “Zendegi-ye tufāni” )Stormy life: Memoirs 

and diaries of Seyyed Hasan Taghizadeh(. Edited by IrajAfshar. Tehran: ‘Elmi.

[Persian]

“Surat-e Mozākerāt-e Majles-e Šorā-ye melli” )Minutes of the National Assembly(. 

)Compact Disk(.[Persian]

Yeselson, Abraham. )1368/1989(. “Ravābet-e siāsi-ye Irān va Āmrikā 1883 – 1923 

جواهرات سلطنتی  درمنازعات 
سیاسی سال های ...



58
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

AD / 1300 – 1340 AH” )United States- Persian diplomatic relations 1883-1921(. 

Translated by Mohammad Bagher Aram. Tehran: Amir Kabir.[Persian]

Articles

SeyyedBonakdar, SeyyedMasoud. )1390/2011(. “Barresi-ye naqš-e nezārati-ye majles-e 

šorā-ye melli bar javāherāt-e saltanatidardowre-ye Pahlavi-ye Avval” )Investigat-

ing the supervisingrole of the National Assembly on royal jewelry in the First 

Pahlavi Period(. Fasl-nāme-ye ‘ElmiTaxassosi-ye Asnād-e Bahārestān, 1st year, 

Fall 1390 / 2011, attachment, pp. 177 – 192.[Persian]

SeyyedBonakdar, SeyyedMasoud; &EmamiJom’eh, Vahid. )1398/2020(. “Barresi-ye 

asnādi-ye vaz’eeyat-e amvāl-e dowlati )Boyutāt-e saltanati( dardowre-ye Ahmad 

Šāh-e Qājār )Motāle’e-ye Moredi: Kāx-e Golestān” )Studying the status of state 

properties )royal households( according to documents during Ahmad Shah Qajar 

period )Case study: Golestan Palace((. Fasl-nāme-ye ‘ElmiPažuheši-ye Tārix-

nāme-ye Irān-e Ba’dazEslām)Journal ofIranian Islamic Period History(, 10)21(, 

Winter 1398 / 2020, pp. 1 – 32.[Persian]

سیدمسعود  سیدبنکدار





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

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

Digital Object Identifier)DOI(:10.30484/GANJ.2021.2761

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

  Vol. 31, No. 4, Winter 2022  | pp:  60 - 85 )26( | Received: 13, Jan. 2020 | Accepted:19, Sep. 2020

Ganjine-Ye Asnad
»124«

Abstract:

Purpose: To analyze the process of issuing printing and publishing licenses and to study its formal 

and content structure from the beginning of Nasser al-Din Shah to the end of the Qajar rule

Method and Research Design: The data are extracted from library and archival sources and 

mainly from the archives of the National Documents Organization, and considering the nature of 

this type of documentary research, the research method will be descriptive and analytical

Findings and Conclusion: Publishing licenses are of special importance as the initial stage of 

publishing a magazine and a book. Books and especially newspapers in this period went through a 

special administrative process for publication. Examining the relevant licenses along with the laws 

and administrative procedures affecting the licensing process is one of the main and important 

issues in this article. It should be noted that these documents, in most cases, followed a specific 

structure, but in some from publishing licenses due to non-completion of documents by the ap-

plicant, it is possible to see differences and distinctions in the structure and content of licenses.
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1. مقدمه
نخستین مجوزهای چاِپ کتاب و نشریه، در اواسط حکومت ناصرالدین شاه و در راستای 
ورود افکار تجددخواهانه به ایران صادر شدند. صدور این مجوزها و هم چنین سانسور 
مطبوعات و کتب و جلوگیری از ترجمۀ آن ها، را وزارت انطباعات و زیرنظر اعتمادالسلطنه 

و شخص شاه انجام می داد.
اسناد مربوط به مجوزهای چاپ و نشر و هم چنین سانسور کتب و مطبوعات، در 
برخی کتاب خانه ها و مراکز اسنادی موجود است و جزو سندهایی محسوب می شود که تا 
به امروز هم، ماهیت خود را حفظ کرده اند. کتبی در این زمینه وجود دارد که به ارائۀ این 
اسناد )البته نه به طورکامل( اکتفا کرده اند. نکته ای که وجود دارد و سعی شده است در این 
مقاله به آن پرداخته شود، بررسی این مجوزها ازمنظر سندشناسی و تغییروتحول این اسناد 

طی بازۀ زمانی مدنظر است.
براین اساس، دو پرسش اصلی این مقاله را این گونه می توان بیان کرد:

1. مجوزهای چاپ و نشر از چه جایگاهی برخوردار بوده اند و قوانین مطبوعات این دسته از 
اسناد را با چه تغییروتحوالتی همراه کرده است؟

2. مجوزهای چاپ و نشر از ابتدای دورۀ ناصری تا پایان حکومت قاجار، ازلحاظ شکلی و 
محتوایی چه ساختاری داشته اند؟

برای پاسخ به پرسش های مطرح شده، ابتدا جایگاه مجوزهای چاپ و نشر در پیش و پس از 
تصویب قانون مطبوعات، و سپس ساختار شکلی و محتوایی این مجوزها بررسی می شوند.

2. مجوزهای چاپ و نرش در پیش از تصویب قانون مطبوعات
پیش از دورۀ ناصری و با تالش های عباس میرزا و میرزاابوالقاسم قائم مقام فراهانی گروهی 
از محصالن ایرانی با هدف آموختن علوم و فنون جدید به اروپا اعزام شدند. یکی از این 
افراد میرزامحمدصالح شیرازی بود. اولین ثمرۀ تالش های پیگیر میرزاصالح برای ترویج 
افکار آزادی خواهانه، انتشار نخستین روزنامۀ فارسی در ایران بود. این روزنامه را باید یکی 
از اساسی ترین پایه های فرهنگ و تمدن جدید در ایران دانست )کهن، 1360، ص13(. 
او در بازگشت به ایران و با وقفه ای طوالنی سرانجام در سال 1252ق/1215ش به انتشار 

نشریه ای موسوم به کاغذ اخبار دست زد.
با انتشار پیش شمارۀ نشریۀ مشهور به کاغذ اخبار در دورۀ پادشاهی محمدشاه قاجار 
و صدارت مالعباس ماکویی معروف به حاجی میرزاآقاسی ایروانی در رمضان 1252ق/ 
آذر و دی 1215ش در تهران، حیات روزنامه نگاری -به مفهوم امروزی- در ایران بنیاد 

گرفت )قاسمی، 1380، ص26(.
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مجوزی از نشریۀ کاغذ اخبار تا به امروز به دست نیامده است و اطالعات مربوط به 
چگونگی چاپ این نشریه و مطالب آن تنها به بازتابی محدود است که در منابع عصر 

قاجار و در برخی از روزنامه های آن دوران داشته است.
جریان مطبوعات در دوران ناصرالدین شاه قاجار را به علت تفاوت هایی که در شیوۀ 
روزنامه نگاری و شکل و محتوای مطبوعات و نهادهای نظارتی بر انتشار آن ها به وجود آمد 

کم وبیش به سه دورۀ کاماًل مجزا می توان تقسیم کرد:
- دورۀ اول از سال 1265ق تا سال 1277ق ادامه پیدا کرد. ویژگی اصلی و مهم این 
دوران حضور شاه در تشکیالت مطبوعاتی بود. اکثر روزنامه های این دوران نظیر وقایع 

اتفاقیه، تحت نظارت مستقیم شاه منتشر می شدند.
- دورۀ دوم از سال 1277 تا سال 1287ق ادامه پیدا کرد. ناصرالدین شاه که از مدت ها 
قبل سفرهای فرنگ خود را آغاز کرده بود و تحت تأثیر تمدن و پیشرفت های غرب قرار 

داشت، تصمیم گرفت تا در دستگاه حکومتی خود شش وزارت خانه تأسیس کند.
در سال 1277ق به دستور و فرمان ناصرالدین شاه کارهای دولت بین شش وزارت خانه 
تقسیم شد که عبارت بودند از: داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، وظایف و علوم. وزیران 
این وزارت خانه ها دربرابر صدراعظم مسئولیت نداشتند و از شخص شاه دستور می گرفتند 

)شمیم، 1389، ص176(.
مطبوعات، همراه با پیدایش مدارس و رسوخ افکار اروپایی، بازاری مناسب برای 
خواندن و نوشتن در کشور ایجاد کردند و نخستین رشته های ارتباط فرهنگی را بین 

روشن فکران و تحصیل کرده ها و مأموران دولتی پدید آوردند )موالنا، 1358، ص79(.
این  شد  مقرر  و  گرفت  قرار  علوم  وزارت  برعهدۀ  روزنامه ها  انتشار  بر  نظارت 
اخبار و  انتشار  بودند و وظیفه ای جز  بر روزنامه هایی که هم چنان دولتی  وزارت خانه 
موضوعات درباری نداشتند، نظارت کند. با بررسی روزنامه های منتشره در بازۀ زمانی 
دورۀ دوم پادشاهی ناصرالدین شاه، نظیر روزنامچۀ اخبار دارالخالفۀ طهران، می توان به 
دخالت نکردن وزارت علوم در فرمان های شاه در حوزۀ مطبوعات، پی برد. این روزنامه نیز 
به دستور ناصرالدین شاه و در راستای هدفی که او برایش مشخص کرده بود، منتشر می شد.
در زمان ناصرالدین شاه مجوز به معنای امروزی آن مطرح نبوده است و باوجود حضور 
وزارت خانۀ علوم در دورۀ دوم جریان های مطبوعاتی، اسنادی از درخواست افراد برای 
انتشار نشریه وجود ندارد. این خود دلیلی بر دولتی بودن روزنامه در این دوران و هم چنین 

رواج روزنامه و روزنامه خوانی در بین اقشار باالی اجتماع و درباریان است.
- دورۀ سوم از سال 1287ق آغاز شد و تا سال 1313ق ادامه پیدا کرد. این دوره 
با مرگ  ایران عصر قاجاری شروع شد و  با آغاز زمزمه های تغییروتحول در  هم زمان 

فراینــد صــدور مجوز چــاپ و 
نــرش  ...
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ناصرالدین شاه به پایان رسید. همان طورکه پیش تر هم اشاره شد، از دورۀ دوم جریان های 
مطبوعاتی در زمان ناصرالدین شاه و با شکل گیری وزارت خانه در ایران، صدور اجازه نامه 
برای مطبوعات برعهدۀ وزارت علوم گذاشته شد؛ هرچند که وزارت خانۀ مذکور عماًل 
دخالتی در این امر نداشت. به مرورزمان و با افزایش آگاهی افراد، خواسته ها نیز تغییر کرد 
و صحبت هایی از اجرای مقررات و دستورها طبق )قانون( شنیده می شد. ناصرالدین شاه 
دربرابر خواسته ها کوتاه آمد و با افزایش دادن وزارت خانه ها و اجرای فرمان ها در چارچوب 

قانون، گامی در نزدیک شدن کشور به انقالب مشروطه برداشت.
تعداد وزارت خانه ها به مرورزمان و برحسب مقتضیات و احتیاجات کشور تا سال 
1283ق به هفت و در سال 1289ق به پیشنهاد حاجی میرزاحسین مشیرالدوله )سپه ساالر( 
به نه وزارت خانه به شرح زیر رسید: داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، علوم، فواید 
عامه، تجارت و زراعت، دربار. ضمناً بر اختیارات صدراعظم افزوده شد و به وزیران نیز 

اختیارات بیشتری اعطا شد )شمیم، 1389، ص176(.
یکی از وزارت خانه هایی که در دورۀ سوم تأسیس شد، وزارت انطباعات بود و یکی 
از ادارات آن به نام دارالطباعه وظیفۀ نظارت بر تنظیم مطالب و انتشار روزنامه های دولتی را 

داشت و تاحدودی توانست به عنوان نهادی دولتی در این حوزه عمل کند.
ادارۀ دارالطباعۀ مبارکه با هدف رسیدگی به وضع مطالب و نحوۀ نشر روزنامه های 
دولتی تأسیس شد و ریاست آن از مشاغل مهم محسوب می شد و غالباً این مسئولیت 

به عهدۀ افراد باکفایت و شایسته بود )رابینو، 1380، ص20(.
فعالیت های اعتمادالسلطنه درزمینۀ مطبوعات، ازآن جهت اهمیت دارد که او در سال 
1287ق ازجانب ناصرالدین شاه قاجار ادارۀ روزنامۀ رسمی و دارالترجمۀ دولتی را عهده دار 
شد. او هم چنین در سال 1300ق ریاست وزارت خانۀ تازه تأسیس انطباعات را نیز برعهده 

گرفت. اعتمادالسلطنه دربارۀ مطبوعات دیدگاه خود را داشت:
روزنامۀ رسمی هر اقلیمی مرآت )پلتیک( دولت آن جاست. عالوه آنکه احوال و اخبار 
و اوضاع و حوادث و مراتب و مناصب و درجات و ترقیات و غیرها همه ]را[ از زبان 
روزنامه می باید شنید. دولت ایران قبل از ظهور این سلطنِت جاودان آیت جریده ای نداشت 

ه1 تهی بود. و خزانۀ مملکت از فواید نامحصور و خصایص غیرمحدود آن بِالَْمرِّ
در سال چهارم از جلوس همایون، اراده و مشیِت شاهنشاه دوران -که الیزال بر ترقی ملت 
ایران مقصور2 است- به ایجاد روزنامه قرار گرفت و این کار به تدریج مثل سایر شعب خدمات 
این دولْت بزرگ شد و ادارۀ وسیع تشکیل یافت و اول نمرۀ این روزنامه که از طبع خارج گردید، 

مورخ به روز جمعه 2 ربیع الثانی سنۀ 12673 بود )اعتمادالسلطنه، 1363، ص142(.

1. ِباْلَمرِّه: به کلی؛ کامالً.

2. مقصور: منحرص؛ مختص.
که  است  ذکر  به  الزم   .3
 1267 ربیع الثانی   5 جمعه 
بوده و 2 ربیع الثانی سه شنبه 

بوده است.
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اعتمادالسلطنه کاماًل می دانست که روزنامه یکی از ارکان اصلی بیداری و پرورش 
افکار جامعه است. شاید به همین علت بود که در مواجهۀ ناصرالدین شاه با برخی از 
انتقادات به حکومت ازجانب روزنامه های فارسی زبان منتشره در خارج از ایران، برای 
نخستین بار پیشنهاد سانسور در کتب را که پیش زمینه ای برای سانسور مطبوعات بود مطرح 

کرد.
چون بعضی از مطبوعاِت بعضی از ممالک که مشتمل بر طعِن طریقی1 و َقْدِح فریقی2و 
یا هجای شخصی و یا هزل فاحشی بود، به لحاظ مبارِک این پادشاه ُقدس اِکتناه3می رسید، 
از انتشار آن ها همواره آثار کراهت بر جبین همایون هویدا بود تا وقتی که رسالۀ هجو 
]نوشتۀ[ ساللۀ شیخ هاشم شیرازی مطبوعۀ بمبئی را به طهران آوردند و نسخه ای به حضور 
مهرظهور بردند. از مشاهدۀ آن اشعار ناسزاوار در حق آن دانشوران بزرگوار نعوذباهلل من 
غضب اهلل، شعلۀ خشم شاهنشاهی زبانه زدن گرفت و در وقْت4 به تحجیر و اعدام تمام آن 
نسْخ فرمان رفت. بندۀ نگارنده حاضر درگاه بود معروض نمود که در دولت های اروپیه 
سد راه این عیب را از ممالک خویْش دایرۀ تفتیش ایجاد کرده اند و اسم آن سانسور است 
و چون شرحی از شرایط و شئون آن براندم، بر خاطر مبارک پسندیده آمد و فرمان رفت تا 
هم در تحت نظر این خانه زاد، درحدود ایران، سانسور ایجاد شود و از آن وقت، باز راه این 

عیب بسته است و رشتۀ این تجارت گسسته )اعتمادالسلطنه، 1363، ص159(.
انتشار مطبوعات دولتی در زمان مظفرالدین شاه قاجار نیز ادامه پیدا کرد. او که با نشر 
جراید مخالفتی نداشت، زمینه را برای چاپ نوع دیگری از روزنامه در دوران حکومت 

خود فراهم کرد که دولتی نبود و با دستور و تأیید وزارت انطباعات منتشر می شد.
به  انطباعات صورت می گرفت و  اجازۀ وزارت  با  انتشار جراید غیردولتی حتماً 
پیشنهاد وزارت خانۀ مذکور، صدراعظم حکمی مبنی بر انتشار روزنامه صادر می کرد و 
گاهی در موارد مخصوصی باز به حکم صدراعظم از انتشار مجله و یا روزنامه جلوگیری 

می شد )صدر هاشمی، 1363، ص6(.
روزنامه های غیردولتی در انتشار مطالب خود به هیچ وجه آزادی نداشتند و موظف 
بودند که قبل از چاپ و انتشار روزنامه محتوای آن را به حضور وزارت انطباعات برسانند 
و درصورت تأیید رئیس یا نمایندۀ وزارت خانه، آن را نشر و توزیع کنند. ناصرالدین شاه 
ایتالیایی را  آنتوان دومونت ُفرت  در سفر دوم خود به فرنگ، در سال 1295ق، کنت 
برای اصالح نظمیه به سبک اروپایی به استخدام خود درآورد. کنت دومونت نیز در مدت 
مأموریت خود در ایران کتابچه ای را تنظیم کرد که از قوانین جدیدی سخن می گفت. 
مادۀ هشت این کتابچه از قانونی برای چاپ کتب سخن می گفت که افراد درصورت 

1. طریق: مذهب؛ مسلک؛ روش.
2. فریق: گروه؛ دسته؛ جامعت.

3. ُقدس اِکتناه: پاک طینت؛ پاک فطرت.
4. در وقت: در لحظه؛ بالفاصله؛ فی الفور.
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رعایت نکردن آن با برخورد قهری نظمیه مواجه می شدند. کسی که کتابی انتشار دهد 
که برضد مذهب، دولت و ملت بوده باشد از پنج الی پنجاه سال حبس خواهد داشت 

)اتحادیه، 1377، ص146(.
ازدیاد روزنامه های داخلی و خارجی و هم چنین انتشار جراید غیردولتی در دوران 
مظفرالدین شاه، کنترل هرچه بیشتر محتوای روزنامه ها و هم چنین سخت گیری در صدور 
اجازه نامه ازجانب وزارت انطباعات را ضروری تر می کرد. از نقش و حضور شخص شاه 
نسبت به دورۀ قبل کاسته شده بود و نظارت را صدراعظم و وزیر وزارت خانه انجام 
می دادند. حضور صدراعظم هایی چون امین السلطان و عین الدوله و هم چنین محمدباقرخان 
ادیب الممالک -که پس از مرگ اعتمادالسلطنه عهده دار ریاست وزارت انطباعات شد- 
روزنامه نگاری را با سختی های خاص خود مواجه کرد. دراین میان روزنامه نگاران مدام 
درخواست های مکرر خود مبنی بر آزادی مطالب منتشره در نشریات را به وزارت خانه 
برای  اقشار جامعه  دیگر  راستای تالش  این تالش ها سرانجام و در  ارسال می کردند. 
برقراری آزادی و قانون در ایران عصر قاجار و هم زمان با امضای فرمان مشروطیت در 
سال 1324ق نتیجه داد و صدور اجازه نامه در حوزۀ اختیارات وزارت معارف و اوقاف 

)وزارت انطباعات( قرار گرفت.

تصویر 1
صفحۀ نخست روزنامۀ تربیت:اجازه نامۀ 
وزارت انطباعات در گوشۀ سمت راست 

برگ نخست روزنامه
اسناد  و  کتاب خانه  آرشیوی  )پایگاه 

دانشگاه تهران(
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پس از صدور فرمان مشروطه، وزارت انطباعات 7 ماه و 16 روز برقرار بود و با 
دو حکم، محمدحسن اعتمادالسلطنه در سمت وزیر انطباعات ابقا شد. در این مدت دو 
نوع مجوز انتشار نشریه صادر می شد: )آزاد( و )تحت نظارت وزارت انطباعات(. بعضی 
افراد نیز هم چون گردانندگان انجمن تبریز بدون کسب مجوز از مرکزنشیناْن نشریه منتشر 

می کردند )قاسمی، 1389، ص22(.
این رویه تا تاریخ 6صفر1325ق ادامه پیدا کرد. در این زمان، ساختار دولت به هشت 
وزارت خانه تغییر کرد و امور مطبوعات به ادارۀ معارف و اوقاف واگذار شد که زیرشاخۀ 

وزارت خانۀ علوم بود.
امور  و  کرد  تغییر  وزارت خانه  هشت  به  دولت  ساختار  صفر 1325ق  ششم  در 
مطبوعات َدرحدِّ یک اداره در زیرمجموعۀ وزارت علوم )معارف( و اوقاف تنزل یافت. 
پس ازآن، بزرگاِن وزارت علوم )معارف( و ادارۀ انطباعات، با قدرت تمام به رتق وفتق امور 

می پرداختند )قاسمی، 1389، ص22(.
آشفتگی و هرج ومرج در حوزۀ مطبوعات و هم چنین توقیف های پی درپی بدون 
ارجاع به قوانین مشخص، پیش از تصویب قانون مطبوعات به اوج خود رسید. این امر 
باعث شد تا مخبرالسلطنه به عنوان وزیر وقت علوم تصمیم بگیرد که در جلسه ای غیرعلنی 
با اعضای مجلس، چند اصل را تا زمان تصویب قانون مطبوعات، به قوانین رایج حوزۀ 

چاپ و نشر الحاق کند.
اوالً: مطالب مضر به دین و دولت مطلقاً نوشته نشود.

ثانیاً: ترویج مذاهب باطله مطلقاً نشود.
ثالثاً: الفاظ ُقُلمبه چاپ نگردد.

رابعاً: در ذکر مطالب راجع به دولت و شخص شخیص سلطنت، نهایت احترام مرعی شود.
این چهار اصل نیز، به مانند اصول پیشین، مبهم و غیرقابل تفسیر بود و نه تنها مشکل 

مطبوعات ایران را حل نکرد، بلکه روزبه روز بر توقیف ها و بحث وجدل ها افزود.
پس از تصویب قانون مطبوعات در سال 1326ق نیز گمان می رفت که مشکل همیشگی 
مطبوعات ایران حل شده و با درنظرگرفتن چارچوبی مشخص برای نشر یک روزنامه یا 
مجله، مسئلۀ توقیف و جدل میان روزنامه نگاران و وزارت معارف ازمیان رفته است؛ ولی 
دخالت حکومت و در کنار آن نبود نظارت دقیق بر اَعمال وزارت خانه از علل اصلی توقف 

مطبوعات ایران و پیشرفت نکردن آن بود.
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3. مجوزهای چاپ و نرش در پس از تصویب قانون مطبوعات
پس از امضای فرمان مشروطیت، شمار روزنامه ها در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ 
ایران نظیر تبریز افزایش یافت؛ ولی این فزونِی چاپ و نشر به معنای برقراری کامل قوانین 
و آزادی های مطبوعاتی نبود. در همین دوران، محمدعلی میرزا در 4ذی الحجۀ1324ق، بر 
تخت پادشاهی قاجار تکیه زد. او برخالف پدر چندان با مطبوعات نوگرا در ایران میانۀ 
خوبی نداشت و به همین دلیل از همان ابتدای سلطنت مخالفت خود را با اساس مشروطه 

و به دنبال آن سایر جریان های منشعب از آن اعالم کرد.
قانون مطبوعات در روز شنبه پنجم شهر محرم الحرام 1326ق با حضور هشتادوهشت 
نفر از نمایندگان مجلس و با هفتادوشش رأی به تصویب رسید و پس از امضای رئیس 
مجلس )احتشام السلطنه( برای صحۀ همایونی به دربار فرستاده شد. این قانون در شش 

فصل تنظیم شده بود و شامل 52 ماده بود )صدر هاشمی، 1363، ص19(.
انتظار می رفت که روزنامه نگاری در ایران پس از  بعداز تصویب قانون مطبوعات 
سال ها جایگاه خود را به دست آورد و روزنامه نگاران این حق را داشته باشند که در 
چارچوب قانون، مجوز انتشار جریدۀ خود را دریافت کنند؛ ولی جامعۀ مطبوعاتی آن 

روزگار آسیب پذیر شده بود و اهداف اصلی خود را فراموش کرده بود.
محمدعلی شاه نیز که از همان ابتدا مخالفت خود را با اساس مشروطیت و دستاوردهای 
آن اعالم کرده بود، از آشفتگی میان روزنامه نگاران استفاده کرد و زمینه را برای سرکوب 

مطبوعات در ایران فراهم کرد.
با  و  قاجار  محمدعلی شاه  خواستۀ  به  ایران  مجلس  1326ق  23جمادی االول  در 
همکاری روس ها به توپ بسته شد. استبداد صغیر در ایران آغاز شد و تا یک سال به طول 
انجامید. در این مدت اکثر روزنامه نگاران آزادی خواه دستگیر و یا کشته شدند. عده ای نیز 
به خارج از ایران گریختند تا به صورت جدی تر و با آزادی بیشتر هم چنان به فعالیت های 

مطبوعاتی خود بپردازند.
اصلی  اهداف  از  را  آن ها  پیش پاافتاده،  مسائل  سر  بر  روزنامه نگاران  بحث وجدل 
خود -که پیش از مشروطیت برای دستیابی به آن ها تالش کرده بودند- دور کرده بود. 
محمدعلی شاه قاجار نیز برخالف پدر با تسامح در هر زمینه ای بیگانه بود؛ به همین دلیل 
فرصت را غنیمت شمرد و توانست دوران افول روزنامه نگاری در ایران را رقم بزند؛ 
دورانی که تا زمان پادشاهی احمدشاه قاجار به طول انجامید. هرچند از آغاز روزنامه نگاری 
تا زمان محمدعلی شاه دستاورد مهمی نصیب روزنامه نگاران نشده بود، تبعید و یا فرار 
روزنامه نگاران مشهور ایرانی که با حرفه و رسالت مطبوعاتی به خوبی آشنا بودند، زمینه 
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را برای ایجاد دو جریان در روزنامه نگاری فارسِی بعداز محمدعلی شاه قاجار فراهم کرد؛ 
دو جریانی که پیش ازاین نیز آغاز شده بود ولی از این زمان به بعد شکلی جدی تر به خود 
گرفت. نخستین جریان مطبوعاتی در داخل کشور و با حضور طیفی گسترده از افراد و 
خواسته های آن ها برای صدور مجوز همراه بود. این جریاْن بیشتر افرادی را شامل می شد 
که اطالعات کافی از روزنامه نگاری و یا اهداف انتشار روزنامه نداشتند و تنها، ورود به 
این حرفه را نوعی روشن فکری تلقی می کردند. این امر را می توان از مجوزهای دوران 
احمدشاه قاجار )در ادامه به آن ها پرداخته می شود( و شرح درخواست های این افراد 
در بیان حرفه و پیشۀ خود در جریان صدور مجوز، دریافت. دومین جریان نیز جریان 
روزنامه نگاری فارسی در خارج از ایران بود که توسط افرادی مشهور ازجمله علی اکبرخان 
دهخدا با روزنامۀ صوراسرافیل ادامه پیدا کرد. روزنامه های منتشره در خارج از ایران، برای 
انتشار به مجوز حکومت احتیاجی نداشتند و به همین دلیل با آزادی بیشتری مطالب خود 

را منتشر می کردند.
و  مشروطه  قوانین  تصویب  پس از  در  مجالت،  و  روزنامه ها  طبع  امتیاز  دریافت 
مطبوعات در چارچوبی معین و مشخص قرار گرفت. شخص اول کشور -برخالف 
دوران قبل- کمتر در روند صدور اجازه نامه ها دخالت داشت و اکثر اجازه نامه ها را وزارت 
انطباعات و یا معارف و اوقاف صادر می کرد. هرچند جایگزینی قوانین جدید با قوانین 
پیشین، در هر دورۀ زمانی، باتوجه به درخواست شاه انجام می شد و روزنامه ها با اجازۀ 
مستقیم او توقیف می شدند، ولی روند اداری کسب اجازه نامه ها برعهدۀ وزارت خانه های 
مربوطه بود. درخواست کنندۀ مجوز باید چهار مرحله را با موفقیت پشت سر می گذاشت 
تا اجازه نامه اش صادر شود. البته یادآوری این نکته ضروری است که بازۀ زمانی پایان یافتن 
این مراحل و موفقیت فرد در آن، به شخص متقاضی و مسئول رسیدگی به درخواست 
او منوط بود. برای نمونه اگر در بررسی های اولیه در ادارۀ نظمیه، شخِص متقاضْی دارای 
سوءپیشینه قلمداد می شد، درخواستش برای کسب مجوز به تأخیر می افتاد و این کار باعث 
نامه نگاری های بسیاری بین فرد متقاضی و ادارۀ معارف می شد. حتی در بعضی از اسناد، 
اسم نشریه نیز موردقبول وزارت معارف نبوده و درخواست فرد برای کسب اجازه نامه 

برگشت خورده است.
متقاضی برای دریافت اجازه نامه موظف بود تا مراحل زیر را طی کند:

ابتدا درخواستی را شامل نام و مشخصات خود به وزارت معارف تسلیم می کرد. وزیر 
معارف با ارسال درخواست نامۀ شخص متقاضی به ادارۀ انطباعات یا انجمن معارف، دستور 
بررسی پیشینۀ کیفری و شرایط سنی و تابعیت متقاضی را صادر می کرد. ادارۀ انطباعات، 
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به نوبۀ خود، صدق شرایط قانون مطبوعات را دربارۀ شخص درخواست کنندۀ امتیاز بررسی 
می کرد و درصورت مطابقت، در فرم جداگانه ای در اختیار متقاضی قرار می داد. در نخستین 
فرم، مشخصات و اطالعات الزم دربارۀ نشریۀ مدنظر درج می شد و دومین فرْم تعهدنامه ای 
بود مبنی بر اطالع کامل شخص از محتوای قانون مطبوعات و رعایت دقیق آن در دوران 

انتشار نشریه که درخواست کنندۀ امتیاز، باید آن را پر و امضاء می کرد.
در این جا مرحلۀ سوم اخذ امتیاز پایان می یافت و با احالۀ نظر ادارۀ انطباعات یا 
انجمن معارف همراه با این فرم ها به وزیر علوم مرحلۀ چهارم آغاز می شد. وزیر در 
این جا بسته به دیدگاه و موضعی که دربرابر آزادی قلم و بیان داشت، می توانست بی درنگ 
صدور امتیازنامه را تأیید کند و یا با اشکال تراشی و وقت گذرانی از انتشار نشریه ای نوبنیاد 

جلوگیری کند.
درهرحاْل موافقت وزیر آخرین مرحلۀ أخذ امتیاز بود. ولی گاهی اوقات که تأیید وزیر از 
پیش معلوم بود، ابتدا امتیازنامه امضاء می شد و بعد فرم ها پر می شد )کهن، 1360، ص383(.

و  تبعیدی  روزنامه نگاران  از  بسیاری  سلطنت  تخت  بر  احمدشاه  جلوس  پس از 
مهاجر به کشور بازگشتند. روزنامه خوانی در بین اقشار مختلف مردم بیشتر رونق گرفت 
و روزنامه نگاران موظف شدند مجوز جریدۀ خود را از وزارت معارف دریافت کنند و 
مطالب خود را در چارچوب قانون مطبوعات منتشر کنند. مطالب روزنامه ها تنها به اخبار 
شاه و درباریان منحصر نمی شد، بلکه روزنامه نگاران تالش می کردند تا مباحث اجتماعی 

را نیز مطرح کنند.
وجود احزاب گوناگون در روزنامه نگاری دوران احمدشاه قاجار از وجه تمایزات 
اساسی این دوران با پیش از آن است. جنگ قلمی بین دو حزب اعتدالیون و دموکرات ها 

مطبوعات ایران را برای چندمین بار به عقب راند.
این دو حزب، روزنامه را به عنوان تنها وسیلۀ ارتباطی خود با عموم مردم انتخاب 
کردند و آن را عرصۀ بحث وجدل خود قرار دادند. مرام دو حزب کاماًل متفاوت بود. حزب 
اعتدالیون آرامش و اعتدال در حوزۀ مطبوعاتی را خواستار بود و در کنار آن، مبارزه با رژیم 
قاجار را در راستای اهداف خود قرار داده بود. درمقابْل حزب دموکرات خواستارِ تفکیک 
کامل قوۀ سیاسی از قوۀ روحانی، ایجاد نظام اجباری، تقسیم امالک بین رعایا، قانون منع 
احتکار، تعلیم اجباری، مخالفت با مجلس اعیان و غیره بود و روزنامۀ نوبهار به سرپرستی 

ملک الشعرای بهار را برای بیان عقاید خود انتخاب کرده بود.
دموکرات ها که در مجلس 28 نفر بودند مخالفان خود یعنی اعتدالیون را که 36 تن 
می شدند، ارتجاعی می نامیدند. اعتدالیون هوادار روشی مالیم تر و رعایت سیر تکامل بودند 

حسن زندیه
کیانا  رشیعت پارسا
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و به کشتن و ازمیان بردن مستبدان و ارتجاعی ها اعتقاد نداشتند؛ ازاین رو بیشتر اعیان به 
حزب اعتدالیون پناه می بردند.

دموکرات ها که یک بند مرامشان، انفکاک کامل قوۀ سیاسی از قوۀ روحانی و بند دیگر، 
ایجاد نظام اجباری و بند دیگر، قانون منع احتکار و تعلیم اجباری و بانک فالحتی و ترجیح 
مالیات غیرمستقیم بر مستقیم و مخالفت با مجلس اعیان و غیره و غیره بود، موردهجوم علما 
و گروه انبوهی از رعایا و توده قرار گرفتند؛ ولی نظر به اینکه افراد فعال و صاحب عقیده و 
باایمان و حرف زن و چیزنویس در میان آن ها زیاد بود و اساساً منتقد و تندزبان بودند و هوادار 
فقرا و رنجبران معرفی شده بودند، موفق شدند که فراکسیونی 28نفری در مجلس به وجود 
آورند و در خارج از مجلس، افراد کثیری از جوانان و غیرجوانان طبقۀ دوم را به خود جلب 
کنند و چند روزنامۀ خوش قلم و موجه و مشهور مانند ایران نو را در تهران، شفق را در تبریز، 
و نوبهار را در خراسان منتشر کنند و مخالفان خود را به نام محافظه کار و ارتجاعی و آخوند و 

سرمایه دار و اشراف و اعیان به باد انتقاد بگیرند )بهار، 1323، صص 10-9(.
درگیری بین این دو حزب به اوج خود رسید و حکومت بازهم مانند دورۀ قبل چاره 
را در توقیف مطبوعات و انحالل آن ها دید. اکثر روزنامه ها توقیف شدند و یا به شرط 
سانسور شدید ازجانب وزارت معارف، حق انتشار پیدا کردند. روزنامه نگاری در ایران بار 
دیگر به علت خصومت های حزبی و شخصی به انزوا کشیده شد و حکومت دخالت خود 

را در این عرصه بیش ازپیش افزایش داد.
الزم است قبل از پرداختن به ساختار شکل و محتوایی مجوزهای چاپ و نشر، به 
روزنامه نگاری در سال های 1299 تا پایان حکومت قاجار )1304ش( اشاره ای کوتاه بشود.
اکثر اسناد استفاده شده در پژوهش پیِش رو از دورۀ احمدشاه قاجار است. عّلت عمدۀ 
این امر، نبود نظارت صحیح وزارت معارف و از همه مهم تر آشفتگی کشور به دلیل خأل 
قدرت و نبود حکومتی مقتدر بود که برخالف سال های قبل، تعداد مجوزها را افزایش 
داد؛ ولی این افزایش به معنای بهبود کیفیت روزنامه نگاری نبود. اجازه نامه ها را هم چنان 
وزارت معارف و با شرایط و ضوابطی به افراد درخواست کننده می داد. ولی نکتۀ مهم این 
امر، حضور افرادی در حوزۀ نشر مطبوعات بود که هیچ تصوری از این حرفه نداشتند و 
تنها بنابر عالیق و یا حس وطن پرستی به انتشارِ جریده دست زده بودند؛ بنابراین، شمار 
مجوزها در این سال ها زیاد بود، ولی نشریات کیفیت الزم را نداشتند. دراین میان، مردم نیز 
رفته رفته اعتماد خود را به روزنامه ها ازدست دادند؛ چون این مطبوعات وظیفۀ اطالع رسانی 

خود را فراموش کرده بودند و بیشتر صحنۀ درگیری احزاب با یکدیگر شده بودند.

فراینــد صــدور مجوز چــاپ و 
نــرش  ...
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4. بررسی محتوایی مجوزهای چاپ و نرش
فرایند صدور مجوزهای چاپ و نشر، در اکثر موارد با درخواست فرد مبنی بر دریافت 
اجازه نامه و حق طبع کتب و مطبوعات آغاز می شد. این درخواست ها معموالً بر روی 
کاغذی نگارش می یافت که سربرگ خاصی نداشت و به خط شخص متقاضی بود. محتوای 
این برگ نوشته ها در اکثر موارد، شامل نام شخص متقاضی، نام جریده ای که درخواست 
صدور مجوز آن را داشت و محل طبع روزنامه و مسلک آن بود. البته دراین میان اسنادی نیز 
وجود دارند که به شیوه هایی متفاوت نگارش یافته اند و درخواست خود را مطرح کرده اند. 
در اکثر موارد، همراه با تقاضای فرد، دو برگ دیگر نیز وجود داشت که ازطرف ادارۀ نظمیه 
و وزارت عدلیه خطاب به وزارت معارف و اوقاف نوشته می شد. وجود این دو برْگ در 

صدور مجوز نقشی اساسی داشت.
برطبق مادۀ ششم قانون مطبوعات )مصوب 1325ق/1286ش(:

»هر روزنامه و جریده باید یک نفر مدیرمسئول داشته باشد متصف به صفات ذیل:
1- ایرانی باشد؛

2- سنش به سی سال بالغ باشد؛
3- زوال شرف از او نشده باشد، یعنی مرتکب ُجنحه و جنایات و مشهور به فسق و 

فساد عقیده نباشد« )کهن، 1360، ص763(.
مسئولیت تأیید و تکذیب شرایط مذکور دربارۀ شخِص درخواست کننده، برعهدۀ 
ادارۀ نظمیه و وزارت عدلیه بود. ادارۀ نظمیه وظیفه داشت تابعیت فرد و ایرانی بودن او را 
تأیید کند و وزارت عدلیه هم عدم ارتکاب شخص به ُجنحه و جنایت را بررسی می کرد. 
حضور این دو برگ ازجانب ادارۀ نظمیه و وزارت عدلیه در صدور مجوز نقشی اساسی 

و مهم داشت.

درخواست هدایت الله فلسفی مبنی بر 
صدور مجوز روزنامۀ شوش

)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 
ملی ایران(

تصویر 2

حسن زندیه
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تصویر 3

عدم  تابعیت،  سن،  )تأیید  تأییدیۀ 
و  مستخدم بودن،  و  خدمت  انتظار 
عدم سوءپیشینه( ادارۀ نظمیه درباب 
برای  فلسفی  هدایت الله  درخواست 

نرش روزنامه
و  اسناد  سازمان  آرشیوی  )پایگاه 

کتاب خانۀ ملی ایران(

تصویر 4

تصدیق عدم سوءپیشینه در وزارت عدلیه 
فلسفی  هدایت الله  درخواست  درباب 
برای نرش روزنامه شوش )پایگاه آرشیوی 

سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران(

فراینــد صــدور مجوز چــاپ و 
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پس از تسلیم این سه برگ به وزارت معارف و اوقاف برگه ای ازجانب این وزارت خانه 
به شورای عالی معارف نگارش می شد و در آن تأکید می شد که مدارک شخِص متقاضی 

کامل است و درصورت صالح دید آن شورا، مجوز به او اعطاء شود.
در این بخش یادآوری این نکته ضروری است که همۀ مجوزها از روندی مشخص 
و یکسان پیروی نمی کردند و گاهی ترتیب صدور اجازه نامه ای دقیقاً رعایت نشده است و 
یا ممکن است اسناد مجوزی به طورکامل حفظ نشده باشد؛ بنابراین، می توان به تعداد تمام 

مجوزهای صادره، تفاوت و تمایز قائل شد.

به  اوقاف،  و  معارف  وزارت  درخواست  است،  مشخص  اسناد  در  همان طورکه 
شورای عالی معارف نگارش شده است و در مرحلۀ آخر و در تاریخ 25تیرماه1304ش، 
شورای معارف موافقت خود را با انتشار روزنامۀ شوش در خوزستان، اعالم کرده است. این 
موافقت در قسمت انتهایی سند نگارش شده است و مهر داراالنشاء بر آن حک شده است.

پس از صدور مجوز ازجانب شورای عالی معارف، کاغذی با سربرِگ وزارت معارف 
و اوقاف و عالمت شیروخورشید همراه با التزام نامه ای برای شخص متقاضی فرستاده 
شده است و از او درخواست شده است تا ضمن تکمیل التزام نامه، آن را به تأیید یکی از 

به  اوقاف  و  معارف  وزارت  نامۀ 
شورای عالی معارف مبنی بر درخواست 
هدایت الله فلسفی برای نرش روزنامۀ 
شمسی  2تیرماه1304  به تاریخ  شوش 
)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 

ملی ایران(

تصویر 5 

حسن زندیه
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علما برساند و هزینۀ 12 قران را به عنوان وجه تمبر ضمیمۀ آن کند و به وزارت معارف و 
اوقاف ارسال کند تا مجوز به نام او صادر شود.

التزام نامه ای که ازجانب وزارت معارف و اوقاف برای فرد صادر می شد شامل تعهد 
او برای رعایت قانون مطبوعات و هم چنین قبول مجازات درصورت تخلف از قوانین بود. 
عالوه بر این موارد، مشخصات کامل نشریه و تعهد فرد برای ارسال چهار نسخه از هر شماره 
به وزارت معارف و اوقاف و هم چنین طبع اعالنات این وزارتخانه به صورت رایگان، 
ازجمله موارد موردتعهد بود که باید ازطرف متقاضی تکمیل می شد. متن تأییدیه معموالً در 
قسمت باالیی سند قرار می گرفت و در اکثر موارد به زبان عربی نوشته می شد. در این متن، 
شخص متقاضی را علما و گاهی بزرگان یک شهر و منطقه در حوزۀ روزنامه نگاری تأیید 
می کردند و درصورت لزوم به سوابق او در این زمینه اشاراتی می کردند. هم چنین در باالی 
برگه تمبری قرار داشت که روزنامه نگار موظف بود همراه با پرکردن برگۀ التزام نامه مبلغ 
آن را به وزارت معارف و اوقاف ارسال کند. این برگه ها در اکثر موارد به صورت چاپی در 
اختیار افراد قرار می گرفت. البته در برخی از اسناد می توان التزام نامه هایی را مشاهده کرد که 

به دست خط فرد نگارش شده و به وزارت معارف و اوقاف ارسال شده است.

تصویر 6

نامۀ وزارت معارف و اوقاف خطاب به 
تکمیل  به منظور  فلسفی  هدایت الله 

التزام نامه
)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 

ملی ایران(
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در نمونه ای کامل از فرایند درخواست صدور مجوز، معموالً بعداز تسلیم التزام نامه 
توسط شخص متقاضی، نامه ای به وزارت معارف نگارش می شد و در آن تأکید می شد که 
مدارک فرد مذکور کامل است و مجوز صادر شود. این نامه را در درخواست های مختلف، 
وزارت خانه های گوناگون و یا اشخاص مختلف نگارش کرده اند. در نمونۀ زیر این نامه را 

وزارت داخله به وزارت خانۀ اوقاف و معارف ارسال کرده است.

نامۀ وزارت داخله به وزارت معارف و 
اوقاف برای صدور مجوز روزنامۀ شوش

)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 
ملی ایران(

تصویر 8

برای  فلسفی  هدایت الله  التزام نامۀ 
دریافت مجوز روزنامۀ شوش

)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 
ملی ایران(

تصویر 7

حسن زندیه
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در مرحلۀ آخر نامه ای با سربرگ وزارت معارف و اوقاف برای روزنامه نگار صادر 
می شد که در آن ضمن تأکید بر رعایت قانون مطبوعات ازجانب وی، از او خواسته می شد 
که امتیاز نشریۀ خود را به فرد دیگری واگذار نکند و درصورت منتشرنکردن نشریه تا شش 

ماه، برای تجدید امتیاز آن مجدداً به وزارت معارف و اوقاف رجوع کند.
می شد  محسوب  نشریه  انتشار  برای  نهایی  مجوز  به نوعی  درواقع  که  برگه  این 
به صورت های گوناگون، ولی با محتوایی یکسان نگارش می شد و به عنوان مجوز نشریه 

برای فرد متقاضی ارسال می شد.

تصویر 9

اجازه نامۀ طبع و انتشار روزنامۀ کشکول 
)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 

ملی ایران(

تصویر 10

قرن  روزنامۀ  انتشار  و  طبع  اجازه نامۀ 
بیستم برای میرزادۀ عشقی

)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 
ملی ایران(
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همان طورکه در اسناد فوق مشاهده می شود، مجوزهای چاپ و نشر به گونه هایی 
مختلف برای نشریات صادر می شده است. این تفاوت در اکثر موارد به شکل و ظاهر 

اجازه نامه ها مربوط بوده و در کمتر موردی محتوای آن تغییر می کرده است.
اجازه نامه های بین سال های 1300 تا 1304ش بیشتر به صورت چاپی و با تمبر دولت 
علیّۀ ایران چاپ شده اند؛ دقیقاً همان تمبرهایی که افراد به همراه پرکردن التزام نامه مبلغ آن 

را به وزارت معارف و اوقاف پرداخت می کرده اند.

5. بررسی شکلی مجوزهای چاپ و نرش
محتوای مجوزهای چاپ و نشر متفاوت بود؛ همین موضوع دربارۀ شکل اجازه نامه ها نیز 

صادق بود.
بررسی شکلی مجوزهای چاپ و نشر به مانند محتوای آن ها، با درخواست فرد به وزارت 

معارف و اوقاف آغاز می شد.
درخواست فرد معموالً بر روی کاغذی بدون سربرگ مشخص مکتوب می شد؛ البته 
تفاوت هایی هم وجود دارد. برای نمونه گاه فرد متقاضی، به قدر کافی سرشناس بود و 
درخواستش را بر روی کاغذی با سربرگ مخصوص با نام و مشخصاِت خود می نوشت 
و یا اینکه فرد مجوز نشریه ای را داشت و دوباره برای دریافت مجوز نشریه ای دیگر اقدام 
می کرد که در این صورت امکان داشت با مهر جریده و یا کاغذ مخصوص به نشریۀ خود، 
تقاضایش را به وزارت معارف و اوقاف تسلیم کند. ولی در اکثر موارد اهمیت شکلی 
مجوزهای چاپ و نشر در مرحلۀ نخست از دریافت اجازه نامه، به تفاوت در اسامی بود که 

گاه به صورت مهر و یا امضاء در انتهای درخواست حک می شد.

منونه هایی از مهر، امضاء و رسبرگ های افراد 
در نخستین مرحله از دریافت اجازه نامه

)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 
ملی ایران(
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با درخواست  ادارۀ نظمیه و وزارت عدلیه را همراه  برگۀ  در دومین مرحله، فرد 
خود، به وزارت معارف و اوقاف تسلیم می کرد. این برگه ها معموالً دارای سربرگ و مهر 

مخصوص به خود بودند.

وزارت معارف و اوقاف با تکمیل شدن مدارک ازجانب فرد متقاضی، در برگه ای 
با سربرگ و مهر وزارت معارف و اوقاف، موافقت خود را برای ارسال التزام نامه اعالم 
می داشت. این سربرگ وزارت معارف و اوقاف در اکثر موارد با برگۀ دیگری که در مرحلۀ 

بعد و مرحلۀ آخر )در زمان صدور مجوز( منتشر می شد، تفاوت داشت.

رسبرگ، مهر و مترب وزارت عدلیه و ادارۀ 
نظمیه

)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 
ملی ایران(

و  معارف  وزارت خانۀ  مهر  و  رسبرگ 
اوقاف

)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 
ملی ایران(
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التزام نامه ازجانب شخص  نامه ای دیگر پرکردن فرم  وزارت معارف و اوقاف در 
متقاضی و فرستادن مبلغ 12 قران برای تمبر را درخواست می کرد. این درخواست در 

کاغذی با سربرگ متفاوت نوشته می شد.

مهم ترین نکته در برگۀ التزام نامه تمبر مخصوص دولت علیّۀ ایران و تأییدیه های 
متفاوتی است که ازجانب علما در تأیید فرد متقاضی نوشته شده اند. در اکثر موارد این 
تأییدیه ها در قسمت باالیی سند و به خط عربی نگارش شده اند و مهر و امضای مخصوص 

به خود را دارند.

رسبرِگ وزارت معارف و اوقاف
)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 

ملی ایران(

منونه ای از مترب و تأییدیه های التزام نامه ها
)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و 

کتاب خانۀ ملی ایران(
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در پنجمین مرحله، وزارت داخله تأیید می کرد که فرد التزام نامۀ خود را به همراه مبلغ 
12 قران پول به عنوان هزینۀ تمبر ارسال داشته است و از وزارت معارف درخواست می کرد 

که مجوز نشریه را صادر کند.

در مرحلۀ آخر، مجوز نشریه در کاغذی با سربرگ وزارت معارف و اوقاف صادر 
می شد. البته ظاهر این سربرگ ها متفاوت است؛ مثاًل در مجوزهای چاپ و نشرِ دوران 
احمدشاه قاجار، مهر و تمبر وزارت معارف دیده می شود؛ درصورتی که در مجوزهای 

دوران رضاشاه پهلوی این دو مورد وجود ندارد.

رسبرگ و مهر وزارت داخله
)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 

ملی ایران(

رسبرگ مجوز در دوران احمدشاه قاجار
)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 

ملی ایران(

مترب و مهِر حک شده در اجازه نامۀ دوران احمدشاه 
قاجار)پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 

ملی ایران(
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6.  نتیجه گیری
سرآغاز صدور اجازه نامه با پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار شروع شده و از دوران قبل ازآن، 
اطالعات و اسناد چندانی به دست نیامده است؛ ولی به نظر می رسد باتوّجه به اینکه، روزنامه 
در آن دوران دولتی بوده و به حکومت وابسته بوده است و تنها وظیفۀ خود را بازتاب 
اخبار دربار قلمداد می کرده است، مجوزش را از پادشاه و درباریان و بدون حضور نهاد و 

وزارت خانه ای دریافت می کرده است.
به مرورزمان و با شکل گیری وزارت خانه ها در دورۀ ناصری، صدور اجازه نامه زیرنظر 
وزارت علوم قرار گرفت. این وزارت خانه عماًل اختیاری ازجانب خود نداشت و توسط 
شاه و اطرافیانش به ویژه اعتمادالسلطنه اداره می شد. اسنادی از این دوران درزمینۀ اداری شدن 
مراحل صدور مجوز در دست نیست؛ بلکه انتشار روزنامه پس از تشکیل وزارت خانه ها به 
همان سبک و سیاق گذشته، از ادامۀ روند صدور اجازه نامه به همان روال پیشین حکایت 
دارد. وزارت انطباعات به پیشنهاد اعتمادالسلطنه، به عنوان یکی از ارکان اصلی وزارت خانۀ 
علوم در 1277ق/1239ش تأسیس شد و ادارۀ دارالطباعۀ آن، وظیفۀ صدور مجوز برای 

نشر روزنامه و کتب را عهده دار شد.
رویۀ صدور مجوزهای چاپ و نشر در دوران مظفرالدین شاه قاجار نیز به مانند گذشته 
ادامه پیدا کرد. تنها دستاورد مهم در دوران پادشاهی مظفرالدین شاه در حوزۀ اجازه نامه های 
مطبوعات، درج عنوان آزاد بر صفحۀ نخست روزنامۀ مجلس بود که پس از امضای فرمان 
مشروطیت، وظیفۀ بازتاب اخبار مربوط به جلسات نمایندگان مّلت را در نشریۀ خود 

برعهده داشت.
در تاریخ 6صفر1325ق با شکل گیری وزارت معارف و اوقاف، صدور اجازه نامه در 
اختیار این نهاد دولتی قرار گرفت. اجازه نامه و صدور آن به صورت اداری درآمد و دریافت 
آن برای همۀ افراد به رعایت قوانین و ضوابطی مشخص منوط شد. ولی مشکل اساسی 
و مهم روزنامه نگاران این بود که در قانون اساسی مشروطه، چندان و به صورت گسترده 
به بحث انتشار جراید پرداخته نشده بود. تالش روزنامه نگاران برای تصویب قوانین و 
تاریخ  در  مطبوعات، سرانجام  انتشار  و  اجازه نامه  در صدور  چارچوب هایی مشخص 
5محرم الحرام1326ق به نتیجۀ نشست و نمایندگان مجلس قانون مطبوعات را تصویب 

کردند.
از خالل بررسی مجوزهای صادره در دوران احمدشاه قاجار، می توان متوجه شد 
که همۀ افراد معموالً روند یکسانی را برای صدور اجازه نامه طی می کرده اند. این رویه با 
تقاضای فرد برای مجوز نشریه آغاز می شد و با تأییدیه هایی ازجانب ادارۀ نظمیه و وزارت 
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عدلیه ادامه پیدا می کرد و درنهایت با رعایت قوانین و مقرراتی ازجانب فرد متقاضی و 
با صالح دید یکی از علما و روحانیون، به فرد مجوز داده می شد. به مانند دوران های قبل، 
وزارت معارف و اوقاف مسئول رسیدگی به مجوزهای چاپ و نشر و چگونگی انتشار 

روزنامه ها بود.
مجوزهای چاپ و نشر تا زمان اجرایی شدن قانون مطبوعات و شکل گیری وزارت 
معارف و اوقاف و اداری شدن روند صدور مجوزها، توسط شخص شاه یا با دستور مستقیم 
او و با ساختار و محتوایی متفاوت صادر می شد. ولی در دوران های بعد نقش وزارت خانه ها 
پررنگ تر شد و زمینۀ حضور طیف بیشتری از اشخاص در حوزۀ مطبوعات فراهم شد. 
افراد برای صدور اجازه نامه و حق نشر جرایِد خود موظف بودند قوانین یکسانی را رعایت 
کنند؛ بنابراین، اکثر اسناد به دست آمده از این دوران از ساختاری مشخص پیروی می کند 
و تفاوتی فاحش در ساختار و محتوای اجازه نامه ها در بعداز تصویب قانون مطبوعات و 

شکل گیری وزارت معارف و اوقاف روی نداده است.
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1. مقدمه
»والیت آالداغ1« به عنوان یکی از مراکز تمدن و قبیله ای ایران زمین از دیرباز پیوندها و مناسباتی 
خاص با دولت های مرکزی داشته است. منطقۀ وسیع شامل شهرستان های امروزی بجنورد، 
مانه و سملقان، اسفراین، راز و جرگالن، گرمه و جاجرم چندین قرن متوالی تحت سیطرۀ 
خاندان محلی و متنفذ ایل شادلو بوده است. براساس روایات موجود پایه های اصلی ایل2 

شادلو در اواخر عهد صفوی و دورۀ افشار در بلوکاِت »والیت آالداغ« شکل گرفته است.
مقارن استقرار حکومت صفویان، شادلوها از حامیان اصلی آن ها بودند. اختیاراتی که 
این ایل در اواخر صفویه بعد از تصرف »والیت آالداغ« و بلوکات آن به دست آورد، سبب 
شد تا حاکمیت مرکزی، مدیریت داخلی این قلمرو را با اختیارات ویژه به این خاندان 
واگذار کند. این خاندان با ایجاد ساختار سیاسی داخلی توانستند با توجه به امکانات و 
توانمندی های خود، مدیریت داخلی این والیت و هم چنین تصمیم گیری دربرابر حمالت 

و توسعه طلبی های ازبکان و ترکمانان به مرزهای شمال شرقی ایران را برعهده گیرند.
ابتدا به جایگاه حکمرانان ایل شادلو در »والیت آالداغ« در تصمیمات  این مقاله 
سیاسی در اواخر عهد صفوی و عصر افشار اشاره می کند و سپس قلمرو و پراکندگی ده ها 
طایفۀ ایل شادلو و دیگر اقوام ساکن در قلعه ها و بلوکاِت »والیت آالداغ« را واکاوی می کند.

2. جغرافیای تاریخی والیت آالداغ
آالداغ که امروزه به رشته کوه بین جنگل مازندران و اسفراین گفته می شود تا قبل از ورود 
کردها به خراسان در سال های اولیۀ 1000ق، خروس کوه یا کوهِ خروس نامیده می شد. 
شاید علت این نام گذاری آن بوده است که این کوه حالت گردن فرازی خروس در هنگام 
آوازخواندن را تداعی می کرده است و یا وجود خروس وحشی در این کوهستان بوده است 
که اکنون نیز به فراوانی وجود دارد )توحدی، 1374، ص77(. میرخواند درحدود سال 
874ق حدود و ویژگی های کوه خروس را در البه الی وقایع تاریخی چنین توصیف 
می کند: »میرزایادگار برای تسخیر خراسان از آذربایجان به این سو لشکر کشید... و ایشان 
از نیشابور به سملقان رفته چند]ی[ رحل اقامت افکندند. سپس روی به دهنۀ استرآباد، 
 »... راند  اسفراین  به طرف  ]میرزایادگار[  پرداختند...  ییالق  به  نهادند... در کوه خروس 

)میرخواند، 1373، ج7، ص48(.
باتوجه به نوشتۀ میرخواند، حوزۀ جغرافیایی کوه خروس از ابتدای جنگل گلستان تا 
والیت خبوشان امتداد داشته است؛ به طوری که والیات و بلوکات پیرامون آن طبق نوشتۀ 
حافظ ابرو در عصر تیموری عبارت بوده اند از: »والیات اسفراین، جاجرم، شقان )شوقان( 

Aladagh .1: آالداغ یا آله داغ واژه ای ترکی 
است و نام کوه های »بتلیس« و »مراش« در 
شامل رشق دریاچۀ وان در کردستان ترکیه 
عثامنی  ترک  اقوام  ازسوی  و  است؛  کنونی 
را  نام خوانده می شده است؛ آالداغ  این  به 
»آله تاق« نیز نوشته اند. کردها این نام را با 
خود از آن دیار به خراسان آوردند )یزدی، 

1336، ج1، صص 487-483(.
Clan .2: ایل در جامعۀ عشایر ایران عبارت 
است از اتحادیه ای سیاسی متشکل از تیره ها 
و طوایف عشایری که به اتکای وابستگی های 
خویشاوندی )نسبی، سببی( و یا بنابه مصالح 
و رضورت های سیاسی و اجتامعی در برهۀ 
زمانی خاص )آرمانی( باهم متحد می شوند 
معمواًل  ایالت  می دهند.  تشکیل  را  ایل  و 
رسزمین و قلمرویی خاص خود دارند و تحت 
رهربی و مدیریت شخصی یا سمِت ایل خان 
یا ایل بیگی اداره می شوند )تکمیل هامیون و 

بلوک باشی، 1388، صص 15-8(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی



89
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

و جوربد )جربت(، سملغان )سملقان( و جرمغان، بارز و نسا« )حافظ ابرو، 1370، صص 
48-70(. براساس نوشته های سند سال 1111ق و اعتمادالسلطنه در مطلع الشمس، این 

والیت در عهد شاه سلطان حسین به عنوان »من اعمال والیت گرایلی« معروف بوده است.
در سال 907ق بعد از تاج گذاری شاه اسماعیل اول در تبریز و رسمی شدن مذهب 
شیعه در ایران، عثمانی ها از غرْب ایران را تهدید کردند و همان زمان ازبک ها نیز از شرق 
درپی حمله به خراسان برآمدند و به این منطقه دست یافتند. شاه عباس اول پس ازاینکه 
به سلطنت رسید برای حفظ مرزهای شمال شرقی ایران درصدد برآمد تا کردها را به 
خراسان انتقال دهد و چهل هزار خانوار کرد را از مرزهای غربی به این ناحیه کوچاند. با 
استقرار کردها در شمال خراسان دوره ای جدید از تاریخ این ایالت آغاز شد. آنان در منطقۀ 
ُدرون1 در غرب عشق آباد و در موازات جلگۀ آخال اسکان داده شدند. چون این طوایف 
شیعی مذهب بودند، طبعاً تمایل داشتند تا از تجاوز طوایف و اقوام سنی مذهب به مرزهای 
ایران جلوگیری کنند. در سال های آخر سلطنت شاه عباس حکومت و ریاست کردهای 
خراسان به یوسف سلطان  قورچی باشی واگذار شد. حکومت کردها بعداز یوسف سلطان 
به ایل زعفرانلو رسید؛ ولی ایل شادلو هم چنان تحت ریاست اوالد یوسف سلطان باقی ماند 

)سهام الدولۀ بجنوردی، 1374، ص14(.
حضور کردان مهاجر در درۀ آخال باعث شد که حمالت ازبکان تا حد زیادی فروکش 
کند. ولی در اواخر عهد صفوی و به ویژه در دوران سلطنت شاه سلطان حسین به علت ضعف 
دولت صفوی، امور کشور مختل شد و حمالت ازبکان و ترکمانان اورگنجی و بخارایی 
به خراسان شدت گرفت و امان را از کردهای آخال نشین گرفت )متولی حقیقی، 1387، 
ص135(. اعتمادالسلطنه دراین باره می نویسد: »در ]دوران[ سلطنت شاه سلطان حسین که امور 
دولت مختل شد، اکراد آخال نشین از تاخت وتاز اورگنجی و بخارایی شوریده، روی به کوه 
و َمعقِل های2 سخت گذاشتند و آن زمان والیت قوچان و شیروان و بجنورد و سملقان ساکِن 
]مسکن[ طوایف گرایلی بود. اکراد برای این که یورتی3 به جهت خود به دست آورند، بنای 
زدوخورد با طایفۀ گرایلی ]را[ گذاشتند و در اندک زمانی آن ها را از محاالت مزبور خارج 
ساختند. قراخان پسر محراب بیگ بن شاه قلی سلطان که وکیل اکراد َچِمْشَگَزک4 و در معنی 
ایل خانِی این طایفه5 بود در این نواحی استیال یافت و شیروان را یورت قرار داده و تمام چهل 
هزار خانوادۀ اکراد چمشگزک را که زعفرانلو و شادلو و کاوانلو و عمارلو و قراچورلو باشند 
در یورت های قوچان و شیروان و بجنورد و مضافات ساکن ساخت؛ چنان که از چناران سفلی 

تا سملقان یورت شادلو شد« )اعتمادالسلطنه، 1373، ج1، ص157(.
میرزامحمدحسین مستوفی در عهد شاه سلطان حسین می نویسد: »طایفۀ چهارم را 

Doron( .1(: یکی از شهرهای دورۀ اسالمی 
واقع در 90کیلومرتی غرب عشق آباد پایتخت 

ترکمستان است )سیدی، 1383، ص230(.
2. َمعِقل: پناهگاه؛ کوه بلند؛ قلعۀ نظامی.

و  ایالت  چراگاه  منزل؛  مسکن؛  یورت:   .3
عشایر.

4. Chameshgazak
Tribe .5: طایفه در جامعۀ عشایری ایران 
اجتامعی-سیاسی  واحدی  از  است  عبارت 
عربی  )در  عشایر  تیرۀ  چند  از  متشکل 
حموله( که در سلسله مراتب رده های ایلی، 
به شامر  رده  مشخص ترین  و  مهم ترین 
می رود. در سلسله مراتب اجتامعی عشایر 
ایران، اکرث طوایف بین ایل و تیره )حموله( 
قرار می گیرند ولی طوایفی نیز وجود دارند 
که به هیچ ایلی وابسته نیستند و طایفۀ 
مستقل نامیده می شوند. طایفه یک سازمان 
رده بندی  ساختار  دارای  اجتامعی-سیاسی 
است. آنان ممکن است یک جانشین، کوچندۀ 
کامل و یا نیمه کوچنده باشند. یک طایفه 
خود  اجتامعی  و  سیاسی  سازمان  چنانچه 
را حفظ کند کوچنده یا ساکن باشد فرقی 
منی کند بازهم »طایفه« محسوب می شود. 
طایفه دراصل زیرمجموعۀ ایل است که غالباً 
باهم خویشاوندی دور یا نزدیک دارند و در 
نیای مشرتک می رسند  به  پیش  نسل  چند 
)تکمیل هامیون و بلوک باشی، 1388، صص 

.)15-8

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...
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دوانلو ]دیرانلو1[ گویند. سردار آن ها اسکندرخان نام دارد. به قدر دو لک2 و بیست هزار 
خانوارِ آن ها را تخمین نموده اند. قلعۀ مجریک در تصرف اسکندرخان است. ایل مذکور، 

از مجریک تا نواحی جاجرْم ییالق و قشالق می نمایند« )مستوفی، 1353، ص396(.
پس از ورود کردها به خراسان، رشته کوه خروس محل اسکان کردهای قراچورلو و 
شادلو شد. قراچورلوها ]و شادلوها[ که قباًل در شمال شرق دریاچۀ وان در کشور عثمانی 
و در کوهپایه های آالداغ ]از شاخه های رشته کوه آرارات[ آن سرزمین می زیستند، به یادگارِ 
آن جا نام کوه خروس را به آله داغ یا آالداغ تغییر دادند )توحدی، 1374، ص78(. در عمدۀ 
منابع عصر افشار بارها از عنوان »والیت آالداغ«، بلوکاِت آالداغ، جبل االکرادِ آالداغ و... یاد 
شده است )مروی، 1369، ج1 و ج2، صص 104-108 و 887؛ استرآبادی، 1368، صص 

111-112 و 183 و 323 و 466(.
از  »قلمروش  آورده است:  شادلو  ایل  طوایف  مسکن  را  سرزمین  این  گرگر  مک 
آبادی های سملقان و مانه در کنار اترک تا جاجرم و اسفراین گسترده است. از شرق به غرب 
حدود نود مایل و از شمال به جنوب پنجاه مایل است... دوسوم آن کردهای شادلو هستند 

که نواحی بین ارتفاعات ]آالداغ[ را اشغال کرده اند« )مک گرگر، 1368، ج2، ص138(.
اعتمادالسلطنه مرکز این والیت را بجنورد می نویسد: »که در تواریخ »بزنجرد« مضبوط 
است و دولی خان دوم آن را درحدود نیمۀ دوم قرن دوازده قمری در شمال غربِی بقایای 
جرمغان بنا کرد و آن را بجنورد نامید. بجنورد در سمت شمال کوه البرز و در فاصلۀ 
دو سلسلۀ این کوه واقع است؛ شعبۀ شمالی به نخجیرکوه موسوم است و شعبۀ جنوبی 
او به دو شعبه منشعب می شود ]و[ شعبه ای به آالداغ و شعبۀ دیگر به سهلوک معروف 
است... خاک بجنورد که دوازده فرسنگ طول و هشت فرسنگ عرض دارد محدود است 
از سمت مشرق به خاک قوچان و از مغرب به دشتی بایر و غیرمسکون مابین گرگان و 
بجنورد... و ]از[ سمت شمال ]به[ صحرای اتک و ]از[ سمت جنوب به جاجرم و اسفراین« 

)اعتمادالسلطنه، 1367، ج1، ص271(.

3. اسناد موجود دربارۀ موقعیت جغرافیایی ایل شادلو و طوایف ساکن در 
والیت آالداغ:

 باتوجه به اسناد موجود، طوایف ایل شادلو و دیگر طوایف مستقر در »والیت آالداغ«، در 
اواخر عصر صفوی به مرور در این منطقه مستقر شده اند و سپس آبادی هایی مانند بزنجرد، 

گرم خان، دوراقانلو، اسفیدان، بازاره و... را ایجاد کرده اند. Diranlou .1: شادلو دراصل دیرانلو است 
)قاجار، 1306ق، ص99(.

2. لک: صدهزار

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی



91
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

سندی است مربوط به سال 1111ق که به موجب آن، سلطان حسین ولد محمدقاضی حیدر 

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

موقعیت و استقرار کردهای قراچورلو در 
والیت گرایلی )آالداغ بعدی( در اواخر 
عرص صفوی )سند سال 1111 قمری: 

کتاب خانۀ شخصی علی رحمتی(.

تصویر 1
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فیروزی، میرزا ولد میرحسین حیدرفیروزی، کمال الدین، صفر و جهانگیر ولدان رستم 
حیدر فیروزی، مقدار یک صد و پنجاه من زمین تخم کار واقع در قریۀ رهین )رئین1( من 
اعمال والیت گرایلی ]را[ به مبلغ یک تومان ]و[ پنج هزار دینار عراقی النصف فی هفت 
هزار و پانصد دینار بوده بفروختند به بوداق آقای قراچورلو و آقابیْگ ولداِن مصطفی بیگ 
قراچورلو، که شرقاً پیوسته به ملک حسین قراچورلو و جنوباً پیوسته به ملک آل خان 

قراچورلو است.
در روی سند چهار مهر کوچک بیضی شکل وجود دارد که خوانا نیست و نام های 
سلطان حسین فیروزی، کمال الدین، صفر، جهانگیر فیروزی، نظر قراچورلو، تمورتاش از 
ایل قراچورلو، طوایف فیروزی و تمورتاش، از سه قوم کرد، تات و ترک آمده است )سند 

سال 1111 قمری: کتاب خانۀ شخصی رحمتی(.
تصویر 2 مربوط به سال 1122ق که به موجب آن، نظرآقا ولد شادلو، قمرعلی گکو و 
مرتضی ولد حسین علی قاشکانلو یک قطعه ییالق از توابع نشین دره2، سوای چهاریک سهم 
رضاقلی، با یک درخت جوز من اعمال والیت اسفراین را به مبلغ یک تومان و نیم دینار 
فروخته اند به رفعت پناه جهانگیرآقا و پیرعلی آقای قاالنلو )قوالنلو(، که از شرق به ییالق 
جهانگیرآقای میالنلو، از جنوب پیوسته به ییالق طاهر شادلو، از غرب به شاه راه عام بیدر 

)بیدواز3( و از شمال به ییالق توحیدخان متصل است.
در روی سند دو مهر کوچک بیضی شکل وجود دارد به نام های عبده شادلو، عبده 
عبدالکریم و نام نوزده نفر از شهود با پسوند نام ایالت و طوایف شادلو، میالنلو، قاشکانلو 
)قاچکانلو(، قوالنلو، خبوشانی، سویدانلو و اردوغانی از طوایف ایل شادلو و زعفرانلو 

آمده است )سند سال 1122 قمری: کتاب خانۀ شخصی حیدر گواهی(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

Rein .1: نام یکی از روستاهای بخش مرکزی 
شهرستان بجنورد )رحمتی، 1394، ص217(.

Neshin Darreh .2: نام یکی از روستاهای 
)رحمتی،  بجنورد  شهرستان  مرکزی  بخش 

1394، ص217(.
بخش  روستاهای  از  یکی  نام   :Bidvaz .3
مرکزی شهرستان اسفراین )رحمتی، 1394، 

ص115(.
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والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

موقعیت و استقرار طوایف ایل شادلو و 
زعفرانلو در اسفراین از توابع والیت آالداغ 
اواخر عرص صفوی )سند سال 1122  در 

قمری: کتاب خانۀ شخصی حیدر گواهی(.

تصویر 2
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تصویر 3  مربوط به سال 1158ق عصر نادرشاه که به موجب آن رفعت پناهان ]ناخوانا[ و جعفر 
و مظفر ولدان رضاقلی شیخوانلو ]ناخوانا[ همگی و تمامی یک فرد زمین آب اراضی... مزرعۀ 
اسفیدان1من اعمال اُلِکای مانه2]را[ از مالآقاحسین و امرخان ولدان حیدرخلیفۀ شیخوانلو به مبلغ 

چهار تومان و پنج هزار دینار عراقی خریده اند.
در روی سند سه مهر کوچک بیضی شکل و یک مهر مربع شکل وجود دارد که خوانا نیست 
و اسامی سه نفر از شهود به نام های ببرخان شیخوانلو، خاندان علی بیگ شیخوانلو و مشهدقلی بیگ 

شیخوانلو نوشته شده است )سند سال 1158 قمری: کتاب خانۀ شخصی علی رحمتی(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

Esfidan  .1: نام یکی از روستاهای بخش 
مانه از شهرستان مانه و سملقان )رحمتی، 

1394، ص71(.
Maneh. . 2: یکی از بخش های شهرستان 
استان خراسان شاملی  در  و سملقان  مانه 

)رحمتی، 1394، ص10(

قلعۀ  در  شیخوانلو  طایفۀ  موقعیت 
والیت  توابع  از  مانه  بلوک  اسفیدان، 
آالداغ )سند سال 1158 قمری: کتاب خانۀ 

شخصی علی رحمتی(.

تصویر 3
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تصویر 4  مربوط به سال 1171ق در عصر شاهرخ افشار که به موجب این سند شیدقلی خان 
شادلو والی آالداغ در عصر نادرشاه و از سرداران مهم نادرشاه، همگی سه زوج آب و مراتع 
مزرعۀ بازاره1 از محال سمار2 و مانه را از محمدحسین بیگ فرزند مرحوم اسماعیل بیگ 

زردکانلو به مبلغ بیست وهشت تومان خریده است.
در روی سند چهار مهر بیضی شکل و شش مهر مربع و یک مهر گرد وجود دارد و 
اسامی شش تن از شهود نوشته شده است؛ که تنها نام دو تن از آن ها به نام های اسمعیل بیک 
رمضانلو و محمدتقی آقای کدخدا خواناست. در این سند نام ایل شادلو و طوایف زردکانلو 
و رمضانلو از اقوام کرد ساکن در قلعۀ بازاره از محال سمار مانه آمده است )سند سال 

1171 قمری: کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل توحدی(.

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

بخش  روستاهای  از  یکی  نام   :Bazare .1
مانه از شهرستان مانه و سملقان )رحمتی، 

1394، ص92(.
Semar .2: یکی از رودخانه هایی است که 
از کوه های شامل خراسان رسچشمه می گیرد 
و وارد کشور ترکمنستان می شود و عموماً 
 ،1383 )سیدی،  می شود  خوانده  سومبار 

ص325(.

موقعیت ایل شادلو و طوایف زردکانلو و 
رمضانلو در قلعۀ بازاره، بلوک مانه از توابع 
آالداغ )سند سال 1171 قمری: کتاب خانۀ 

شخصی کلیم الله توحدی(.

تصویر 4
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ابیات کردی دیوان ابن غریب، ازلحاظ مردم شناسی تاریخی بسیار اهمیت دارد. ابن غریب 
در بعضی از اشعار کردی اش از سه قوم کرد، ترک و تات نام برده است و این نشان می دهد 

که این طوایف سه گانه در آن عصر، در »والیت آالداغ« سکونت داشته اند.
بادالنلو  و  زاخوری  کاوانلو،  شادلو،  ایل های  سکونت  به  اشاره  ضمن  ابن غریب 

)ابن غریب، 1180ق، برگ 50( در »والیت آالداغ« از پانزده طایفۀ کرد نیز نام برده است.

4. ترجمۀ بخشی از اشعار کردی مذکور
دو نفر دیرانلو و چهار نفر قوالنلو، همراه با یک نفر از بدرانلو و چهار نفر از توپکانلو

دو نفر از کورانلو و دو نفر از خاخیانلو و یک نفر از قمپرانلو
 همراه با مردی کوژپشت از ملوانلو

یک نفر از قانیکانلو و دو نفر از باشکانلو آمدند
همراه با چهار نفر از روستای دونگل، اما به کار نیامدند

دو نفر از قهرمانلو و دوراغانلو، همراه با یک نفر شیخ امیری و دو نفر از بوغانلو مانند 
آتش)ابن غریب، 1180ق، برگ 141(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

والیت  در  ساکن  طوایف  و  ایالت 
آالداغ، در ابیات ابن غریب )ابن غریب، 
1180 قمری: کتاب خانۀ شخصی امرالله 

صفری(.

تصویر 5
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والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

ایالت، طوایف و تیره های ساکن در بجنورد 
منتخب امللک  اثر  در  آالداغ(،  )والیت 
کتاب خانۀ  قمری:  )منتخب امللک، 1314 

شخصی هادی بیدکی(.

تصویر 6
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اثر تاریخی منتخب الملک ازلحاظ تاریخی و جغرافیایی اهمیت دارد. او ضمن پرداختن به 
تاریخ کردهای خراسان، اطالعاتی ارزشمند از ایالت، طوایف و آبادی های »والیت آالداغ« به 
ما می دهد و اسامی 35 طایفۀ ساکن در والیت بجنورد را که کرد، ترک، تات و عرب بوده اند 
آورده است و می نویسد: »]بجنورد از طوایف[ قلیجانلو، خان بداقلو، جان بداقلو، قمپرانلو، 
مطرانلو، کچالنلو، دیرانلو، بوغانلو، کیکانلو، خنضرانلو، پسرکانلو، عرب، رشوانلو، پهلوانلو، 
اوتانلو، گرمابی، تانرلو، علیکانلو، بوطالبلو، سیرانلو، قره مقصودلو، دورغانلو، ایزلو، غوپرانلو، 
کورانلو، تمرداشلی، ترِک گرایلو، چگینی، بوغایری )بغایری(، سورکانلو، قوردانلو، قره چورلو، 

قانکانلو، رازی و بریزانلو ]تشکیل شده است[« )منتخب الملک، 1314ق، برگ 16(.
از 35 طایفۀ مذکور 28 طایفۀ کرد و از زیرشاخه های سه ایل شادلو، قراچورلو، و 

زعفرانلو هستند؛ 5 طایفه از قوم ترک هستند و یک طایفۀ تات و یک طایفۀ عرب اند.
الف- طوایف کرد عبارت اند از: »قلیچانلو، قمپرانلو، مطرانلو، دیرانلو، کچالنلو، بوغانلو، 
خنضرانلو، پسرکانلو، اوتانلو، تانیرانلو، علیکانلو، بوطالبلو، سیرانلو، دوراغانلو، ایزانلو، 
قوپرانلو، کورانلو، قانیکانلو، قره چورلو، خان بداقلو، جان بداقلو، سورکانلو، برزانلو، کیکانلو، 

رشوانلو، پهلوانلو، قوردانلو و چگینی« )رحمتی، 1396ب، صص 9 و 153 و 237(.
گرمابی«  و  گرایلی  بغایری،  تمرتاش،  »قره مقصودلو،  از:  عبارت اند  ترک  طوایف  ب- 

)رحمتی، 1396الف، ص57(.
)رحمتی،  هستند  عرب  و  تات  قوم  زیرشاخه های  از  هم  عرب  و  رازی  طوایف  ج- 

1396الف، ص135(.

5. والیان ایل شادلو: از سقوط اصفهان تا ظهور نادرقلی افشار
با حملۀ افغان ها به اصفهان و سقوط سلطنت شاه سلطان حسین صفوی، فرزند او بعداز 
فرار از اصفهان با عنوان شاه طهماسب دوم مدعی سلطنت ایران شد. شاه طهماسب در 
سال 1139ق به منظور جمع آوری سپاه، از غرب ایران روانۀ شرق ایران شد. شاه طهماسب 
در آن ایام شاه رود و بسطام را مرکز خود کرد. فتحعلی خان قاجار با نیروهایش در گرگان 
به شاه طهماسب پیوست و به مقام سپه ساالری سپاه طهماسب رسید؛ این دو سپس برای 
گردآوری نیروی بیشتر به خراسان روانه شدند )بامداد، 1371، ج6، ص279( و از راه 
حاکم  شادلو  نجف قلی خان  )استرآبادی، 1366، ص726(.  رفتند  خبوشان  به  اسفراین 
اسفراین و بجنورد نیز با نیروهای خود به اردوی شاه طهماسب پیوست )بامداد، 1371، 
ج6، ص279(. خان قاجار که نجف قلی خان را تهدیدی برای موفقیت خود می دید برآن 
شد تا زهرچشمی به او نشان دهد. او از شاه طهماسب خواست که خان شادلو به اتفاق 

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی
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ایل خود به تنهایی بر سر مشهد شتافته، با ملک ]محمود[ هنگامۀ جنگ گرم کند تا کوکبۀ 
شاهی گرمِ تک وپو گشته وارد شود )استرآبادی، 1368، ص280(. نجف قلی خان که توان 
این نبرد را در خود نمی دید از پذیرش این مأموریت خودداری کرد )توحدی، 1371، ج1، 
ص72(. این تمرد بهانۀ الزم را به خان قاجار داد تا فرمان قتل نجف قلی خان شادلو را از 
شاه طهماسب بگیرد. با ظهور نادر و رقابت او با فتح علی خان قاجار، کردها متوجه نادر 
شدند )بامداد، 1371، ج6، ص280(. با تالش نادر فتح علی خان قاجار در مشهد به قتل 
رسید. شاه طهماسب که از اتحاد کردها با نادر نگران بود، برآن شد تا از کردهای قوچان 
و بجنورد دل جویی کند. او در این راستا ضمن خواستگاری از دختر سام بیگ چمشگزک 
وکیل کردهای خراسان، فرماندهی سپاه خود را به جعفرقلی خان شادلو وعده داد. نادر 
که خواستگاری شاه صفوی از دختر سام بیگ را اقدامی علیه خود تلقی می کرد، اردوی 
طهماسب را با خشم تمام ترک گفت. این اقدام نادر واکنش جعفرقلی خان شادلو رئیس ایل 
شادلو را که در اردو حاضر بود به دنبال داشت. جعفرقلی خان با حمله به نادر و سپاهیانش 
قصد داشت تا کار او را یکسره کند، ولی در جریان حمله، خودش تیر خورد و کشته شد 

)میمندی نژاد، 1374، ص188(.

6. نقش والیان ایل شادلو و طوایف والیت آالداغ در حکومت نادرشاه افشار
پس از کشته شدن جعفرقلی خان شادلو، شاه وردی خان شیخوانلو و متحدانش به نادر نامه ای 
نوشتند و نظر او را جویا شدند. پاسخ نادر این بود که می خواهد با خواهر محمدحسین خان 
زعفرانلو رئیس ایل چمشگزک پیوند ازدواج ببندد. او افزود که امیدوار است نیروهایش 
و قوای آن ها ]قوای شاهوردی خان شیخوانلو و محمدحسین خان زعفرانلو[ باهم متحد 
و یگانه شوند )اوری و هامبلی و ملویل، 1391، ج7، ص41(. طوایف کرد از در صلح 
درآمدند و نمایندگان خود را برای مذاکره، قرار صلح و اتحاد نزد نادر فرستادند )مروی، 
1369، ج1، ص124(. نادر پس ازاینکه خوانین و طوایف کرد را تحت فرمان خود درآورد، 
شاه طهماسب را به مشهد برگردانید و با سپاه خود به مشهد مراجعت کرد و برای مراسم 
خواستگاری از دختر سام خان زعفرانلو که وکیل کردهای خراسان بود بزرگان ایل افشار را 
با هدایای بسیار به قوچان فرستاد. محمدحسین خان از هیئت اعزامی نادر به گرمی استقبال 
کرد و خواهر خود را با جالل و عزت و جهیزیۀ شاهانه ازقبیل یک صد و پنجاه نفر کنیز 
خوش منظر، پنجاه نفر غالم، یک هزار و دویست رأس اسب و یک صد و بیست هزار 
گوسفند و چهارصد شتر که بار تمام آن ها اسباب و لوازم زندگی گران قیمت خواهرش 
بود، همراه محمدرضاخان، حاتم بیگ و شیدقلی سلطان ]شادلو[ از بزرگان طوایف کرد، به 

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...
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مشهد روانه ساخت )مروی، 1369، ج1، ص124(.
نادر بالفاصله از این وصلت بهره برداری کرد و ضمن ایجاد اتحاد با ایالت بزرگ کردِ 
منطقۀ شمالی خراسان سه هزار نفر از افراد رزمندۀ طوایف کرد را به سپاه خود ملحق کرد 
)میرنیا، 1365، ص34(. نادرقلی افشار، ریاست ایل شادلو و حکمرانی »والیت آالداغ« و 
بلوکات تابع را ]هم[ به شیدقلی خان )شهیدقلی خان( شادلو برادر جعفرقلی خان شادلوی 

مقتول واگذار کرد )رحمتی، 1379، ص90(.
در سال 1140ق در نخستین جنگ نادر با افغان ها در سنگان خواف، نادر، شیدقلی خان 
شادلو را به عنوان فرماندهِ میمنۀ1 ارتش ایران تعیین کرد )توحدی، 1384، ص35(. در سال 
1142ق پس از پیروزی ارتش ایران در جنگ مهمان دوست علیه اشرف افغان در نزدیکی 
دامغان، سران ایالت خراسان ازجمله شیدقلی خان شادلو موردشفقت نادر قرار گرفتند 

)مروی، 1369، ج1، ص112(.
در سال 1145ق در نبرد ارتش ایران با سپاه عثمانی به رهبری کوه بیگی، باباخان 
چاپشلو، شیدقلی سلطان شادلو و رضاقلی خان کوخ بینگلو در رأس ارتش نادر بودند که به 

پیروزی ایران انجامید )استرآبادی، 1368، ص198(.
در سال 1147ق با تهدید حملۀ ازبکان و ترکمنان به خراسان، نادرقلی، شیدقلی خان 
را مأمور کرد تا آنان را دفع کند. استرآبادی می نویسد: »در سال 1147ق که نادر در نبرد با 
عثمانی ها در قفقاز مشغول بود، ایلبارس خان والی خوارزم حسین وکیِل یِموت را با سه 
هزار نفر از ترکمن ها به تاخت وتاز به خراسان مأمور کرد؛ این نیروها به دو گروه تقسیم 
شدند، گروهی به سمت جلگۀ مانه و گروه دیگر به سمت آالداغ و سملقان -که مسکن 
طوایف کرد بود- حمله کردند. غارت و چپاول این عده باعث شد تا حکام منطقه با 
جمع آوری نیرو در غیاب نادر به جنگ ترکمن ها بروند و عدۀ زیادی از آن ها را بکشند و 

اسیر کنند« )استرآبادی، 1368، ص248(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

1. میمنه: جناح چپ؛ درمقابل میرسه: جناح 
راست.
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در این سند، نادرقلی افشار به مناسبت پیروزی خوانین خراسان بر ترکمنان یِموت و گوگالن، 
فرمانی را از گنجه خطاب به شیدقلی خان و دیگر خوانین خراسان صادر کرد و از بابت 
ترکمانان، آنان را موردعنایت و شفقت خود قرار داد: »أعوذ باهلل تعالی. فرمان عالی شد 
آنکه: امارت و حکومت پناهان و عوالی دستگاهان نظاماً شهدقلی سلطان و صفی خان بیگ 
)کلمه ای ناخوانا( و المعالی محمدعلی بیگ و علی خان بیگ قلیچی و محمدحسین بیگ 

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

فرمان نادرشاه به خوانین ایل شادلو در 
تنبیه ترکمنان گوگالن )سند سال 1147 
کلیم الله  شخصی  کتاب خانۀ  قمری: 

توحدی(.

تصویر 7
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بادلو و باقِی سرکردگاْن متوجهاِت خاطر وکالی عالی مستظهر بوده بدانند که عریضه ای که 
درخصوص سوزانیدن محصول جماعت ]ترکمانان یموت و[ گوگالن و گرفتن سی چهل 
نیزه سر از آن جماعت و سایر موارد قلمی و انفاذ نموده بودید... مضامین آن مفهوم رأی 
صواب نما گردید و ُحسِن خدمتگزاری ایشان به وکالی عالی ظاهر گردید. می باید که 
در همان جا... آذوقه از جماعت بی عاقبت گوگالن لوازم سعی و اهتمام به عمل آورده و 
مشغول به محافظت و محارست ]شوند[. جماعۀ مزبوره یا از کرده و اعمال ناصواب خود 
پشیمان و اطاعت و انقیاد را چارۀ نجات خود کرده اطاعت خواهند نمود و یا العالج گشته 
فرار خواهند کرد و خود را به اورگنج کشیده و اگر ضرور شود و هوا هم خوب بشود، 
مقرر خواهیم نمود که عالی جاه اخوی محمدابراهیم بیگ از حدود آن طرف و عالی جاه 
محمدحسین خاْن بیگلربیگِی استرآباد از این طرف و ایشان ]شیدقلی سلطان و...[ هریک 
با قشون خود بر سر آن جماعت رفته آن معاتبان را حسب الواقع تنبیه و به جزای اعمال 
ناصواب رسانیده برطرف نمایند و دسته دسته قشون خراسان را مرخص و روانۀ آن حدود 
می فرمائیم و ان شاءاهلل تعالی جمعیت ایشان ]شیدقلی سلطان و دیگر خوانین خراسان[ یکی 
به َده خواهد شد. به همۀ ابواْب خاطرجمع بوده مطالبی که داشته باشند به معرض عرض 

درآورده در عهده شناسند. 12 شهر صفرالمظفر 1147«.
در این سند به نقش و جایگاه شیدقلی خان شادلو والی آالداغ و چهار سردار کرد 
محمدحسین بیگ  و  قلیچی  علی خان بیگ  محمدعلی بیگ،  صفی خان بیگ،  به نام های 
تنبیه ترکمنان گوگالن اشاره شده است )سند سال 1147 قمری:  بادالنلوِی رباطی، در 

کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل توحدی(.
در همین سال محمدکاظم مروی نامِ برخی دیگر از سرداران ایالت و طوایف خراسان 
را که در جنگ ایروان شرکت داشته اند آورده است. در این نبرد عبداهلل پاشا، سردار عثمانی 
به دست یکی از سرداران قراچورلو از کردهای توابع »والیت آالداغ«، به نام آقاسی بیگ 
ملقب به رستم ارتش ایران کشته می شود؛ درنتیجه این جنگ به پیروزی سپاه ایران انجامید 

)مروی، 1369، ج1، ص400(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی



103
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

کرد  آقاسی بیگ  نقش  دربارۀ  نامه ای 
قراچورلو در قتل عبدالله پاشا رسدار عثامنی، 
به شیدقلی سلطان شادلو، حسین خان بیگ 
و فتح علی خان در صفر 1147 قمری )سند 
کلیم الله  کتاب خانۀ  قمری:   1147 سال 

حسینی شهر کهنه(.

تصویر 8
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این سند، نامه ای ست که به مناسبت تسخیر ایروان، گنجه و تفلیس و کشته شدن عبداهلل پاشا 
به دست شخصی از جماعت قراچورلو )آقاسی بیگ ملقب به رستم بیگ قراچورلو(، و 
تسلیم شدن و آمدن گنج علی پاشا به حضور نادر، برای شیدقلی سلطان شادلو والی آالداغ، 
و حسین خان بیگ و فتح علی بیگ از خوانین »والیت آالداغ« نوشته شده است: »عالی قدر، 
رفیع مقداری عالی شأن شهیدقلی سلطان و حسین خان بیگ و فتح علی بیگ را حفظه اهلل تعالی؛ 
و نمودار آفتاب بالنهایات)؟( همیشه بر مسند دولت مستحکم بوده... لهذا بر مقررنویسانمان 
مخفی نماناد که چون الی حاِل تحریر که هفدهم شهر صفرالمظفر است سالمتی حاصل 
است و کدورتی واقع و سانح نیست، حضرت رب العالمین ]را[ مسألت دارد که دیدار 
به زودی ها از پردۀ... گردد آمین یا ربّ العالمین؛ و احواالت اردوی معلی بِاَیِّ نحوی این ست 
که در دویم شهر جاری در نزدیکی قلعۀ ایروان ]نادر[ با خودِ عبداهلل پاشه مجادله نمود و 
عثمان لو را شکست داده و عبداهلل پاشه را شخصی از جماعت قراچورلو ساکن قراچه داِغ 
محاِل والیت آذربایجان به قتل رساند و سر عبداهلل پاشه را به خدمت نواب عالی آورد 
و مبلغ بیست تومان زر نقد و موازی یک رأس اسب سواری با همۀ زین ویراق و یک 
رأس استر انعام در وجهه مشاٌرالیه شفقت و عنایت فرمود و الحال در دهم شهر جاری 
گنج علی پاشۀ عثمان لو با خود چند نفر سرکردۀ عثمان لو ]را[ از قلعه گنجه به خدمت نواب 
عالی آورده و نواب عالی ایشان را به قلعۀ ایروان روانه نمود و دو شب گنج علی پاشه در 
قلعه توقف نمود و بعدازآن نیز گنج علی پاشا با چند نفر سرکردۀ معتبر از عثمان لوی ایروان 
وارد خدمت عالی بودند و حرف عثمان لوی ایروان چنین بود که ... گنج علی پاشۀ عثمان لو 
و باقی عثمان لوئی که در قلعۀ گنجه می باشند، ایشان را مرخص نموده و از آب آرپه چای 
که به طرف شهر قارص بگذرند سالماً و غانماً که روانۀ قارص شوند و بعدازآن عثمان لو 
ایروان و تفلیس قلعه را ترک خواهیم نمود و نواب عالی بنا گذاشته است که عثمان لو 
گنجه را مرخص نموده و نیز ایروان و تفلیس را عثمان لو ترک نموده و روانۀ قارص 
شوند. ثانیاً... مدت مدید است که ازطرف مالزمان هیچ کتابتی نرسیده است. برسیدند... بر 

یوماًفی یوما1ًقلمی و ارسالی دارند که... خاطر گردد. باقی... بکام...«.
در پشت سند دو مهر کوچک مربع وجود دارد که خوانا نیست و احتماالً مربوط به 
نویسنده و شخص صاحب مقام دیگری است. در گوشۀ سند نوشته شده است که هرچقدر 
بفرستید گله نباشد )سند سال 1147 قمری: کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل حسینی شهر کهنه(.
در سال 1151ق در لشکرکشی نادرشاه به هندوستان، در جنگ کرنال آرایش جنگی 
ارتش ایران در چهار ستون بود که ستون چهارْم گارد شاهی و کوهستانی های کالت 
فتح نامۀ  در  نادرشاه  )قدوسی، 1339، صص 144-143(.  بودند  ]خراسان[  کردهای  و 

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

1. یوماًفی یوماً: روزبه روز.
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از  داشته است  ارسال  نایب السلطنه  رضاقلی میرزا  پسرش  برای  هند  از  که  هندوستان 
شیدقلی سلطان شادلو به عنوان یکی از فرماندهان میسرۀ1 ارتش ایران نام می برد )حدیث 
نادرشاهی، بی تا، ص111(. نادرشاه در اواخر حکومتش سعی کرد از تقویت بیش ازحد 
اشراف کرد و افشار خراسان اجتناب کند. او از خوانین ازبک و افغان که در قشون او نقش 
سرکردگی دسته های مربوط به خود را داشتند همه گونه حمایتی می کرد. او حتی نمایندگان 
مختلف اشراف نظامی قبایل ازبک و افغان را به مقام حکومت ایاالت نیز منصوب می کرد 
)بوتکوف2، 1869م، ج1، ص233(. نادر درپایان سال 1159ق تعادل روحی خود را کاماًل 
از دست داده بود و از هیچ ظلم و ستمی برای گرفتن مالیات از مردم خودداری نمی کرد 
)توحدی، 1384، صص 821-822(. نویسندگان کتاب دولت نادرشاه افشار آورده اند: 
»نادرشاه مالیات سنگینی درحدود چهارصد ألف3 به چادرنشینان خبوشان ]و آالداغ[ بست« 
)اشرافیان و آرونوا، 1356، ص210(. مروی نیز می نویسد: »محصالن در آن حدود مطالبۀ 
وجه از حاضرین و غایبین که در رکاب شاهنشاهی می بودند، مطالبه کرد]ند[، اطفال آن ها 
را زجر می کردند. خوانین کردستان که در رکاب اقدس خدمت می کردند، یک دفعه روی 
از اجاق نادری تابیده، بعضی به کوه آالداغ پناه بردند و سپاهی در قلعۀ خبوشان تحصن 
جستند و به قلعه داری قیام نمودند ]و[ خود را آمادۀ رویارویی نادر کردند« )مروی، 1369، 
ج3، ص1193(. در همین زمان خبر رسید نادر در یازدهم جمادی الثانی 1160ق به قتل 

رسیده است.

7. والیان ایل شادلو و جانشینان نادرشاه
بعداز قتل نادر، ایالت و طوایف آالداغ از واردشدن در جنگ هایی که بین اطرافیان نادرشاه 
شروع شده بود خودداری کردند. زمانی هم که محمدحسن خان قاجار بعداز لشکرکشی 
بی نتیجۀ عادل شاه به گرگان، به فتح مشهد مصمم شد و از کردهای شمال خراسان تقاضای 
همراهی و همکاری کرد، آن ها با این شرط موافقت خود را اعالم کردند که بعداز غلبه بر 
عادل شاه افشار، شاهرخ میرزا نوۀ نادر را به تخت حکومت بنشاند )مقیمی، 1370، صص 
49-50(؛ شرطی که خان قاجار نمی توانست آن را بپذیرد. بعداز شکست عادل شاه از 
برادرش ابراهیم خان، شاهرخ میرزا با همکاری کردها به تخت سلطنت نشست )مرعشی 
صفوی، 1362، ص98(. تالش ابراهیم خان برای رسیدن به تخت سلطنت راه به جایی 
نبرد و ابراهیم خان در نبرد با هواداران شاهرخ و از آن میان در نبرد با کردها شکست خورد 

و به قتل رسید.
هواداری گروهی از خوانین خراسان از میرسیدمحمِد متولی باعث شد شاهرخ به دست 

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

میمنه:  درمقابل  راست؛  جناح  میرسه:   .1
جناح چپ

2. Бутков
Alf .3: ألف با ابواب آن پنج هزار تومان 
ص206(   ،1368 )اسرتآبادی،  بوده است 
تومان  میلیون  دو  ألف  چهارصد  و 

می شده است.
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امیرعلم خان خزیمه زندانی و کور شود )متولی حقیقی، 1387، ص141(. شیدقلی خان 
شادلو از حکومت آالداغ خلع شد و حکومت این والیت به تولی خان برادرزاده اش -فرزند 
جعفرقلی بیگ که به دست نادرشاه کشته شده بود- واگذار شد )منتخب الملک، 1314ق، 
برگ 43(. امیرعلم خان که در این دوره همه کاره و نایب السلطنۀ میرسیدمحمد متولی 
)شاه سلیمان دوم( بود با خواهر تولی خان کردِ شادلو حاکم بجنورد ازدواج کرد. زمانی که 
بین امیرعلم خان و خوانین زعفرانلو درگیری به وجود آمد، او جعفرخاِن میانلو از خوانین 
کرد رادکان )چناران( را نابینا کرد و حملۀ احمدشاه ابدالی به خراسان نیز مزیدبرعلت شد. 
امیرعلم خان پس از شکست های متعدد، به تولی خان شادلو پناه آورد. سرداران کرد زعفرانلو 
که از فرار امیرعلم خان به بجنورد و پناه دادن خان شادلو به او آگاهی یافتند )متولی حقیقی، 
1387، ص141(، »کسی نزد دولی خان فرستاده پیغام دادند که خونِی ما را در نزد خود نگاه 
داشتی، خالف ضابطۀ ایلیت و خارج قاعدۀ غیرت ست؛ اگر ایلیت منظور است بدون مکر 

و خدعه امیر را نزد ما فرست َوااِّل آمادۀ جنگ باش« )مرعشی صفوی، 1362، ص68(.
تولی خان شادلو حاکم بجنورد که نمی خواست و نمی توانست با کردهای زعفرانلو 
وارد جنگ شود ناچار به امیرعلم خان پیشنهاد کرد که شبانه از بجنورد فرار کند و به دژ 
اسفزار از توابع هرات پناهنده شود. این نقشه عملی شد ولی کردهای زعفرانلو از جریان 
مطلع شدند و او را قبل از رسیدن به اسفزار دستگیر کردند و به شاهرخ تحویل دادند 
)توحدی، 1371، ج1، ص178(. شاهرخ دوباره و باوجود نابینابودن بر تخت سلطنت 

تکیه زده بود.
احمدشاه ُدّرانی که بعداز قتل نادر دولتی را در قندهار به وجود آورده بود، در سال 
1167ق برای بار دوم به خراسان حمله کرد )متولی حقیقی، 1384، ص123(. او بعداز 
محاصرۀ مشهد و مصالحه با بازماندگان نادرشاه و نیز تسلیم ساختن نیشابور، شاه پسندخان 
افغان را )که نام دیگرش عبداهلل خان فوفلزایِی دیوان بیگی بود( به تسخیر خراسان و استرآباد 
مأمور کرد. تولی خان شادلو، عیسی خان کرد، علی خان قلیچی و عباس قلی خان بغایری که 
حاضر نبودند دربرابر افغان های سنی مذهب تسلیم شوند، با ارسال هدایای گران بها برای 
محمدحسن خان قاجار، از او برای دفع افغان ها کمک خواستند. خان قاجار در پاسخ به این 
درخواست، محمدولی خان قاجاری و خاری باش و برادرش حسین خان را به دفع حملۀ 
شاه پسندخان مأمور کرد. این سپاهیان که چهار هزار نفر بودند در دشت مزینان با افغان ها 
رویارو شدند و آن ها را به سختی شکست دادند و به سوی اردوی احمدشاه درانی عقب 
راندند )نفیسی، 1372، ج2، ص47(. در حملۀ افغان ها به شمال خراسان، شهر اسفراین 
که مقر اصلی ایل شادلو بود، به کلی تخریب شد و اهمیت و موقعیت خود را ازدست 

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی
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داد. بعدازآن تولی خان دوم و پسرش ابراهیم خان ترجیح دادند که مقر حکومت خود را 
از اسفراین به بجنورد منتقل کنند. بعداز این تصمیم قلعۀ بوزنجرد )بجنورد( که چندان 
پیشرفتی نکرده بود به سرعت مسیر ترقی را پیمود و به یکی از شهرهای بزرگ شمال 

خراسان تبدیل شد.

 ابن غریب غزلی کردی دارد که شرح وقایع آْن طوری است که انگار شاعر به حمالت 
و نبردهایی اشاره کرده است که ازسوی افغان ها گریبان گیرِ ساکنان »والیت آالداغ« به ویژه 
نامید،  باید آن را نوعی سوگ نامه  این غزل که  اقوام چادرنشین کرد شده است. او در 
جزئیات نابودی چادرهای عشایری و آوارگی طوایف کرد به دست افغان ها را به خوبی 

شرح و ترسیم کرده است و آن را به پاییز تشبیه کرده است.

8. ترجمۀ بخشی از این شعر کردی
برخیز، نام و نشان دوستان کجاست؟ چرا تو غافل نشسته ای!

زنان و مرداِن باشوروهیجان کجا هستند؟ چرا تو غافل نشسته ای!
برخیز، اطرافیانت را ببین که همسایه و ایل و سیاه چادرها ]یا چهارپاها[ باقی نمانده اند

صاحبان سیاه چادرها با سیاه چادرهای خود کجا هستند؟ چرا تو غافل نشسته ای!
پاییز به جان باغ و بستان افتاد و صدای بلبل غریب1 شد.

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...

1. غریبو از تخلص های شاعر هم است.

سوگ نامۀ ابن غریب در خرابی والیت 
قمری:   1180 )ابن غریب،  آالداغ 

کتاب خانۀ شخصی امرالله صفری(.

تصویر 9
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گل و خار مغیالن کجاست؟ چرا تو غافل نشسته ای!
)ابن غریب، 1180ق، برگ 22(.

علی  رحمتی
 شکوه السادات  اعرابی هاشمی
سهیال  ترابی فارسانی

شجرۀ والیان ایل شادلو در والیت آالداغ 
)بجنورد( از صفویه تا قاجار )منتخب امللک، 
هادی  کتاب خانۀ شخصی  قمری:   1314

بیدکی(.

تصویر 10
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در این برگ شجرۀ والیان ایل شادلو در »والیت آالداغ« از صفویه تا دوران پادشاهی 
ناصرالدین شاه آمده است. از والیان ایل شادلو در »والیت آالداغ« در عصر افشاریه می توان از 
شیدقلی خان شادلو، دولی خان شادلو و ابراهیم خان شادلو نام برد )منتخب الملک، 1314ق، 

برگ 18(.

9. نتیجه گیری
بررسی مجموعۀ منابع، پژوهش ها و اسناد تاریخی عصر افشاریه نشانگر این واقعیت است که 
حکمرانی والیان ایل شادلو و طوایف ساکن در »والیت آالداغ«، در تشکیل و سپس تحکیم 
حکومت افشاریه، نقشی اساسی داشته است. در میان والیان و فرمانروایان »والیت آالداغ« 
شخصیت هایی چون شیدقلی خان شادلو، رستم بیگ قراچورلو و دولی خان شادلو در زمرۀ 
متحدان اصلی نادرشاه و جانشینانش بوده اند و همواره در جنگ ها و لشکرکشی های نادر به 
عثمانی، هندوستان و قفقاز فرماندهی بخشی از ارتش ایران را برعهده داشته اند. والیان ایل 
شادلو و طوایف ساکن در »والیت آالداغ«، نخست در تسلیم ملک محمود سیستانی، شکست 
شورش هرات، نبردهای نادر با اشرف افغان، جنگ با عثمانی ها و نیز در لشکرکشی نادر به 
هندوستان و داغستان حضوری فعال داشته اند. عالوه براین، والیان »والیت آالداغ« و طوایف 
آن در دفع حمالت ترکمن ها نقش داشته اند. نادرشاه و جانشینانش نیز در قبال این خدمات 

روابط خود را با خوانین شادلو در والیت آالداغ حفظ کردند.

منابع
اسناد

کتاب خانۀ شخصی علی رحمتی: صفویه )1111(.
کتاب خانۀ شخصی حیدر گواهی: صفویه )1122(.

کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل توحدی: افشاریه )1147(.
کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل حسینی شهر کهنه: افشاریه )1147(.

کتاب خانۀ شخصی علی رحمتی: افشاریه )1158(.
کتاب خانۀ شخصی کلیم اهلل توحدی: افشاریه )1171(.

والیان ایل شادلو و طوایف 
ساکن ...
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چڪیده:

هدف: شناسایی و تحلیل گرایش های خودآرشیوِی اعضای هیئت علمی دانش گاه شیراز در مخازن سازمانی، صفحات 

شخصی و پلتفرم های اجتماعی و تأثیر آگاهی  آنها از سیاست های دسترسی آزاد ناشران بر این فرایند.

روش/ رویکرد پژوهش: جامعۀ  این پیمایش 505 نفر از اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی مهندسی، علوم پایه و علوم 

انسانی دانش گاه شیراز است. طبق جدول مورگان 160 نفر ازمیان آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها 

دو پرسش نامۀ محقق ساخته به صورت طیف لیکرت پنج گزینه ای با ضریب پایایی 0/89 تا 0/91 است. متغیر »میزان آشنایی 

با سیاست های دسترسی آزاد ناشران« دارای 9 گویه و دو ُبعد،و متغیر »الگوی رفتار خودآرشیوی« دارای 36 گویه و 9 ُبعد 

بوده است. برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی و آزمون رگرسیون تک متغیره، آزمون تی، آزمون تحلیل واریانس و 

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و نرم افزار SPSS ویرایش 22 استفاده شد.

یافته ها و نتیجه گیری: میزان آشنایی اعضای هیئت علمی دانش گاه شیراز با سیاست های ناشران کمتر از متوسط است. طبق 

یافته ها الگوی رفتار خودآرشیوی استادان در ابعاد چندگانه ضعیف یافته شد. هرچه آگاهی پژوهش گران از سیاست های 
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1. مقدمه
مفهوم خودآرشیوی را دو پژوهش گر معروف در حوزۀ دسترسی آزاد، استیون هارناد1و 
پائول گینسپارگ2، در اواخر قرن بیستم مطرح کردند. منظور از خودآرشیوی، فرایندی 
است که طی آن پژوهش گران در زمینه های موضوعی مختلف آثار خود را در قالب هایی 
پس چاپ  یا  پیش چاپ  سخنرانی ها،  در  ارائه شده  مطالب  کتاب ها،  همچون  متفاوت 
پژوهش ها، مقاالت مجالت علمی، تصاویر و فایل های صوتی و ویدیویی منتشر می کنند 
و آثار تحقیقاتی شان را در وب سایت های شخصی شان آرشیو می کنند )لینده، اریکسون، 
کولمن، فاتلی، کارلسون و دیگران3، 2011(؛ به عبارت دیگر، خودآرشیوی به عمل مؤلف در 
راستای واسپاری برخط مدارک الکترونیکی )پیش چاپ، نسخۀ بعداز انتشار، پایان نامه ها، 
فصل های یک کتاب( در مخزنی سازمانی و یا آرشیوهای دسترسی آزاد گفته می شود 
از آن ها را به حداکثر می رساند. به گفتۀ کلیمن4 )2011(  که دسترس پذیری و استفاده 
خودآرشیوی ابزاری است که در نگهداری، گردآوری، ترویج و مدیریت منابع اطالعات 
نقشی کلیدی ایفا می کند. مجله هایی که این آثار را چاپ می کنند، سیاست هایی متفاوت 
درزمینۀ خودآرشیوی در مراحل قبل و بعداز چاپ دارند. باتوجه به این سیاست ها، افراد 
می توانند نسخه هایی متفاوت از مقاله ای پژوهشی را در آرشیو دسترسی آزاد ذخیره کنند. 
نسخۀ قبل از بررسی دقیق به نسخۀ پیش چاپ معروف است و به نسخه ای که به دقت 
بررسی شده است و برای چاپ در مجله پذیرفته شده است نسخۀ پس چاپ )بعداز چاپ( 

می گویند )ایز، اوکجی و بوسه5، 2019(.
پژوهش گران با انگیزه های متفاوتی آثار علمی شان را خودآرشیوی می کنند؛ از آن 
جمله می توان به نوع دوستی، پاداش علمی و شهرت اشاره کرد )کیم6، 2008(. عالوه براین، 
خودآرشیوی مقاالت به طور قابل توجهی سبب افزایش استناد به مقاالت می شود. به گفتۀ 
آل ابراهیم و دیگران7 )2014( »هنگامی که رؤیت پذیری مقاله افزایش می یابد، استناد به میزان 
قابل توجهی افزایش می یابد«. هم چنین به خودآرشیوی می توان به عنوان گزینه ای قابل قبول 
برای کمک به پیشرفت علم و افزایش ضریب تأثیر پژوهش ازطریق دسترس پذیری بیش تر 
به پژوهش توجه کرد )سرجو8، 2013(. ازسوی دیگر، پژوهش گران برای به اشتراک گذاری 
تولیدات علمی خود در آرشیوهای دسترسی آزاد الزم است با سیاست های ناشران مجالت 
درزمینۀ خودآرشیوی آشنایی داشته باشند تا بتوانند رفتار خودآرشیوی مطلوب تری نشان 
دهند. منظور از آشنایی با سیاست های دسترسی آزاد ناشران9، آشنایی پژوهش گران با 
خط مشی ناشران است. این خط مشی ها، به عنوان راهنما در اختیار مؤلفان قرار می گیرد 
و مؤلفان باتوجه به این الگوها، پژوهش های خود را آرشیو می کنند؛ چراکه سیاست های 
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3. Linde, Eriksson, Kullman, Fathli, 
Karlsson et al.
4. Kleinman
5. Eze & Okeji & Bosah
6. Kim
7. Ale-Ebrahim et al.
8. Cerejo

راهنامیی  می تواند  رشپا/رومئو  پایگاه   .9
از  پژوهش گران  آگاه ساخنت  برای  مناسب 
کال،  )داویس  باشد  نارشان  سیاست های 
2016(. رشپا/رومئو به بررسی سیاست های 
نویسندگان  تألیف  حق  دربارۀ  نارشان 
می پردازد. این سایت مشتمل بر فهرستی 
نارشان  انتشار  حق  توافقات  و  مجالت  از 
و حقوق مالکیت فکری نویسندگان است 
.http://www.sherpa.ac.uk )2015 ،رشپا(
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مربوط به خودآرشیوی، باتوجه به ناشران و رشته های علمی متفاوت است.
ارتباطات علمی، تحقیق هارناد )2006(  باوجود اهمیت خودآرشیوی در چرخۀ 
بیانگر آن است که فقط 35 درصد از افراد از خودآرشیوی و مزایای آن مطلع اند و تنها 15 
درصد از مقاالت به موقع وارد سامانه های خودآرشیوی می شوند. تحقیقات اجاق و کوشا 
)1390( هم بیانگر آن است که نویسندگان پرتولید ایرانی از مقولۀ خودآرشیوی آگاهی 

کمی داشته اند و این موضوع در رشتۀ علوم اجتماعی به حداقل رسیده است.
که  دارد  وجود  خودآرشیوی  درزمینۀ  متعددی  موانع  که  می رسد  به نظر  این گونه 
مهم ترین آن ناآگاهی از سیاست های دسترسی آزاد ناشران درزمینۀ خودآرشیوی است 
و این ناآگاهی مسائل عدیده ای را در این زمینه به وجود آورده است. طبق بیان داویس 
کال1)2016( این ناآگاهی نوعی سردرگمی برای مؤلفان ایجاد کرده است و ممکن است 
سبب شود تا مؤلف در به اشتراک گذاری آثار خود در آرشیوهای دسترسی آزاد تردید 
داشته باشد؛ چراکه برخی از ناشران، مؤلفان را از آرشیوسازی مقاله هایشان منع می کنند؛ 
ولی برخی دیگر از ناشران تحت شرایطی خاص و بدون محدودیت، اجازۀ خودآرشیوی 
می دهند. تحقیق گد و ترول کاوی2 )2019( هم نشان می دهد که محدودیت های ناشران 
دربارۀ خودآرشیوی درطول 12 سال به میزان زیادی افزایش یافته است، ولی برخی ناشران 
داوری شده و  برای خودآرشیوی نسخۀ  الزویر  مثاًل  منعطف تر وضع کرده اند؛  قوانینی 

پس چاپ در آرزیو3 و ریپک4اجازه می دهد.
فهیم نیا و منتظری )1393( هم در پژوهش خود نشان دادند که مالحظات حق انتشار 
از مهم ترین موانع خودآرشیوی است و این مسئله دو رویکرد را بین پژوهش گران به وجود 
آورده است. برخی پژوهش گران از خودآرشیوی منصرف می شوند و برخی دیگر به این 
قوانین توجه نمی کنند؛ هرچند ممکن است که این بی توجهی اَزسرِ ناآگاهی باشد. برای 
نمونه تحقیق ترول کاوی )2009( دربارۀ اعضای هیئت علمی دانش گاه کارنگی ملون نشان 
داد که اکثریت آن ها بیشتر آثارشان را خودآرشیوی کرده اند و سیاست ناشر بر خودآرشیوی 
تأثیر نگذاشته است. او توصیه می کند که مؤلفان باید متقاعد شوند که قانون حق مؤلف و 
سیاست ناشر دراین باره بسیار مهم است و باید به آن توجه شود. نتایج پژوهش جمالی 
مهموئی و دیگران )1395( نشان دادند که مقاالت تمام متن برخالف سیاست ناشر در 
شبکۀ ریسرچ گیت5 فراگذاری شده اند و این مسئله دربارۀ رشته های مختلف متفاوت است 

و در علوم اجتماعی به بیشترین میزان رسیده است.
باتوجه به اهمیت خودآرشیوی در تسهیل ارتباطات علمی و دسترسی آزاد به متون 
آگاهی  و ضرورت  اهمیت  به   )2013( فینچ7  و   )2014( که الکسو6  آن طور  و  علمی 

1. Davis-Kahl
2. Gadd & Troll Covey

3. https://arxiv.org
4. http://repec.org

5. https://www.researchgate.net
6. Laakso
7. Finch

خودآرشیوِی اعضای 
 هیئت علمی در مخازن ...



122
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

نویسندگان از سیاست های دسترسی آزاد ناشران اشاره می کنند و باتوجه به اینکه مسائل 
مرتبط با ناشران و حق مؤلف از مهم ترین مسائل این عرصه است، پژوهش حاضر به دنبال 
آن است که ضمن بررسی میزان آگاهی اعضای هیئت علمی دانش گاه شیراز از سیاست های 
دسترسی آزاد ناشران، الگوی رفتار خودآرشیوی آن ها را در گام های مختلف کنکاش کند 
و در پژوهشی یکپارچه میزان تأثیر این آگاهی بر تسهیل خودآرشیوی را بررسی کند تا 
درصورت تأیید اثرگذاری، بتوان ازطریق آگاهی بخشی در این زمینه الگوهای رفتاری 
خودآرشیوی را بهبود بخشید؛ به نحوی که هم حقوق ناشران تضییع نشود و هم فرایند 

ارتباطات علمی آزاد که خودآرشیوی یکی از ارکان آن است تسهیل شود.
تحقیق حاضر نتایجی را به دست می دهد که می تواند در برنامه ریزی های علمی و 
پژوهشی مؤثر باشد. یافته های این پژوهش می تواند درک ما را از انگیزه های پژوهش گران در 
به اشتراک گذاری تحقیقاتشان افزایش دهد و مفاهیم مفیدی را برای توسعه و بهبود خدمات 
مخازن سازمانی ارائه دهد و برای دانش گاه ها، مراکز پژوهشی و به طورکلی جامعۀ علمی 
کشور برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های علمی درجهت فرهنگ سازی و گسترش 
آگاهی پژوهش گران دربارۀ سیاست های دسترسی آزاد ناشران -که فرایند خودآرشیوی را 
تسهیل می کند- کمکی شایان باشد؛ چراکه ارتقای تأثیرپذیری آثار پژوهش گران و تعالی 
جایگاه سازمان های علمی و پژوهشی ازنظر شاخص های مختلف و درنهایت گسترش 

ارتباطات علمی بدون مرز با فراگیرشدن این رویکرد امکان پذیر خواهد شد.
براین اساس پرسش های زیر مطرح می شود:

1. میزان آشنایی پژوهش گران با سیاست های دسترسی آزاد ناشران چه اندازه است؟
2. پژوهش گران در موضوع خودآرشیوی تولیدات علمی شان چگونه رفتار می کنند؟

3. آشنایی پژوهش گران با سیاست های نشر چه تأثیری بر الگوی رفتار خودآرشیوی آن ها 
دارد؟

4. آیا بین میزان آگاهی از سیاست های ناشران و الگوی رفتار خودآرشیوی با متغیرهای 
مرتبۀ علمی، گروه آموزشی، جنسیت و تجربۀ کاری رابطه ای معنی دار وجود دارد؟

پیشینۀ پژوهش
مرور تحقیقات گذشته بیانگر آن است که تحقیقات در این حوزه با رویکردهای مختلف در 
داخل و خارج از کشور انجام شده است. برخی از تحقیقات بر رفتار خودآرشیوی متمرکز 
شده اند، برخی به مقایسۀ این مقوله در بین پژوهش گران حوزه های مختلف پرداخته اند، 
انگیزه ها و موانع خودآرشیوی را محور پژوهش قرار داده اند؛ درحالی که  برخی دیگر 
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دسته ای دیگر از این پژوهش ها سیاست های دسترسی آزاد ناشران درزمینۀ خودآرشیوی 
را بررسی کرده اند. دربارۀ تحقیقات مرتبط با رفتار خودآرشیوی، یافته های تحقیق سوان 
و براون1 )2004( نشان می دهد که تمام نویسندگان مقاالِت دسترسِی آزاد و 62 درصد 
نویسندگان مقاالت دسترسی غیرآزاد با مفهوم خودآرشیوی آشنا هستند و آثارشان را آرشیو 
می کنند و 38 درصد از نویسندگاْن مقاالتشان را به یک یا چند شکل آرشیو می کنند. سوان 
و براون )2005( در پژوهشی دیگر دریافتند که مقاالت داوری شده و انتشاریافته، بیش ترین 
میزان خودآرشیوی را در میان سایر موارد پژوهشی داشته اند و بیشتر پژوهش گران ترجیح 
داده اند که نسخه ای از مقاالت خود را در وب سایت های شخصی )27 درصد( واسپاری 
کنند تا در مخازن سازمانی )20 درصد( و یا مخازن موضوعی )12 درصد(. طبق تحقیق 
هارناد )2006( حدود 35 درصد از افراد از خودآرشیوی مطلع اند و دسترسی آزاد را 
به عنوان عامل افزایش استناد و ضریب تأثیر می شناسند؛ ولی از میان مقاالتی که در یک سال 

منتشر می شود تنها 15 درصد فوراً در سامانه های خودآرشیوی وارد می شود.
برخی از تحقیقات به مقایسۀ خودآرشیوی در حوزه های مختلف علمی پرداخته اند. 
نتایج پژوهش زیا2 )2007( نشان داد که رشته های فیزیک و اقتصاد قدیمی ترین آرشیوهای 
رایگان را دارا هستند؛ ولی رشته های جامعه شناسی و شیمی آرشیوی ندارند. نتایج این 
پژوهش نشان می دهد که دانش کده هایی که تجربۀ خودآرشیوی در رشتۀ خودشان را 
دارند و خطی مشی واضحی دارند، بیشتر از سایرین در آرشیوهای دانش گاهی تأثیرگذارند. 
آنتلمان3 )2006( نشان داد که باالترین میزان خودآرشیوی مربوط به رشتۀ اقتصاد با 60 
درصد و کمترین میزان خودآرشیوی مربوط به رشتۀ جغرافیا با 15 درصد است و سیاست 
خودآرشیوی ناشران هیچ تأثیری بر فعالیت خودآرشیوی نویسندگان ندارد و نویسندگان 
براساس معیارهای رشته های خاص خود، خودآرشیوی می کنند. گرازیوتین4 )2014( در 
پژوهشی به بررسی رفتار خودآرشیوی در حوزۀ علوم رایانه پرداخت. نتایج نشان داد که 
نویسندگان حوزۀ مذکور، با دسترسی آزاد سبز و طالیی برای اهداف خودآرشیوی، آشنایی 
مناسبی نداشتند. نتایج پژوهش سوان و براون )2004( نشان داد که نویسندگاِن رشتۀ علم 
اطالعات و دانش شناسی باالترین میزان آشنایی )60 درصد( و نویسندگان رشتۀ علوم 
زیستی کم ترین میزان آشنایی )20 درصد( را با خودآرشیوی دارند. طبق پژوهش اجاق 
و کوشا )1390( میزان آگاهی نویسندگان پرتولید ایرانی از مفهوم خودآرشیوی بسیار کم 
است؛ از چهار رشتۀ بررسی شده، نویسندگان رشتۀ ریاضیات بیش ترین سطح خودآرشیوی 
و نویسندگان حوزۀ علوم اجتماعی کمترین سطح را داشته اند. یافته های پژوهش فهیم نیا و 
منتظری )1393( نشان می دهد که میزان خودآرشیوی اعضای هیئت علمی علم اطالعات و 
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دانش شناسی، متوسط به باال است و در وب سایت های شخصی و سازمانی رایج تر از مخازن 
سازمانی و موضوعی است.

دربارۀ انگیزه ها و موانع تأثیرگذار بر خودآرشیوی، پژوهش ها نشان می دهد که عامل 
نوع دوستی به طور معنی داری بر رفتار مثبت خودآرشیوی پژوهش گران تأثیر می گذارد 
)کیم، 2010؛ هولال، 2010(. عامل حق مؤلف بیش ترین اهمیت را در میان نویسندگان 
پرتولیدتر دارد )کیم، 2010(. ازطرفی مالحظات حق انتشار )فهیم نیا و منتظری، 1393( و 
زمان و تالش اضافی، دو مانع مهم برای اعضاء هیئت علمی در واسپاری تولیدات علمی شان 
به مخازن دانش گاهی شناخته شده است )هولال، 2010(. سینگه و همکاران1 )2011( در 
جامعه ای مالزیایی به این نتیجه رسیده اند که انگیزه، تالش، شرایط تسهیل کننده و تأثیرات 
اجتماعی بر رفتار خودآرشیوی نویسندگان اثر ندارد. اگرچه پژوهش گران دانش گاهی 
براین باورند که مخازن سازمانی روشی خوب برای انتشار اطالعات و استفاده از آن ها 
به صورت مکرر است، ولی بیش تر آن ها خودآرشیوی در مخازن سازمانی را به طورکامل 
نمی پذیرند. پژوهش گران کشورهای آفریقایی نیز با چالش هایی مانند کمبود امکانات، 
کمبود آگاهی و چگونگی استفاده و حمایت از مخازن روبه رو هستند )اونیانچا2، 2012(. 
طبق پژوهش فهیم نیا و منتظری )1393( مؤلفۀ شهرت مهم ترین انگیزه و مؤلفۀ مالحظاِت 
حق انتشار مهم ترین مانع در رفتار خودآرشیوی اعضای هیئت علمی شناخته شد. از دیدگاه 
لی و همکاران3 )2018( از بین انگیزه های خودآرشیوی در شبکه های اجتماعی دانش گاهی 
همچون ریسرچ گیت، به دسترس پذیری بیش تر از سایر عوامل توجه شده است و به دنبال 
آن، نوع دوستی، تعهد، اعتماد، خودکارآمدی، شهرت، تبلیغ و... فاکتورهای موردتوجه 

بوده اند.
دربارۀ سیاست های دسترسی آزاد ناشران و رفتار خودآرشیوی نیز تحقیقاتی انجام 
از  پژوهش گر  روی 542   )2003( پرابتس4  و  اوپنهایم  گاد،  پژوهش  نتایج  شده است. 
کشورهای مختلف نشان داد که پاسخ دهندگاْن به حفظ حقوق مالکیت معنوی در حق 
مؤلف عالقه مندند و کنترل روی مقاله های تحقیقاتی را بیش از انتظار می دانند. طبق یافته ها، 
بوده اند و اعضای  ناشر  به  این حق  انتقال  ناشران خواهان  توافق نامه ها،  در 90 درصد 
هیئت علمی نیز که هم به عنوان مؤلف و هم به عنوان خواننده در این پژوهش شرکت کرده 
بودند، در مقام مؤلف خواهان محدودیت کمتری از سوی ناشران در دسترسی به آثارشان 
بوده اند. ترول کاوی5 )2009( با بررسی فعالیت خودآرشیوی اعضای هیئت علمی دانش گاه 
کارنگی ملون دریافت که اکثریت اعضا بیشترِ آثار خود را خودآرشیوی کرده اند و سیاست 
ناشر بر نسخۀ خودآرشیوشده تأثیر نگذاشته است و الزم است تا مؤلفان متقاعد شوند که 
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قانون حق مؤلف و سیاست ناشران هر دو مهم هستند و باید به آن ها عمل شود. گد و 
ترول کاوی )2019( در پژوهشی به سیاست خودآرشیوی 107 ناشر در پایگاه سیاست 
ناشر شرپا/رومئو می پردازد. نتایج حاکی است درحالی که تعداد ناشران قائل به برخی از 
روش های خودآرشیوی )قبل از چاپ، پس از چاپ و یا هر دو( درطول 12 سال 12 درصد 
افزایش داشته است. حجم محدودیت دربارۀ چگونگی، مکان و زماِن امکاِن خودآرشیوی 
به ترتیب 119 درصد، 190 درصد و 1000 درصد افزایش یافته است. سیمپسون1 )2016( 
در پژوهشی سامانۀ شرپا/رومئو را مرور می کند و بیان می کند که سرویس شرپا/رومئو، 
برای تحویل مقاالت علمی در مخزنی سازمانی، به ابزاری استاندارد و ضروری برای 
محققان تبدیل شده است و به راحتی می تواند آن ها را در سیاست های خودآرشیوی و حق 

انتشار ناشران دانش گاهی هدایت کند.
روسی2 )2018( در پژوهشی با بررسی سیاست های خودآرشیوی 127 مجلۀ برتر 
در مخازن سازمانی و موضوعی درزمینۀ علوم کامپیوتر، فیزیک و مهندسی الکترونیک 
نشان داد که 75 درصد از مجالت ترکیبی اجازۀ آرشیو بازِ نسخۀ پیش چاپ را در مخازن 
سازمانی یا موضوعی با شرط 6 ماه محدودیت انتشار یا در برخی موارد بدون محدودیت 
می دهند. هم چنین الزویر به عنوان تنها ناشر، برای خودآرشیوی متون داوری شده و نسخۀ 
پس چاپ در سایت های آرزیو3 و ریپک4 اجازه می دهد. آنچنان که زیا5 و دیگران )2012( 
نشان دادند، صدها سیاست و خط مشی در سطوح سازمانی مختلف پیشنهاد شده و پذیرفته 
شده است و بسیاری از آن ها بر میزان انباشت محتوای مخزن ها تأثیر مثبت گذاشته اند و 
باید توجه کرد که سیاست مجاز دسترسی آزاد، به تنهایی رفتارهای موجود در خودآرشیوی 
علمی را تغییر نخواهد داد. جمالی مهموئی و دیگران )1395( دریافتند که 2/40 درصد 
از مقاله های تمام متن برخالف سیاست حق انتشار ناشر و با نقض توافق نامۀ ناشر در 
ریسرچ گیت فراگذاری شده اند. اگرچه علوم اجتماعی درمجموع کم تر از سایر علوم مقاله 
داشته است، ولی تعداد موارد نقض حق انتشار در علوم اجتماعی بیش از سایر حوزه هاست. 
طبق گفتۀ کلمن6 )2007( در بررسی نحوۀ برخورد ناشران با خط مشی خودآرشیوی در 
مجالت حوزۀ کتابداری و اطالع رسانی مشخص شد که 38 درصد از مجالت این حوزه 
خط مشی حق مؤلف خود را به صورت دسترسی آزاد دردسترس قرار داده اند و 62 درصد، 
مقاالت خود را به صورت دسترسی آزاد دردسترس قرار نداده اند؛ باوجوداین، ابهام زیادی 
در خط مشی آن ها وجود دارد. به طورکلی 10 درصد از این مجالت، خودآرشیوی را ممنوع 
اعالم کرده اند. مرور تحقیقات بیانگر آن است که هرچند تحقیقاِت گذشته از ابعاد و زوایای 
مختلف به مقولۀ خودآرشیوی پرداخته اند و دستاوردهای مهمی را به همراه داشته اند، ولی 

1. Simpson
2. Rousi
3. arXiv
4. RePec
5. Jingfeng Xia
6. Coleman
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تأثیر متغیر آگاهی از سیاست های ناشران بر گرایش های خودآرشیوی اعضای هیئت علمی 
دانش گاه های ایران به طور نظام مند سنجش نشده است که پژوهش حاضر به این موضوع 

خواهد پرداخت.

2. روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و ازجهت روِش گردآوری داده ها توصیفی-
پیمایشی از نوع همبستگی است. دو متغیر پژوهش، آشنایی با سیاست های دسترسی 
آزاد ناشران و رفتار خودآرشیوی است. جامعۀ آماری را اعضای هیئت علمی دانش گاه 
شیراز تشکیل داده است. دانش گاه شیراز یکی از قدیمی ترین دانش گاه های ایران است و 
در رتبه بندی های داخلی و خارجی در دستۀ دانش گاه های طرازِاّول ایران قرار می گیرد، 
به طوری که در رتبه بندی کیو اس 2022 جزو 6 دانش گاه برتر کشور بوده است.1 از بین 
گروه های آموزشی این دانش گاه، سه گروه علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، و مهندسی 
به صورت تصادفی به عنوان گروه های نمونه انتخاب شدند که جمعیت آن طبق آمار دفتر 
طرح و توسعۀ دانش گاه 505 نفر بوده است. براساس جدول مورگان حجم نمونۀ پژوهش 
160 عضو هیئت علمی تعیین شد که براساس روش نسبتی، سهم گروه آموزشی علوم 
انسانی 58 نفر، گروه آموزشی مهندسی 49 نفر و گروه آموزشی علوم پایه 53 نفر بود. 
پرسش نامه ها به روش نمونه گیری دردسترس2 توزیع شد و 100 درصد آن ها تکمیل شد. 
23 نفر )14/4 درصد( از پاسخگویان زن و 137 نفر )85/6 درصد( مرد بودند. ازلحاظ 
مرتبۀ علمی، 38 نفر )23/8 درصد( استاد، 67 نفر )41/8 درصد( دانش یار و 55 نفر )34/4 

درصد( استادیار بودند.
در این پژوهش برای سنجش دو متغیر نامبرده از ابزار پرسش نامۀ محقق ساخته استفاده 
شده است. برای ساخت ابزار سنجش دربارۀ »آشنایی با سیاست های دسترسی آزاد ناشران«، 
ابتدا گویه های مرتبط با میزان آشنایی پژوهش گران با سیاست های دسترسی آزاد ناشران، 
از ادبیات پژوهش و سامانه های مرتبط ازجمله پایگاه شرپا/رومئو استخراج شد. همان گونه 
که پیشتر هم اشاره شد این پایگاه حاوی سیاست های دسترسی آزاد ناشران و مجالت 
مختلف است که ابعاد این سیاست ها برای ورود به متغیر میزان آگاهی از سیاست ها 
استخراج شد. هم چنین برخی گویه ها هم از پژوهش های مرتبط استخراج شد. در گام 
دوم، گویه ها در چند مرحله پاالیش شدند که از 20 گویه نهایتاً 9 گویه معیار قرار گرفت 
و به صورت پرسش هایی در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای و در قالب دو بُعد )آشنایی 
با سامانۀ شرپا/رومئو و آشنایی با سیاست های دسترسی آزاد( طراحی شد. برای سنجش 

1. )آی اس سی، خرداد 1400، کد خرب 1605( 
.1605/https://isc.ac/fa/news

به  که  روشی  دردسرتس:  منونه گیری   .2
کدام یک  این که  براساس  مشارکت کنندگان 

دردسرتس باشند پرسش نامه داده می شود.
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»رفتار خودآرشیوِی« پژوهش گران نیز، ابتدا با مرور متون و ادبیات پژوهش، گویه های 
مرتبط استخراج و در چند مرحله پاالیش شد و از 50 گویه نهایتاً به 36 گویه تقلیل 
یافت که به صورت پرسش هایی در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای در قالب 9 بُعد توسط 
محقق طراحی شد. گویه های این متغیر عبارت اند از: 1. آشنایی کلی با خودآرشیوی؛ 
2. استنباط از تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی؛ 3. استنباط از تأثیرات بالفعل خودآرشیوی؛ 
4. محل خودآرشیوی؛ 5. مدت زمان اختصاص یافته به خودآرشیوی؛ 6. مالحظه کردن/
مالحظه نکردن سیاست ناشران هنگام خودآرشیوی؛ 7. انتخاب مجله براساس سیاست 

خودآرشیوی؛ 9. خودآرشیوی چکیده/متن کامل اثر.
در راستای تأیید روایی دو ابزار، از نظرات 6 نفر از متخصصان حوزۀ علم اطالعات 
و دانش شناسی استفاده شد و نظرات ایشان اعمال شد. برای سنجش پایایی ابزار هم از 
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون پایایی نشان می دهد که ضرایب 
آلفای کرونباِخ حاصل از این آزمون ها بین 0/897 تا 0/906 در نوسان است که درحد 
عالی و قابل قبول است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری علوم 
اجتماعی1 نسخۀ 22 انجام شد. در بخش آمار توصیفی هم داده ها با استفاده از جدول 
فراوانی و شاخص هایی نظیر حداقل، حداکثر، میانگین و انحرافات معیار توصیف شد 
و در بخش دوم به دلیل نرمال بودن داده ها، با استفاده از آزمون های پارامتریِک رگرسیون 
تک متغیره، آزمون تی و آزمون تحلیل واریانس به پرسش های پژوهش پاسخ داده شد. 

برای بررسی نرمال بودن یا نبودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف2 استفاده شد.

3. یافته های پژوهش
میزان آشنایی پژوهش گران با سیاست های دسرتسی آزاد نارشان

سنجش میزان آشنایی پاسخگویان با سیاست های دسترسی آزاد ناشران، توسط 9 گویه و 
در دو بُعد »میزان آشنایی پژوهش گران با پایگاه شرپا/رومئو« و »میزان آشنایی پژوهش گران 
با سیاست های دسترسی آزاد« سنجیده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نمره ها از 9 تا 35 
در نوسان است. میانگین نمرۀ پاسخگویان از طیف مذکور 19/84 است و کمتر از 27 
)3×9( یعنی حد متوسط نمرۀ طیف است و حاکی از این است که به طورکلی میزان آشنایی 
پژوهش گران با سیاست های دسترسی آزاد ناشران کم است. میزان Z به دست آمده از آزمون 
کولموگروف-اسمیرنوف 1/03 است که معنی دار نیست و نشانگر توزیع نرمال داده هاست؛ 

جدول 1 نشانگر این نتایج است.
1. SPSS

2. Kolmogorov-Smirnov test
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پایگاه شرپا/رومئو و نحوۀ  با  پاسخ دهندگان  نشان می دهد که  داده های جدول 2 
استفاده از آن آشنایی زیادی ندارند. نمرۀ میانگین به دست آمده از هر 3 گویۀ مدنظر از 
)3( یعنی حد متوسط طیف کمتر است. باتوجه به جدول 3، بررسی نگرش پاسخگویان 
به گویه های آشنایی با سیاست های دسترسی آزاد ناشران نشان می دهد که میزان آشنایی 
پاسخگویان با این سیاست ها چندان زیاد نیست؛ به طوری که 95 درصد از آن ها دربارۀ 
چگونگی حمایت از حقوق مؤلف در آثار علمی، و محدودیت زمانی تعیین شده ازسوی 
ناشر برای خودآرشیوی در پلتفرم های مختلف آشنایی بسیار کمی دارند. میانگین گویه های 
این بُعد از حداقل 1/26 تا حداکثر 2/93 در نوسان است که همگی از )3( یعنی حد متوسط 

طیف کم تر است.

میزان آشنایی با:ردیف
خیلی 

زیاد
کممتوسطزیاد

خیلی 

کم
میانگین

1
پایگاه رشپا/رومئو

Sherpa/romeo

221655220فراوانی

2/58
1/313/140/632/512/5درصد

2
نحوۀ استفاده از پایگاه رشپا/

رومئو

123576415فراوانی

2/57

0/614/435/6409/4درصد

3
سیاست های کدگذاری مجالت 

توسط پایگاه رشپا/رومئو

126605815فراوانی

2/63

0/616/337/536/29/4درصد

شاخص
تعداد 

گویه
Zانحراف معیارمیانگین یک گویهمیانگین کلحداکرثحداقل

سطح 

معنی داری

993519/842/27/481/030/24تعداد

   

جدول 1

آزمون کوملوگروف-اسمیرنوف 
مربوط به طیف آشنایی با 

سیاست های دسرتسی آزاد نارشان

   

جدول 2

میزان آشنایی پژوهش گران با پایگاه 
رشپا/رومئو )ُبعد یک(
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باتوجه به این که میانگین نمرۀ پاسخگویان از طیف میزان آشنایی پژوهش گران با 
سیاست های دسترسی آزاد ناشران 2/2 است و در حدفاصل 2 و 3 قرار دارد، باید نمرۀ 
پاسخگویان از این متغیر با استفاده از آزمون T تک متغیره با نمرات 2 و 3 مقایسه شود و 
معنی داری تفاوت آن ها بررسی شود؛ جدول 4 نتیجۀ حاصل از این آزمون را نشان می دهد.

آشنایی با سیاست های نارشان دربارۀ:ردیف
خیلی 

زیاد
کممتوسطزیاد

خیلی 

کم
میانگین

1
هزینۀ درنظرگرفته شده ازسوی برخی از 

نارشان برای مجوز خودآرشیوی

438634411فراوانی
2/88

2/523/839/327/56/9درصد

2

امکان دردسرتس قراردادن نسخۀ 

پیش چاپ مقالۀ پذیرش شده، در مخازن 

سازمانی، وب سایت های شخصی یا 

شبکه های اجتامعی توسط نویسنده

444613813فراوانی

2/93
2/527/538/123/88/1درصد

3

امکان دردسرتس قراردادن نسخۀ 

منترششدۀ مقاله، در مخازن سازمانی، 

وب سایت های شخصی یا شبکه های 

اجتامعی توسط نویسنده

023445934فراوان

2/35
014/427/536/921/2درصد

4

محدودیت زمانی درنظرگرفته شده ازسوی 

برخی از نارشان برای آرشیو آثار در مخازن 

سازمانی، وب سایت های شخصی یا 

شبکه های اجتامعی

001041109فراوانی

1/38
006/325/668/1درصد

5
چگونگی حامیت از حقوق مؤلف در 

آثار علمی

00825127فراوانی
1/26

00515/679/4درصد

6

 )Embargo( آشنایی با محدودیِت

تعیین شده ازسوی نارش در الگوی 

خودآرشیوی و دسرتسی آزاد با تأخیر

11625127فراوانی

1/28
   0/60/63/815/679/4درصد

جدول 3
با  پژوهش گران  آشنایی  میزان 
سیاست های دسرتسی آزاد )ُبعد دو(
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باتوجه به داده های جدول 4، میانگین نمرۀ پاسخگویان از 2 )حد کم(، بیش تر است و 
با آن تفاوت معنی دار دارد )T= 4/37 ،Sig= /000(. هم چنین این میانگین از نمرۀ 3 )حد 
متوسط(، کمتر است و با آن تفاوت معنی دار دارد )T= -17/01 ،Sig= /000( و این بدان 
معنی است که میزان آشنایی پاسخگویان با سیاست های دسترسی آزاد ناشران َدرحدِّ نسبتًا 

کم است. این نتیجه به کل جامعۀ آماری قابل تعمیم است.

4. الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران
برای سنجش الگوی رفتار خودآرشیوی افراد موردبررسی، از طیف لیکرت شامل 9 بُعد 
و 36 گویه استفاده شد. باتوجه به یافته ها، در 5 گویۀ آخر طیف که براساس تجربۀ زیستۀ 
پژوهش گران دربارۀ تأثیرات بالفعل خودآرشیوی است، 50 نفر )31/3 درصد( که تجربۀ 
زیسته نداشتند به این گویه ها پاسخی ندادند؛ بنابراین 5 گویۀ آخر در محاسبات آمار 
استنباطی حذف شد. سنجش الگوی رفتار خودآرشیوی برای کل 160 نفر توسط 31 
گویه سنجیده شده است و هر گویه از حداقل نمرۀ 1 )خیلی کم( تا 5 )خیلی زیاد( را 
به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین انتظار می رود نمرات به دست آمده از طیف الگوی 
رفتار خودآرشیوی در کل ابعاد از 31 )ضعیف ترین خودآرشیوی( تا 155 )قوی ترین 
خودآرشیوی( در نوسان باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نمرۀ پاسخگویان از طیف 
نمرۀ  میانگین  است.  نوسان  در  تا 120  از 51  ابعاد  در کل  رفتار خودآرشیوی  الگوی 
پاسخگویان از طیف الگوی رفتار خودآرشیوی 84/78 است که کمتر از حد متوسط نمرۀ 
طیف یعنی 93 )31×3( است؛ بنابراین پاسخگویان از الگوی رفتار خودآرشیوی مناسبی 
برخوردار نیستند. میزان Z به دست آمده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 0/927 است 

که معنی دار نیست و نشانگر توزیع نرمال داده هاست؛ جدول 5 نشانگر این نتایج است.

سطح معنی داریدرجۀ آزادیمیزان تیمنرۀ مالکانحراف معیارمیانگین منره

2/20/5924/371590/000

2/20/593-17/011590/000

   

جدول 4
میانگین  تفاوت  معنی داری  آزمون 
منرۀ پاسخگویان از طیف آشنایی با 
سیاست های دسرتسی آزاد نارشان با 

منرات 2 و 3

سطح معنی داریZمیانگین یک گویهمیانگین کلحداکرثحداقلتعداد گویهشاخص

315113084/782/740/9270/357مقدار
   

جدول 5
کوملوگروف-اسمیرنوف  آزمون 
رفتار  الگوی  طیف  به  مربوط 

خودآرشیوی پژوهش گران

مریم احراری
سعیده  ابراهیمی
طاهره  جوکار
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یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران در بُعد 
یک »میزان آشنایی با خودآرشیوی« َدرحدِّ مقبول نیست؛ زیرا میانگین گویه های این بُعد از 

حد متوسط طیف )نمرۀ 3( کم تر است؛ جدول 6، نشان دهندۀ این نتایج است

داده های جدول 7 نشان می دهد که الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران در بُعد 
دو »استنباط آن ها دربارۀ تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی« از الگویی نسبتاً مناسب تر پیروی 
می کند. به طوری که میانگین اغلب گویه ها از )3( یعنی حد متوسط طیف بیش تر است و 
71/9 درصد از افراد پاسخ دهنده بر این عقیده اند که خودآرشیوی سبب افزایش استناد به 

آثارشان می شود.

کممتوسطزیادخیلی زیادآشنایی باردیف
خیلی 

کم
میانگین

مفهوم خودآرشیوی1
541563721فراوانی

2/83
3/125/63523/113/1درصد

2
مزایا و معایب خودآرشیوی 

آثار

116555830فراوانی
2/38

   0/61034/436/218/8درصد

جدول 6
کلی  آشنایی  میزان  یک:  ُبعد 

پژوهش گران با خودآرشیوی

میانگینخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادتأثیر خودآرشیوی پژوهش بر:ردیف

پیرشفت و بقای حرفه1
73576384فراوانی

3/02
4/321/947/523/82/5درصد

2
افزایش رسعت ترویج نتایج 

پژوهش

133674352فراوانی
3/14

8/122/546/221/91/3درصد

3
افزایش ارتباطات علمی با دیگر 

پژوهش گران

154267342فراوانی
3/21

9/426/241/821/31/3درصد

4

افزایش احتامل به دست آوردن 

بورسیۀ تحصیلی یا افزایش 

گرنت پژوهشی

329664913فراوانی

2/75
1/918/141/330/68/1درصد

ارتقای جایگاه علمی و شهرت5
123861445فراوانی

3/05
7/523/838/127/53/1درصد

افزایش دسرتسی به آثار6
-4467454فراوانی

3/94
-27/541/928/12/5درصد

   

جدول 7
ُبعد 2: استنباط پژوهش گران دربارۀ 

تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی

خودآرشیوِی اعضای 
 هیئت علمی در مخازن ...
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الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران دررابطه با درک تأثیرات بالفعل خودآرشیوی 
بر رؤیت پذیری، استنادپذیری، پیشبرد ارتباطات علمی و کسب شهرت بین المللی بررسی 
اگر  که  کرده است  درخواست  پاسخ دهندگان  از  پژوهش گر  بخش  این  در  شده است. 
تاکنون تجربۀ زیستۀ خودآرشیوی داشته اند به پرسش ها پاسخ دهند. میانگین حاصل از 
داده های جمع آوری شده از پاسخ دهندگان به این بخش، نشان دهندۀ درک تأثیر نسبتاً زیاد 
پاسخ دهندگان از تأثیرات بالفعل خودآرشیوی است؛ به طوری که میانگین 5 گویۀ ذکرشده، 
از نمرۀ حد متوسط طیف )نمرۀ 3( بیش تر است. به بیان دیگر این پژوهش گران درعمل 

تأثیرات مثبت خودآرشیوی را در ابعاد مختلف درک کرده اند )جدول 8(.

7
افزایش میزان رؤیت پذیری و 

بارگذاری پژوهش ها

-4962472فراوانی
3/99

-30/638/829/41/2درصد

افزایش استناد به پژوهش ها8
-5560414فراوانی

4/04
-34/437/525/62/5درصد

میانگینخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادتأثیر خودآرشیوی پژوهش بر:ردیف

تأثیرات بالفعل خودآرشیوی بر:ردیف
خیلی 

زیاد
کممتوسطزیاد

خیلی 

کم

بدون 

پاسخ
میانگین

1
افزایش استناد 

پژوهش های قبلی

18502461250فراوانی
3/51

11/231/3153/87/431/3درصد

2
افزایش رؤیت پذیری 

پژوهش های قبلی

15562431250فراوانی
3/53

9/435151/97/431/3درصد

3

افزایش ارتباطات 

علمی با دیگر 

پژوهش گران

10364561350فراوانی

3/22
6/222/528/13/88/131/3درصد

4
افزایش شهرت و 

ارتقای جایگاه علمی

53348111350فراوانی
3/50

3/120/6306/98/131/3درصد

5

شناخته شدن بین 

پژوهش گران حوزۀ 

فعالیت

73839131350فراوانی

3/12
4/423/824/38/18/131/3درصد

 
 ادامۀ جدول 7

ُبعد 2: استنباط پژوهش گران دربارۀ 
تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی

   

 جدول 8
ُبعد 3: استنباط پژوهش گران دربارۀ 

تأثیرات بالفعل خودآرشیوی

مریم احراری
سعیده  ابراهیمی
طاهره  جوکار
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یافته های جدول 9 دربارۀ بُعد چهارم الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران دربارۀ 
»محل خودآرشیوی آثار )مخازن دیجیتالی، وب سایت های شخصی، شبکه های اجتماعی 
علمی(« نشان می دهد که اغلب پژوهش گراْن آثارشان را در شبکه های اجتماعی علمی 
خودآرشیوی می کنند. هم چنین نتایج حاکی است که پاسخگویان، نسخۀ منتشرشدۀ مقالۀ 

خود را بیش تر از نسخۀ پیش چاپ آن خودآرشیوی می کنند.

الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران در بُعد پنجم »مدت زمان اختصاص یافته به 
خودآرشیوی« نشان می دهد که ازنظر پاسخ دهندگان، فرایند خودآرشیوی زمان زیادی را 
از آن ها می گیرد. الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران دربارۀ بُعد ششم »نوع مدارک 
آرشیوشده )مقاله، کنفرانس، کتاب(« نشان دهندۀ این است که اولویت اول پاسخ دهندگاْن 
خودآرشیوی مقاالِت منتشرشده شان است؛ پس ازآن اولویتشان با خودآرشیوی محتوای 

ترجیح محل خودآرشیویردیف
خیلی 

زیاد
کممتوسطزیاد

خیلی 

کم
میانگین

1
آرشیو نسخۀ پیش چاپ مقاله در 

وب سایت های شخصی

00146878فراوانی
1/60

008/842/548/7درصد

2

آرشیو نسخۀ پیش چاپ مقاله در 

مخازن دیجیتالی )مخازن موضوعی 

و سازمانی(

02135590فراوانی

1/54
01/38/134/456/2درصد

3

آرشیو نسخۀ پیش چاپ مقاله در 

شبکه های اجتامعی علمی )مثل شبکۀ 

اجتامعی علمی ریرسچ گیت(

03165784فراوانی

1/61
01/91035/652/5درصد

4
آرشیو نسخۀ منترششدۀ مقاله در 

وب سایت های شخصی

112396543فراوانی
2/14

0/67/524/440/626/9درصد

5

آرشیو نسخۀ منترششدۀ آثار در 

مخازن دیجیتالی )مخازن موضوعی 

و سازمانی(

128284063فراوانی

2/15
0/617/517/52539/4درصد

6

آرشیو نسخۀ منترششدۀ مقاله در 

شبکه های اجتامعی علمی )مثل شبکۀ 

اجتامعی علمی ریرسچ گیت(

247394626فراوانی

2/71
1/329/324/428/716/3درصد

   

جدول 9
پژوهش گران  رفتاری  الگوی   :4 ُبعد 

دربارۀ محل خودآرشیوی آثارشان
وب سایت های  دیجیتالی،  )مخازن 
شخصی، شبکه های اجتامعی علمی(

خودآرشیوِی اعضای 
 هیئت علمی در مخازن ...
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ارائه شده در کنفرانس هاست و خودآرشیوی کتاب هایشان در آخر قرار دارد؛ جدول 10 
نشان دهندۀ این نتایج است.

دربارۀ مالحظۀ/مالحظه نکردن  پژوهش گران  رفتار خودآرشیوی  الگوی  از  بُعد 7 
با  پژوهش گران  که  است  این  نشان دهندۀ  خودآرشیوی،  هنگام  ناشران  سیاست های 
سیاست گذاری های ناشران درزمینۀ خودآرشیوی زیاد آشنایی ندارند و هنگام انتخاب 
مجله به سیاست های ناشر آن مجله توجه نمی کنند. هم چنین پژوهش گران آگاهند که برای 
خودآرشیوی آثارشان در آرشیوهای شخصی به مجوز ناشر نیاز دارند و اگر بدون اجازه 
ناشر خودآرشیوی کنند، ممکن است در حق مؤلف تخلف شود.1 پژوهش گران برای 
آشنایی با سیاست های مجالِت دسترسی آزاد از پایگاه شرپا/رومئو استفاده نمی کنند و با 
این پایگاه آشنا نیستند. تنها 1/9 درصد از آن ها َدرحدِّ خیلی زیاد و زیاد خودآرشیوی آثار 

مدت زمان خودآرشیوی:ردیف
خیلی 

زیاد
کممتوسطزیاد

خیلی 

کم
میانگین

مدت زمان 

اختصاص یافته به 

خودآرشیوی

1

اختصاص زمان زیاد و 

منظم برای خودآرشیوی 

و امور مربوط به آن 

ازقبیل ارتباطات علمی 

با همکاران

113656120فراوانی

2/46
0/68/140/638/112/5درصد

2

رصف مدت زمان زیاد 

و منظم برای مدیریت 

مؤثر آثار آرشیوشده

04675327فراوانی

3
028/846/8204/4درصد

نوع مدارک 

آرشیوشده 

)مقاله، کنفرانس، 

کتاب(

1
خودآرشیوی مقاالت در 

غالب اوقات

336505318فراوانی
2/71

1/922/531/33311/3درصد

2

خودآرشیوی مطالب 

ارائه شده در 

کنفرانس ها در غالب 

اوقات

336355432فراوانی

2/53
1/922/521/933/720درصد

3

خودآرشیوی کتاب های 

منترششده در غالب 

اوقات

1076983فراوانی

1/54
0/604/443/151/9درصد

   

 جدول 10

رفتاری  الگوی   :6 و   5 ابعاد 
مدت زمان  دربارۀ  پژوهش گران 
اختصاص یافته به خودآرشیوی و نوع 

مدارک آرشیوشده

1. در مجالت عمدتاً خارجی مؤلف با اجازۀ 
چاپ معموالً کلیۀ حقوق مالکیت معنوی را 
به نارش می دهد و خود مؤلف هم مؤظف 
است برای خودآرشیوی اثر خودش از نارش 

اجازه بگیرد.

مریم احراری
سعیده  ابراهیمی
طاهره  جوکار
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خود را مطابق با سیاست های ناشران موجود در پایگاه شرپا/رومئو انجام می دهند و 95/6 
درصد از آن ها َدرحدِّ کم و خیلی کم این کار را انجام می دهند؛ جدول 11 نشان دهندۀ این 

نتایج است.

الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران دربارۀ بُعد 8 »انتخاب کردن یا انتخاب نکردن 
مجله برمبنای سیاست خودآرشیوی« نشان می دهد که پژوهش گران در انتخاب مجله 
به سیاست های دسترسی آزاد ناشران مجله توجهی ندارند. الگوی رفتار خودآرشیوی 
پژوهش گران دربارۀ بُعد 9 »خودآرشیوی چکیده یا متن کامل اثر« نشان دهندۀ این موضوع 
امکان خودآرشیوی  ناشران درزمینۀ  از سیاست های  است که هنگامی که پژوهش گران 
آثار خود را در آرشیوهای  متن کامل  آثارشان آگاهی دارند ترجیح می دهند که حتماً 

ردیف
مالحظه کردن/مالحظه نکردن سیاست خودآرشیوی 

نارشان

خیلی 

زیاد
کممتوسطزیاد

خیلی 

کم
میانگین

1

استفاده از سایت نارش، سایت مجله و 

پایگاه رشپا/رومئو برای کسب اطالعات 

دربارۀ سیاست خودآرشیوی نارشان

027544930فراوانی

2/49
016/933/730/618/8درصد

2
تحقیق دربارۀ سیاست خودآرشیوی 

نارش قبل از انتشار آثار

327495823فراوانی

2/56
1/916/930/636/214/4درصد

3
مالحظۀ محدودیت زمانی تعیین شده 

ازطرف نارش برای خودآرشیوی آثار

206358811فراوانی

3/46
12/539/336/356/9درصد

4

انجام خودآرشیوی انتشارات باتوجه به 

سیاست های نارشان در پایگاه رشپا/

رومئو

12415138فراوانی

1/21
0/61/32/59/486/2درصد

5
توجه به خودآرشیوی آثار با اجازۀ نارش 

برای رعایت حقوق مؤلف

41743249فراوانی
3/84

25/646/3202/55/6درصد

6
مالحظۀ مجوز نارش دربارۀ خودآرشیوی 

آثار در وب سایت های شخصی

54781837فراوانی
4/06

33/748/711/31/94/4درصد

   

جدول 11

پژوهش گران  رفتاری  الگوی   :7 ُبعد 
مالحظه کردن/مالحظه نکردن  دربارۀ 
سیاست های نارشان در خودآرشیوی 

آثار

خودآرشیوِی اعضای 
 هیئت علمی در مخازن ...
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شخصی قرار دهند و تعداد کمی با خودآرشیوی چکیدۀ آثارشان در آرشیوهای شخصی 
موافق اند )جدول 12(.

باتوجه به این که میانگین نمرۀ پاسخگویان از طیف »رفتار پژوهش گران در موضوع 
خودآرشیوی علمی شان« 2/74 است و در حدفاصل 2 و 3 قرار دارد، باید نمرۀ پاسخگویان 
از این متغیر با استفاده از آزمون تی تک متغیره با نمرات 2 و 3 مقایسه شود و معنی داری 
تفاوت آن ها بررسی شود؛ جدول 13 نتیجۀ حاصل از این آزمون را نشان می دهد. براساس 
جدول 13 میانگین نمرۀ پاسخگویان دربارۀ رفتار خودآرشیوی آن ها، از نمرۀ 2 )حد کم(، 
بیشتر است و با آن تفاوت معنی دار دارد )T= 19/9 ،Sig= /000(. هم چنین این میانگین از 
نمرۀ 3 )حد متوسط( کمتر است و با آن تفاوت معنی دار دارد )T= -7/18 ،Sig= /000(؛ 
بنابراین رفتار خودآرشیوی پاسخگویان از الگویی مناسب پیروی نمی کند و الگویی ضعیف 

اولویت هاردیف
خیلی 

زیاد
کممتوسطزیاد

خیلی 

کم
میانگین

رش
ت نا

ب مجله برمبنای سیاس
انتخا

1

انتخاب مجالت 

علمی باتوجه به 

سیاست های 

دسرتسی آزاد و 

خودآرشیوی از 

سوی نارش

410425647فراوانی

2/17

2/56/326/335/529/4درصد

2

بی توجهی به 

سیاست های 

خودآرشیوی نارشان 

برای انتخاب مجله

782511010فراوانی

3/41
4/451/231/86/36/3درصد

نت کامل
خودآرشیوی چکیده/ م

1

خودآرشیوی 

چکیدۀ آثار در 

آرشیوهای شخصی 

در زمان ناآگاهی از 

سیاست نارش

325417417فراوانی

2/52
1/915/625/646/310/6درصد

2

خودآرشیوی منت 

کامل آثار در 

آرشیوهای شخصی 

در زمان ارائۀ مجوز 

توسط نارش

627585811فراوانی

2/74

3/816/936/236/26/9درصد

   

 جدول 12

ابعاد 8 و 9: الگوی رفتاری 
پژوهش گران دربارۀ انتخاب کردن/

انتخاب نکردن مجله برمبنای 
سیاست خودآرشیوی نارش و آرشیو 

چکیده/منت کامل

مریم احراری
سعیده  ابراهیمی
طاهره  جوکار
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دارد؛ این نتیجه به کل جامعۀ آماری قابل تعمیم است.

5. تأثیر آشنایی پژوهش گران با سیاست های نرش بر الگوی رفتار خودآرشیوی 
آن ها

برای بررسی تأثیر آشنایی پاسخگویان با سیاست های نشر بر الگوی رفتار خودآرشیوی 
استفاده  تک متغیره  رگرسیوِن  پارامتریِک  آزمون  از  داده ها  نرمال بودن  باتوجه به  آن ها، 

شده است؛ جدول 14 نتایج این آزمون را نشان می دهد.

باتوجه به جدول 14 براساس ضریب B معادله، افزایش یک واحدی نمرۀ آشنایی 
پاسخگویان با سیاست های دسترسی آزاد ناشران، نمرۀ الگوی رفتار خودآرشیوی آن ها را 
1/69 نمره افزایش می دهد و ایْن الگوی رفتاری را بهبود می بخشد. این متغیر 38/5 درصد 
از تغییرات در الگوی رفتار خودآرشیوی پاسخگویان را تبیین می کند )2R= /385(. این 
نتایج باتوجه به میزان F به دست آمده )F= 98/9( با درجۀ آزادی 158 و 1، به کل جامعۀ 

آماری قابل تعمیم است.

میانگین نمرۀ 

پاسخگویان

انحراف 

معیار
میزان تینمرۀ مالک

درجۀ 

آزادی

سطح 

معنی داری

2/740/467219/91590/000

2/740/4673-7/181590/000

جدول 13
معنی داری  آزمون  حاصل از  نتیجۀ 
طیف  از  پاسخگویان  منرۀ  میانگین 
الگوی رفتار خودآرشیوی با منرات 2 و 3

B رضیب
رضیب 

β
RR2Fd.fSigدرجۀ آزادیمیزان تی

14/730/000-51/3عدد ثابت

0/620/38598/9
 158

و 1
0/000

آشنایی با 

سیاست های نرش
1/690/629/950/000

جدول 14
آشنایی  تأثیر  تک متغیرۀ  رگرسیون 
پاسخگویان با سیاست های نرش بر رفتار 

خودآرشیوی آن ها

خودآرشیوِی اعضای 
 هیئت علمی در مخازن ...
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با  پژوهش گران  آشنایی  میزان  بر  متغیرهای جمعیت شناختی  تأثیر   .6
سیاست های دسرتسی آزاد نارشان

عضو  زنان  آشنایی  میزان  که  می دهد  نشان  تفاوت  معنی داری  آزمون  حاصل از  نتیجۀ 
هیئت علمی با سیاست های دسترسی آزاد ناشران کمتر از مردان عضو هیئت علمی است؛ 
به طوری که میانگین نمرۀ زنان 17/87 است و میانگین نمرۀ مردان 20/17 است. این تفاوت 
باتوجه به میزان تی در سطح 95 درصد معنی دار است )جدول 15(. طبق یافته ها، بین سن 
 )r= 0/17 ،Sig= 0/033( و سابقۀ خدمت آن ها )r= 0/172 ،Sig= 0/029( پاسخگویان
با آشنایی آن ها با سیاست های دسترسی آزاد ناشران رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد 
و این بدان معنی است که افزایش سن و سابقۀ خدمت افراد سبب افزایش آشنایی آن ها با 

سیاست های دسترسی آزاد می شود )جدول 16(.

دانش گاهی  مرتبۀ  بین  که  می دهد  نشان  واریانس  تحلیل  آزمون  حاصل از  نتیجۀ 
پاسخگویان و میزان آشنایی آن ها با سیاست های دسترسی آزاد ناشران رابطه ای معنی دار 
وجود دارد؛ به طوری که سطح معنی داری حاصل از آزمون تحلیل واریانِس یک طرفه 0/014 
است که کمتر از 0/050 است. نتیجۀ حاصل از آزمون تکمیلی توکی نشان می دهد که میانگین 
نمرۀ استادیاران از طیف میزان آشنایی با سیاست های دسترسی آزاد ناشران 18/16 است که 
از نمرۀ دانش یاران و استادان کم تر است و با آن ها تفاوت معنی دار دارد؛ ولی میانگین نمرۀ 
دانش یاران )20/58( و استادان )20/05( باهم تفاوت معنی دار ندارد )جداول 17 و 18(. 
باالخره نتیجۀ حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین میزان آشنایی اعضای 
هیئت علمی گروه های مختلف آموزشی با سیاست های دسترسی آزاد ناشران تفاوت معنی دار 

وجود ندارد؛ این نتایج به جامعۀ آماری قابل تعمیم است )جدول 19(.

سطح معنی داریدرجۀ آزادیTانحراف معیارمیانگینفراوانیجنس

2317/875/79زن
-1/961580/05

13720/175/19مرد

   

 جدول 15

آزمون معنی داری تفاوت میانگین منرۀ 
سیاست های  با  پاسخگویان  آشنایی 

دسرتسی آزاد نارشان برحسب جنس

سابقۀ خدمتسن

آشنایی با سیاست های دسرتسی آزاد نارشان

R0/1720/170

Sig0/0290/033

N160160

   

 جدول 16
رضیب همبستگی پیرسون بین 

منرۀ میزان آشنایی پاسخگویان با 
سیاست های دسرتسی آزاد نارشان با 

ِسن و سابقۀ خدمت پاسخگویان

مریم احراری
سعیده  ابراهیمی
طاهره  جوکار
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7. تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران
نتیجۀ حاصل از آزمون T نشان می دهد که میانگین نمرۀ رفتار خودآرشیوی زنان عضو 
هیئت علمی از میانگین نمرۀ رفتار خودآرشیوی مردان عضو هیئت علمی کم تر است؛ 
به طوری که میانگین نمرۀ زنان 78/17 است، ولی میانگین نمرۀ مردان 85/89 است. این 
تفاوت باتوجه به میزان تی به دست آمده )T= -2/4( با درجۀ آزادی 158 در سطح 5 درصد 
خطا معنی دار است و این نتیجه به کل جامعۀ آماری قابل تعمیم است )جدول 20(. نتیجۀ 
حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که سن پاسخگویاْن با الگوی رفتار 
خودآرشیوی آن ها رابطۀ مثبت و معنی دار دارد )r= /161 ،Sig= /042( و این بدان معنی 
است که با افزایش سن، الگوی رفتار خودآرشیوی اعضا بهبود می یابد؛ ولی سابقۀ خدمت 
 ،Sig= 0/08( پاسخگویان با الگوی رفتار خودآرشیوی آن ها رابطۀ معنی دار آماری ندارد

r= 0/137( )جدول 21(.

سطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجۀ آزادیمجموع مجذورات

338/052119/03بین گروهی

4/380/014 6369/7215727/2درون گروهی

4507/78159کل

استاددانش یاراستادیارمیانگینمرتبۀ دانش گاهی

**-18/16استادیار

0-*20/58دانش یار

-0*20/05استاد

0 = Nonsignificant* = significant

سطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجۀ آزادیمجموع مجذورات

161/27280/63بین گروهی

2/910/06 4346/5115727/69درون گروهی

4507/78159کل

جدول 17

تحلیل واریانس یک طرفه بین مرتبۀ 
دانش گاهی پاسخگویان و میزان 

آشنایی آن ها با سیاست های دسرتسی 
آزاد نارشان

جدول 18
آزمون تکمیلی توکِی مرتبۀ دانش گاهی 

پاسخگویان و آشنایی آن ها با 
سیاست های دسرتسی آزاد نارشان

جدول 19
تحلیل واریانس میزان آشنایی 

پاسخگویان با سیاست های دسرتسی 
آزاد نارشان برحسب گروه آموزشی

سطح معنی داریدرجۀ آزادیمیزان تیانحراف معیارمیانگینفراوانیجنس

2378/1713/3زن
-2/41580/018

13785/8914/4مرد

جدول 20
میانگین منرۀ  تفاوت  آزمون معنی داری 
پاسخگویان از طیف رفتار خودآرشیوی 

برحسب جنس

خودآرشیوِی اعضای 
 هیئت علمی در مخازن ...
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رفتار  با  پاسخگویان  آموزشی  گروه  و  دانش گاهی  مرتبۀ  رابطۀ  بررسی  برای 
خودآرشیوی آن ها، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. باتوجه به اینکه سطح 
معنی داری حاصل از این آزمون کمتر از 0/05 است، حداقل میانگین نمرۀ الگوی رفتار 
خودآرشیوی دو گروه از گروه های مرتبۀ دانش گاهی پاسخگویان تفاوت معنی دار دارد. 
میزان F به دست آمده از این آزمون 5/41 است که با درجۀ آزادی 2 و 157 معنی دار است. 
برای مشخص کردن این موضوع از آزمون تکمیلی توکی استفاده شد. براساس یافته ها، 
میانگین نمرۀ مرتبۀ علمی استادان 89/82 است که از دو گروه دیگر بیش تر است. پس ازآن 
دانش یاران قرار دارند که میانگین نمرۀ آن ها 85/66 است و باالخره نمرۀ الگوی رفتار 
خودآرشیوی استادیاران با میانگین 80/24 از همه ضعیف تر است؛ ولی فقط میانگین نمرۀ 
الگوی رفتار خودآرشیوی استادیاران با استادان تفاوت معنی دار دارد و نمرۀ دانش یاران با 

دو گروه دیگر تفاوت معنی دار ندارد )جداول 22 و 23(.

براساس یافته ها، بهترین الگوی رفتار خودآرشیوی در بین اعضای هیئت علمِی گروهِ 
آموزشی مهندسی وجود دارد )با میانگین 90/78( و پس ازآن اعضای هیئت علمی گروه 
آموزشی علوم پایه با میانگین 83/4 قرار دارد و باالخره اعضای هیئت علمی گروه علوم 

سابقۀ خدمتسن

رفتار خودآرشیوی

R0/1610/137

Sig0/0420/08

N160160

   

 جدول 21
رفتار  بین  پیرسون  همبستگی  رضیب 
و  ِسن  با  پاسخگویان  خودآرشیوی 

سابقۀ خدمت آن ها

Fsigمیانگین مجذوراتدرجۀ آزادیمجموع مجذوراتمنبع

2150/621075/3بین گروهی

5/410/000
31180/74157198/6درون گروهی

-33331/34159کل

   

 جدول 22

با  خودآرشیوی  رفتار  واریانس  تحلیل 
مرتبۀ دانش گاهی

استادیاردانش یاراستادمیانگین

*0-89/82استاد

0-85/660دانش یار

-0*80/24استادیار

0 = Nonsignificant* = significant

   

 جدول 23

منرۀ  به  مربوط  توکی  تکمیلی  آزمون 
مرتبۀ  برحسب  خودآرشیوی  رفتار 

دانش گاهی

مریم احراری
سعیده  ابراهیمی
طاهره  جوکار
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انسانی با میانگین 80/9 ضعیف ترین الگوی رفتار خودآرشیوی را از خود نشان داده اند؛ 
ولی فقط میانگین نمرۀ رفتار خودآرشیوی اعضای هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی با 
دو گروه دیگر تفاوت معنی دار دارد و میانگین نمرۀ رفتار خودآرشیوی اعضای هیئت علمی 

دو گروه علوم انسانی و علوم پایۀ تفاوت معنی دار ندارد )جداول 24 و 25(.

8. بحث و نتیجه گیری
تحقیقات بیانگر آن است که هرچه آگاهی پژوهش گران از سیاست های دسترسی آزاد 
ناشران بیش تر باشد، سبب می شود تا آن ها بدون نگرانی از نقض حقوق ناشران، رفتار 
خودآرشیوی مطلوب تری از خود نشان دهند. در تأیید این موضوع داویس کال )2016( 
برای  نوعی سردرگمی  ناشران  آزاد  از سیاست های دسترسی  ناآگاهی  که  بیان می کند 
در  انتشارت خود  به اشتراک گذاری  در  مؤلف  است  ممکن  و  کرده است  ایجاد  مؤلفان 
آرشیوهای دسترسی آزاد تردید داشته باشد. الکسو1)2014( هم آگاهی نویسندگان از 
سیاست گذاری های ناشران مختلف و هم چنین حقوق حفظ شدۀ آن ها را امری ضروری 
می داند. الکسو هم چنین اظهار می دارد که پایگاه شرپا/رومئو به طور گسترده ای، تعاریف، 
راهنمای  به عنوان  می کنند  استفاده  آن  از  ناشران  که  را  محدودیت هایی  و  توضیحات 
نویسندگان دربارۀ حفظ حقوق دسترسی آزاد سبز خود، درمعرض نمایش قرار می دهد 

Fsigمیانگین مجذوراتدرجۀ آزادیمجموع مجذورات

2708/9521354/48بین گروهی

6/940/000 30622/39157195/05درون گروهی

33331/34159کل

جدول 24

تحلیل واریانس رفتار خودآرشیوی 
برحسب گروه آموزشی

جدول 25

آزمون تکمیلی توکی مربوط به منرۀ 
الگوی رفتار خودآرشیوی برحسب 

گروه آموزشی

علوم انسانیعلوم پایهمهندسیمیانگینگروه آموزشی

**-90/78مهندسی

0-*83/4علوم پایه

-0*80/9علوم انسانی

0 = Nonsignificant* = significant
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و باید گفت حداقل تا زمانی که راهنمایی فنی پیشرفته تری پیش بیاید، بانک اطالعاتی 
شرپا/رومئو با طرح طبقه بندی ساده، سیاست و رابط برنامه نویسی کاربردی، برای ایجاد 
دسترسی آزاد سبز برای تصمیم گیری آگاهانۀ نویسندگان ضروری است. این در حالی 
است که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پژوهش گران با پایگاه شرپا/رومئو و هم چنین 
سیاست های دسترسی آزاد ناشران آشنایی زیادی ندارند و از اطالعاتی که این پایگاه 
درزمینۀ سیاست های دسترسی آزاد ناشران در اختیار کاربران قرار می دهد استفاده نمی کنند. 
برای نمونه اعضای هیئت علمی از مقولۀ چگونگی حمایت از حقوق مؤلف در آثار علمی 
آگاهی کِمی دارند؛ حال آنکه این موضوع در جامعۀ اطالعاتی امروز امری بسیار ضروری و 
مبرهن است و سیاست ناشران می تواند با رعایت حقوق مؤلف، دسترسی آزاد را به نحوی 
مؤثر هموار کند و همان گونه که اصنافی )1395( اشاره می کند، آرشیوسازی منابع وب 
نباید به معنی پایمال کردن حق مؤلف باشد، بلکه باید در راستای تقویت آن باشد. یافته های 
تحقیقات پیشین ازجمله پژوهش فینچ )2013( نیز به این نکته اشاره دارند که الزم است تا 
برای حمایت از حقوق مؤلف برنامه ریزی هایی درجهت آگاه سازی هرچه بیشتر نویسندگان 

از این حقوق و سیاست های ناشران مختلف صورت پذیرد.
باتوجه به یافته ها، رویکرد پژوهش گران ازنظر میزان آشنایی با مفهوم خودآرشیویرشیویآ 
و مزایا و معایب آن َدرحدِّ نسبتاً کمی است؛ به طوری که تنها 28/7 درصد به میزان زیادی با 
مفهوم خودآرشیوی آشنا هستند و 10/6 درصد با مزایا و معایب خودآرشیوی آشنایی زیاد 
دارند. اجاق و کوشا )1390( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که میزان آگاهی 
نویسندگان پرتولید ایرانی از مفهوم خودآرشیوی بسیار ناچیز است. درحالی که در پژوهش 
سوان و براون )2005(، بیش از 70 درصد از افراد بررسی شده با خودآرشیوی آشنا هستند 
و خودآرشیوی مقاالتشان را خواهان هستند. هم چنین نتایج پژوهش فهیم نیا و منتظری 
)1393( نیز نشان داد که 63 درصد از افراد با مفهوم خودآرشیوی آشنا هستند و 53 درصد 
از آن ها سابقۀ خودآرشیوی در وب سایت های دسترسی آزاد را دارا هستند. نتایج پژوهش 
حاضر دربارۀ الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران در بُعد تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی 
نشان داد که پژوهش گران بررسی شده، از تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی آثارشان آگاه اند؛ 
به طوری که 71/9 درصد از افراد پاسخ دهنده براین باورند که خودآرشیوی سبب افزایش 
استناد به آثارشان می شود و 69/4 درصد معتقدند خودآرشیوِی آثارشان میزان رؤیت پذیری 
و بارگذاری آن ها را افزایش می دهد. از این حیث نتایج پژوهش حاضر، نتایج پژوهش های 
)الوال1، 2002؛ سوان و براون، 2005؛ کیم، 2008؛ هولال، 2010؛ فهیم نیا و منتظری، 1393( 

را تأیید می کند.
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یافته های الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهش گران در بُعد تجربه دررابطه با تأثیرات 
بالفعل خودآرشیوی نشان داد که 30 درصد از افراد تاکنون خودآرشیوی نداشته اند و 
اغلب پژوهش گرانی که تاکنون به صورت تجربی خودآرشیوی کرده اند براین باورند که 
خودآرشیوِی انتشاراتشان میزان استناد به این آثار را افزایش داده و سبب افزایش میزان 
رؤیت پذیری آن ها شده است. 53/7 درصد از پژوهش گران معتقدند خودآرشیوی آثارشان 
موجب شهرت و ارتقای جایگاه علمی آن ها شده است و 52/5 درصد براین باورند که 
خودآرشیوی باعث شده است که بین سایر محققان به خوبی شناخته شوند. پژوهش های 
)الوال، 2002؛ سوان و براون، 2005؛ کیم، 2008؛ هولال، 2010؛ فهیم نیا و منتظری، 1393( 
نیز این یافته ها را تأیید می کنند. دربارۀ بُعد اولویت محل خودآرشیوی آثار، یافته ها نشان داد 
که تعداد افرادی که نسخۀ منتشرشدۀ آثارشان را در شبکه های اجتماعی علمی به اشتراک 
می گذارند بیش تر از تعداد افرادی است که نسخۀ منتشرشدۀ آثارشان را در مخازن دیجیتالی 
و وب سایت های شخصی قرار می دهند. این در حالی است که پژوهش هولال )2010( 
نشان داد که خودآرشیوی در مخازن سازمانی بیش تر از وب سایت های شخصی انجام 
می شود. هم چنین نتایج پژوهش کیم )2008( بیانگر آن است که وب سایت های شخصی 
بیش ترین خودآرشیوی را در میان سایر آرشیوهای دسترسی آزاد دارند. بااینکه افراد در 
امکان  و  دارند  آثارشان  بر  بیش تری  مدیریت  و  کنترل  امکان  وب سایت های شخصی 
به روزرسانی و پاالیش محتوا در وب سایت های شخصی در هر زمان وجود دارد، بااین حال 
خودآرشیوی در وب سایت های شخصی، در بین اعضای هیئت علمی بررسی شده چندان 
رایج نیست. شاید این امر ناشی از آن است که به روزنگه داشتن وب سایت های شخصی 
و مدیریت مطالب آن ها زمان زیادی را از پژوهش گر می گیرد؛ هم چنین ممکن است دلیل 
خودآرشیوی در شبکه های اجتماعی علمی، از این طرز فکر افراد ناشی شود که تعامل 
پژوهش گران در این شبکه ها بیش تر است و این امر موجب ایجاد شبکۀ پژوهش گران شده 
و درنهایت به شناخت و رؤیت پذیری بیشتر آثار و هم چنین شهرت و محبوبیت بیشتر افراد 
منتهی شده است. هم چنین چون در دانش گاه شیراز مخزن سازمانی راه اندازی نشده است، 
برخی از اعضای هیئت علمی اشاره کرده اند که خودآرشیوی نکردن آن ها در مخازن سازمانی 

به علت نبود مخزن سازمانی در دانش گاه محل تدریسشان )دانش گاه شیراز( است.
خودآرشیوی،  به  اختصاص یافته  مدت زمان  دربارۀ  پژوهش گران  رفتاری  الگوی 
مدیریت آثار آرشیوشده در وب سایت های شخصی، مخازن دیجیتالی و شبکه های علمی-
اجتماعی نشان می دهد که غالب پژوهش گران معتقدند که فرایند خودآرشیوی و مدیریت 
آن به زمان زیادی نیاز دارد و تعداد افرادی که نسخۀ پیش چاپ مقالۀ خود را آرشیو می کنند، 
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بسیار کم تر از افرادی است که نسخۀ منتشرشدۀ آثارشان را به اشتراک می گذارند. الگوی 
رفتار خودآرشیوی پژوهش گران درزمینۀ نوع مدارک آرشیوشده ازجمله مقالۀ پژوهشی، 
مقالۀ کنفرانسی و یا کتاب نشان داد که اغلب پاسخ دهندگان در درجۀ اول به خودآرشیوی 
مقاالت پژوهشی و پس ازآن به خودآرشیوی مقاالت کنفرانسی می پردازند و تعداد اندکی 
اعالم کردند که کتاب های خود را خودآرشیوی می کنند که پژوهش ترول کاوی )2009( 
مالحظه کردن/ بُعد  در  پژوهش گران  رفتاری  الگوی  می کند.  تأیید  را  یافته ها  این  هم 
مالحظه نکردن سیاست های ناشران نشان داد که اغلب پژوهش گران هنگام خودآرشیوی 
آثارشان آگاهند که برای ارسال این آثار به آرشیوهای شخصی به اجازۀ ناشر نیاز دارند و 
خودآرشیوی آثارشان بدون اجازۀ ناشر ممکن است موجب تخلف در توافقات حق مؤلف 
شود. پژوهش های پیشین ازجمله الوال )2002(، سوان و براون )2005(، کیم )2008(، 

هولال )2010( و فهیم نیا و منتظری )1393( نیز بر این موضوع تأکید کرده اند.
طبق یافته ها، پژوهش گران به محدودیت زمانی تعیین شده ازطرف ناشر برای دردسترس 
قرارندادن آثارشان توجه دارند؛ ولی تعداد زیادی از پژوهش گران قبل از انتشار آثارشان، 
دربارۀ ناشران مجالت و سیاست های خودآرشیوی آن ها تحقیق نمی کنند. به بیان دیگر، 
تعداد زیادی از پژوهش گران در انتخاب مجله برای انتشار مقاالتشان، به سیاست های 
دسترسی آزاد و خودآرشیوی ناشران مجله توجهی ندارند و سیاست های ناشران درزمینۀ 
انتخاب ناشر و مجله تأثیری ندارد.  خودآرشیوی، بر تصمیم گیری پژوهش گران برای 
هم چنین پژوهش گران زمانی که از سیاست های ناشران درزمینۀ امکان خودآرشیوی آثارشان 
آگاهی دارند، ترجیح می دهند که متن کامل آثار خود را در آرشیوهای شخصی نیز قرار 
دهند و هنگامی که از سیاست های ناشران دربارۀ خودآرشیوی آثارشان آگاهی ندارند، 
ترجیح می دهند فقط چکیدۀ آثارشان را در آرشیوهای شخصی قرار دهند و دلیل این 

موضوع نگرانی آن ها از نقض حقوق ناشر است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پژوهش گران هرچه بیش تر با سیاست های دسترسی 
مطلوب تری  خودآرشیوی  رفتار  الگوی  از  باشند،  داشته  آشنایی  مجالت  ناشران  آزاد 
برخوردارند. به طوری که به گفتۀ الکسو )2014( اگر پژوهش گری از سیاست گذاری ناشر 
مجلۀ منتخب خود آگاه باشد، بدون نگرانی دررابطه با تخلف در حق انتشار یا نقض قوانین 
مجله، به خودآرشیوی نسخۀ پیش چاپ یا منتشرشدۀ آثار خود می پردازد. هم چنین چنانچه 
پژوهش گری با سیاست های دسترسی آزاد ناشران دربارۀ خودآرشیوی آثارش آشنایی 
داشته باشد، در مواقعی که مجله اجازۀ انتشار متن کامل اثر را در آرشیوهای دیگر بدهد، 
می تواند به جای خودآرشیوی چکیدۀ اثرش، متن کامل آن را در آرشیوهای دسترسی آزاد 
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منتشر کند. نتایج پژوهش حاضر هم چنین نشان داد که بین ویژگی های جمعیت شناختی 
پژوهش گران با میزان آشنایی آن ها با سیاست های دسترسی آزاد ناشران رابطه ای مثبت و 
معنی دار وجود دارد؛ به طوری که آشنایی زنان عضو هیئت علمی با سیاست های دسترسی 
آزاد ناشران کمتر از مردان عضو هیئت علمی است. از دالیل احتمالی تفاوت میزان آشنایی 
مردان و زنان با سیاست های دسترسی آزاد ناشران بهره وری بیشتر مردان نسبت به زنان 
است که فرصت آشنایی بیشتر را برای مردان فراهم می کند. در تأیید این موضوع هالیدی1و 
دیگران )2014( نیز به این نتایج دست یافتند که تعداد انتشارات علمی و همین طور 
شاخص اچ مردان به میزان معنی داری باالتر از زنان است. این موضوع دربارۀ شاخص 
سن و سابقۀ خدمت و مرتبۀ دانش گاهی هم قابل تعمیم است. این سه شاخص فرصت 
تعامالت و همکاری های علمی بیشتر و بالتبع آشنایی بیشتر با سیاست های ناشران را 
موجب شده است؛ به طوری که پژوهش گران با ِسن و سابقه و مراتب علمی باالتر بیشتر با 

سیاست های ناشران آشنایی داشته اند.
نتایج نشان داد که بین ویژگی های جمعیت شناختی پژوهش گران با الگوی رفتار 
خودآرشیوی آن ها رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد؛ به طوری که مردان نسبت به زنان 
از الگوی خودآرشیوی مناسب تری پیروی می کنند. هم چنین با افزایش سن، الگوی رفتار 
خودآرشیوی اعضا بهبود می یابد و باتوجه به این که میانگین نمرۀ استادان از دو گروه دیگر 
بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که مرتبۀ دانش گاهی نیز در الگوی رفتار خودآرشیوی 
پژوهش گران مؤثر است. از بین گروه های آموزشی بررسی شده، اعضای هیئت علمی گروه 
آموزشی مهندسی قوی ترین الگوی خودآرشیوی را دارا هستند. فهیم نیا و منتظری )1393( 
نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که میان مؤلفۀ جنسیت و میزان خودآرشیوی 
تولیدات علمی در وب سایت های دسترسی آزاد، رابطۀ معنی دار وجود دارد؛ ولی بین 
سن، رتبۀ علمی و سابقۀ خدمت افراد با خودآرشیوی تولیدات علمی آن ها رابطۀ معنی دار 
وجود ندارد. نتایج پژوهش رضایی، ناخدا و نوروزی )1398( نیز بیانگر آن است که بین 
سواد آرشیوی و میزان تحصیالت رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ درحالی که بین سواد آرشیوی 
و رشتۀ تخصصی رابطه ای مشاهده نمی شود. هم چنین کیم )2008( در پژوهش خود، 
مؤلفۀ سن را به عنوان یکی از عوامل پیش بینی کنندۀ میزان خودآرشیوی اعضای هیئت علمی 
برمی شمارد. به نظر می رسد با افزایش سن و به دنبال آن افزایش تجربۀ افراد، آشنایی آن ها 

با خودآرشیوی بیش تر می شود و تمایلشان به خودآرشیوی آثارشان هم بیشتر می شود.
به طورکلی و طبق گفتۀ کیم )2010( و فینچ )2013( باوجوداینکه خودآرشیوی، 
Holliday .1عمل دسترسی آزاد را تسهیل می کند، ولی ناآشنایی پژوهش گران و مؤلفان با سیاست های 
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دسترسی آزاد ناشران و رفتار خودآرشیوی نه چندان مطلوب، سبب چالش در پیشبرد 
این روند می شود. خودآرشیوی امری مهم درزمینۀ گسترش و پیشبرد علم است و سبب 
رؤیت پذیری و به دنبال آن افزایش میزان استناد به پژوهش می شود و جنبش دسترسی 
آزاد را تقویت می کند و موجب برابری اطالعاتی و رفع شکاف دیجیتال می شود؛ ولی 
ناخواسته حقوق  به طور  تا  می شود  ناشران سبب  از سیاست های  نویسندگان  ناآگاهی 
ناشران نقض شود. در آن سو نیز این احتمال وجود دارد که نویسندگان به دلیل نگرانی 
با این کار،  از نقض حقوق ناشران از خودآرشیوی آثارشان منصرف شوند. حال آنکه 
پژوهش گر از حق مسلم خود که آرشیو آثار علمی اش در مخازن دسترسی آزاد است 
محروم می شود و دسترسی جامعۀ علمی به دستاوردهای علمی هم محدود می شود. در 
این راستا پژوهش گران و مؤلفان می توانند برای اطالع از سیاست های ناشران مختلف به 
پایگاه اطالعاتی شرپا/رومئو مراجعه کنند تا ضمن آشنایی با ناشر مجلۀ مدنظر خود و 
کسب اطالعات از سیاست گذاری های آن ناشر، با دیگر ناشران موجود در حیطۀ موضوعی 
خود هم آشنا شوند. برخی از ناشران مجالت از نویسندگان می خواهند که تمام حقوق 
مربوط به مقاله را به انحصار مجله بگذارند؛ ولی برخی از ناشران سیاستی متفاوت درزمینۀ 
حق تألیف مقاله دارند؛ به طوری که در برخی مواقع نه تنها تمام حقوق انحصاری مقاالت 
را سلب نمی کنند، بلکه به نویسندگان اجازه می دهند تا پیش چاپ ها و پس چاپ های آثار 
خود را در وب سایت های دسترسی آزاد منتشر کنند )پینفیلد1، 2005(. در همین راستا 
ناشران مجالت دسترسی آزاد نیز می توانند با اطالع رسانی بیشتر در وب سایت مجلۀ خود، 
پژوهش گران را از سیاست های خود آگاه کنند تا از نقض توافقات حق مؤلف بین ناشر و 

نویسنده جلوگیری شود.

6. پیشنهادها
نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، خودآرشیوی 
در مخازن دیجیتال را به عنوان اولویت درنظر نگرفته اند و غالباً به پلتفرم های اجتماعی 
گرایش دارند. برخی از افراد نبود مخزن سازمانی در دانش گاه شیراز را علت این امر 
ذکر کرده اند؛ حال آنکه مخازن دیجیتال در دانش گاه ها، راه حلی برای مشکل دسترسی به 
اطالعات علمی است تا دانش گاهیان بتوانند به اطالعاتی که خود تولید کرده اند، دسترسی 
داشته باشند و باتوجه به اینکه دانش گاه ها ساالنه انتشارت زیادی را تولید می کنند، مسئوالن 
دانش گاه می توانند با ایجاد این مخازن، شرایط آرشیو آثار علمی اعضای هیئت علمی 
را برای استفادۀ عمومی مهیا کنند. این امر سبب افزایش رؤیت پذیری و استناد به آثار  1. Pinfield
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می شود و به دنبال آن افزایش رتبۀ علمی دانش گاه را به همراه دارد. هم چنین برای ترویج 
و آگاه ساختن پژوهش گران از خودآرشیوی و سیاست های دسترسی آزاد ناشران پیشنهاد 
می شود که انجمن های علمی و دانش گاهی، و کتاب خانه ها و سازمان های پژوهشی با 
برگزاری کارگاه هایی درزمینۀ خودآرشیوی موجب افزایش سطح سواد اعضای هیئت علمی 
در این زمینه شوند. توصیه می شود که ناشران مجالت درزمینۀ سیاست گذاری های خود 
برای انتشار پژوهش ها در آرشیوهای دسترسی آزاد به شرح بیش تر توضیحات بپردازند تا 

پژوهش گران دربارۀ این سیاست ها به سردرگمی دچار نشوند.
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urement systems and application of key performance indicators in organizations, no standard has been 
developed or scientific study found national archives. Here we propose a structural model for this purpose.

Method and Research Design: In the first phase, which lasted about a year, strategic records, performance 
management system records and performance measurement indicators of twelve national archives were 
collected. In the second phase, using the thematic analysis method )context-based( in Nvivo10 software, 
the structural model of performance measurement indicators of these national archives was designed and 
developed.

Findings and Conclusion: 236 significant performance measurement indicators were coded at different 
levels of structure and content. These codes were classified into 33 sub and 6 main themes )identifica-
tion and appraisal, description and organization, records-archives interaction, preservation, staff index and 
archival authority(.By reviewing the relative frequency of the main themes, it was found that the records-
archives interaction theme with 42% had the highest and the main theme of description and organization 
with 3% had the lowest importance among the performance indicators in the national archives of the 
world. Due to the lack of a scientific sample or a specific standard for the performance measurement sys-
tem, there is no aggregated and citable pattern and benchmark for practical action. So, this is the first step 
to cover the theoretical-practical gap by extracting performance measurement indicators of twelve national 
archives to understand the relative importance of designing a performance measurement system.

Keywords: National archives, Thematic analysis, Performance measurement system, Performance meas-
urement indicator, Key Performance Indicator )KPI(.

Citation: Zendedel Nobari, B., Azizi, G., Shoja, A., Zarghami, Z. )2021(. Designing and Developing a 
Structural Model of Performance Indicators for National Archives: Application and methodology for the-
matic Analysis. Ganjine-ye Asnad, 31)4(, 156-183 | doi: 10.30484/ganj.2021.2763 

Babak ZendehdelNobari1 | Gholamreza Azizi2 | Ali Shoja3 | Zahra Zarghami4 

Designing and Developing a Structural Model 

of Performance Indicators for National Archives:

 Application and Methodology for 

Thematic Analysis 

1. PhD in Management )Operations 

Research( University of Tehran, Tehran, 

I. R. Iran )Corresponding Author(

Zendehdel@ut.ac.ir

2. PhD of Iranian History, Member of 

the faculty of the National Archives and 

Library of Iran, Tehran, I. R. Iran

greazizi@gmail.com

 PhD student in Business Management, 

Faculty of Management, University of 

Tehran, Tehran, I. R. Iran

Shoja.Ali@ut.ac.ir

3. PhD student in English, researcher at 

the Documentation Research Institute, 

Documents Organization and the Na-

tional Library of Iran, Tehran, I. R. Iran

zarghami_z@yahoo.com

Copyright © 2022, NLAI )National Li-

brary & Archives of I. R. Iran(. This is 

an Open Access article distributed un-

der the terms of the Creative Commons 

Attribution 4.0 International, which 

permits others to download this work, 

share it with others and adapt the mate-

rial for any purpose.

Archival research

Research paper



بابک زنده دل نوبری1 | غالمرضا عزیزی2 | علی شجاع3 | زهرا رضغامی4 

طراحی و تدوین الگوی ساختاری برای شاخص های 
اندازه گیری عملکرد در آرشیوهای ملی جهان؛ 

کاربرد روش تحلیل موضوعی

عملیات(  در  )تحقیق  مدیریت  دکرتی   .1

دانشگاه تهران، تهران، ایران )نویسندۀمسئول (

Zendehdel@ut.ac.ir

علمی  عضوهیئت  ایران،  تاریخ  دکرتی   .2

سازمان اسناد و کتابخانۀملی ایران

greazizi@gmail.com

بازرگانی،  مدیریت  دکرتی  دانشجوی   .3

دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

Shoja.Ali@ut.ac.ir

4. دانشجوی دکرتی زبان انگلیسی، 

پژوهشگرپژوهشکدۀ اسناد، سازمان اسناد 

وکتابخانۀ ملی ایران

zarghami_z@yahoo.com

چڪیده:

هدف: به دلیل نبود نمونه ای علمی و یا استانداردی مشخص برای سیستم اندازه گیری عملکرد در آرشیوهای مّلی 

جهان، الگوی جامع و قابل ِاستنادی برای اقدام کاربردی دراین باره وجود نداشته است. پژوهش حاضر با احصای 

شاخص های اندازه گیری عملکرد در 12 آرشیو مّلی از اقصی نقاط جهان و عرضۀ الگویی ساختاری برای فهم 

اهمیت نسبی در راستای طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد، اولین قدم را برای پوشش این شکاف نظری-عملی 

برداشته است

روش/ رویکرد پژوهش: در فاز اول این مطالعه که حدود یک سال به طول انجامید، اسناد راهبردی، اسناد سیستم 

مدیریت عملکرد و یا شاخص های اندازه گیری عملکرِد 12 آرشیو مّلی گردآوری شد. در فاز دوم با بهره گیری 

از روش تحلیل موضوعی در نرم افزار NVivo10، الگوی ساختاری برای شاخص های اندازه گیری عملکرد در 

آرشیوهای ملی جهان،طراحی و تدوین شد.

یافته ها و نتیجه گیری: تعداد 236شاخص اندازه گیری عملکرد معنادار در سطوح متفاوت ساختاری و محتوایی 

کدگذاری شد. این تعداد در مراحل بعدِی تحلیل موضوعی در قالب 33 تم فرعی و درنهایت6تم اصلی )شناسایی 

و ارزش یابی، تنظیم و توصیف، تعامل اسنادی-آرشیوی، حفاظت و نگهداری، شاخص های ستادی، و مرجعیت 

آرشیوی( طبقه بندی شد. با مرور فراوانی نسبی تم های اصلی مشخص شد که تم اصلی تعامِل اسنادی–آرشیوی 

با 42 درصد بیشترین و تم اصلی تنظیم و توصیف با 3 درصد کمترین میزان اهمیت را در میان شاخص های 

عملکرد در آرشیوهای ملی جهان دارند.

کلیدواژه ها: آرشیو مّلی؛ تحلیل موضوعی؛ سیستم اندازه گیری عملکرد؛ شاخص اندازه گیری عملکرد؛ شاخص 

.)KPI( کلیدی عملکرد
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بابک زنده دل نوبری
 غالمرضا عزیزی
علی شجاع
 زهرا رضغامی

1. مقدمه
اهمیت و ضرورت سیستم مدیریت و اندازه گیری عملکرد و نقش آن در بهبود عملکرد 
سازمان ها در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. بنابر گفتۀ ریگبی و بیلودیاو1 )2009( 
پذیرش سیستم های اندازه گیری عملکرد در دو دهۀ گذشته همواره افزایش داشته است. 
نتوانید  که  را  چیزی  کنترل کردن  قدرت  »شما  داشته است:  اذعان   )1982( دی مارکو2 
اندازه اش بگیرید ندارید«. دراکر3 )2001( گفته است: »نمی توان چیزی را مدیریت کرد، 
بدون اینکه اندازه اش گرفت«. اگر این قوانین طالیی را در کنار این واقعیت بگذاریم 
اندازه اش بگیرید«، اهمیت  که »اگر می خواهید چیزی را بهبود ببخشید، مجبورید که 

اندازه گیری عملکرد روشن تر نیز خواهد شد.
مدیریت  برای  ابزاری  و  عملکرد  کّمی سازی  برای  عملکرد،فرایندی  اندازه گیری 
کارآمد است که تالش دارد بیان کند، چگونه سازمان به طورمؤثرو بهره ور به کار خود ادامه 
خواهد داد )آماراتونگا و بالدری4، 2003(.اندازه گیری عملکرد به معیارهای مالی و غیرمالی 
مرتبط با راهبرد سازمان مربوط است؛ برای مثال، کارت امتیازی متوازن )کاپالن و نورتن5، 
2001( و شاخص های کلیدی عملکرد می توانند به عنوان سیستم های اندازه گیری عملکرد 

درنظر گرفته شوند )هال6، 2008(.
آرشیوها در همۀ بخش ها اهدافی خاص را دنبال می کنند و برای دستیابی به اهداف 
ذی نفعاِن آرشیو هماهنگ شده اند. بی شک اگر آرشیو به اهداف خرد و کالن خود برسد، 
احتمال زیادی وجود دارد که ذی نفعان و مراجعان حقیقی و حقوقی، آن را مؤثر و کارا 
ارزیابی کنند. بنابراین، مدیریت استراتژیک اهداف، به آرشیوها اجازه می دهد تا به نتایج 
دلخواه خود و کاربران خود برسند. بدون شک آرشیوهای مّلی نیز مانند سایر سازمان های 
خدماتی به دنبال دستیابی به تعالی خدمات هستند. ذی نفعان و مخاطبان آرشیوهای مّلی 
انتظار دارند تا خدماتی با کیفیت زیاد دریافت کنند؛ بنابراین فرهنگ تالش برای دستیابی 
به تعالی و ارائۀ عملکرد مداوم با خدمات زیاد در آرشیوها دیده می شود. در این راستا، 
بدیهی است که »تعالی خدمات لزوماً با استفاده از فرایندهای تضمین سنتی کیفیت حاصل 
نمی شود؛ بلکه احتماالً دستیابی به آن ازطریق فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک منطبق 
با شاخص های کلیدی عملکرد که پاسخگویی را به همراه دارند خواهد بود« )هلمز و 

پارسونز7، 2016، ص25(.
امروزه احتماالً همۀآرشیوهای ملی از اهمیت استفاده از سیستم اندازه گیری عملکرد 
آگاه هستند و با بررسی سوابق و مستندات آرشیوهای ملی می توان دریافت که برخی از 
آن ها درحال استفاده از سیستم های اندازه گیری عملکرد هستند؛ ولی تاکنون هیچ مطالعۀ 

1. Rigby & Bilodeau
2. DeMarco
3. Drucker
4. Amaratunga& Baldry
5. Kaplan & Norton
6. Hall
7. Holmes & Parsons
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الگـوی  تدویـن  و  طراحـی 
... بـرای  سـاختاری 

علمی به این موضوع نپرداخته  است. درواقع، مطالعۀ حاضر آغازی برای بررسی علمی 
ملی است.  کلیدی عملکرد درآرشیوهای  اندازه گیری عملکرد و شاخص های  سیستم 
سال هاست که کتاب خانه ها برای دستیابی به کارایی، اثربخشی و بهره وری، از اندازه گیری 
عملکرد استفاده می کنند و شواهد علمی نسبتاً زیادی برای این امر وجود دارد. برای 
نمونه پژوهش های فگان1)2014( و سیاتک2)2019(بر شاخص های کلیدی عملکرد در 
کتاب خانه های اروپا متمرکز شده اند. ولی طبق بررسی های انجام شده، اگرچه آرشیوهای 
ملی برخی از کشورها سیستم های اندازه گیری عملکرد و به بیان دقیق تر شاخص های 
عملکرد  اندازه گیری  برای  آن ها  از  و  دارند  عملکرد3  کلیدی  و شاخص های  عملکرد 
استفاده می کنند، ولی هنوز هیچ گونه مستندات علمی در این زمینه وجود ندارد. هم چنین، 
برخالف کتاب خانه ها و موزه ها، هیچ نوع استاندارد بین المللی )ایزو4(ای برای شاخص های 
اندازه گیری عملکرد آرشیوها و آرشیوهای مّلی وجود ندارد. ایزو11620 )2014( برای 
شاخص های عملکرد انواع کتاب خانه ها در همۀ کشورها و ایزو 28118 )2009(و 21248 
)2019( برای شاخص های عملکردکتاب خانه های ملی تعیین و تدوین شده است. هم چنین 
ایزو 21246،تحت عنوان »اطالعات و مستندات – شاخص های کلیدی برای موزه ها« در 
سال 2019 برای موزه ها توسعه یافته است. ولی همان طورکه بیان شد، هیچ ابزار اندازه گیری 
استانداردی برای آرشیوهاوبه طور خاص آرشیوهای مّلی طراحی نشده  است. بنابراین به نظر 
می رسد این موضوعنوعی شکاف جدی مطالعاتی در ادبیات مدیریت عملکرد آرشیوهای 

مّلی باشد.
بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر بدین شکل مطرح می شود که »شاخص های 

اندازه گیری عملکرد آرشیوهای مّلی جهان از چه الگوی ساختاری ای تبعیت می کند؟«
بنابر شکاف نظری و عملی موجود، پژوهش حاضر قصد دارد الگویی ساختاری 
از شاخص های اندازه گیری عملکرد در آرشیوهای مّلی جهان، طراحی، تدوین و ارائه 
کند. این مهم با استفاده از تحلیل اسناد و مدارک مربوط به12آرشیو مّلی در اقصی نقاط 
جهان با روش کیفی تحلیل موضوعی5 انجام خواهد شد. این پژوهش ازلحاظ نظری، 
آغازی برای مطالعات سیستم اندازه گیری عملکرد آرشیوهای مّلی در جهان خواهد بود. 
هم چنین ازلحاظ کاربردی، الگوی توصیفی-ساختاریحاصل از این پژوهش قابلیت به گزینی 
یا الگوگیری6، شخصی سازی، طراحی مجدد و پیاده سازی در تمام آرشیوهای مّلی را 

خواهد داشت.

1. Fagan
2. Swiatek
3. Key Performance Indicator )KPI(
4. ISO )International Organization 
for Standardization(
5. Thematic Analysis
6. Benchmark
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2. ادبیات پژوهش
الف. سیستم اندازه گیری عملکرد

اثربخشی اقدامات و عملکرد  اندازه گیری عملکرد،فرایندی برای کّمی سازِی کارایی و 
گذشته تعریف شده است و سیستم اندازه گیری عملکرد1مکانیسمی است که سازمان ها با 
چنین فرایندهایی درگیر می شوند )استار، راس-افت، براورمان ولوین2، 2016(. به بیان دیگر، 
اندازه گیری عملکرد به عنوان ابزاری معرفی می شود که به سازمان های مختلف کمک 
می کند تعیین کنند که آیا وظایف خود را طوری انجام می دهند که به دستیابی به اهداف 
تعیین شده منجر شود یا نه؟ این اندازه گیری عملکرد با بهره گیری از شاخص هایی انجام 
می شود. این شاخص ها برای ارزیابی اثربخشی و کارایی عملکرد در سازمان و هم چنین 
برای مقایسۀ عملکرد سازمان های مختلف در مناطق مختلف استفاده می شوند )قاالیینی 
و نوبل3، 1996؛ مپس و نیو و سوزوسکی4، 1997(. درواقع سیستم اندازه گیری عملکرد 
با نظارت بر عملکرد سازمان ها به آن ها کمک می کند تا به اهداف خود نائل آیند. این کار 
با شناسایی نقاط شکست و موفقیت ضمن تمرکز بر هدف اصلی )توسعۀ توانایی های 

سازمانی و افزایش یادگیری سازمانی( انجام می شود )استار و همکاران، 2016(.
نویسندگان مختلف دسته های مختلفی از شاخص ها را برای اندازه گیری عملکرد، 
توسعه داده اند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره شده است:1.کیفیت )دی تونی و تنچیا5 
2001؛ گزلین6، 2005؛ هکل و مورمان7، 2010؛ بادری8 و همکاران، 1994؛ نیلی، گریگور و 
پلتس9، 2005(؛2. هزینه )دی تونی و تنچیا، 2001؛ نیلی، گریگور و پلتس، 2005؛ وایت10، 
1996(؛3. مالی )پارمنتر11، 2015؛ وایت، 1996(؛4. انعطاف پذیری )دی تونی و تنچیا، 2001؛ 
وایت، 1996(؛5. قابلیت اطمینان لجستیک )هکل و مورمان، 2010؛ وایت، 1996(؛6. 
رضایت کارکنان )لیانگ، اسنایدر و وارد12، 1990؛ پارمنتر، 2015(؛7. رضایت مشتریان 
)ایتنر و الرکر13، 1998؛ نیلی، گریگور و پلتس، 2005(؛8. ایمنی )فلین، میرنز،اوکانر و 
برایدن14، 2000؛ پارمنتر، 2015(:9. محیط/ جامعه )نیلی، گریگور و پلتس، 2005؛ پارمنتر، 
2015؛ وایت، 1996(؛10. یادگیری و رشد )پارمنتر، 2015؛ سادلر-اسمیت، اسپایسر و 
چاستون15، 2001(. در دسته بندی اولیۀ مطرح از شاخص های کلیدی عملکرد برای تعیین 
عملکرد سازمانی، دو گروه اصلی درنظر گرفته شده است: معیارهای مالی و معیارهای 
غیرمالی. ولیمیرویچ، ولیمیرویچ و استنکویچ16 )2011( شاخص های اندازه گیری عملکرد 
را شاخص های مالی و غیرمالی توصیف می کنند که سازمان ها برای اثبات موفقیتشان در 
دستیابی به اهداف مدنظرشان از آن ها استفاده می کنند. ازسوی دیگر پارمنتر )2015( اذعان 
داشته است که یکی از ویژگی های اصلی شاخص های کلیدی عملکرد، غیرمالی بودن آن ها 

1. Performance Measurement 
System )PMS(
2. Star, Russ-Eft, Braverman & 
Levine
3. Ghalayini& Noble
4. Mapes,New&Szwejczewski
5. DeToni&Tonchia
6. Gosselin
7. Heckl&Moormann
8. Badri
9. Neely, Gregory & Platts
10. White
11. Parmenter
12. Leong, Snyder & Ward
13. Ittner&Larcker
14. Flin, Mearns,O’connor& Bryden
15. Sadler-Smith, Spicer &Chaston
16.Velimirović, Velimirović & 
Stanković
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است و این افسانه ای در سنجش عملکرد است که شاخص های کلیدی عملکرد می توانند 
هم شاخص های مالی و هم شاخص های غیرمالی باشند.

در سیستم اندازه گیری عملکرد، سطوح متفاوتی از شاخص های اندازه گیری عملکرد 
کرده است:  توصیف  را  عملکرد  اندازه گیری  نوع  چهار   )2015( پارمنتر  دارد.  وجود 
شاخص های کلیدی نتیجه1 )چگونگی موفقیت در یک چشم انداز یا عامل حیاتی موفقیت(؛ 
شاخص های نتیجه2 )آنچه شما انجام داده اید(؛ شاخص های عملکرد3 )آنچه شما باید انجام 
دهید(؛ و شاخص های کلیدی عملکرد4 )برای افزایش چشمگیر عملکرد چه کاریباید انجام 

شود(.

ب. اندازه گیری عملکرد در کتاب خانه ها و آرشیوها
سازمان های غیرانتفاعی نیز مانند سازمان های انتفاعی دارای مأموریت ها و اهداف مشخص 
هستند و لزوم کاربرد سیستم اندازه گیری عملکرد برای این گونه سازمان ها نیز روشن 
است. بی شک در همین راستا، کتاب خانه ها و آرشیوها نیز به عنوان سازمان هایی دارای 
مأموریت ها و اهداف روشن و مشخص، به مدیریت عملکرد و سیستم اندازه گیری عملکرد 
برای شاخص های  که  نشان می دهد  مدیریت عملکرد  ادبیات حوزۀ  نیازمندند.بررسی 
کلیدی عملکرد و سیستم های اندازه گیری عملکرد در کتاب خانه های مختلف، ازجمله 
کتاب خانه های دانشگاهی )سیاتک، 2019(، کتاب خانه های عمومی )ابوعید و جرجیس5، 
2015( و کتاب خانه های مّلی )پل6، 2008( شواهد علمی وجود دارد.عالوه براین، برخی 
استانداردهای بین المللی با تمرکز بر اندازه گیری عملکرد و شاخص های کلیدی عملکرد 
برای کتاب خانه ها و موزه ها وجود دارد؛ برای نمونه ایزو 2789، ایزو 9707،ایزو 11620 

و ایزو 21246.
هم چنین به طور خاص دربارۀکتاب خانه های مّلی و آرشیوهای مّلی، ازآنجاکه این 
سازمان ها در قیاس با دیگر انواع کتاب خانه ها و آرشیوها مأموریتی گسترده تر دارند، با 
احتمال زیادی ممکن است تفاوت هایی در اهداف آن ها وجود داشته باشد و این نکته لزوم 
توسعۀ سیستم های متفاوت اندازه گیری عملکرد برای آن ها را تبیین می کند. به همین دلیل 
است که برای کتاب خانه های مّلی در قیاس با دیگر انواع کتاب خانه ها شاخص های متفاوت 
کلیدی عملکرد توسعه داده شده است و استاندارد مشخصی نیز مختص کتاب خانه های 
مّلی)ایزو 28118 و ایزو 21248( ایجاد شده است. به گونه ای که ایفال7 نیز سندی برای 
شاخص های کلیدی عملکرد کتاب خانه های مّلی توسعه داده است. اهمیت این موضوع 
برای آرشیوهای مّلی نیز صادق است؛ ولی هنوز استاندارد خاصی برای شاخص های 

1. key result indicators )KRI(
2. result indicators )RI(
3. performance indicator )PI(
4. Key performance indicator )KPI(
5. Abu Eid &Jirjees
6. Poll
7. IFLA )The International 
Federation of Library Associations 
and Institutions(
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اندازه گیری عملکرد و سندی علمی برای سیستم اندازه گیری عملکردآرشیوهای مّلیدر 
دست نیست. شورای جهانی آرشیو1 نیز در این زمینه اقدام قابل ذکری انجام نداده است؛ 

بنابرایندر این زمینه شکاف مشهود نظری و عملی دیده می شود.

ج. روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشی با رویکرد کیفی و روش تحلیل موضوعی است که ازلحاظ هدْف 
کاربردی و ازلحاظ نحوۀ گردآوری داده ها اکتشافی-استقرایی محسوب می شود. جامعۀ 
هدف پژوهش حاضر، اسناد استراتژیک، مدارک مربوط به سیستم مدیریت عملکرد و 
شاخص های اندازه گیری عملکرد12ِ آرشیو مّلی در اقصی نقاط جهان است. برای بهره گیری 
از محتوای تمامی اسناد موجود و برای نادیده گرفته نشدن تصادفِی اطالعات با ارزش، در 
این پژوهش از سرشماری استفاده شده است و نمونه گیری انجام نشده است؛به بیان دیگر 

تمامی عناصر جامعه )اسناد گردآوری شده( به فاز تحلیل وارد شده اند.
نوع داده های موردِاستفاده در پژوهش حاضر، داده های ثانویه است و شیوۀ )ابزار( 
گردآوری داده ها، اسناد و مدارک است. این اسناد و مدارک از وبگاه های رسمی آرشیوهای 
مّلی کشورها و یا ازطریق مکاتبات میان سازمانی پژوهش گران پژوهش حاضر ازطریق 
آرشیو مّلی ایران با آرشیوهای مّلی دیگر کشورها گردآوری شد. برایِ آنکه اطالعات تمامی 
آرشیوهای ملی درزمینۀ موضوع پژوهش گردآوری شود، پرسش نامه ای کیفی با 7 سؤال باز 
دربارۀ ابعاد مختلف شاخص های کلیدی عملکرد و فرایند مدیریت راهبردی ازطریق ایمیل 
رسمی پژوهش کدۀ اسناد به تمامی آرشیوهای ملی دنیا ارسال شد که تعداد اندکی پاسخ 
داده شد. براساس جست وجوها و تالش های پژوهش گران پژوهش حاضر، درنهایت 
اسناد و مدارک مربوط به12 آرشیو مّلی گردآوری شد و از آن ها در فرایند مطالعه بهره 
گرفته شد:آرشیوهای مّلیِسوئیس، امارات متحدۀ عربی، آمریکا، استرالیا، بریتانیا، پارلمان 
انگلیس، کانادا، برزیل، باهاما، تونس، اندونزی،و ایران. اسناد استراتژیک و مدارک مربوط 
به سیستم های اندازه گیری عملکرد و به طور دقیق تر شاخص های اندازه گیری عملکرد 
آرشیوهای مّلی مذکور ازطریق وبگاه های رسمی آن ها و یا مکاتبات میان سازمانی با آن ها 
به دست آمده است. نکتۀ مهم آن است که باوجود مکاتبات انجام شدۀپژوهش گران با سایر 
آرشیوهای ملی دنیا و جست وجوهای دقیق در اسناد و گزارش های عملکرد آرشیوهای 
ملی در اینترنت، تنها داده های عملکردی همین 12 آرشیو ملی به دست آمد. به نظرمی رسد 
در  کلیدی عملکرد  تدوین شاخص های  آن  به تبع  و  اندازه گیری عملکرد  موضوع  که 
اغلب آرشیوهای ملی مغفول مانده است. کار با اسناد و مدارک ازلحاظ اجرایی در دو فاز 

1. International Council on Archives 
)ICA(
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مشخص انجام شد: فاز اول مربوط به گردآوری اسناد و مدارک موردِنیاز و اطمینان یافتن 
از صحت اطالعات و به روزبودن داده ها بود و فاز دوم مربوط به پاالیش های اولیه و سپس 

تجزیه وتحلیل داده ها بود.
تجزیه وتحلیل داده های کیفی در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل موضوعی 
انجام شد. تحلیل موضوعی روشی سیستماتیک برای تحلیل داده های کیفی است که 
برای کاهش و مدیریت حجم وسیعی از داده ها بدون ازدست دادن زمینه و بافت موضوع، 
نزدیک شدن یا غوطه ورشدن)غورکردن(1 در داده ها، سازمان دهی، تلخیص و تمرکز بر 
تفسیر داده ها به کار می رود )میلز، دارپس و وایب2، 2010(. ازآنجاکه برای استخراج کدهای 
مرتبط با شاخص های اندازه گیری عملکرد در برخی از آرشیوهای مّلی، جست وجوی دقیق 
در اسناد و کتابچه های استراتژیک آن ها ضروری بود و این موضوع به ایجاد حجم وسیعی 
از داده ها منجر می شد و عالوه برآن نیاز بود از خالل این مدارک، الگویی سازمان یافته 
استخراج شود، این رویکرد به سازمان دهی، تلخیص و تفسیر داده های حاصل از اسناد و 

مدارک کمکی شایان توجه کرد.
پس ازگردآوری اسناد و مدارک و واردکردن آن ها به نرم افزار و مطالعۀ یادداشت هایی 
که در خالل مطالب در مراحل جمع آوری اطالعات گذاشته می شد، نکات کلیدی کدگذاری 
شدند. الزم به توضیح است که تمام مراحل مطالعاتی اسناد و مدارک با استفاده از نرم افزار 
 NVivo10 و تمام مراحل تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار Mendeley1.19
انجام شد. الزم به ذکر است که برای تأیید اعتمادپذیری3 این پژوهش کیفی، از روش 
سه سوسازی محقق4 استفاده شد )ترال و پرینستین5، 2012(. در این روش، برای اطمینان از 
پایایی کدگذاری ها از ضریب درون موضوعی کاپا6 استفاده شد. ازطریق این ضریب می توان 
میزان توافق دو اندازه گیری )توسط دو نفر یا دو ابزار یا در دو مقطع زمانی( را ارزیابی کرد. 
برای محاسبۀ پایایی کدگذاری ها در این روش، دو نمونه از مدارک را مجدداً پژوهش گر 
دیگری کدگذاری کرد و ضریب کاپای محاسبه شده به میزان 0.76توافق دو کدگذاری را 
نشان داد. هم چنین در راستای افزایش اعتمادپذیری اسناد و مدارک، پژوهش گران حاضر 
پیوسته درطول انجام پژوهش، به روزبودن، کامل بودن و صحت اطالعات گردآوری شده 

را بررسی می کردند.

3. تجزیه وتحلیل اطالعات
برای گردآوری اطالعات در این پژوهش از اسناد و مدارک موجود با رویکردی اکتشافی 
استفاده شده است. این اسناد و مدارک حاوی نکاتی ارزش مند بوده اند که تمامی آن نکات 

1. Immersing
2. Mills, Durepos & Wiebe
3. Trustworthiness
4. Researcher Triangulation
5. Trull&Prinstein
6. Interclass correlation Kappa
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ریزودرشت، رهنمون کار تجزیه وتحلیل موضوعی بوده اند.
اندازه گیری  شاخص های  برای  ساختاری  الگوی  قالب  در  اصلی1  تم  درنهایت6 
عملکرد آرشیوهای ملی طراحی و تدوین شد که در ادامه فرایند گام به گام تجزیه وتحلیل 

موضوعی و رسیدن به نتیجۀ نهایی ارائه می شود.

4. فرایند گام به گام تحلیل موضوعی
فرایندی  آن ها،  از  هریک  که  دارد  وجود  موضوعی  تحلیل  برای  مختلفی  روش های 
مشخص را دنبال می کند. در این پژوهش، با روش پیشنهادی براون و کالرک2 )2006( 
فرایندیگام به گام برای تحلیل موضوعی انجام شد. در این روش، فرایند تحلیل موضوعی 
در قالب 6 گام طرح ریزی شد: 1. آشنایی با داده ها؛ 2. ایجاد کدهای اولیه؛ 3. جست وجوی 

تم ها؛ 4. مرور تم ها؛ 5. تعریف و نام گذاری تم ها؛ 6. تدوین گزارش.
فرایند تحلیل موضوعی آن گاه آغاز می شود که تحلیل گر به دنبال شناخت الگوهایی از 
مفاهیم و موضوعات در داده ها باشد؛ البته ممکن است این کار درطول جمع آوری داده ها 
اتفاق بیفتد. نقطۀ پایان این فرایند نیز تهیۀ گزارشی از محتوا و معانی الگوها و تم ها در 
داده ها است. تحلیل موضوعی هم چنین فرایندی است که طی زمان شکل می گیرد و نباید 
با عجله اجرا شود )براون و کالرک، 2006(. نوشتن نیز بخشی اساسی از این فرایند است 

که از همان گام اول شروع می شود و تا گام نهایی تداوم می یابد.
در ادامه بنابر ملزومات هرکدام از مراحل شش گانه، اقدامات صورت گرفتۀ مرتبط با 

آن مرحله ذکر و گزارش می شود.

گام اول: آشنایی با داده ها
پس از جمع آوری داده ها و پیاده سازی آن در نرم افزار Mendeley1.19 مرحلۀمطالعۀاطالعات 
آغاز شد. چندین وچندبار تمامی اسناد و مدارک مطالعه شد تا اشراف نسبی موردِنیاز بر 
داده ها حاصل شود. هم چنین ایده هایی دربارۀ ارتباط ها و الگوهای موجود ایجاد و مکتوب 
شد. در پایاِن این گام، محتواهای موردِنیاز برای اجرای گام دوم به نرم افزار NVivo10 وارد 

شد.

گام دوم: ایجاد کدهای اولیه
گام دوم زمانی آغاز می شود که پژوهش گر داده ها را مطالعه کرده باشد و با آن ها آشنا شده 
باشد وهم چنین فهرستی اولیه از ایده های موجود در داده ها و نکات جالب آن ها تهیه کرده 

1. Main Theme
2. Braun& Clarke
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باشد؛ بنابراین این گام، مستلزم ایجاد کدهای اولیه از داده هاست )براون و کالرک، 2006(.
در این پژوهش پس ازواردکردن داده ها به نرم افزار و مطالعۀچندین بارۀ آن ها، کدگذاری 

در نرم افزار آغاز شد. کدها چندین وچندبار مطالعه، حذف، ایجاد یا ادغام شدند.
به عبارت دیگر، کار کدگذاری فقط یکبار از ابتدا تا به انتها انجام نشد؛ بلکه پس از 
ورود داده ها به نرم افزار مجدداً به داده ها رجوع شد و کدهای جدید اضافه شد و کدهایی 
نیز حذف شد. درنهایت تعداد 261 کد مشخص انتخاب شد. در مراحل بعدی با بازبینی 
کدگذاری انجام شده، کدهای غیرمرتبط حذف شدند و برخی کدها که بسیار هم راستا 
بودند با یکدیگر ادغام شدند و به یک کد تبدیل شدند. پس از بارها بازبینی تعداد 245 کد 

احصا شد.

گام سوم: جست وجوی تم ها
در این گام، از ترکیب چند کِد ایجادشده، یک تم فرعی1 را می توان ایجاد کرد؛ این تم 
فرعی حالت تجریدی و انتزاعی و سطح باالتری از کدها دارد و از همان ترسیم ضمنی 
الگوها و ارتباط های میان کدها نشئت می گیرد. پس از ترکیب کدها و تعریف تم های فرعی، 
چند کد وجود داشتند که با هیچ کدام از تم های شکل گرفته مرتبط نبودند و هم چنین با 
دیگر کدهای تعریف شده هم ارتباط مشخصی نداشتند؛ بنابراین این کدها در ابتدا برچسب 
»سایر« خوردند و در ادامۀ پژوهش با تغییراتی که با اشراف بیشتر روی الگوی ارتباطی 
حاصل شد، چند کد ازاین دست به تم فرعی خاصی پیوستند و مابقی از تحلیل کنار رفتند. 
پس از این مرحله، از 245 کد کشف  شده در گام پیشین، 236 کد باقی ماند و در ادامۀتحلیل 

از آن ها استفاده شد.

گام چهارم: مرور تم ها
همگونی درونی و فقدان همگونی بیرونی را که پاتون2 )1990( به عنوان عوامل دوگانۀ 
قضاوت دربارۀ تم ها، پیشنهاد کرده است می توان در این گامبه کار برد. داده های درون هر 
تم باید به لحاظ معنی و مفهوم، باهم انسجام و همخوانی داشته باشد و درعین حال باید 
تمایزات واضح و مشخصی میان تم های مختلف وجود داشته باشد )براون و کالرک، 

.)2006
در این پژوهش درنهایت33تم فرعی و براساس آن 6 تم اصلی کشف شد که گزارش 

آن در جدول 1 آمده است.
1.  Sub-Theme
2. Patton

الگـوی  تدویـن  و  طراحـی 
... بـرای  سـاختاری 
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جدول 1
منابع کدها، منونۀکدها، 

تم های فرعی و اصلی 
مکشوف به همراه فراوانی ها

1. NARA )National Archives and 
Records Administration(بایگانی  ادارۀ 

 NARA )National Archives and  

بایگانی  Records Administration(ادارۀ 

و اسناد ملی )آرشیو ملی آمریکا(

بابک زنده دل نوبری
 غالمرضا عزیزی
علی شجاع
 زهرا رضغامی

تم اصلیتم فرعیمنونۀ کدفراوانیمنبع کد

Tun4;Tun6;Bra4; Bra10; Aus4; IRI1; IRI4; Tun1;Tu

n2;Tun5;Tun8;Tun9;Tun10;Bra5
ارزش یابیسنجش کیفیت اسناد انتقالی به آرشیو ملی/ اسرتالیا14

)3
3 :

نی
راوا

ی)ف
یاب

ش 
رز

 و ا
یی

سا
شنا

 Bah2; Bah12; Bra2; Can7; IRI2; IRI3;IRI12;Bah1;

Bri12; Tun3;Bra1; Can8; Can9
13

درصد انتقال سالیانۀ اسناد دولتی به آرشیو ملی/ 

کانادا
فراهم آوری

Bra61امحاتعیین تکلیف )امحای اوراق زائد(/ برزیل

Tun7;Swi62
تعداد جلسات شورای اسناد ملی برای اسناد دیجیتال/ 

سوئیس

مجوز مقام 

ذی صالح

Bah12/B; Can14; Can163میراث مستندشبکۀ مراکز اسنادی/ کانادا

Bah1/B; Bah5; IRI6/B3
نرخ رشد میزان تنظیم و توصیف اسناد ملی )رکورد(/ 

ایران
تنظیم

و 
م 

ظی
تن

)8
ی: 

وان
فرا

ف)
صی

تو

Bah5/B; Can1; NARA3; IRI6; IRI75
درصد توصیف در سطح رسی با قابلیت 

جست وجوپذیری در سایر سامانه ها/ نارا
توصیف

 Bah3; Bah4; Bah7; Bah11; Bra18; Bra19; Bra20;

 Bra21; Can3; Can5; Aus5; Aus6; UK11; UK12;

UK13; UK14; UK15; UK16; UK19

19
ارتقای آگاهی درزمینۀ موجودی های آرشیو ملی برای 

پژوهش گران/ بریتانیا

برنامه های 

ترویجی

)9
ی: 9

وان
فرا

ی)
یو

رش
ی-آ

ناد
 اس

مل
عا

ت

NAR61
مجموع کل اسناد افزوده شده با مشارکت شهروندان/ 

نارا
آرشیو مشارکتی

 Ind3; Bah6; Bah9; Bra7; Bra8; Bra13; Bra14;

 Bra16;Bra17; Swi10; Swi11; Swi12; Swi13; Swi14;

 Swi15; Swi16; Swi17; Swi18; Can4; Bri1; Bri2; Bri8;

 Bri9; NAR2; UK4; UK5; UK6; UK7; UK8; UK9;

UK10; IRI8; IRI9; IRI15; IRI17

35
رسعت پاسخگویی به متاس های تلفنی/ پارملان 

انگلیس
اطالع رسانی

Ind4; Aus1; IRI163توسعۀپوشش شابدا 2/ اسرتالیا
پوشش شبکۀ 

اسنادی کشور

UK3; UK18; IRI5; IRI13; IRI145
دسرتسی به اسناد در بازۀ زمانی خاص/ پارملان 

انگلیس
دسرتس پذیری

Ind1; Bra11; Can10; Can11; Can125

میزان مشارکت دستگاه های دولتی در توسعه و 

پیاده سازی ابزارهای انتقال اسناد الکرتونیکی دولتی/ 

کانادا

پیاده سازی 

سامانه های 

مدیریت اسناد

 Can7; Can8; Bri14; Bri15; Bri16; NAR4; NAR5;

 UK17; Bah6/B; Bah7/B; Bra13/B; Bra14/B;

 Bra17/B; Swi9/B; Swi14/B; Bri2/B; Bri8/B;Bri9/B;

 Bri13/B; UK4/B; UK5/B; UK6/B; UK7/B; UK8/B;

UK9/B; UK10/B; IRI8/B

27
درصد پاسخ به درخواست های مشرتیان در زمان 

تعهدشده/ نارا
تجربۀمشرتی

Can15; Can17; NAR8; IRI194
مرجعیت بین املللی )تعداد عضویت در مجامع و 

شوراهای جهانی(/ کانادا
تعامل
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ادامۀ جدول 1

منابع کدها، منونۀکدها، 
تم های فرعی و اصلی 

مکشوف به همراه 
فراوانی ها

الگـوی  تدویـن  و  طراحـی 
... بـرای  سـاختاری 

Ind21

تعداِد ایجادکنندگان سند و مؤسسات 

دارای صالحیت حفاظت و نگهداری/ 

اندونزی

حفاظت 

پیشگیرانه

 )از مبدأ(
)4

8 :
نی

راوا
ی)ف

دار
گه

 و ن
ت

اظ
حف

Bah2; IRI112مرمتمرمِت مدارک/ باهاما

Swi9; Can2; UK18/B;Can5/B;Can6/

 B;Can7/B; Can10/B; Can11/B;Bah9/B;

 Bra13/C; Bra15/B; Bra18/B; Swi2/B;

 Swi4/B; Swi6/B; Swi14/C;Bri2/C; Bri13/C;

 NAR2/B; NAR3/B; NAR8/B; UK8/C;

 UK9/C; UK10/C; UK17/B; Can1/B;

Can14/B; Bra21/B; Bra8/B; Bra10/

 B;Ind1/B; IRI12/B; IRI13/B; IRI14/B;

IRI15/B; IRI17/B

36
فعالیت های داوطلبی در راستای 

دیجیتال سازی/ کانادا
توسعۀ دیجیتال

Bra151
ظرفیت ذخیره سازی مجموعه های 

دیجیتال/ برزیل
ذخیره سازی

Swi7; Swi82
میزان اسناد اسیدزدایی شده برحسب 

تُن/ سوئیس
آسیب زدایی

Swi1; Swi2; Swi3; Swi4; Can6; NAR16
تعداد موجودی های دیجیتال شدۀ آرشیو 

ملی / کانادا
موجودی

Ind5; Bra24; Swi20; UK1; UK25
کنرتل در هزینه های ارزش یابی و حفاظت 

و نگهداری/ پارملان انگلیس
مالی و بودجه

)3
6 :

نی
راوا

ی)ف
تاد

ی س
ها

ص 
اخ

ش

 Bah8; Bra12; Bra22; Swi19; Can13; Bri3;

 Bri4; Bri5; Bri6; Bri7; Bri10; NAR9;

 NAR10; NAR11; NAR12; NAR13; Emi1;

Emi2; IRI18

19
رسعت تکمیل جایگاه های شغلی در 

آرشیو ملی در بازۀ زمانی مشخص/ نارا

مدیریت منابع 

انسانی

Ind6; Emi8; Bra23; Aus24شاخص تحول اداری/ اندونزی
برنامه ریزی و 

توسعه

Emi31

جلوگیری از آلودگی، کاهش تولید زباله، 

استفادۀ معقول از انرژی، و اطمینان 

از ایمنی در محل خدمت رسانی یا در 

تأسیسات/ امارات متحدۀ عربی

مدیریت سبز

Emi4; Emi5; Emi73
مدیریت ریسک )راهردی و عملیاتی(/ 

امارات متحدۀ عربی
مدیریت ریسک

Emi6; Bra25; Bra26; Bra274
مدیریت دارایی های مادی آرشیو ملی 

برمبنای به روش ها 1/ امارات متحدۀ عربی
نی پشتیبا

تم فرعیمنونۀ کدفراوانیمنبع کد
تم 

اصلی

که  فنونی  و  Best Practicesشیوه ها   .1
کاربست آن ها با موفقیت همراه بوده است.
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گام پنجم: تعریف و نام گذاری تم ها
گام پنجم وقتی شروع می شود که پژوهش گر به شبکۀ تم هایی رضایت بخش رسیده باشد. 
در این حالت پژوهش گر می تواند تم های پیشنهاد شده برای تحلیل داده ها را تعریف، و 
تعدیل کند و داده ها را براساس آن ها تحلیل کند. در این گام، تم ها رسم می شود، بررسی 

می شود و تجزیه وتحلیل می شود )آتراید- استیرلینگ1، 2001(.
ملی  آرشیوهای  در  عملکرد  کلیدی  شاخص های  ساختاری  الگوی   ،1 شکل 

جهان)ماحصل تحلیل موضوعی پژوهش حاضر( را نشان می دهد.

   

شکل 1

الگوی ساختاری شاخص های کلیدی 
ملی  آرشیوهای  عملکرد)KPI(در 

)در قالب تم های اصلی(

بابک زنده دل نوبری
 غالمرضا عزیزی
علی شجاع
 زهرا رضغامی

Swi51
ارائۀ خدمات مشاوره ای )سازمان های 

دولتی(/ سوئیس
مشاوره

)1
ی: 2

وان
فرا

ی)
یو

رش
ت آ

عی
رج

م

NAR7; UK20; Ind73پوشش بازرسی دستگاه های دولتی/ نارا
ممیزی دستگاه های 

اجرایی

Bra9; IRI102استانداردسازینرخ بهبود رشایط حفاظت از اسناد/ ایران

Bra31
نظارت بر چرخۀ مدیریت اسناد 

)رسپرستی اسناد در آرشیو ملی(/ برزیل

نظارت بر سایر 

آرشیوها

Bri131آرشیو وبپیوستگی وبگاه/ بریتانیا

Can11; Bri11; Bri17; Aus34
میزان استفادۀ دولت از خدمات مدیریت 

اطالعات و اسناد/ بریتانیا

مرجعیت 

مدیریت اطالعات 

دستگاه های دولتی

تم فرعیمنونۀ کدفراوانیمنبع کد
تم 

اصلی

ادامۀ جدول 1
منابع کدها، منونۀکدها، 

تم های فرعی و اصلی 
مکشوف به همراه فراوانی ها

1. Attride-Stirling
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استخراج  از  برگرفته  کرد،  ارائه  می توان  این جا  در  که  دیگری  اهمیت  با  تحلیل 
فراوانی های نسبی هرکدام از تم های اصلی در هرکدام از آرشیوهای مّلی موردِمطالعه است. 
ازاین طریق وضعیت میزان اهمیت نسبی هرکدام از تم های اصلی در آرشیوهای کشورهای 

مختلف قابل ِتعیین است؛ این تحلیل در قالب شکل 2 ارائه شده است.

همان گونه که در شکل 2 نیز مشاهده می شود، میزان اهمیت هر تم اصلی در هر 
آرشیو ملی، با تعداد شاخص های کلیدی عملکردی تعریف شده در آن تم تبیین می شود. 
به طور نمونه، آرشیو ملی تونس بیشترین اهمیت را به تم »شناسایی و ارزش یابی« داده است 
و از این حیث آرشیو ملی ایران در رتبۀ دوم قرار دارد. حال آنکه آرشیو ملی آمریکا )نارا( 

هیچ گونه شاخص عملکردی برای تم »شناسایی و ارزش یابی« درنظر نگرفته است.

گام ششم: تدوین گزارش
گام ششم وقتی آغاز می شود که مجموعۀ کاملی از تم های نهایی فراهم شده باشد. در این 
مرحله، تحلیل و تدوین گزارش نهایی پژوهش انجام می شود. هدف از نوشتن تحلیل 
موضوعی این است که حکایت کامل و پیچیدۀ موجود در داده هابه گونه ای بیان شود 
که خواننده دربارۀ اعتبار و صالحیت تحلیل پژوهش گر متقاعد شود )آتراید-استیرلینگ، 

2001(. در ادامه و در بخش بحث و نتیجه گیری، این گزارش ارائه خواهد شد.
1. Attride-Stirling

الگـوی  تدویـن  و  طراحـی 
... بـرای  سـاختاری 

   

شکل 2
منودار فراوانی تم های اصلی 

در هرکدام از آرشیوهای مّلی 
موردمطالعه
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4. بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدِف تدوین الگوی ساختاری شاخص های اندازه گیری عملکرد در 
آرشیوهای ملی جهان طراحی و اجرا شد. پس از گردآوری اسناد و مدارک موردنیاز و 
انجام تحلیل موضوعی بر روی آن ها، الگویی ساختاری مشتمل بر 6 تم اصلی طراحی 
شد. این مدل برمبنای الگوی فرایندی مدیریت اسناد در قالب سه کالن مرحلۀمبدأ، بایگانی 
راکد مّلی، و آرشیو مّلی بنا شد. تم های اصلی مکشوف در این پژوهش براساس نقشی 
که درطول مدل فرایندی سند ایفا می کنند در شکل 1 قابل مشاهده اند. در شکل مذکور 
مشخص است که هرکدام از تم های اصلی، بنابر اینکه چه میزان از طول مدل فرایندی 
مدیریت سند را شامل می شوند، امتداد یافته اند. برای مثال تنظیم و توصیف، مرجعیت 
آرشیوی، و شناسایی و ارزش یابی/سیاست گذاری، تقریباًبه یک میزان امتداد یافته اند و نیمی 
از مبدأ، نیمی از آرشیو مّلی و تمام بایگانی راکد مّلی را شامل می شوند؛ و به همین صورت 
دیگر تم های اصلی قابل توصیف اند. تم اصلی شاخص های ستادی، به عنوان چتری بر 

تمامی مراحل سه گانه قرار دارد که اساساً شاخص های پشتیبان را شامل می شود.
ولی عالوه بر هدف اصلی پژوهش که پوشش داده شد، اهدافی فرعی نیز طی فرایند 
پژوهش به کار اضافه شد که در ادامه به آن ها پرداخته می شود. باتوجه به بررسی های 
انجام شده در تم های اصلی و فرعی به دست آمده و با عنایت به روندهای نوین مدیریت 
اهمیت  به دلیل  آرشیو و تجربۀمشتری  تم فرعی تحول دیجیتال در  دنیا، دو  اسناد در 
دوچندانی که در مسیر تحول آرشیو دارند، به صورت مجزا نیز عمیق تر بررسی شدند که 
در ادامه، نتایج آن بیان خواهد شد. درواقع تمام کدهای موجود در پژوهش ازلحاظ این 
دو تم فرعی نیز به صورت جداگانه بررسی شدند تا حق مطلب دربارۀ این دو تم فرعی 

ادا شده باشد.

الف. تحول دیجیتال در آرشیو
در دو دهۀ اخیر سرعت رشد فناوری در حوزه های آرشیوی زیاد بوده  است و فناوری های 
نوینی به این حوزه وارد شده است. برخی از آرشیوهای ملی توجهی ویژه به این موضوع 
داشته اند و تحول دیجیتال را در زمرۀ اهداف راهبردی خویش تعریف کرده اند. بدیهی 
است که این آرشیوها برای سنجش تحقق این اهداف، شاخص هایی را نیز تعریف کرده اند.
تم فرعیتحولدیجیتالدرآرشیوبا 36 ُکد احصاشده تقریباً 15 درصد از مجموع 
کدها را به خود اختصاص داد که اهمیت این موضوع را در آرشیوهای ملی پیش گام 
نشان می دهد. در این زمینه با تدقیق در داده ها مشخص شد که آرشیوهای کانادا با 8 کد، 

بابک زنده دل نوبری
 غالمرضا عزیزی
علی شجاع
 زهرا رضغامی
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برزیل با 6 کد، سوئیس، پارلمان انگلیس و ایران با 5 کد، نارا با 3 کد، بیشترین نگاه را 
به شاخص های عملکردی مرتبط با تحول دیجیتال داشته اند. آرشیوهای بریتانیا، باهاما و 
اندونزی نیز هرکدام به ترتیب 2 کد، یک ُکد و یک ُکد، در این زمینه داشته اند؛ ولی امارات 
متحدۀ عربی، استرالیا و تونس، در این زمینه ُکدی نداشته اند و چنین برداشت می شود که 

دررابطه باسنجش میزان تحقق تحول دیجیتال سکوت کرده اند.

ب. تجربۀ مشرتی
طی دهه های گذشته، شاهد تغییر نگاه مدیریتی اصحاب علم و عمل، درزمینۀ برخورد با 
ارباب رجوع در سازمان های غیرانتفاعی هستیم. دیگر مانند گذشته، سازمان های غیرانتفاعی 
تازه ای که  بافتار  نمی گذارند. در چنین  کنار  بازاریابی و مشتری محوری  مباحث  از  را 
توسعه یافته است، یکی از مباحث بسیار کاربردی و موردتأکید، بحث مدیریت تجربۀ 
مشتری1است. تجربۀ مشتری حاصل مجموعۀ ادراکات احساسی یا منطقی مشتری درطول 
هرگونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با کسب وکار تعریف می شود که قابل مدیریت خواهد 
بود. در سال های گذشته، آرشیوهای مّلی نیز -مستقیم یا غیرمستقیم- شاخص های بسیاری 
را در این زمینه توسعه داده اند که در ادامه براساس نتایج پژوهش حاضر شرح داده می شود.
تم فرعیتجربۀمشتری با 27 ُکد احصاشدهبیش از11 درصد از مجموع کدها را 
به خود اختصاص داد که همان طورکه بیان شد اهمیت این موضوع را در آرشیوهای 
ملی پیش گام نشان می دهد. با تحلیل موشکافانه تر داده های توصیفی مشخص شد که 
در اندازه گیری عملکرد در میان آرشیوهای مورد ِبررسی آرشیوهای بریتانیا، و پارلمان 
انگلیس به ترتیب با 7 و 8 ُکد، بیشترین تمرکز را بر مقولۀ تجربۀمشتری داشته اند. هم چنین 
آرشیوهای سوئیس، نارا، کانادا و باهاما هرکدام با 2 کد، آرشیو برزیل با 3 کد و آرشیو ایران 
با 1 کد به تجربۀمشتری پرداخته اند؛ ولی آرشیوهای امارات متحدۀ عربی، استرالیا، تونس و 

اندونزی در مدیریت عملکرد خود هیچ شاخصی درزمینۀ تجربۀ مشتری نداشته اند.
در جدول 2، میزان اهمیت نسبی تم های تحول دیجیتال در آرشیو و تجربۀ مشتری 
ارائه شده است. الزم است اشاره شود که منظور از نسبیِت اهمیت در این جا میزان اهمیت 
این تم های فرعی نسبت به دیگر تم ها در هر آرشیو است. این اهمیت نسبی با بررسی 

توصیفی فراوانی کدهای احصاشده سنجیده شده  است.
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ازآنجاکه عموماً شاخص های اندازه گیری عملکرد، برآمده از اهداف و مأموریت های 
که  کرد  ارائه  را  تحلیل  این  می توان  فوق  نتایج  باتوجه به  می شوند،  تعریف  سازمان ها 
آرشیوهایی که هیچ گونه شاخصی در زمینۀ تجربۀمشتری و تحول دیجیتال نداشته اند، یا 
اهداف و مأموریت هایی در این زمینه برای خود ترسیم نکرده اند یا این موارد را نمی سنجند.
برعکس آرشیوهایی که شاخص های به نسبت زیادی در این زمینه داشته اند، مشخص است 
که اهدافی مدّون و روشن در این زمینه های مهم دارند و درحال مدیریت عملکرد خود در 

دستیابی هرچه کاراتر و اثربخش تر به آن اهداف هستند.
البته باید توجه داشت که نبود کدهای مرتبط با تم های تحول دیجیتال و تجربۀمشتری، 
لزوماًبه معنای بی توجهیآرشیوهای مرتبط )امارات متحدۀ عربی، استرالیا، تونس، و اندونزی( 
به این حوزه ها نیست؛ ولی حداقل می توان به این نتیجه رسید که اهداف و مأموریت های 
مرتبط با این دو حوزه یا به صورت شفاف سنجیده نمی شوند و یا در وبگاه آرشیوهای 
مذکور و گزارش های سالیانۀآن ها نشانه ای از شاخص های کلیدی عملکرد و سنجش آن 
مشاهده نشده است؛ چنان که مکاتبات پژوهش گران با آرشیوهای ملی مذکور نیز در اغلب 

موارد بدون پاسخ مانده است.
یکی دیگر از موارد بااهمیت، توازن و تناسب در کاربرد ساختاری شاخص های 
کلیدی عملکرد است. اگرچه نمی توان دربارۀ مزیت حفظ این تناسب نظری قطعی داد، 
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آرشیوردیف

تجربۀمشرتیتحول دیجیتال در آرشیو
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ولی باتوجه به نتایج پژوهش حاضر، برخی از آرشیوهای مّلی تناسبی معقول در توزیع 
شاخص های عملکردی خود داشته اند. برای نمونه آرشیو ملی ایران به غیراز شاخص های 
ستادی که به صورت مفصل در سامانۀ ارزیابی عملکرد دولت و در قالب جشنوارۀ شهید 
رجایی ذیل شاخص های عمومی عملکرد سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران سنجیده 
می شود )توضیحات آن در محدودیت های پژوهش بیان شده است(، در مابقی حوزه های 
نارا  اندونزی،  مّلی  آرشیوهای  داده است.  توسعه  به تناسب  را  شاخص هایی  ساختاری، 
)آمریکا( و کانادا نیز تقریباً ساختاری متوازن و متناسب از این دیدگاه دارند )شکل 2(؛ 
ولی در آن سوی طیف، کشورهای امارات متحدۀ عربی و تونس قرار دارند که تمامی 
شاخص های آن ها در تم هایاصلی متمرکز شده است. اگرچه همان طورکه اشاره شد، شاید 
نتوان با قطعیت ابراز داشت که این تمرکز یا عدم تمرکز لزوماً مزیت محسوب می شود 
یا نه، ولی آن چیزی که باتوجه به نتایج مبرهن است این نکته است که آرشیوهای مّلی 
کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، بریتانیا، برزیل، استرالیا و ایران، شاخص های عملکردی 
خود را حول اکثریت عملکردهای کالن )در این پژوهش تم های اصلی مدل حاضر( 

پراکنده کرده اند.
اشاره  به  الزم  ابتدا  در  این حوزه  ادبیات  با  پژوهش حاضر  نتایج  مقایسۀ  دربارۀ 
است که پژوهش حاضر اولین پژوهش علمی است که به این پرسش پرداخته استکه 
شاخص های کلیدی عملکرد درآرشیوهای مّلی جهان از کدام الگوی ساختاری تبعیت 
می کند. به بیان دیگر، پیش ازاین هیچ سابقۀ کار علمی و پژوهشی دربارۀ مدیریت اندازه گیری 
از  برخی  نمی توان  نداشته است.ازهمین رو،  وجود  جهان  مّلی  آرشیوهای  در  عملکرد 
شاخص های عملکردی تخصصی مرتبط با آرشیوهای مّلی مکشوف در این پژوهش 
)مانند مرّمت، آسیب زدایی، آرشیو وب و ...( را با ادبیات مدیریت عملکرد در سایر حوزه ها 

مقایسه کرد؛ ولی می توان به طورکلی نتایج را با پژوهش های این حوزه مقایسه کرد.
در ادبیات این حوزه شاخص هایی وجود دارند که بسیار مطرح و پُربسامد هستند 
که به آن ها اشاره می شود.شاخص عملکردی کیفیت )دی تونی و تنچیا، 2001؛ گزلین، 
2005؛ هکل و مورمان، 2010؛ بادری و همکاران، 1994؛ نیلی، گریگور و پلتس، 2005( 
را در بسیاری از شاخص های حوزه های مختلف آرشیوهای مّلی -مکشوف در پژوهش 
حاضر- می توان مشاهده کرد؛ برای نمونه شاخص »سنجش کیفیت اسناد انتقالی به آرشیو 
ملی«. هم چنین شاخص هایی مانند »کنترل در هزینه های ارزش یابی و حفاظت و نگهداری« 
از جنِس شاخص عملکردی هزینه)دی تونی و تنچیا، 2001؛ نیلی، گریگور و پلتس، 2005؛ 
وایت، 1996(هستند. در بحث شاخص های مالی )پارمنتر، 2015؛ وایت، 1996(، »کنترل 
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هزینه های ارائۀ اطالعات به کاربران حضوری و غیرحضوری« را می توان مثال زد. هم چنین 
است مثال هایی از شاخص هایانعطافپذیری )دی تونی و تنچیا، 2001؛ وایت، 1996(، 
قابلیتاطمینانلجستیک )هکل و مورمان، 2010؛ وایت، 1996(،رضایتکارکنان 
)لیانگ، اسنایدر و وارد، 1990؛ پارمنتر، 2015(، رضایتمشتریان)اربابرجوعها( )ایتنر 
و الرکر، 1998؛ نیلی، گریگور و پلتس، 2005(، ایمنی )فلین، میرنز،اوکانر و برایدن، 2000؛ 
پارمنتر، 2015(، محیط/جامعه )نیلی، گریگور و پلتس، 2005؛ پارمنتر، 2015؛ وایت، 
1996( و یادگیریورشد )پارمنتر، 2015؛ سادلر-اسمیت، اسپایسر و چاستون، 2001( 
که در ادبیات عمومِی مدیریِت عملکرد وجود داشته اند و در شاخص های مکشوف در 

پژوهش حاضر نیز مصادیقیداشته اند.
ولی در این جا باید دقت نظر داشت که به علت تخصصی بودن فعالیت آرشیوهای 
مّلی و تفاوت در اهداف این سازمان ها نمی توان آن ها را به صورت مستقیم با سازمان های 
تولیدی و بازرگانی و انتفاعی مقایسه کرد. شاید همین یکی از اصلی ترین دالیل نیاز به ادامۀ 
این مسیر پژوهشی است تا در آینده نتایج پژوهش های این حوزه در قیاس با یکدیگر، به 

غنا و توسعۀ بیشتر سیستم مدیریت عملکرد در آرشیوهای مّلی جهان، کمک کند.
در آخر الزم به اشاره است که بنابر یک دسته بندی کلی مطرح توسط ولیمیرویچ، 
ولیمیرویچ و استنکویچ1 )2011( که شاخص های اندازه گیری عملکرد را شاخص های 
مالی و غیرمالی توصیف کرده اند، باتوجه به غیرانتفاعی بودن آرشیوهای مّلی در جهان، 
عموماً شاخص های غیرمالی بسامد بیشتری دارند. همان طوری که در نتایج پژوهش حاضر 
مشخص است، شاخص های مالی به برخی شاخص های ستادی محدود می شوند و اهداف 

مالی را شامل نمی شوند.

ج. محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهشی
به دلیل دولتی بودن ساختار آرشیوهای ملی در اکثر کشورهای جهان، دسترسی به اطالعات 
عملکردی در بسیاری از کشورها به سهولت امکان پذیر نیست وپژوهش گران این نوشتار 
قابل ِذکری  داده های  به  ملی  آرشیوهای  سایر  با  میان سازمانی  ارتباط  نتوانستندازطریق 
)به جز موارد خاصی چون آرشیو ملی سوئیس یا بریتانیا( دست یابند.  بنابراین درمجموع 

دست یافتن به داده های عملکردی آرشیوهای ملی امری دشوار است.
شاخص های عملکردی به دو دستۀ کلی صف )اختصاصی( و ستاد )عمومی( تقسیم 
می شود و در الگوی پیشنهادی در این پژوهش نیز شاخص های ستادی به عنوان یکی از 
تم های اصلی معرفی شده است. فقط برخی از آرشیوهای ملی ازلحاظ ساختار سازمانی 
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با کتاب خانه های ملی ادغام شده اند و شاخص های ستادی برای آن ها برای کل سازمان 
درنظر گرفته می شود. در پژوهش حاضر نیز از میان 12 آرشیو ملی فقط ایران و کانادا چنین 
وضعیتی دارند.در ایران شاخص های عملکرد ستادی سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران، 
ذیل برنامۀ اصالح نظام اداری دولت )جشنوارۀ شهید رجایی( و به صورت یکپارچه برای 
تمامی دستگاه های اجرایی محاسبه می شود و در این پژوهش مدنظرقرار نگرفته است.بنابراین 

در آرشیو ملی ایران شاخص های عملکردی ستادی به صورت مستقل سنجش نمی شود.
هم چنین درزمینۀتحول دیجیتال در آرشیو، چون در ساختارهای ادغام شده، منبع 
به عنوان  دیجیتال  تحول  می شود، شاخص های  گرفته  درنظر  کلی  به صورت  اطالعاتی 
زیرمجموعه ای از سایر منابع دیجیتال درنظر گرفته می شود و این موضوع می تواند مقایسه 

میان آرشیوهای ملی راازحیث توجه به تحول دیجیتال تحت الشعاع قرار دهد.
یکی دیگر از محدودیت های پژوهش حاضر این بوده است که در آن باتوجه به منابع 
ِاکتساب و دردسترس، تحلیل موضوعی روی اسناد مربوط به 12 آرشیو مّلی انجام  قابل 
شده است. برای باالتربردن اعتبار تحلیل، پژوهش های آتی -درصورت امکان- می توانند 
شاخص های کلیدی عملکرد را در تعداد بیشتری از آرشیوهای ملی بررسی کنند. ضمن 
آنکه شاید در همین 12 آرشیو ملی نیز پژوهش گران نتوانسته باشند به تمام داده های موجود 

در زمینه های شاخص های کلیدی عملکرد دست یابند.

د. پیشنهادهای کاربردی برای آرشیو ملی ایران
پژوهش  کاربردی  نتایج  به عنوان  را  زیر  موارد  می توان  پژوهش  یافته های  باتوجه به 

حاضر،برای آرشیو ملی ایران مطرح کرد:
نخست آن که باتوجه به شباهت های ساختاری )ازحیث ادغام کتاب خانه و آرشیو ملی( 
میان ایران و کانادا می توان چنین نتیجه گیری کرد که توجه به تم فرعی تحول دیجیتال 
در کانادا با فراوانی نسبی نزدیک به 30 درصد، از رویکردهای نوین آرشیوی به موضوع 
تحولدیجیتال نشان دارد که این می تواند در آرشیو ایران نیز بیشتر موردتوجه واقع شود. 
پیاده سازی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی )طرح جامع اسناد دیجیتال )جام(( که در 
سال 1399 با پیگیری های سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی در شورای اجرایی فناوری 
اطالعات به تصویب رسید و به دستگاه های اجرایی ابالغ شد، در سال های آینده می تواند 
موجب ارتقای شاخص های حوزۀتحول دیجیتال شود. هم چنین توسعۀشبکۀ مراکز اسنادی 
که در سال 1399 توسط سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی راه اندازی شد، نیز می تواند موجب 

 & Velimirović, Velimirović .1تسریع رشد شاخص های تحول دیجیتال شود.
Stanković
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درزمینۀ بهبود تجربۀمشتری، آرشیو ایران اختالف زیادی با آرشیوهای پیش گام دنیا 
دارد که این موضوع بایدموردتوجه سیاست گذاران واقع شود. هرچند با انجام اصالحات 
فرایندی )بهبود در متوسط زمان ارائۀ خدمات آرشیوی، بهبود در فرایند تعیین سطح 
دسترسی، بهبود در فرایندهای تنظیم و توصیف اسناد با رویکرد پردازش سطح ردیف( 
در معاونت آرشیو ملی در فاصلۀ سال های 1397 تا 1400، گام های بلندی در این زمینه 
برداشته شده است، ولی هنوز تا ارتقای شاخص های حوزۀ بهبود تجربۀ مشتری، شکافی 

معنی دار دیده می شود.
باتوجه به اهمیت موضوع تدوین شاخص های کلیدی عملکرد در آرشیوهای ملی 
و شکاف موجود در این زمینه )نبود استانداردهای ملی و بین المللی در حوزۀKPIهای 
آرشیوی(، پیشنهاد می شود که سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران با طرح موضوع در 
شورای جهانی آرشیو، اجماعی بین المللی دراین باره ایجاد کند تا دستاوردهای آن بتواند 
موجب توسعۀ بهره وری و بلوغ فرایندی در آرشیوهای ملی دنیا شود. ضمن آن که طرح 
چنین پیشنهادهایی در مجامع تخصصی جهانی می تواند موجب رشد مرجعیت آرشیو ملی 

ایران در سطح بین المللی شود.
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چڪیده:

هدف: شناسایی مکان های رویش و مناطق تاریخی کاشت گیاهان کتان، شاه دانه، کنف و پنبه که در 

کاغذسازی دورۀ اسالمی در سرزمین ایران کاربرد داشته اند.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از اطالعات منابع کتاب خانه ای، اسناد آرشیوی، و بررسی 

مکان ها )شهرها( در نقشه های تاریخی، داده ها را با رویکرد توصیفی–تحلیلی گردآوری کرده است.

یافته ها و نتیجه گیری: گیاهان کتان، شاه دانه، کنف و پنبه از عهد باستان در ایران کاشته می شده اند. 

کاشت کتان در دوره های تاریخی پس از اسالم به صنایع وابسته ای همچون تجارت پارچه و ریسمان های 

کتانی اعال خصوصاً کتان شهر کازرون اعتبار بخشیده بود. گیاه پنبه در بیشتر سرزمین ایران، گیاه کتان 

در جنوب غربی ایران، فارس، والیت کوهستانی کهکیلویه و دربند، گیاه شاه دانه در نواحی لرستان، 

کازرون و شیراز و گیاه کنف در استان های گلستان )گرگان(، مازندران و گیالن کشت می شده است. 
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محدثه  حسینی صومعه
 مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز  پورطهامسی
 مریم افشارپور|صمِد  نژادابراهیمی

1. مقدمه
پیشینۀ کشاورزی در جنوب غربی آسیا به حدود 8500 سال قبل از میالد مسیح می رسد 
)ستندیج، 1394، ص18( و فالت ایران یکی از باستانی ترین مناطق کشاورزی در این 
منطقه بوده است. کشاورزی در فالت ایران از هزارۀ چهارم قبل از میالد رواج داشته و در 
زمان هخامنشیان گندم کاری زراعت اصلی ایرانیان بوده است. در دایرۀالمعارف بُندهش از 
عهد ساسانیان، اطالعاتی از گیاهان صحرایی، سبزی کاری، نباتات صنعتی و درختان میوه 
وجود دارد که همراه با کتاب شاهنامۀ فردوسی داده های ارزش مندی درزمینۀ کاشت نباتات 
در ایران فراهم آورده اند که در دوره های تاریخی بعداز اسالم نیز همچنان رواج داشته است. 
در منابع تاریخی به محیطِ زیست، تکنولوژی کشاورزی و محصوالت نباتی در سرزمین 
ایران اشاراتی شده است و این موضوع نشان می دهد که اهتمام بیشتر پادشاهان و وزرا 
)همچون اقدامات غازان خان به سبب ایجاد شبکه های وسیع آبیاری در نخستین سال های 
بخشیده است  رونق  بیش ازپیش  را  کشاورزی  میالدی((  )چهاردهم  قمری  هشتم  قرن 
)پطروشفسکی، 1347، صص 155-295(. در میان این منابع، رشیدالدین فضل اهلل همدانی 
)1368( نه تنها به فن کشاورزی در دورۀ ایلخانیان پرداخته است، بلکه در البه الی تألیفش 
اطالعات جغرافیایی و مدنی را هم بیان کرده و حتی انواعی از گیاهان را پس از انتقال 
به تبریز کشت کرده است. معاصر با این کتاب، کتاِب »نفایس الفنون فی عرایس العیون«، 
دایرۀالمعارفی فارسی در علوم و فنون است که شمس الدین آملی )1389( از علمای قرن 
هشتم قمری بابی از آن را به علم فالحت اختصاص داده است. برای یافتن پیشینۀ لغوی 
گیاهان مذکور به فرهنگ های کهن دیگری همچون دستوراالفاضل اثر دهلوی )1352( 
متعلق به 734ق و »فرهنگ قّواس« اثر قّواس غزنوی )1353( تألیف اواخر قرن هفتم 
و اوایل قرن هشتم قمری مراجعه شده است. شهاب الدین عبداهلل خوافی ملقب به حافظ 
ابرو )1370( و )1378( نیز در میان توصیفاتش از جغرافیای سرزمین های اسالمی، به 
توصیف محصوالت کشاورزی و صنایع آن ها در دورۀ تیموری پرداخته است. هم چنین در 
کتاب صحاح الفرس اثر محمدبن هندوشاه نخجوانی )1355( که پس از »لغت ُفرس« اسدی 
طوسی، قدیمی ترین فرهنگ فارسی به فارسی موجود شناخته می شود به کاشت گیاهان و 
نباتات تا قرن هشتم قمری اشاره شده است. ابن سینا )1366( در توصیف خواص پزشکی 
گیاهان به تنوع کاشت و منطقۀ بومی آن ها نیز تأکید داشته است. هم چنین ابونصری هروی 
)1346( در سال 921ق و در اوایل سلطنت پادشاهان صفوی در کتابش )ارشادالزراعه( به 
اصول کشت وزرع و زندگی گیاهان و درختان پرداخته است؛ این کتاب یکی از رساله های 
فارسی در علم زراعت است. بسیاری از شرق شناسان ازجمله پطروشفسکی )1347( نیز به 
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مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...

محصوالت کشاورزی و مناسبات احوال کشاورزان و چگونگی مالکیت اراضی و آب ها در 
ایران در قرن های سیزدهم و چهاردهم میالدی )قرون هفتم و هشتم قمری( اشاره کرده اند. 
به دنبال پژوهش های جغرافی دانان عرب از قرن دهم میالدی به بعد، اندرو واتسون )1374( 
نیز عمدۀ گیاهان کشاورزی را که مسلمانان به قلمرو سرزمین های اسالمی آورده اند معرفی 
کرده و مکانیسم گسترششان را شرح داده است و گفته است که این مدارِک گیاه شناسی، 
ذخایر علمی مفیدی را به تاریخ عرضه می کنند. این اطالعات نه تنها مصارف خوراکی )تهیۀ 
روغن و مادۀ علوفۀ حیوانات( را بیان کرده اند، بلکه در صنایعی همچون پوشاک و مهم تر از 
آن در کاغذسازی نیز استفاده شده اند. کاغذسازی به عنوان صنعتی نوین از قرون اولیۀ اسالم 
آغاز شد و کم کم از قرن ششم قمری در ایران گسترش یافت )کریمیان و میرزایی پری، 
1388، ص45(. در منابع اندکی به این مهم پرداخته شده است؛ ازجمله: اشارات ابوریحان 
بیرونی در خالل توصیفاتش در کتاب »الجماهر فی الجواهر« به کاغذسازی با الیاف گیاه 
شاه دانه در شهر سمرقند1 و در قرن پنجم قمری2 )البیرونی، 1374، ص385( یا نقل تعداد 
اندکی از هنرمندان نظیر سلطان علی مشهدی در دورۀ تیموری که در توصیف کاغذ معروف 
سمرقندی )خراسانی( )Karabacek, 1991, pp 15-21( استفاده از گیاه کتان3 را ذکر کرده اند 

)پورتر، 1389، ص39(.
توصیفاتی که از تنوع مادۀ سازندۀ گیاهی در کاغذهای تاریخی، در متون کهن آمده 
است، بررسی های علمی تری را در دوره های بعد به دنبال داشت؛ به طوری که در سال 1939 
میالدی لویی ویدال و ویلفرد اِ. ُکت تحلیلی میکروسکوپی از کاغذها داشته اند و با روش 
فتومیکروگرافی، اطلس عکسی از فیبرهای کاغذسازی تهیه کرده اند که همگی این فیبرها 
از الیاف گیاهان غیرچوبی بوده اند )لیه ناردی و فیلیپ، 1379، ص39(. در نیمۀ دوم قرن 
19 میالدی نیز پروفسور نابیا آبوت، آلبرت ویزنر، جونز پترسون و دان بکر به شیوه ای مشابه 
به بررسی انواع کاغذهای ایرانی، عربی، مصری و سوریه ای پرداخته اند و الیاف سازنده ای 
همچون کتان و شاه دانه4 را شناسایی کرده اند )Loveday, 2001(. مشاهدات آن ها با توصیفات 
)1956(، Bloom )2001( Isenberg  و )Hunter )1978  دربارۀ ساخت کاغذ از پارچه های 
مندرس البسۀ مومیایی ها که از الیاف پوستی گیاه کتان و شاه دانه تهیه و گاهی با مادۀ خام 
آن ها مخلوط می شد، مطابقت دارد. کاراباچک5 )1991( نیز در کتاب خود با عنوان »کاغذ 
عربی« چنین بیان می کند که در سمرقند )خراسان( گیاه کتان کاشته نمی شد و ایران به 
سرزمین پنبه6 مشهور بود؛ بنابراین صنعت گران می بایست برای تهیۀ کاغِذ سمرقندی به 
تنها منبع فیبرهای کتانی )پارچه های مندرس کتانی( که کاغذ را هموار، متراکم و ظریف 

می کرد دسترسی می داشتند.

1. سمرقند روابط تجاری قوی با چین داشت؛ 
چینی  نقشۀ  در  شهر  این  نام  به طوری که 
در دورۀ مغول  و  میالدی، سامرکان   1330
 ,1991 ,Karabacek( سیمیزکان بوده است

.)p24
2. این منت عربی عبارت است از: »کالحال 
بسمرقند فی دق القّنب للکواغذ«، ترجمۀ 
فارسی: هامنند شهر سمرقند که در آن برای 
تهیۀ کاغذ، الیاف شاه دانه کوبانده می شود 
)البیرونی، 1374، ص385(؛ قّنب به روایت 
ابن سینا هامن گیاه شاه دانه است )ابن سینا، 

1366، ص310(.
3. Flax
4. Hemp
5. Karabacek
6. Cotton
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اگرچه در میان متون مذکور می توان ردپای گیاهان موردمطالعه در این پژوهش را 
یافت، ولی همچنان صنایع وابسته به این محصوالت نظیر نساجی و کاغذسازی مبهم و 
ناگفته باقی مانده اند. به هرحال چنین به نظر می رسد که منابع کاغذسازی به ویژه ساختار لیفی 
انواع کاغذهای تاریخی، مکان ساخت آن ها و دوره های کاغذسازی، در ایران وجود نداشته 
است. ازطرفی کمبود منابع و تردید برخی از محققان همچون کاراباچک در کاشته نشدن 
برخی گیاهان مورداستفاده در کاغذسازی در سرزمین ایران به کاستی های مذکور در باال 
افزوده است. حتی در برخی منابع فرهنگ لغت کشاورزی یا متونی که احتماالً برگردان یا 
ترجمۀ نسخۀ اصلی بوده اند، گاهی دو گیاه را یکسان ذکر کرده اند. برای مثال فراهم آوردن 
الیاف گیاه کنف1 از ساقۀ شاه دانه )گونیلی، 1363، ص148؛ امیری، 1393، ص81( به 
شناخت دقیق و تفکیک بیشتر خانواده های گیاهی شان از یکدیگر نیاز دارد. باتوجه به اهمیت 
موضوع، این پژوهش با گردآوری اطالعات از پیشینۀ لغوی در دایرۀالمعارف ها، کاربرد 
در صنایع دستی کهن و شرایط جغرافیایی گیاهان، به بررسی مناطق جغرافیایی و مکان 
کاشت این گیاهان در دوره های مختلف تاریخی در ایران پرداخته است. نویسندگان مقالۀ 
حاضر باتوجه به نقش مهم گیاهان مورداستفاده در کاغذسازی که اطالعات ارزش مندی به 
متخصصان رشته های نسخه شناسی، مرمت گران و حفاظت گران میراث فرهنگی و تاریخی، 
ایران شناسی، تاریخ شناسی و باستان شناسی می دهد، درصدد پاسخ به این پرسش ها هستند 

که:
1. چه مناطقی از سرزمین ایران در دورۀ اسالمی، به کاشت گیاهان کتان، شاه دانه، 

کنف و پنبه اختصاص داشته است؟
2. چگونه این گیاهان در صنعت کاغذسازی وارد شده اند و رواج یافته اند؟

2. مناطق تاریخی کاشت گیاه کتان و معرفی آن
براساس مشاهدات محققان، مواد اولیۀ کاغذهای دست ساز از الیاف گیاهان غیرچوبی 
 Hunter, 1978; Loveday, 2001;( با عمر یک ساله گزارش شده است  و عموماً  )بوته ای( 
Bloom, 2001(. الیاف این گیاهان دولپه ای در سه گروه الیاف پوست، برگ و میوه قرار 

گرفته اند که به لحاظ شیمیایی الیاف گروه پوست شامل شاه دانه، کتان و کنف، نرم تر و 
انعطاف پذیرتر از سایر گروه ها است )Ilvessalo-Pfäffli, 1995, p294(. قدمت زراعت کتان به 
10٬000 تا 15٬000 سال قبل از میالد در ناحیۀ مدیترانه، قفقاز و خاور دور می رسد. به این 
گیاه در تورات اشاره شده است و در اسطوره های توتنی )نژاد قدیم آلمان( چنین آورده اند 
که الهۀ هولْدا این گیاه را به انسان معرفی کرد و هنر تابیدن نخ و پارچه بافی از آن را به انسان  1. Kenaf
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 مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز  پورطهامسی
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آموخت. کتان یکی از باستانی ترین کشت های ایران است )بیرجندی، 1387، ص176( که 
در دورۀ مادها1 )عصر آهن و در هزارۀ اول پ.م( از آن استفاده می شده است )غیبی، 1385، 
ص74( و در شاهنامۀ فردوسی2 نیز نام آن آمده است )پطروشفسکی، 1347، ص300(. 
به رسم سنت دورۀ کهن، موبندهای کتانی همچنان در دورۀ هخامنشیان نیز ادامه داشت و در 
دورۀ ساسانی پارچه های مرغوب ابریشمی، کتانی، پشمی و پنبه ای با ایجاد کارخانه هایی در 
شهرهای ایران )خوزستان، شوشتر( شکل گرفتند. پس از ورود اسالم و در دورۀ سامانیان 
تا خوارزمشاهیان الیاف کتان نرم همراه با ابریشم در بافت نوعی دستار به نام قصب به کار 
می رفت و در دوران آل بویه، استان فارس بهترین کتاِن »توزی«3 را تولید می کرد و کازرون 

در صادرات پارچه های کتانی و موبزی شهره بود )غیبی، 1385، صص 92، 251، 360(.
از توصیفات رشیدالدین فضل اهلل همدانی4 چنین برمی آید که در دورۀ ایلخانیان دو 
نوع گیاه کتان وجود داشته است. به نوع اول گیاهِ بزرک می گفتند و از آن بزر می گرفتند 
)بزر کتان( و این گونه به دلیل رشته های کلفت و سست تولیدشده از آن، برای تهیۀ ریسمان 
مناسب نبود )همدانی، 1368، ص157(. گونه های این کتان به دلیل تولید دانه های روغنی 
)حیدری بازاردهی، 1395، ص5( ارتفاعی کوتاه دارند و درنتیجه مقدار الیاف جداشده 
از آن ها کم است )رول و دیگران، 1381، ص36(. ولی نوع دیگر این گیاه که به آن تخم 
کتان می گفتند با هدف تهیۀ الیاف کاشته می شد و پس از ریسیده شدن الیاف آن با چرخ و 
دوک، ریسمانی باریک، ظریف و محکم از آن حاصل می شد )همدانی، 1368، ص157(. 
در حال حاضر کتان زراعی )Linum usitatissmum L.( که منشأ آسیایی دارد یکی 
 Catling et all, 1982,( از قدیمی ترین و مهم ترین محصوالت لیفی و روغنی در جهان است
p13(. در زمان برداشت کتان تقریباً 100 روز بعداز کاشت و موقع زردشدن ساقۀ گیاه است 

)Pickering, 2008, pp 11-12( که در تصویر شمارۀ 1 نشان شده است. این زمان برداشت در 

بیتی از ابونصری هروی نیز آمده است:
از جور فلک گشته کتان با رخ زردی    چون عاشق بیچاره که بی تاب وتوان است

)ابونصری هروی، 1346، ص102(

1. کاله دوران مادها که به باشلق معروف 
است از مند یا کتان بوده است )غیبی، 1385(.

2. در شاهنامۀ فردوسی شاعر با استفاده از 
عهد  فارسی(  به  )خدای نامه،  خوادای نامِک 
نشان دادن روابط  و  برای تصویر  ساسانیان 
اجتامعی و شیوۀ زندگی زمان خویش بهره 
گرفته است. این کتاب از بسیاری از گیاهان 
نام  پنبه  و  کتان  ازجمله  ایران  در  مزروع 

برده است )پطروشفسکی، 1347، ص300(.
3. توزی: قبا و جامۀ نازک تابستانی را گویند 
که از کتان بافند و منسوب به شهر توز از 
شهرهای قدیمی استان فارس است )دهخدا، 

ذیل واژه(.
وزیر  همدانی  فضل الله  رشیدالدین   .4
ایلخانیان در سال 648 متولد و به سال 718 
به سعایت همکارش تاج الدین علی شاِه وزیر 
کشته شد. او در کتاب خود با عنوان »آثار 
و احیاء« عالوه بر توضیح مطالب کشاورزی، 
اطالعاتی هم از جنبۀ جغرافیایی و مدنی 
دربارۀ  را  نکته هایی  حتی  او  آورده است. 
و  شهرها  از  خود  که  گیاهانی  و  درختان 
رسزمین های گوناگون به تربیز برده، کاشته 
کرده است  بیان  هم  کرده است  تجربه  و 

)همدانی، 1368، ص33(.

 

   

تصوير 1
سبز  گیاه  راست:  کتان: سمت  گیاه 
سمت  و  1397(؛  یساول،  )جعفری 
خشک  ساقۀ  پوستی  الیاف  چپ: 

گیاه )نویسندگان(

مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...
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برای تهیۀ ریسمان از گیاه کتان خار و خاشاک آن را می کوبیدند تا به پوست برسند. 
سپس آن را در شانه های آهنین که با چوْب محکم شده بود می کشیدند تا کاماًل تمیز شود. 
بعد آن را با ُشخار1 می پختند تا سفید و نرم شود. در این مرحله با دوک چه می ریسیدند و 
مانند کرباس می بافتند. برای تهیۀ رشته هایی باریک و گران قیمت زحمت و دقت فراوانی 
صورت می گرفت؛ به طوری که تجار به جای معاملۀ جامه ها و لباس های تهیه شده از این 
الیاف، همان ریسمان های باریک را معامله می کردند. گزارش و اسنادی وجود دارد که 
شیخ فضل اهلل همدانی تخم این گیاه را به تبریز و سلطانیه آورده بود تا آن را بکارند و 
محصوالت لیفی از آن تهیه کنند )همدانی، 1368، ص159(. در دایرۀ المعارف »نفایس الفنون 
فی عرایس العیون« نیز به بذر این گیاه در قرن هشتم قمری اشاره شده است )آملی، 1389، 
ص485( و رواج آن را به جنوب غربی ایران نسبت داده اند. هم چنین گزارش هایی مبنی بر 
کتان بافی در قرن دهم قمری در شهرهای دربند در کنارۀ دریای خزر و کازرون در فارس 
بیان شده است که استفاده از مواد خام محلی را گزارش کرده اند )پطروشفسکی، 1347، 
ص334(. این گیاه به طور وسیع در عراق عجم )شهرهای اصفهان، ری، قزوین، سلطانیه، 
ابهر، طاَرمین، طالش، اشکور، دیلمان، خسته جان، رودبارِ )الموت(، زنجان، ساوه و آوه، 
ساوج بالغ، سجاس و سهرورد، کاغذکنان، قم، کاشان، جربادقان، فراهان، کرج و کرخ رود، 
همدان، اسدآباد، خرقان )نزدیک همدان(، رود راور، نهاوند و یزد(، فارس )شاپورخوره( 
و والیت کوهستانی جبل جیلویه )کوه گیلویه(، قبادخوره و دَربند کاشته می شده است 

)همدانی، 1368، صص 161-157(.
تصویر شمارۀ 2 نقشۀ رواج کتان کاری در شهرهای تاریخی ایران را نشان می دهد. 
به نقل از حافظ ابرو2 ، در شهرهای سینیز3 ، ریشهر، مهروبان )دو شهر بندری بسیار گرم 
در نزدیکی خلیج فارس( و کازرون کتان کاری وجود داشته است؛ به طوری که ریشهر به جز 
کتان و ماهی و خرما محصول دیگری نداشته است. در مهروبان نیز کتان به قدری زیاد 
بود که آن را به مناطق دیگر می فرستادند. در سینیز جامه های کتانی سینیزی، محکم، 
لطیف و درنهایت نازکی بافته می شدند؛ هرچند مانند جامه های کازرون تجارت نمی شدند. 
جامه های کتانی کازرونی بسیار معروف بودند؛ به طوری که بازرگانان بدون بررسی، آن ها را 
می خریدند و به تجارت می پرداختند. بنابر گفتۀ حافظ ابرو کتان بی نظیر این ناحیه به دلیل 
شسته شدن الیاف )ریسمان های( کتانی در آب کاریزِ راهبان سفید می شده و فقط این کاریز 
چنین خاصیتی بر کتان داشته است )خوافی )حافظ ابرو(، 1378، با کمی تلخیص، صص 
103 و 131–139(. در قرن چهاردهم میالدی کازرون تنها مکان در ایران بود که مقدار 
کمی منسوج کتانی تولید می کرد )پطروشفسکی، 1347، ص334( و این کتان در دورۀ 

1. ُشخار )قالی، قلیه، قلیا، کهال، کیال( که از 
شکسنت  )هنگام  کامالًرسیده  گیاه  سوخنت 
وسطش کامالً قرمز باشد و بوی تیزی بدهد( 
و خالص »اشنان« حاصل می شود و به دلیل 
پتاسیم و  اکسید  قلیایی چون  داشنت مواد 
سدیم به عنوان گدازآور در ساخت بدنه یا 
لعاب کاشی ها و سفال ها استفاده می شود. 
نام علمی این گیاه »سالسوال سودا« است و با 
گیاه شوره »سالسوال تراگوس« کامالً متفاوت 
ص37؛   ،1394 حیدری،  و  )شاطری  است 
ص63(.   ،1394 محمدزاده،  و  میرشفیعی 
نخجوانی در توصیف ُشخار چنین گفته است 
که چیزی است چون منک پاره و خاکسرتگون 
که زنان با نوشادر روزی باالی حنا در دست 
گیرند. شاعر گفت: چون مرا با َجَلبان کار 
نباشد پس ازاین/// رَستم از وسمه و گلگونه، 

حنا و شّخار )نخجوانی، 1355، ص109(.

اصلی  بانام  خوافی  شهاب الدین عبدالله   .2

نورالدین عبدالله بن لطف الله بن عبدالرشید 

الِبهدادینی )الخوافی( ملقب به حافظ ابرو از 

مورخان نامی و بزرگ دوران تیموری است 

)خوافی، 1370، ص1(.

3. در رشح اوضاع سینیز می گوید: »حاصلش 

کتان و روغن چراغ باشد، اما کتانش را داشتی 

نباشد« )پطروشفسکی، 1347، صص 333-

.)334

محدثه  حسینی صومعه
 مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز  پورطهامسی
 مریم افشارپور|صمِد  نژادابراهیمی
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صفوی در تهیۀ پارچه های درشت و زمخت، برای تولید دستار و قلم کار استفاده می شد و 
در پوشاک دورۀ قاجار همچنان ادامه داشت )غیبی، 1385، صص 440، 587(.

   

تصوير 2

و  گیالن  جبال،  استان  نقشۀ  باال: 
مازندران و کومس و گرگان )لسرتنج، 

1337، ص202(؛
استان  و  فارس  استان  نقشۀ  پایین: 
و  ص295(   ،1337 )لسرتنج،  کرمان 
گیاه  کاشت  مناطق  نشانه گذاری 

کتان توسط نویسندگان

مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...
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3. مناطق تاریخی کاشت گیاه شاه دانه و معرفی آن
در توصیف کیفیت کاغذهای اسالمی، ترکیب الیاف گیاه کتان با الیاف گیاه شاه دانه گزارش 
شده است )Loveday, 2001, pp 2, 3, 49(. شاه دانه ازجمله گیاهان بومی مناطق مرکزی آسیاست 
و نام آن در بُنَدِهش -از منابع عهد ساسانیان- به عنوان گیاه دارویی آمده است )زرشناس، 
1388، ص14(. این گیاه باستانی )بیرجندی، 1387، ص176( در فرهنگ های کهن فارسی 
با واژۀ َکنودان به کار رفته است و َکنو1 )نخجوانی، 1355، ص39( )برابر َکنَب در فارسی( 
در تعریف شاه دانه و گیاهی آمده است که از الیاف تنۀ آن ریسمان تهیه می کرده اند )قّواس 
غزنوی، 1353، ص39؛ دهلوی، 1352، ص204(. ابن سینا شاه دانه را گیاهی درختچه ای 
توصیف می کند که از تخم قنب )َکنَب( می روید و دو نوع کاشتنی و بیابانی دارد. نوع 
بیابانی در صحرا رشد می کند و بلندی اش به 104 سانتیمتر می رسد، ولی نوع کاشتنی 
معروف تر از بیابانی است. اگرچه ابن سینا شاه دانه را از بنگ2 متمایز می داند، ولی در اوستا 
از آن به نام بنگه3 یاد شده است )ابن سینا، 1366، ص310(. ابومنصور موفق نیز شاه دانه را 
به عربی قنب نامیده که در قرون وسطی در ایران برای تهیۀ مادۀ مخدر کاربرد داشته است 
و اسماعیلیان و برخی عرفای ایرانی از آن استفاده می کرده اند. زراعت شاه دانه از عهد 
باستان در ایران معمول بوده و در سراسر قرون وسطی نیز کماکان وجود داشته است. این 
گیاه در دایرۀالمعارف بُندهش در دستۀ گیاهان سپرم )سپرغم( قرار گرفته است. »گیاهانی 
که برگ های خوش بو دارند و پرورش آنان مستلزم کار آدمی )کاشت( است و چند سال 
عمر می کنند« و شاه دانه )ُکمبه( از این گروه است. مناطق اصلی کاشت این گیاه در نواحی 
لرستان، کازرون و شیراز گزارش شده است )پطروشفسکی، 1347، صص 335-334(. 
در تصویر شمارۀ 3 نقشۀ مناطق جغرافیایی مربوط به کاشت شاه دانه مشخص شده است. 
زمان و نحوۀ کاشت انواع شاه دانه که به جنس )Cannabis Sativa L.( تعلق دارد متفاوت 
است. این گیاهِ دوپایه -البته گونه های فیبری تک پایه اند- و یک ساله به ارتفاع 2 تا 3 متر در 
آب وهوای معتدل می روید )Ilvessalo-Pfäffli, 1995, p338( و الیاف پوستی آن شبیه الیاف 
کتان است و جزء لیف های نرم محسوب می شود )Haugan et al, 2014, p952(. در تصویر 
شمارۀ 4 گیاه سبز و ساقۀ خشک شاه دانه که برای تهیۀ الیاف پوستی کاربرد دارد نشان 
داده شده است. نوع مادۀ این گیاه، ساقه ای ضخیم تر و کوتاه تر دارد و چرخۀ زندگی اش 
طوالنی تر از گیاه نر است )الله و دیگران، 1395، ص824(؛ به همین علت در کاغذسازی 
از الیاف گیاه ماده استفاده می کرده اند )Karabacek, 1991, p34(. ابوریحان بیرونی از الیاف 
این گیاه برای تهیۀ کاغذ در سمرقند در قرن پنجم قمری، نام برده است )البیرونی، 1374، 
ص385(. طبق فرهنگ لغت »ُصحاح الُفرس« نخجوانی متعلق به قرن هشتم قمری، شاه دانه 

1. َبْدرُالّدین اِْبراهیم )بدرابراهیْم( صاحب، 
ملّقب به زِفان گویا از فرهنگ نویسان دیگر 
هند در سال 837ق، َکنو را ِسنی نامیده است 
که از او ریسامن می بافتند و از پوست تنۀ 
او رشته تهیه می کردند )قّواس غزنوی، 1353، 

ص39(.
2. حشیش.

شاه دانۀ  تعریف  در  واژه  این   :Banga  .3
»فرهنگ  در   )Indian hemp( هندی 
)گونیلی،  شده است  بیان  هم  کشاورزی« 

1363، ص112(.

محدثه  حسینی صومعه
 مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز  پورطهامسی
 مریم افشارپور|صمِد  نژادابراهیمی
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برای تهیۀ ریسمان استفاده می شده است و در اصفهان از آن کاغذ می ساخته اند )نخجوانی، 
1355، ص39(. بعضی از انواع شاه دانه هم چون شاه دانۀ هراتی، بخارایی و هندی در لطافت 
و نازکی مشهور بودند و در ساخت انواع زیلوهای منقوش به کار می رفتند. الیاف این نوع 
شاه دانه به حدی نازک و لطیفی بود که در سمرقند از آن ها کاغذهای خوبی می ساختند 
)ابونصری هروی، 1346، ص155(. توصیفات دیگری از این گیاه در ابیات حکیم انوری 

از فرهنگ لغت نخجوانی و ابونصری هروی به چشم می خورد.
دختر َرز که تو بر طارم1 تاکش دیدی   مدتی شد که بر آونْگ2 سرش در َکنَب است

)نخجوانی، 1355، ص40(

چون خرم و دل شاد َکنَب آمده در باغ   هست آکل او ُخّرم و فارغ ز غمان است
)ابونصری هروی، 1346، ص154(

1. طارم /tāra)o(m/: چوب بستی که برای 
تاک درست می کنند؛ تاالر درخت انگور.

انگور  خوشه های  که  ریسامنی  آونگ:   .2
یا میوۀ دیگر را به آن ببندند و از سقف 
خانه یا دکان یا جای دیگر آویزان کنند که 

تا زمستان مباند

 

   

شكل 3

)لسرتنج،  ایران  از  بخشی  نقشۀ 
نشانه گذاری  و  ص295(   ،1337
توسط  شاه دانه  گیاه  کاشت  مناطق 

نویسندگان

   

شكل 4

گیاه  راست:  سمت  شاه دانه:  گیاه 
قرارگیری  محل  چپ:  سمت  سبز؛ 
گیاه  الیاف پوستی در ساقۀ خشک 

)نویسندگان(

مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...
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4.مناطق تاریخی کاشت گیاه کنف و معرفی آن
شواهدی که به 4000 هزار سال قبل از میالد مسیح در غرب سودان بازمی گردد، نشان 
می دهد که کنف احتماالً بومی شرق آفریقا sub-Saharan است. درحدود شش هزار سال 
به عنوان  بعد  ابتدا در ساخت ریسمان و طناب کاربرد داشته و در مرحلۀ  پیش کنف 
غذای چهارپایان استفاده شده است )Webber and Bledsoe, 2002, p348(. کنف که گاهی 
از آن بانام »کتان هندی«1 یاد شده )گونیلی، 1363، ص148( در نساجی و کاغذسازی 
به ویژه در کاغذهای معروف سمرقندی استفاده شده است )ملکیان، 1374، ص108(. از 
این الیاف هم به صورت مجزا و هم در ترکیب با الیاف گیاه کتان در تهیۀ خمیر کاغذسازی 
استفاده می شده است. )کن بای، 1387، ص25؛ عظیمی، 1390، ص133(. نام کنف در 
تعریف جامه )لباس( در نسخۀ پهلوی عهد ساسانِی بُندهش به صورت »San« آمده است 
)بهار، 1380، ص88(. اصل کنف از آسیای مرکزی و از ایران تا سیبری جنوبی یافت 
شده است. در گذشته این گیاه برای استفاده از الیافش، در منطقۀ گرگان )کیانی ده کیانی و 
کیانی قلعه سردی، 1393، ص5( و در استان های مازندران و گیالن کشت می شده است 
)شعبان علی زاده، 1390(. تصویر شمارۀ 5 نقشۀ شهرهای شمالی ایران را که کاشت کنف 
داشته اند، مشخص کرده است. این گیاه منبعی خوب از مادۀ خام لیفی برای تهیۀ کاغذ و 
دیگر محصوالت درطول جنگ جهانی دوم در چین، روسیه، تایلند، جنوب آفریقا، مصر 
و کوبا بوده است )Rekaya et al, 2016(. کنف مادۀ لیگنوسلولزی غیرچوبی است که نام آن 
Cannabis Sative )hemp or mari- ۀاز کلمۀ فارسی کنف گرفته شده است که آن هم از واژ
juana( مشتق شده است. هرچند کنف )گروه Malvaceae( و شاه دانه )گروه Moraceae( هیچ 

Can- کنف گیاهی یک ساله از جنس .)Kamal et al., 2014, p42( دارتباطی به یکدیگر ندارن
nabinus Hibiscus )saad et al, 2014, p247; Catling et al, 1982, p18( است که در آب وهوای 

معتدل می روید و با دامنۀ وسیعی از شرایط آب وهوایی به جز سرمای بی نهایت یخ بندان 
سازگار است. ارتفاع این گیاه 1/5 الی 3/5 متر است با بدنه ای چوبی و قطر ساقۀ 1 تا 2 
سانتی متر و غالباً شاخه شاخه ای است. این گیاه گل دار برگ های مختلفی دارد. ساقۀ این 
گیاه از پوستۀ خارجی، الیاف پوستی و ناحیۀ وسیع مرکزی هستۀ ساقه تشکیل شده است. 
الیاف پوستی کنف با مرطوب کردن و برداشتن از زیر الیۀ نازک پوست ساقه به دست 
می آید )Pickering, 2008, pp 12-14(. در تصویر شمارۀ 6 ویژگی های ظاهری گیاه تازه و 

خشک کنف نشان داده شده است.
 

1. Deccan
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5.مناطق تاریخی کاشت گیاه پنبه و معرفی آن
پنبه در قرون نخست پس از ظهور اسالم برای بافت منسوجات با الیاف دیگری همچون 
ابریشم، کتان و کنف ترکیب می شد؛ بدین صورت که پنبه به دلیل سست بودن نخ بیشتر 
در پود قرار می گرفت و الیاف محکم تر کتان، ابریشم و کنف در تار کشیده می شد. برای 
تهیۀ کاغذ در دورۀ عباسیان و فاطمیان در قرون چهارم و پنجم قمری عالوه بر استفاده 
از کهنه پارچه ها از پنبه نیز استفاده می شده است )واتسون، 1374، صص 247–254(؛ البته 
مدارکی دال بر این موضوع یافت نشد و پنبه به عنوان لیف سازندۀ کاغذ در آغاز کاغذسازی 

   

شكل 5
نقشۀ استان جبال، گیالن و مازندران 
 ،1337 )لسرتنج،  گرگان  و  کومس  و 
مناطق  نشانه گذاری  و  ص202( 
کاشت گیاه کنف توسط نویسندگان

   

شكل 6
گیاه کنف: سمت راست: ساقۀ گیاه 
قرارگیری  محل  چپ:  سمت  سبز؛ 
الیاف پوستی در برش ساقۀ خشک 

گیاه )نویسندگان(
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اروپا در سال 1102 میالدی )Isenberg, 1956, p177( و بنابر نظراتی به همراه ساقه های برنج 
)الیاف علفی( و گامپی )گیاهی از خانوادۀ Thymelaeaceae مورداستفاده از دوران باستان تا 
به امروز در ژاپن و خاور دور( در طی قرن پانزدهم میالدی وارد کاغذسازی شده است 
)Yum, 2008, p110(. در فرهنگ کهن فارسی قّواس متعلق به اواخر قرن هفتم و اوایل 

قرن هشتم قمری کنوزه به معنای پنبۀ نرم و غوژه به معنی پنبه آمده است )قّواس غزنوی، 
1353، ص56(. پنبه به عربی ُقطن، به پهلوی پنبک و به فارسی جدید پنبه گفته شده است. 
حرکت گیاه پنبه به سمت غرب قبل از ظهور اسالم آغاز شد؛ البته گسترشی وسیع نداشت. 
آغاز این مسیر از گذشته های دور از هندوستان )شمال غربی شبه قارۀ هند( -که احتماالً 
مهد زراعت پنبه بوده است- شروع شده و احتماالً در قرون پنجم و ششم و هفتم میالدی 
به امپراتوری ساسانی راه یافته است. واتسون بیان می کند که پنبه در امپراتوری ساسانی 
کاشته نشده و این گیاه به همراه برنج در قرن ششم میالدی در درۀ اردن )به دلیل شرایط 
مساعد آب وهوایی( کاشته شده است )واتسون، 1374، ص64(. برخالِف نظر واتسون، 
این الیاف در عهد هخامنشیان در تهیۀ پارچه های رنگارنگ ارغوانی، نارنجی و قهوه ای 
به کار می رفته است )غیبی، 1385، ص143( و در دورۀ ساسانیان نیز در ایران معروف 
بوده و دراین باره در بُندهش از آن سخن گفته شده و به اعتقاد کاندول از هند به ایران 
آمده است. ابن وحشیه در اوایل قرن دهم میالدی )قرن چهارم قمری( به تفصیل روش 
کشت این گیاه را توضیح می دهد؛ زیرا در این قرن پنبه در فارس، خوزستان و تقریباً در 
تمام نقاط قلمرو اسالمی وجود داشته است )واتسون، 1374، ص64( و در همین دوران 
در زمان حکمرانی آل بویه، شهر مرو بهترین پنبه ها را برای بافت پارچه های ُملَحم1 با 
تارهای نخی فراهم می آورده است )غیبی، 1385، ص360(. مارکوپولو نیز در قرن سیزدهم 
میالدی زراعت پنبه را در کاشغر دیده و فراوانی آن را در عراق، ایران، و ترکستان بیان 
کرده است )واتسون، 1374، ص111(. کشت پنبه در واحۀ هرات )خراسان( رواج داشته 
و در بلوک نائین میان اصفهان و یزد بهترین اقسام پنبه کشت می شده است. بنابر گفتۀ 
حمداهلل مستوفی قزوینی در دیگر نقاط قلمرو هالکوییان، در عراق عرب )بغداد و حّله(، 
در آذربایجان جنوبی )شهرهای خیاو، کهران، گیالن فضلون، نوذر، گرم رود، میانج، مراغه، 
مرند، دزمار(، در آذربایجان شمالی )شهرهای نخجوان، آزاد، بیلقان، گشتاسفی( کاشت 
پنبه وجود داشته است. بی شک پنبه کاری در ایران و اطراف آن در قرن های دهم، سیزدهم 
و چهاردهم میالدی از کشت دیگر نباتات صنعتی متداول تر بوده و ظاهراً کشت پنبه در 
قرن هفدهم میالدی به سبب اعتالی عمومی اقتصاد ایران بیش ازپیش رواج داشته است. 
شاردن نیز بیان می دارد که پنبه در همۀ جای ایران کاشته می شده و بیشترین پنبه زارها 

1. ُملَحم /molham/: نوعی جامۀ ابریشمی 
خیلی نرم؛ جامۀ ابریشمی سفید.
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در عراق عجم، خوزستان، فارس، شبانکاره، کرمان، قهستان، خراسان، گرگان، مازندران، 
قومس و گیالن وجود داشته است )پطروشفسکی، 1347، صص 335-339(. دراین میان 
پنبۀ شهرستان های قهستان و قز )روستایی به نام های دیگر کیج، کج یا کژ که جادۀ ابریشم از 
آن رد می شده است( و خواف در خراسان )خوافی )حافظ ابرو(، 1370، ص25(، شهرهای 
میبد، اردکان و بفرویه در یزد، و برخی از دهات اصفهان بسیار نرم بوده است )همدانی، 
1368، ص163(. نوعی پنبه با الیاف بلند نیز در زمان رضاشاه کشت می شد که مردم آن را 
فیلستانی1 )به مناسبت نام اولین روستایی که در آن کاشته شد( می خواندند و کشت آن در 
آذربایجان، فارس، کرمانشاه و خوزستان گزارش شده است )بیرجندی، 1387، ص173(. 
تصویر شمارۀ 7 نقشۀ شهرهای مختلف کاشت پنبه را نشان می دهد. الیاف پنبه از کرک های 
بذر انواع مختلف پنبه متعلق به گونۀ Gossypium به دست می آید که بوته ای به ارتفاع 
0/5 تا 1/5 متر دارند )Ilvessalo-Pfäffli, 1995, p356(. تصویر شمارۀ 8 گیاه پنبه و الیاف 
حاصل از میوۀ آن را نشان می دهد. گونۀ )Gossypium herbaceum(، مخصوص آسیاست 
و شاید اولین گونه ای از پنبه باشد که در بافت پارچه کاربرد داشته است. این گونه بوته ها 
 Collings and( بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری اند و بعداز گل دهی ازبین می روند
Milner, 2010, p59(. الیاف لینت2 را که همان الیاِف خالص پنبه هستند بنیان دانه می سازد و 

این الیاف بر روی دانۀ پنبه رشد می کنند. این الیاف با عملیات پنبه زنی برداشته می شود و 
.)Hans,1996( در صنعت نساجی استفاده می شود

شهرستان  توابع  از  دهستانی  فیلستان:   .1
پاکدشت در استان تهران.

2. Lint

   

شكل 7
و  استان ها  ایران،  قلمرو  نقشۀ 
عباسیان  خالفت  عمدۀ  شاه راه های 
نشانه گذاری  و   )1337 )لسرتنج، 
توسط  پنبه  گیاه  کاشت  مناطق 

نویسندگان
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6.بحث و تحلیل
مطالعات تاریخی نشان می دهد که در فالت ایران -که از باستانی ترین مناطق کشاورزی 
در دنیاست- کشت گیاهان غیرچوبی کتان، کنف، شاه دانه و پنبه از زمان باستان وجود 
داشته است و نام این گیاهان در منابع مهمی همچون دایرۀالمعارف ها و فرهنگ های کهن 
باستانی و تاریخی آمده است. کاشت این گیاهان در دوره های تاریخی بعداز اسالم هم 
همچنان رواج داشته است. بنابراین در پاسخ به پرسش نخست چنین بیان می شود که 
گیاه باستانی کتان در پس از اسالم هم در دوره های مختلف تاریخی و مناطقی همچون 
جنوب غربی ایران معروف به عراق عجم، فارس )شاپورخوره و قبادخوره(، کهکیلویه 
و دربند کاشته می شده است. گیاه بومی شاه دانه نیز که دومین الیاف موردنیاز در صنعت 
کاغذسازی بوده است )Karabacek, 1991, p34( در دوره های تیموری و صفوی در مناطقی از 
لرستان، کازرون و شیراز )پطروشفسکی، 1347، صص 334 و 335( و اصفهان )نخجوانی، 
1355، ص39( کاشته می شده است. مکان های تاریخی دیگری همچون گرگان، مازندران 
و گیالن به کاشت گیاه کنف اختصاص داشته اند. اگرچه در متون کهن به ساخت کاغذ 
از الیاف کنفی اشاره ای نشده و در فرهنگ لغات کهن نیز نامی از آن نیامده است -مگر 
در دایرۀ المعارف بندهش که در تعریف جامه آمده است(- به نظر می رسد الیاف این گیاه 
به سبب زمختی و درشتی رشته هایش در صنعت کشتی سازی و در تهیۀ طناب های آن 
کاربرد داشته است )Webber and Bledsoe, 2002, p348( و گاهی در کاغذسازی -ساخت 
کاغذهای سمرقندی- گزارش شده است )کن بای، 1387، ص25(. کاشت گیاه پنبه نیز از 
عهد باستان در سراسر ایران رواج داشته است. جدول 1 پیشینه و مناطق تاریخی کاشت 
گیاهان کتان، شاه دانه، کنف و پنبه و صنایع وابسته به آن ها را از منابع مختلف گردآوری 
کرده است. باتوجه به آنچه گفته شد، شواهد و مدارک نشان می دهد که گیاهان باستانی کتان، 
کنف، شاه دانه و پنبه در سرزمین ایران وجود داشته اند و این برخالف منابعی است که 

 

   

شکل 8
سبز  گیاه  راست:  سمت  پنبه:  گیاه 
لینت  الیاف  چپ:  سمت  پنبه؛ 

حاصل از میوۀ پنبه )نویسندگان(
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به کاشته نشدن این گیاهان در سرزمین ایران اشاره کرده اند )Karabacek, 1991, pp 15-21(؛ 
بنابراین چنین استنباط می شود که مواد اولیۀ گیاهی در هر منطقه تأثیری به سزا بر اسلوب 
صنایع به ویژه صنعت مجهول کاغذسازی در سرزمین ایران داشته است. درحقیقت ورود 
این الیاف به کاغذسازی که پاسخ پرسش دوم این پژوهش نیز هست، با صنعت نساجی 
پیوند خورده است. یافته ها نشان می دهد که این گیاهان باستانی، الیاف پوستی موردنیاز 
برای نساجی را فراهم می آورده اند و به صورت مواد خام اولیه و سپس فراوری شده در 
قالب ریسمان ها در بافت پارچه ها و منسوجات استفاده می شده اند. در دورۀ تیموری 
نواحی صادر  به سایر  ایران  نواحی جنوب غربی  از  از جنس کتان  ریسمان هایی اعال 
می شد و تاجران را به سبب جامه های کتانی سفید، نرم و محکم به مناطق مذکور روانه 
می کرد )خوافی )حافظ ابرو(، 1378، ص138(. هم چنین طناب ها و زیلوهایی منقوش و 
رنگارنگ از الیاف گیاه شاه دانه تهیه می شدند که لطافت و ضخامت خوبی داشتند و به 
صنعت بافندگی و ریسندگی این محصول گواهی می دادند. این الیاف در سمرقند در تهیۀ 
کاغذ نیز کاربرد داشتند. این الیاف به صورت مستقیم به شکل ریسمان های فراوری شده از 
گیاهان یا بافته های مندرس یا پارچه های کتانی مندرس در کاغذسازی استفاده می شدند. 
در ساخت کاغذ ابتدا از روش چینی ها بهره گرفته شد و مستقیماً از خمیر الیاف گیاهی 
استفاده شد )Karabacek, 1991, p20(. حضور الیاف شاه دانه در کاغذسازی ایرانی–عربی 
 Shi( پیرو سنت کاغذسازی چین خصوصاً دورۀ سلسله های هان، جین، سویی و تانگ بود
and Li(؛ ولی به محض اینکه ایرانی ها اصول نمدمالِی کاغذ را  , 2013, pp 893-894

آموختند )ساخت خمیر کاغذ از فیبرهای مجزا و قراردادن آن ها در قالب کاغذسازی( از 
 Karabacek,( کهنه پارچه ها استفاده کردند که این موضوع در کاغذ سمرقندی مشهود است
p21 ,1991( و شاهدی بر استفاده از مواد بومی و محلی گیاهی به کاررفته در منسوجات در 

صنعت کاغذسازی ایرانی است که در اشارات ابوریحان بیرونی نیز آمده است.
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منبع )برمبنای متون و مؤلفان کهن(صنعت وابستهمناطق تاریخی کاشتقدمت کاشتنوع گیاه

کتان

دورۀ 2500 سالۀ پ.م

مادها؛ هخامنشیان؛ ساسانیان
نساجی و پارچه بافی)خوزستان/ شوشرت(

)تورات، دایرةاملعارف بُندهش، شاهنامۀ 

فردوسی(

سامانیان تا خوارزمشاهیان در 

قرون سوم تا هفتم قمری؛

آل بویه در قرن چهارم و پنجم 

قمری

آل بویه )فارس و کازرون(؛

در اواخر دورۀ 

خوارزمشاهیان در شهر 

خونج یا خونه )کاغذکنان(

نساجی، پارچه بافی

و کاغذسازی

)غیبی، 1385، صص 92، 251، 360(؛ 

به نقل از یاقوت مستعصمی از منبع 

)کریمیان و میرزایی پری، 1388، ص45(؛ 

)پطروشفسکی، 1347، ص337(

ایلخانیان )تریز/ سلطانیه(ایلخانیان در قرن هشتم قمری
نساجی و احتامالً 

کاغذسازی

)همدانی، 1368، ص159(؛

)آملی، 1389، ص485(

تیموریان در قرن نهم قمری

تیموریان )سینیز، ریشهر، 

مهروبان و کازرون و 

اصفهان/ تریز/ تهران/ 

قزوین/ قهستان/ کرمان/ 

مشهد/ همدان/ یزد(

نساجی و کاغذسازی 

)کاغذهای معروف 

سمرقندی/ خراسانی(

)خوافی )حافظ ابرو(، 1378، ص138(؛

به نقل از سلطان علی مشهدی از منبع 

)پورتر، 1389، ص39(؛

)کریمیان و میرزایی پری، 1388، ص45(

صفویان در قرن دهم قمری؛

قاجار در قرن یازدهم قمری

صفویان )جنوب غربی 

ایران )عراق عجم(/ دربند/ 

کهکیلویه/ کازرون/ فارس(؛

قاجار )گیالن(

نساجی و کاغذسازی
)پطروشفسکی، 1347، ص337(؛

)غیبی، 1385، صص 440، 587(

شاه دانه

)دایرةاملعارف بُندهش(خوراک و نساجی-ساسانیان

غزنویان در قرن پنجم قمری؛ 

اسامعیلیان در قرن پنجم تا 

هفتم قمری

سمرقند، املوت
خوراک، نساجی، 

بافندگی، و کاغذسازی

)البیرونی، 1374، ص385(؛

)قّواس غزنوی، 1353، ص39(؛

به نقل از ابومنصور موفق از منبع 

)پطروشفسکی، 1347، ص334(

ایلخانیان در قرن هشتم قمری؛ 

تیموریان در قرن نهم قمری؛ 

صفویان در قرن دهم قمری

سمرقند، هرات، بخارا، هند، 

شیراز، لرستان، کازرون، 

اصفهان،

خوراک، نساجی، 

بافندگی )زیلو(، و 

کاغذسازی

)نخجوانی، 1355، ص39(؛ 

)پطروشفسکی، 1347، ص335(؛

)دهلوی، 1352، ص204(؛

)ابونرصی هروی، 1346، ص154(

کنف

-ساسانیان در تعریف جامه

خوراک )غذای 

چهارپایان(، نساجی، 

بافندگی )تهیۀ ریسامن 

و طناب(

)دایرةاملعارف بُندهش(؛

)p348 ,2002 ,Webber and Bledsoe(

در متون کهن تاریخی به کاربرد 

این گیاه در دوره های تاریخی 

اشاره ای نشده است.

جرجان )گرگان(، گیالن، 

مازندران

نساجی، 

کاغذسازی: )در متون 

تاریخی به استفاده از 

کنف در کاغذسازی 

اشاره نشده است(

)کیانی ده کیانی و کیانی قلعه رسدی، 

1393، ص5(؛

)شعبان علی زاده، 1390(

جدول 1
کتان،  گیاهان  زراعت  پیشینۀ 
مناطق  در  پنبه  و  کنف  شاه دانه، 
شهرهای  و  صنایع  و  ایران  مختلف 
وابسته به آنان در هر دورۀ تاریخی 

)نویسندگان(

محدثه  حسینی صومعه
 مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز  پورطهامسی
 مریم افشارپور|صمِد  نژادابراهیمی
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منبع )برمبنای متون و مؤلفان کهن(صنعت وابستهمناطق تاریخی کاشتقدمت کاشتنوع گیاه

پنبه

-مادها؛ هخامنشیان؛ ساسانیان

نساجی )پارچه بافی(:

عمدتاً همراه با سایر 

الیاف به عنوان نخ پود

به نقل از هرودت از منبع )غیبی، 1385، 

ص143(؛

)دایرةاملعارف بُندهش(

عباسیان در قرن چهارم قمری؛

آل بویه در قرن چهارم و پنجم 

قمری؛

فاطمیان در قرن پنجم قمری

عراق عجم، فارس، کازرون، 

خوزستان: هویزه و رامز، 

شوشرت، مرو، شبانگاره، الر: 

ایگ وزرکان، دارابجرد/ 

کرمان، هرمز، سیرجان 

و شهربابک/ قهستان 

)کوهستان(: زیرکوه/ خراسان 

)شهر نیشابور )ربع: خبوشان 

و نیشابور((، خراسان )ایالت 

هرات: هرات و زاوه(/

جرجان )گرگان(، مازندران، 

گیالن: رشت و شفت، 

قومس: خوار/ آذربایجان 

)ایران(/ آران/ شیروان و 

گشتاسفی

نساجی و کاغذسازی

به نقل از ابن وحشیه از منبع )واتسون، 

1374، ص111(؛

)غیبی، 1385، ص360(

خوارزمشاهیان در قرن هفتم 

قمری؛

ایلخانیان در قرن هشتم قمری؛

تیموریان در قرن نهم قمری؛

صفویان در قرن دهم قمری؛

قاجار در قرن یازدهم قمری

نساجی و کاغذسازی

به نقل از مارکوپولو از منبع )واتسون، 

1374، ص111(؛

)همدانی، 1368، ص159(؛

)خوافی )حافظ ابرو(، 1370، ص25(؛

 )بیرجندی، 1387، ص173(

این  داده های  از  ارائه شده  جدول  بررسی  و  اسنادی  مطالعات  خروجی  درنهایت 
پژوهش نشان می دهد که بیشترین کاربرد گیاهان باستانی کتان، شاه دانه، کنف و پنبه در 
جنوب ایران و عمدتاً در نساجی و بافندگی )زیلو و...( بوده است. اگرچه در بررسی متون 
کهن شواهدی از کاربرد این الیاف گیاهی در کاغذسازی دورۀ قبل از اسالم در دست 
نیست، ولی به اعتقاد بلوم آشنایی بازرگانان آسیای مرکزی با چین، قبل از اسالم و به واسطۀ 
 Bloom,( دادوستد کاغذ بوده است و به همین علت جادۀ ابریشم را جادۀ کاغذ می نامیده اند
p8 ,2001(. هم چنین به دِیری از مانویان به نام نقوشک در سمرقند اشاره شده است که در آن 

به کاغذسازی مشغول بوده اند و کاغذی بومی با منشأ ساسانی می ساخته اند )پورتر، 1389، 
ص32(. به هرروی، این اشارات به کاغذسازی پیش از اسالم تنوع الیاف گیاهی را بازگو 
نمی کنند، ولی پراکندگی جغرافیایی این گیاهان در پس از اسالم نشان می دهد که الیاف گیاه 
کتان همچنان در نساجی و بافندگی کاربرد داشته و در اواخر دورۀ خوارزمشاهیان )اوایل 
قرن هفتم قمری و قبل از هجوم مغول( در کاغذسازی وارد شده است و شهرهایی همچون 

 
 ادامۀ جدول 1

پیشینۀ زراعت گیاهان کتان، 
شاه دانه، کنف و پنبه در مناطق 

مختلف ایران و صنایع و شهرهای 
وابسته به آنان در هر دورۀ تاریخی 

)نویسندگان(

مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...
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کاغذکنان )مسکن کاغذسازان( بانام این صنعت ایجاد شده اند. این گیاه در تبریز و در دورۀ 
ایلخانی نیز کاشته شده است و بعید نیست که در ساخت و شکل گیری کاغذهای مکتب 
هنری تبریز )َربع رشیدی( به کار رفته باشد. حتی این احتمال هم دور از انتظار نیست که 
در تهیۀ مادۀ اولیۀ پول کاغذی ایلخانی از کتان استفاده می شده است؛ زیرا عالوه بر تبریز، 
بسیاری از شهرهای عراق عجم که جزء الینفک قلمرو ایلخانی بوده اند، به پول کاغذی 
نیاز داشته اند و این امر موجب افزایش خروجی کارخانه های کاغذسازی در این مناطق 
شده است )Karabacek, 1991, p32( که طبیعتاً فراوانی محصوالت گیاهی را می طلبیده است. 
در دورۀ تیموری نیز ریسمان های کتانی اعال برای نساجی و بافندگی تجارت می شدند و 
بیشترین مناطق مربوط به کاشت این گیاه در این دوره، همچنان جنوب ایران و خصوصًا 
شهرهای جنوب غربی بوده است. نقل قول هایی از هنرمندان این دوره نشان می دهد که 
کاغذهای معروف  استفاده می شده و در ساخت  این دوره  کاغذسازی  کتان در  الیاف 
سمرقندی کاربرد داشته است. رواج و اعتالی بیش ازپیش کاشت این گیاه در اکثر شهرهای 
سرزمین ایران در دورۀ صفوی مشهود بوده و این گیاه به طور وسیعی در کاغذسازی و 
نساجی کارایی داشته است. کتان در دورۀ قاجار تنها در گیالن کاشته می شده و حضور آن 

در نساجی و کاغذسازی کم کم رو به افول گذاشته است.
بررسی ها نشان می دهد که حضور الیاِف گیاه شاه دانه در دوره های تاریخی پس از 
اسالم در سرزمین ایران پررنگ تر از سایر الیاف گیاهی موردمطالعه در این پژوهش است؛ 
زیرا نام آن در فرهنگ لغات قدیمی و متون کهن بیشتر به چشم می خورد. پراکندگی 
جغرافیایی کاشت این گیاه عمدتاً در جنوب و غرب ایران بوده و در چندین منبع قدیمی 
به استفاده از الیاف این گیاه در ساخت کاغذ در سمرقند در قرن پنجم قمری و در اصفهان 
در قرون هشتم و نهم قمری مستقیماً اشاره شده است. الیاف گیاه کنف نیز اگرچه در دورۀ 
باستان حضور داشته و در بافندگی و نساجی از آن یاد شده است، ولی در هیچ یک از متون 
تاریخی کهن و فرهنگ لغات از پراکندگی کشت و یا کاربرد آن صحبتی نشده است و تنها 
در دورۀ کنونی، پایان نامه های دانشجویی بیشترین محل رویش این گیاه فراموش شده را 
گرگان، مازندران و گیالن بیان داشته اند. پراکندگی جغرافیایی الیاف پنبه در همۀ شهرهای 
سرزمین ایران و در تمام دوره های تاریخی قبل و بعداز اسالم نشان می دهد که کاشت این 
گیاه در ایران قدمتی باستانی داشته و در دوره های تاریخی بعداز اسالم نیز بیش ازپیش رواج 
یافته و الیافی مناسب را برای نساجی، پارچه بافی و کاغذسازی فراهم می آورده است. چنین 
به نظر می رسد که الیاف میوۀ این گیاه به تنهایی در کاغذسازی استفاده نمی شده و در ترکیب 
با سایر الیاف گیاهی استفاده می شده است. این مدارک و شواهد تاریخی نشان می دهد که 

محدثه  حسینی صومعه
 مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز  پورطهامسی
 مریم افشارپور|صمِد  نژادابراهیمی
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الیاف گیاهی کتان، شاه دانه، کنف و پنبه سهمی مهم در تولید محصوالت اولیۀ نساجی و 
به تبع آن کاغذسازی هر منطقۀ تاریخی داشته اند. برای مثال شهرهای جنوب غربی ایران که 
به عراق عجم معروف بوده اند محل کشت گیاه کتان و شاه دانه شناسایی شدند )خصوصًا 
در دورۀ صفوی(؛ بنابراین حضور این الیاف گیاهی در کاغذهای ساخته شده در این شهرها 
در این دورۀ تاریخی دور از انتظار نیست. مگر اینکه کاهش کشت محصوالت مذکور، 
در دوره های مختلف تاریخی بر مادۀ گیاهی موجود در کاغذهای تاریخی تأثیر گذاشته 
باشد و یا پنبه به دلیل فراوانی، در ترکیب با الیاف گیاهان کتان و شاه دانه در کاغذسازی در 
دوره های متأخر بیشتر استفاده شده باشد که نیازمند دسته بندی نسخ خطی هر مکتب هنری 
در هر دورۀ تاریخی )مانند مکتب شیراز در دورۀ صفوی و...( و بررسی های آزمایشگاهی 

بر روی آنان است.

7.  نتیجه گیری
از  پنبه  و  کنف  شاه دانه،  کتان،  گیاهان  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  داده های  بررسی 
زمان باستان در سرزمین ایران حضور داشته اند. نام و نشان این گیاهان باستانی نه تنها 
در دایرةالمعارف ساسانی بندهش و شاهنامۀ فردوسی آمده، بلکه در فرهنگ لغات کهن 
فارسی، هندی و عربی نیز بیان شده است و این موضوع از قدمت و پیشینۀ کاشت این 
گیاهان در این سرزمین حکایت دارد. گردآوری و جمع بندی داده ها بیانگر آن است که 
استفاده از الیاف پوستی گیاهان کتان، شاه دانه و کنف، و الیاف میوۀ پنبه ابتدا در صنایع 
نساجی مرسوم شده و سپس در کاغذسازی رواج یافته است و این موضوع وابستگی این 
صنایع را به مواد بومی و محلی هر منطقۀ تاریخی بیان می کند. کاشت گیاه کتان در جنوب 
غربی ایران )معروف به عراق عجم(، فارس )شاپورخوره و قبادخوره(، کهکیلویه و دربند، 
و کاشت گیاه شاه دانه در لرستان، کازرون، شیراز و اصفهان، و کاشت گیاه کنف در گرگان، 
گیالن و مازندران رواج داشته، ولی کاشت پنبه در همه جای ایران رواج داشته است. این 
الیاف که از قبل از اسالم در صنایع نساجی استفاده می شده اند در دوره های مختلف تاریخی 
پس از اسالم نیز در کاغذسازی نیز کاربرد یافته اند. بررسی و تعیین مناطق تاریخی کاشت 
این گیاهان می تواند اطالعاتی را از نوع مادۀ سازندۀ کاغذهای تاریخی هر دوره نشان دهد. 
همچنان که احتمال می رود در مکتب سمرقند و بخارا به سبب نزدیکی به چین و تقلید از 
آنجا مادۀ اولیه کاغذها را از گیاه شاه دانه تهیه کرده باشند و در دوره های بعد و در مکتب 
خراسان آن را با الیاِف گیاه پنبه -که بومی این منطقه است- آمیخته باشند. هم چنین شاید 
بتوان در نسخ خطی متعلق به مکتب شیراز ردپا و نشانه هایی از الیاِف شاه دانه را یافت و 

مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...
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یا در مکتب تبریز حضور الیاف کتان را مشاهده کرد و ترکیبی از انواع الیاف را در ساخت 
کاغذهای نسخ خطی مکتب اصفهان به دست آورد که این امر مستلزم بررسی های آتی در 
حوزۀ نسخ خطی مکاتب هنری سایر دوره های تاریخی، ازطریق بررسی های میکروسکوپی 
نسخ موجود در موزه ها و کتاب خانه هاست تا مؤید نتایج به دست آمده از این پژوهش باشد.

8. سپاس گزاری
نویسندگان بر خود الزم می دانند تا از زحمات جناب آقای جواد ابراهیمی اَِرمی کارشناس 
ادارۀ اطالعات فرهنگی و  ایران شناسی دانش گاه شهید بهشتی، مسئوالن محترم  ارشد 
حفاظت فنی مؤسسۀ کتاب خانه و موزۀ ملی ملک به دلیل دراختیارقراردادن اطالعات و 
نقشه های تاریخی، خانم پریسا جعفری یساول )دانشجوی کشاورزی دانش گاه صنعتی 
اصفهان( و آقای امیر سعادتی )دانشجوی دانشکدۀ علوم و صنایع چوب و کاغذ دانش گاه 
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