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چڪیده:
دامنۀ نهضت ملیشدن صنعت نفت ایران عالوهبر تهران به شهرهای دیگر ازجمله همدان نیز کشیده
شد .مردم همدان با ارسال تلگراف به آیتالله کاشانی و دکتر مصدق بارها حمایت خود را از نهضت
ملیکردن صنعت نفت و دولت اعالم کردند .در جریان انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در
مخالف نهضت ملی و دولت حضوری
سال 1330ش در همدان احزاب و گروههای سیاسی موافق و
ِ
فعال داشتند.

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

مقالـۀپژوهشے

هدف :تحلیل فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی و نتایج حاصلاز این مشارکت سیاسی.
روش /رویکرد پژوهش :دادهها از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانهای استخراج شدهاست.
یافت هها و نتیجهگیری :در انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی همۀ احزاب و گروههای 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
گروههای سیاسی ،و قاطع نبودن انجمن نظارت بر انتخابات موجب شد که انتخابات در همدان برگزار
نشود و نمایندهای راهی مجلس شورای ملی نشود.
کلیدواژ هها :همدان؛ نهضت ملیکردن صنعت نفت؛ انتخابات مجلس شورای ملی؛ مجلس هفدهم؛
احزاب سیاسی.
استناد :شافعی ،کیوان؛ مومن ،ابوالفتح؛ خالندی ،انور؛ شیخ احمدی ،سید محمد .)1400( .بررسی نقش
احزاب و گروههای سیاسی همدان در انتخابات مجلس هفدهم .گنجینۀ اسناد31-6 ،)4(31 ،
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ابوالفتح مومن
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انور خالندی
سیدمحمد شیخاحمدی

 .1مقدمه

.1پدرابوالحسنبنیصدراولینرئیسجمهور
پساز انقالب اسالمی ایران (مؤمن،1390 ،
ص.)439
 .2آخوند مالعلی معصومی فرزند
محمدابراهیم در سال 1312ق در روستای
وفس همدان متولد شد .نامبرده تحصیالت
حوزوی را در همدان ،تهران و قم تکمیل
کرد و به همدان برگشت .او در سیام تیر
 1357فوت کرد و مراسم تشیعش در چهارم
مرداد به اولین و بزرگترین تظاهرات همدان
علیه رژیم پهلوی تبدیل شد (مؤمن،1390 ،
ص.)449
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منطقۀ همدان در سالهای نهضت ملیکردن صنعت نفت قریب  450هزار نفر جمعیت
داشت .اقتصاد این منطقه براساس کشاورزی بود و خوانین در آن نقشی برجسته داشتند.
روحانیون بانفوذی همچون آیتاهلل سیدنصراهلل بنیصدر همدانی 1و آخوند مالعلی
معصومی همدانی 2که با آیتاهلل کاشانی مرتبط بودند در این جمع حضور داشتند.
عالوهبراین نباید از فعالیت دیگر گروهها 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 بهدلیل آنکه این انتخابات زمانی برگزار شد که ایران در مبارزه با
انگلیس در موضوع ملیکردن صنعت نفت درگیر بود .دوم آنکه این انتخابات را دولت
مصدق برگزار میکرد .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 میتواند مشکلساز باشد.
چنانکه تظاهرات تودهایها و زدوخورد آنها 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 ،ص.)364
انتقاد نمایندگان باعث واکنش مردم همدان و حمایتشان از دولت ملی و آیتاهلل کاشانی
در روز 21آذر 1330شد (ساکما )290/6112 ،و حتی مردم همدان طوماری را در حمایت
از آیتاهلل کاشانی و دکتر مصدق امضاء کردند و برای اطالع نمایندگان به مجلس ارسال
داشتند (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۂ  ،16جلسۀ  .)207در چنین فضایی،
انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در همدان به صحنۀ رویارویی احزاب و
گروههای سیاسی–مذهبی تبدیل شد.
درزمینۀ ملیشدن صنعت نفت تحقیقاتی در سطح ملی انجام شده ،ولی دربارۀ
شهرستانها تحقیقات چندانی صورت نگرفتهاست .دربارۀ شهرستان همدان تنها در کتاب
«انقالب اسالمی در همدان» به نهضت ملیکردن صنعت نفت بهصورت کلی اشاره و به
جزئیات وقایع ازجمله انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی پرداخته نشدهاست؛
بنابراین جا دارد که دراینباره تحقیقی جامع و کامل انجام شود .چنین بهنظر میرسد که
فعالیت ناهماهنگ گروههای سیاسی و تالش صاحبان قدرت برای حفظ منافع و نفوذ
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سیاسی و اقتصادی خود ،از تصمیمگیری الزم برای برگزاری انتخابات ممانعت کردهاست.
نویسندگان این نوشتار با تکیه بر اسناد و دادههای تاریخی بهدنبال پاسخ به این پرسشها
هستند:
 .1کدام گروهها و احزاب سیاسی در انتخابات شهر همدان نقش داشتهاند؟
 .2نحوۀ تعامل گروهها و احزاب سیاسی و متنفذین در انتخابات مجلس در همدان
چگونه بودهاست؟
 .3انتخابات مجلس هفدهم در همدان چه نتیجهای دربر داشتهاست؟

 .2مبارزات انتخاباتی مجلس هفدهم در همدان

مصدق در آستانۀ برگزاری انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی فرمانداران،
استانداران و رؤسای شهربانی مناطق مختلف کشور را عوض کرد تا شاید از این رهگذر
مخالفان را کنترل کند (قشقایی ،1366 ،صص  .)222-217طرفداران خوانین ،اشراف و
کنسولخانههای انگلیس در شهرهای بزرگ و استانها با یکدیگر متحد شده بودند و به
کانون مبارزات ضددولتی تبدیل شده بودند؛ هرچند که دولت قبلاز انتخابات کنسولخانهها
را تعطیل کرد (کاتوزیان ،1372 ،ص.)219
در همدان «رابرت بنر سیمونس »1کارمند بانک شاهی بود و بعدا ً وارد بازار شد و
فعالیتهای 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 ،ج ،1ص)233؛ ولی در نهضت ملیکردن صنعت نفت بهدنبال 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 .چنانکه در 12آذر 1330عدهای با عنوان اصناف ،فرهنگیان و
جمعیت متمایلین به تشکیل شعبۀ حزب «زحمتکشان ملت ایران» وابسته به جبهۀ ملی
در همدان ،نامهای به مظفر بقایی نوشتند و تأسیس شعبۀ حزب در همدان را خواستار
شدند (ساکما .)91/245/468 ،در تاریخ 29آذر 1330در سفر بیداریان نمایندۀ دکتر بقایی
به همدان شعبۀ حزب «زحمتکشان» در همدان رسم ًا افتتاح شد (ساکما.)290/8/126/1 ،
حزب «زحمتکشان» تنها سازمان متشکل در مقابله با نفوذ حزب «توده» بود (شهبازی،
 ،1387ص .)248با ملیشدن صنعت نفت و تشکیل دولت ملی فضای سیاسی مناسبی
برای فعالیتهای حزبی ایجاد شد .در همین راستا فعالیت حزبی در همدان هم جانی تازه
گرفت و فرصتی پیش آمد تا افراد با گرایشهای سیاسی مختلف بهطور علنی و در قالب

1. Robert banner simons
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 .1حسین یوسفی فرزند میرزاکریمخان
همدانی در 1294ش متولد شد .وی پساز
امتام تحصیالت ،در  1318به استخدام وزارت
دارایی درآمد .مشاغل او عبارت بودهاند از:
مدیرکل بودجه ،خزانهدار کل ،مدیرکل دارایی
ارتش ،بازرس دولت در بانک ملی ،بازرس
دولت در شیالت و مشاور عالی وزارتی
(نظری ،1388 ،ص.)1819
 .2تقی برزین فرزند محمدعلی در سال
1273ش در همدان بهدنیا آمد .او پساز
امتام تحصیالت قدیم به استخدام دادگسرتی
درآمد و در دورۀ پانزدهم از همدان به
منایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد
(کامم.)15/52 ،

10

احزاب و گروههای سیاسی فعال شوند و بر فضای سیاسی و اجتماعی این شهر تأثیر
بگذارند.
فرمان انتخابات دورۀ هفدهم مجلس در  31شهریور 1330صادر شد و انتخابات
در شهرستانها از اواخر آذرماه بهتدریج آغاز شد (صفائی ،1371 ،ص .)216در همدان
هر گروه براساس گرایشهای سیاسی خود از کاندیدایی خاص حمایت میکرد .قشر
تحصیلکرده و اصحاب رسانه از حسین یوسفی 1و تقی برزین 2طرفداری میکردند.
روزنامۀ «ندای میهن» از قشر تحصیلکرده و جوان همچون حسین یوسفی حمایت میکرد.
در  27دیماه جلسۀ مشورتی انتخابات در سالن مهمانخانۀ شفق همدان برگزار شد
که بیشتر شرکتکنندگان آن فرهنگیان و جوانان روشنفکر بودند .پساز بیانات محمود
طهوری و محمد احقری (از اعضای حزب «زحمتکشان») ،حسین یوسفی بهعنوان جوان
تحصیلکرده و کاندیدای عموم اهالی معرفی شد (روزنامۀ ندای میهن ،س ،1ش،50
7بهمن ،1330صص .)2-1
روزنامۀ «فریاد همدان» نیز از حسین یوسفی و تقی برزین حمایت میکرد .روزنامۀ
مذکور قبلاز بحث در حمایت از کاندیداهای مدنظر سعی کرد که با طرح مباحثی بین
رقابت و رفاقت انتخاباتی وحدتی ایجاد کند و همچنین بین رقابت و دشمنی مرزبندی
کند و اصولی را به شهروندان متذکر شود« :انتخابات بدون مبارزه لطفی نخواهد داشت.
در انتخابات آزاد هرکس میتواند فعالیت کند و کاندید داشته باشد و تجمع برگزار نماید؛
اما هیچکس حق ندارد دشمنی درست کند و امنیت را از دیگران سلب نماید و دستهجات
خطرناک تشکیل دهد و مردم را تهدید کند ...کاندیداها باید برنامههای خود را به مردم
بگویند» (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش10 ،10بهمن ،1330ص .)1این 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 ،راستگو 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 کوچکترین اشتباهی بکنیم
حریف کهنهکار و زخمخورده موفق خواهد شد مقدّرات ملی ما را بازیچۀ مطامع خویش
سازد ...در شهر ما نیز بایستی توسط نمایندگان دلسوزِ محلی پایۀ اصالحات اساسی ریخته
شود ...ای مردم رنجبر و زحمتکش! فریب بعضی تظاهرات را نخورید» (روزنامۀ فریاد
همدان ،س ،1ش17 ،11بهمن ،1330ص.)1
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بدینترتیب میتوان گفت کاندیدای مدنظر جراید همدان حسین یوسفی و تقی
برزین بودند .این نکته در اعالمیۀ مدیران جراید همدان ازجمله حسینی داور مدیر
روزنامۀ «تاریخ» ،بِهمرام مدیر روزنامۀ «فریاد همدان» ،غفاری مدیر روزنامۀ «نهیب» و
سالمی مدیر روزنامۀ «مبارز همدان» منعکس شده بود (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش،11
17بهمن ،1330ص .)2این افراد هیچ نوعی وابستگی به خوانین و کانونهای قدرت محلی
نداشتند و از سابقۀ خوب و روشنی برخوردار بودند.
تقی برزین با صدور بیانیهای دربارۀ علت مشارکت خود در انتخابات ،بر آزادی
انتخابات براساس اهداف دکتر مصدق و آیتاهلل 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 نخستوزیر و آیتاهلل کاشانی میباشد
حداکثر استفاده را بنمایند» (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش10 ،10بهمن ،1330ص.)4
اکثر جراید ،آزادیخواهان و طرفداران جبهۀ ملی از حسین یوسفی و تقی برزین حمایت
میکردند؛ ولی عدهای مخالف در فضای انتخاباتی عملکرد تقی برزین در مجلس پانزدهم
را بهنقد 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 کارخانهجات ،چند دسته مهندس و متخصص به نقاط مختلف
کشور منجمله همدان اعزام داشت تا استعداد هر محل را ازلحاظ فنی و آبوهوا و
مقتضیات محلی درنظر گرفته نقشه و گزارشهای الزم را تهیه نمایند ...به اتکای نظریۀ
متخصصین «همدان» را در درجۀ چهارم تشخیص داده و بدین لحاظ «رضائیه»
فنی،
ْ
را برای این کار مناسبتر دانستند» (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش17 ،11بهمن،1330
ص .)2بدینترتیب برزین ضمن شفافسازی و دفاع از عملکرد خود ،از رکن چهارم
دمکراسی بهعنوان وسیلۀ ارتباط با مردم بهره گرفت و سعی کرد بهصورت آشکارا با
مخالفان مناظره کند .این موضوع اهمیت جایگاه مطبوعات در این دوره را نشان میدهد.
روزنامۀ «ناطق» ،ارگان دیگر جبهۀ ملی همدان ،برخالف مطبوعات مسیر دیگری
را برگزید و از کاندیداییِ مخبر فرهمند 1و ضیاءالملک فرمند 2حمایت کرد؛ درحالیکه
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
بهدالیل زیر آنها 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 دستهای

 .1حسن مخ ِرب فرهمند ملقب به مخربحضور
حسین کریم سلطان در سال 1262ش
فرزند ِ
در همدان متولد شد و از مدرسۀ دارالفنون
تهران دیپلم گرفت و در وزارت پست و
تلگراف استخدام شد .در دورۀ ششم و هفتم
مجلس شورای ملی از همدان منایندۀ مجلس
شد .در ادوار دهم ،یازدهم ،دوازدهم و
سیزدهم از مالیر و تویرسکان به منایندگی
انتخاب شد .در ادوار چهاردهم و شانزدهم
دوباره مردم همدان او را به مجلس
فرستادند (سهرابی ،1394 ،ص.)20
ضیاءامللک فرمند سومین
 .2حسنعلیخان
ِ
فرزند حسینعلیخان امیرتومان بود .وی
در سال 1324ق در سوئیس رشتۀ فالحت
را خواند و وارد سیاست شد .او در دورههای
پنجم و ششم مجلس شورای ملی یکی از
دو منایندۀ همدان بود .او یکی از پنج
منایندۀ همدان در مجلس مؤسسان در سال
1304ش هم بود .در دورۀ چهاردهم مجلس
بازهم نیز منایندۀ همدان شد (اذکایی،
 ،1367ص.)9
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خاص وابستهاند و دارای عملکرد بدی در تبلیغات هستند؛ بنابراین فاقد صالحیت بوده و
نمیتوانند نمایندۀ مردم مظلوم باشند .مخبر فرهمند نمایندۀ دورۀ شانزدهم مجلس شورای
ملی [هم] بهعلت غیربومیبودن[ ،و بودن] از موافقین قرارداد ننگین 1933م در مجلس ،و
دادن اخبار و اطالعات اداری–حکومتی و شهری به ژنرال دانسترویل 1فرمانده ِ نیروهای
انگلیسی در همدان در جنگ جهانی اول در جایگاه ریاست ادارۀ پست و تلگرافخانۀ
همدان ،و تبانی با نظامیان در انتخابات نمایندگی دورۀ نهم مجلس ،و درنهایت بهعلت
ایجاد اختالف در همدان فاقد صالحیت برای کاندیداتوری هستند» (روزنامۀ فریاد
همدان ،س ،1ش10 ،10بهمن ،1330ص .)4حسینی داور با معرفی مخبر فرهمند بهعنوان
«تلفنچی انگلیس» مطلب مذکور را تکمیل و تأیید کرد (روزنامۀ تاریخ ،س ،1ش،15
7بهمن ،1330ص.)3
مطبوعات که اکثرا ً از طرفداران نهضت ملی بودند از کاندیداتوری حسین یوسفی و
تقی برزین (از طرفداران نهضت ملی) ،بهعنوان افراد جوان ،تحصیلکرده و آزادیخواه
حمایت کردند .آنها از فضای باز سیاسی و استقبال مردم استفاده کردند و بهعنوان رکن
چهارم دمکراسی بهخوبی با دادن اطالعات ،و معرفی و نقد عملکرد کاندیدها به وظیفۀ خود
عمل کردند .مطبوعات ضمن آشناکردن مردم با موضوعات تازه ،خواستههای 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 فعالیتهای تبلیغاتی؛
و انتخاب افراد شجاع و مناسب با مقتضیات روز بهدوراز هرگونه تعصبات قومی و قشری
برای نمایندگی مجلس شورای ملی.
مالکان و عدهای از بازرگانان از مخبر فرهمند و ضیاءالملک فرمند حمایت میکردند.
مخبر فرهمند بهاتفاق فرمند در 13آذر 1330به اتاق بازرگانی همدان رفت و در حضور
بازرگانان به موضوع انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی اشاره کرد و گفت:
« ...درمورد انتخابات نیز بهطرزی رفتار نمائید که وطنپرستی خود را بهاثبات رسانید ،چون
بنده نظری دراینباره ندارم؛ ولی الزم میدانم 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 .آنها از بازرگانان خواستند که در این زمینه
هماهنگ عمل کنند؛ و درضمن خود را طرفدار نهضت ملی و دولت معرفی کردند:

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

بررسی نقش احزاب و
گروههای سیاسی ...

ِ
خواست اهالی موردتوجه
« ...درصورت همکاری مردم با نمایندگان طرفدار جبهۀ ملی،
قرار میگیرد( »...ساکما.)91/247/356 ،
اتاق بازرگانی همدان ضمن اتخاذ رویهای واحد با انتشار اعالمیهای 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 حمایتها از مخبر فرهمند انجام میشد که دکتر
مصدق در شورای امنیت سازمان ملل از اسنادی پرده برداشت که از حمایت شرکت سابق
نفت در انتصاب فرهمند بهنمایندگی همدان در دورۀ نهم مجلس شورای ملی حکایت
داشت (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش 3 ،9بهمن ،1330صص  .)4-1بدینترتیب
میتوان گفت که مخبر فرهمند با حمایت خوانین و شرکت نفت وارد مجلس شده بود
و بههمیندلیل طرفداران جبهۀ ملی و جراید همدان او را با خوانین و بیگانگان مرتبط و
فاقد صالحیت میدانستند .چنین بهنظر میرسد که اتاق بازرگانی و تجار و بازاریان عمده
که با اعیان و اشراف مراوده داشتند -از مخبر فرهمند و فرمند حمایت میکردند تا بتوانندموقعیت اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ کنند .درحالیکه پیشهوران و صنوف دیگر با
فعالیت در سازمان جوانان بازار و دستهجات مذهبی از خواستههای طرفداران نهضت ملی
حمایت میکردند.

 .3روحانیون همدان و انتخابات

مردم همدان روحانیونی چون ،علی شمس حائری زنجانی ،سیدنصراهلل بنیصدر و ...را که
بهنوعی نمایندگان آیتاهلل کاشانی بودند ،رهبر خود میدانستند .روحانیون همدان با صدور
اعالمیهای در 23دی 1330سعی کردند حساسیت زمانی جامعۀ ایران و شرایط نمایندگان
را به مردم یادآور شوند« :دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی که مهمترین و حساسترین
دورههای مجلس شورا است و حفظ استقالل مملکت و دیانت اسالم و نوامیس الهیه
مربوط و منوط به صالحبودن نمایندگان این دوره است؛ لذا بر هر فردی از افراد مسلمین
واجب و الزم است که سعی بَلیغ 1در انتخاب نمایندۀ خودشان بنمایند که شخص متدین
و عالقهمند به وطن و دیانت به مجلس شورای ملی اعزام گردد( »...ساکما.)91/280/194 ،
در فعالیتهای انتخاباتی ،عدهای سعی کردند که کاندیداهای خود را نامزدهای مدنظر
دولت و آیتاهلل کاشانی معرفی کنند که با واکنشهایی ازسوی طرفداران جبهۀ ملی و
جراید همدان مواجه شدند .روزنامۀ «فریاد همدان» دراینباره نوشت ...« :هرکس کاندیدای
خود را کاندیدای دولت معرفی نماید ،علن ًا به دکتر مصدق خیانت کرده؛ چراکه لیست
تنظیمکردن و در انتخابات دخالتکردن در شأن مصدق نیست .هیچکس هم حق ندارد

 .1بَلیغ :کامل +
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14

خود را کاندیدای جبهۀ ملی معرفی نماید .این نکته را حسین مکی دبیر جبهۀ ملی طی
اعالمیههای متعدد و تماس با مطبوعات کرارا ً اعالم نمودهاست .حضرت آیتاهلل کاشانی نیز
هیچکس را توصیه نکردهاند» (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش 3 ،9بهمن ،1330صص .)4-1
آیتاهلل کاشانی در 29دی 1330طی تلگرافی به آیتاهلل بنیصدر و حجتاالسالم
حائری دربارۀ آزادی و اهمیت انتخابات این دورۀ مجلس نوشت ...« :اینجانب مطلق ًا
نظر خاصی به فرد معین نداشته .ولی کمال عالقه را دارم که عالقهمند به اصول دیانت و
استقالل کشور به مجلس روند؛ زیرا در مجلس هفدهم سرنوشت کشور باید تعیین شود و
ِ
کمک فکری و ارشاد اهالی ثقةاالسالم اسالمی عازم همدان خواهند [شد]» (ساکما،
بهمنظور
 .)290/9611آیتاهلل کاشانی برای جلوگیری از هرگونه تفرقه از روحانیون خواست که
بهاتفاق مردم افرادی را معرفی و بهعنوان نماینده انتخاب کنند و از معرفی هر شخصی که
موجب اختالف در میان مردم شود خودداری کنند.
روزنامۀ «ندای میهن» با چاپ تلگراف آیتاهلل کاشانی مطالبی را به مردم و روحانیون
متذکر شد ...« :برحسب دستور و توصیۀ آیتاهلل کاشانی کسی حق تحمیل عقیدۀ خود را
بر اهالی نداشته و ازاینبهبعد تبلیغات انتخاباتی در محیط و مجامعی صورت خواهد گرفت
طبقات آزادانه حق اظهار رأی و تبادل
که بهدوراز هرگونه دستهبندی غیرقانونی بوده و کلیۀ
ْ
افکار [را] در تبیین کاندیدای موردتوجه خواهند داشت» (ساکما.)290/9611 ،
در 1بهمن 1330شیخعباسعلی اسالمی نمایندۀ آیتاهلل کاشانی در میان استقبال مردم
و شیخعلی شمس حائری به همدان وارد شد (مؤمن ،1386 ،ج ،1ص .)312اسالمی 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 مقدس 1رهبریشان میکردند 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 آیتاهلل کاشانی برای ارشاد
مردم به همدان آمده و کاندید وکالت نبوده و کسی را هم به این منظور معرفی نخواهم
کرد و حضرت آیتاهلل کاشانی هم نظر به افراد معینی ندارند و نباید کاندیدایی هم بهنام
ایشان به مردم معرفی شود؛ بلکه باید روحانیون و اهالی شهر بهاتفاق نظر خود دو نفر را
معرفی و حمایت نمایند و هرگونه اختالف در این زمینه بهنفع دشمن است .در این هنگام
محمدمهدی مقدس اعالم کرد که آنها طبق قطعنامهای که در منزل سیداحمد حسینی به
امضاء رسانیدهاند نمایندگان خود را که ضیاءالملک فرمند و مخبر فرهمند بودند انتخاب
کردهاند» (ساکما .)91/245/167 ،مقدس قطعنامۀ مزبور را قرائت کرد که موجب اعتراض
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حضار شد و مجلس متشنج شد .حاجمیرزا علیاصغر شفیعی برای آرامکردن 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
انگلیسیها هستی .تو از آنها پول گرفتهاید [گرفتهای]» (روزنامۀ فریاد همدان ،س،1
ش10 ،10بهمن ،1330صص  .)4-1اسالمی برای آرامکردن مردم و پایاندادن به مناقشات
به تلگرافخانه راهی شد و پساز کسب تکلیف از آیتاهلل کاشانی ،در سوم بهمنماه از
منزل آخوند مالعلی همدانی بهطرف تهران رهسپار شد (روزنامۀ فریاد همدان ،س،1
ش10 ،10بهمن ،1330صص  .)4-1اسالمی در این مدت بهجز دیداری که با مردم داشت
و مالقاتی که با آیتاهلل آخوند بهعمل آورد ،نتوانست اقدام دیگری انجام دهد .او درنهایت
با اجازۀ آیتاهلل کاشانی و هدایت آیتاهلل آخوند که از محیط همدان شناخت کامل داشت،
به تهران بازگشت.
باتوجهبه معرفی فرمند و مخبر فرهمند ازسوی جمعیت مهاجم به منزل حائری،
میتوان به ماهیت و اهداف آنها پی برد .افراد مزبور همان گروهی بودند که با فرمند و
مخبر فرهمند در اتاق بازرگانی جلسه گذاشته بودند و در حمایت از آنها اعالمیه صادر
کرده بودند (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش10 ،10بهمن ،1330صص  .)6-1آیتاهلل
کاشانی درنهایت باتوجهبه شرایط پیشآمده حجتاالسالم اسالمی را برای جلوگیری از
ایجاد اختالف در همدان به تهران فراخواند.
با تالش مجدانۀ کاندیداها برای منتسبکردن خود به دولت و آیتاهلل کاشانی ،در 8
بهمن 1330هیئتی مرکب از عبداهلل حاجیلو ازطرف روزنامهنگاران ،محمود طهوری از
سازمان جوانان بازار ،و حجتاالسالم حاجیمیرزا علیاصغر شفیعی ازطرف روحانیون
همدان برای مالقات و کسب تکلیف از آیتاهلل کاشانی به تهران رهسپار شدند .در این
مالقات آیتاهلل کاشانی خطاب به آنها گفتند« :ارادۀ ملت باید حاکم بر مقدرات مملکت
ْ
هدف مبارزه الزم است .بروید مبارزه کنید ،حتم ًا پیروز خواهید
باشد .برای رسیدن به هر
شد .مطمئن باشید هیچ نیرویی قادر به جلوگیری شما نخواهد شد .اسلحۀ شما درمقابلِ
ِ
مخالفین حق و حقیقت است و اطمینان داشته باشید که حق و حقیقت همواره
تهدیدات
ْ
پیروز خواهد شد» (دهنوی ،1363 ،ج ،5ص .)158سپس عبداهلل حاجیلو بیانیهای را که
ارباب جراید همدان منتشر کرده بودند به آیتاهلل کاشانی ارائه کرد .ایشان با مطالعۀ اعالمیه
ِ
اتفاق شما به نفع و صالح جامعه استفاده شود»
اظهار داشت« :امیدوارم از این اتحاد و
(دهنوی ،1363 ،ج ،5ص .)159درپایان حجتاالسالم شفیعی با ارائۀ گزارشی انتخاباتی
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خطاب به آیتاهلل کاشانی گفتند که اخیرا ً در همدان ضیاءالملک فرمند و مخبر فرهمند را
بهنام کاندیداهای حضرتعالی معرفی و بدینوسیله مردم را اغوا کردهاند ،استدعا دارم نظر
خود را بیان فرمایید .آیتاهلل کاشانی گفتند :مطلب را در قالب سؤال مکتوب نمایید .شفیعی
نیز چنین نوشت« :حضرت آیتاهللالعظمی آقای کاشانی دامتبرکاته .بهعرض میرساند
اخیرا ً شهرت دادهاند که دو نفر از کاندیداهای همدان موردنظر حضرت آیتاهلل هستند و
مردم را اغوا نمودهاند؛ معین فرمایید آیا قضیه صحت دارد؟» .آیتاهلل کاشانی نیز کتب ًا پاسخ
داد« :اینجانب جز آزادی انتخابات منظوری ندارم .کسی هم کاندیدم در همدان نیست»
(دهنوی ،1363 ،ج ،5ص.)160
آیتاهلل کاشانی در تلگرافی به حجتاالسالم حائری دربارۀ موقعیت حساس کشور
تأکید کردند که حفظ وحدت از وظایف مردم و روحانیون است (ساکما.)91/280/193 ،
حجتاالسالم حائری نیز براساس تلگراف آیتاهلل کاشانی ،اعالمیهای خطاب به مردم
همدان مبنیبر حفظ وحدت و شرکت در انتخابات صادر کرد ...« :همانطوریکه حضرت
آیتاهلل کاشانی تذکر دادهاند هر اختالفی بهضرر 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 کوچکترین لطمهای به نظم اجتماع وارد نماید خودداری فرمایند» (ساکما،
.)91/280/193
روحانیون همدان پیرو آیتاهلل کاشانی بودند« :آیتاهلل آخوند همدانی و بنیصدر از
آیتاهلل کاشانی طرفداری میکردند و حرفهای ایشان را همیشه میگفتند؛ ما هم پیرو
آنها بودیم» (مصاحبه با حسینی مالیری .)1378/7/20 ،حجتاالسالم حسنی ورکانه
دراینباره میگوید« :ما توی هیئتها و اجتماعات شرکت میکردیم و گاهی آقایان باتوجهبه
جوانبودن ما برای نمک آششان از بنده میخواستند که سخنرانی کنم» (مصاحبه با حسنی
ورکانه .)1378/7/20 ،اینکه چرا شایعۀ حمایت آیتاهلل کاشانی از مخبر فرهمند و فرمند
پیش آمد ،شاید بهدلیل عملکرد جانبدارانۀ آیتاهلل بنیصدر از افراد مذکور در همدان
بود .روزنامۀ «مبارز همدان» در مقالهای بهقلم ع .وهابزاده از آیتاهلل بنیصدر بهدلیل
حمایت از مخبر فرهمند بهشدت انتقاد کرد ...« :آقای بنیصدر 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

16
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میهراسانیدند[ ...و] خانۀ شما را ملجأ و پناهگاه خویش ساخته و با اعمال ناشایست خود
دامنِ شما را لکهدار نمودند .آقای بنیصدر انصاف دهید آیا شایسته بود که وجهۀ شما
آلودۀ اغراض دیگران شود؟ ...شما با صدور اعالمیههای متعدد عدم دخالت خود را در
انتخابات کرارا ً گوشزد فرمودید؛ ولی متأسفانه رفتار شما مخالف مفاد اعالمیههای صادره
بود» (روزنامۀ مبارز همدان ،س ،1ش18 ،18فروردین ،1331ص.)4
آیتاهلل بنیصدر درمقابل این مطالب اعالمیهای صادر و از خود چنین دفاع کرد:
« ...در سیاست عمومی کشور که اینجانب هیچوقت دخالتی نداشتم .فقط [در] ادوار
ِ
انتخابات همدان با فشار و تقاضای اهالی برای مصلحت همشهریان دخالتهایی
اخیر
کردم که اق ً
ال وکالیی که ضررشان کمتر باشد و کمتر به مردم این شهرستان اذیت کنند
انتخاب شوند .مخصوص ًا در دورۀ هفدهم در تهران بودم و قصد نداشتم شرکت کنم،
ولی تجار و اصناف این شهرستان با تلگرافات زیادی احضارم کردند .آیتاهلل کاشانی و
دکتر مصدق هم با اصرار و تأکید زیادی خواهش میکردند اینجانب به همدان آمده در
انتخاب کاندیداهای ملی مساعدت کنم؛ ناچار پذیرفته و آمدم .پساز تحمل خسارات
زیاد و زحمات خستهکننده که باالخره هم نتیجه گرفته نشد بلکه روح اینجانب افسرده
و بدنم کوفته شد( »...ساکما .)91/280/484 ،باتوجهبه متن این اعالمیه میتوان گفت که
انتخاب بین خوب و بد نبوده ،بلکه بین بد و بدتر بودهاست.
بهاعتقاد آیتاهلل بنیصدر
ْ
ایشان کاندیداهای موردحمایت خود را طرفداران نهضت ملی معرفی کرد .درنتیجه میتوان
گفت که به چند دلیل این اتهامات متوجه آیتاهلل بنیصدر بود :ایشان با مخبر فرهمند
از زمان مسئولیتش در تلگرافخانۀ همدان ارتباط و همکاری داشت ...« :مخبر فرهمند
دوست پدرم بود .او در همدان در یکی از خانههای پدرم زندگی میکرد» (بنیصدر،
 ،1380ص .)24آیتاهلل بنیصدر با ضیاءالملک فرمند نیز رفاقتی دیرینه داشت .آیتاهلل
بنیصدر 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
ِ
موقعیت اقتصادی خود با خوانینی همچون فرمند همراه
مالکان بود و میبایست برای حفظ
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 ،ج ،1ص .)302بااینکه آیتاهلل
کاشانی در تلگرافها و نامههای خود آیتاهلل بنیصدر را خطاب قرار میداد و خواهان
همکاری او در راستای برنامههای جبهۀ ملی بود ،ولی بنیصدر نهتنها از نمایندۀ آیتاهلل
کاشانی (عباسعلی اسالمی) استقبالی نکرد ،بلکه اص ً
ال به هدف و برنامۀ او در همدان
توجهی نکرد و درواقع به آنچه که صالحدید موقعیت محلی خودش بود عمل کرد.
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بین روحانیون همدان ازجمله آیتاهلل مالعلی آخوند و آیتاهلل بنیصدر در نهان
رقابتی در جریان بود .آیتاهلل بنیصدر همیشه مصمم بود که فرد اول صحنۀ سیاست و
اجتماع باشد و این انگیزه تااندازهای در جهتگیری او مؤثر بود.
برخالف آیتاهلل بنیصدر ،تعدادی از روحانیون از حسین یوسفی حمایت میکردند؛
ازجمله حجتاالسالم بهاءالدین انواری .البته شخصیتهای دیگر چون علی شمس حائری
و آیتاهلل آخوند با پیروی از منویات آیتاهلل کاشانی رویۀ بیطرفی را در پیش گرفتند.
بدینترتیب روحانیون همدان باوجوداینکه خود را پیرو آیتاهلل کاشانی میدانستند ،ولی
بنابه دالیل اقتصادی و اجتماعی عملکردی متفاوت داشتند.

 .4جمعیت طرفداران جبهۀ ملی و انتخابات

 .1غالمحسیــن امیـری قراگــزلو فرزنـد
محتاجعلیخان در سال 1288ش در همدان
متولد شد .وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه
را در همدان بهامتام رساند و تحصیالت خود
را در کالج آمریکایی بیروت ادامه داد و در
رشتۀ حقوق دانشنامه گرفت .او پساز
بازگشت به ایران در رشکت نفت ایران و
انگلیس استخدام شد و در مجلس شانزدهم
منایندۀ همدان شد (عاقلی ،1380 ،ج،1
ص.)209

18

جمعیت طرفداران جبهۀ ملی همدان در 14خرداد 1330با اجتماع بازاریان ،احزاب طرفدار
نهضت ملی ،سازمان جوانان بازار همدان ،هیئتهای حسینیهها و کامیونداران و با قرائت
پیام آیتاهلل بنیصدر در میدان مرکزی شهر تشکیل شد و هیئتمدیرۀ موقت آن انتخاب شد
(ساکما .)290/11/55/7 ،این جمعیت مخالفت خود را با ضیاءالملک فرمند ،مخبر فرهمند
و غالمحسین امیری قراگوزلو اعالم کرد .چنانکه علی پوینده ،رئیس سازمان جوانان بازار
همدان ،در مجلسی تبلیغاتی که مخبر فرهمند هم حضور داشت اظهار کرد« :ما باید ازاینبهبعد
به وکالت وکالیی که تابهحال به اتکاء آراء دهات وکیل میشدند 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 نمیخواهید میروم» (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 ،آنها را مالکینی دانست که از چارچوب سخنرانی پیشتر
نمیروند و بیشتر دغدغۀ ادارۀ امالک خود را دارند و در ادوار پیشین هیچ عملکردِ مثبتی
برای مردم نداشتهاند و فقط در فکر منافع خود بودهاند (ساکماهمدان.)91/245/468 ،
سازمان جوانان بازار همدان در بیانیۀ  101خود در نقد عملکردِ مخبر فرهمند و
امیری قراگوزلو 1نوشت« :آنان جابرانه بر مردم فرمانروایی میکردند .برای بقای خویش
کرسیهای مجلس شورای ملی را سالیان دراز در اختیار گرفتند .هماکنون این افراد
میکوشند که دوباره صندلیهای مجلس را برای دو سال دیگر غصب کنند .بههمینمنظور
مالکین و سرمایهداران بزرگ با تشکیل جلسه و انجمنها قصد دارند با نظر مردم شهر
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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
ملت دشمنان مملکت روانه میشوند ،همهچیز وارونه جلوهگر
آن بهجای خدمتگزارا ِن ْ
ِ
مدیری
میشود .خیانتها را خدمت و بیعرضگیها را لیاقت نام مینهند .اما او که از
شرکت سابق نفت بهطرز مرموزی نمایندۀ تحمیلی همدان شده بود ،هیچ سودی برای ملت
و مملکت نداشت و بیشتر عمر وکالتش را در لندن گذراند؛ درحالیکه خود را خدمتگزار
ملت میخواند» (ساکما.)298/00708 ،
جمعیت طرفداران جبهۀ ملی عالوهبر بیانیه ،در نشریات هم به معرفی و نقد عملکرد
کاندیدهای خوانین پرداخت .دربارۀ امیری قراگوزلو آمده بود که او با کمک هژیر و رزمآرا
به مجلس شانزدهم راه یافته یا بهعبارتی منصوب شدهاست (روزنامۀ فریاد همدان ،س،1
ش7 ،2آذر ،1330صص  1و .)4
سازمان جوانان بازار عالوهبر حمایت از کاندیداهای خود (حسین یوسفی و تقی
برزین) به مندرجات مطبوعات دیگر جواب میداد و یا درمقابل اعالمیههای دروغی که
بهاسم این سازمان برای بدنامی آنان صادر میشد ،متناسب با مطالب مطرحشده جوابیههایی
را تهیه و منتشر میکرد .در یکی از این بیانیهها مواردی ناصواب به سازمان جوانان بازار
همدان نسبت داده بودند و کاندیداهای رقیب را نقد کرده بودند .سازمان با نشر اعالمیهای
در روزنامۀ «مبارز همدان» به این بیانیه چنین پاسخ داد« :چرا بیانیه بدون امضاء و نام نمایندۀ
سازمان چاپ شده؟! این امر هم بهخوبی واضح است ،زیرا اصل موضوع دروغ و جهل
است؛ چون همان شخص جاعل برای تأثیرگذاری بر اذهان مردم متوسل به جعل این عنوان
شدهاست» (روزنامۀ مبارز همدان ،س ،1ش19 ،16اسفندماه ،1330صص  .)2-1سازمان
پساز اثبات جعل بیانیه به نقد مطالب آن پرداخت و از متن آن برای بیان حقایق بهره
گرفت« :چندی است که کاندیدهای آقایان به تهران رفتوآمد میکنند؛ بهظاهر بهعنوان
رفع کسالت و خستگی ،ولی باطن ًا از ترس مفتضحشدن است» (روزنامۀ مبارز همدان،
س ،1ش19 ،16اسفندماه ،1330صص  .)2-1بیانیه در ادامه به شام و نهار دادن کاندیدهای
رقیب -مخبر فرهمند ،فرمند و امیری قراگوزلو -اشاره میکند که بهقصد تحصن در مسجد
کوالنج بودهاست و اعالم میکند که برخالف بیانیه ،کاندیدهای مذکور که از قدرت مالی
نامشروع زیادی هم برخوردار هستند در خرید اوراق قرضۀ ملی هیچ اقدامی نکردهاند؛
چراکه اگر غیر این بود در اعالمیه و در رادیو همدان اعالم میکردند .درحالیکه کاندیدهای
مدنظر سازمان با مختصر بضاعت خود بیشاز دیگران اوراق قرضۀ ملی خریداری کردهاند
(روزنامۀ مبارز همدان ،س ،1ش19 ،16اسفندماه ،1330صص .)2-1
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بدینترتیب میتوان 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 آنها به سیاست اجتماعی و اقتصادی -که هیچ نوع همراهی با دولت در آن نبود-
انتقاد کرد .سازمان در ادامه افزود :آنها برای تحتفشار گذاشتن رقبا و پیشبردن اهداف
خود سعی کردند با دادن شام و نهار ،در مسجد کوالنج تحصن برگزار کنند (روزنامۀ مبارز
همدان ،س ،1ش19 ،16اسفندماه ،1330صص .)2-1
عالوهبر کنشها و واکنشهای مذکور ،رهبران محلی جبهۀ ملی در همدان دربارۀ
بعضی از اعالمیهها و حمایتها اعالمخطر کردند؛ ازجمله سیدکاظم حسینی داور در
بیانیهای نوشت« :به حججاالسالم 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 اعالمیهای منتشر گردید که متأسفانه امضای بعضی که مورداحترام ما میباشند در
زیر آن مشاهده گردید ...مردمِ هوشیار دیگر اجازه نخواهند داد که منفعتطلبانْ آنان را بهنام
«االغ» برای سواری خود آماده سازند و به استقبال سیدنصراهلل بنیصدر ببرند ...از جوانان
غیرتمند همدان ،روشنفکران ،آزادیخواهان و سایر اصناف و بازرگانان میخواهیم که
این بار نیز مردانه و متهورانه درمقابل اجانب ایستاده و برای همیشه به این مسائل خاتمه
دهند» (ساکما.)91/280/484 ،
ِ
تأسیس جمعیت طرفداران جبهۀ ملی
محمد پرویز مدیر روزنامۀ «ناطق» در زمان
همدان بهعضویت هیئتمدیرۀ موقت این جمعیت انتخاب شد و حتی روزنامۀ «ناطق»
بهعنوان ارگان این جمعیت انتخاب شد .او از مخبر فرهمند حمایت میکرد؛ که همین
رویکرد باعث نگارش مقاالتی علیه او در جراید همدان شد (روزنامۀ فریاد همدان ،س،1
ش17 ،11بهمن ،1330ص .)2البته باتوجهبه آزادی انتخابات نمیتوان 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 آیتاهلل بنیصدر دانست که با اهداف کالن کشوری و جمعیت طرفداران جبهۀ
ملی همدان همخوانی نداشت.
با شدتگرفتن انتقادات از مخبر فرهمند ،ایشان از کاندیداتوری همدان انصراف
داد .با کنارهگیری مخبر فرهمند ،آیتاهلل بنیصدر هم که از او حمایت میکرد خود را
از عرصۀ انتخابات کنار کشید و به تهران رفت (ساکما .)91/280/684 ،بدینترتیب
میتوان گفت طرفداران جبهۀ ملی موفق شدند یکی از رقبای موردحمایت خوانین را
به انصراف وادار کنند.
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 .5حزب توده و انتخابات

حزب «تودۀ» همدان که از منتقدان نهضت ملیکردن صنعت نفت و دولت مصدق بود،
ضمن پخش اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب «تودۀ» ایران دربارۀ انتخابات دورۀ هفدهم در
سطح شهر همدان ،به بیان دیدگاهها 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
را زیر سؤال برد ...« :هیئت حاکم میخواهد بر سلطۀ اختناقآور خویش بر ملت ما
برای دو سال دیگر به یک مجلس تحمیلی دیگر رنگ قانونی بدهد ...دولت مصدق
میخواهد پیشاز آخرین سازشهای فضاحتبار او در مسئلۀ نفت آشکار گردد کار
«انتخابات» را مخصوص ًا در نواحی شمالی خاتمه دهد و عوامل انگلیسی میکوشند قبلاز
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 روزنامهفروش ،حسن آریاپور و احمد نیکطلب در 1دی۱۳۳۰ش اعالمیههایی را
بهنام «جمعیت ملی مبارزه با استعمار» در شهر همدان توزیع کردند که موجب دستگیری
آنها شد (ساکما .)290/2/325/5 ،در دوم دیماه هفت تن از اعضای حزب توده برای
ناامنکردن فضای انتخابات به قریۀ مهاجران رفتند و ضمن تبلیغ از عدهای از روستاییان به
عناوینی وجوهاتی جمعآوری 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 میکرد
و به تبلیغ حزب «توده» و مخالفت با دولت میپرداخت .اعضای «خانۀ صلح» برای
اجرای برنامههای خود از بین محصالن و جوانان عضوگیری میکردند و باتوجهبه اینکه
تعدادی از محصالن روستایی بودند از وجود آنان برای تحریک رعایا یا پخش اعالمیه
استفاده میکردند (ساکما )290/2/325/49 ،و حتی آنان را به فعالیت علیه دولت و ادارات
وامیداشتند« :صلحدوستان عزیز تا کی زیر بار این خونخواران ادارات باید باشیم؟! بیایید
باهم متحد شویم» (ساکما .)290/2/320/30 ،حزب «تودۀ» همدان از برگزاری گردهمایی
در میدانهای شهر غافل نبود .مهدی بکتاش از اعضای برجستۀ حزب «تودۀ» همدان با
سخنرانی در میدان مرکزی شهر متذکر شد« :تعلیمات اجباری که مدتهاست باید در این
کشور اجرا گردد چرا تابهحال عملی نشده[است؟!] آیا غیرازاین است که وکال نخواستند
و دستور داشتند که نگذارند این برنامه اجرا گردد؟ ...این وکال خائن و وطنفروش بودند»
(فریاد همدان ،س ،1ش22 ،15اسفند ،1330ص .)2در 11بهمن 1330اجتماع دیگری
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بهرهبری مهدی مکارهچی ،احمد َسر ْدرودیان ،محمد اعتماد ،و عبداهلل مشعلیان از اعضای
«خانۀ صلح» همدان در میدان بوعلی برگزار شدَ .سر ْدرودیان در سخنرانی خود در این
اجتماع به دولت ،سیدحسن تقیزاده ،و رئیس مجلس سنا اهانت کرد که موجب تظاهرات
عدهای علیه او و حزب «توده» شد که با واکنش سریع مأموران شهربانی از صدمه و کشتار
افراد جلوگیری شد (ساکما.)290/5721 ،
با ادامۀ فعالیتهای مخرب حزب «توده» ،کمیسیون امنیت با حضور احمد جهانسوز،
فرماندار همدان ،و مقامات نظامی و انتظامی در ۲۳فروردین 1331در فرمانداری همدان
برگزار شد و در آن موارد زیر مصوب و برای اجرا ابالغ شد:
« -1مأمورین انتظامی بیشتر رفتار افراد جمعیت هواداران صلح را تحتنظر بگیرند و
اسامی افراد مذکور با تعیین مشاغل آنها تهیه و به فرمانداری ارسال [شود] تا در کمیسیون
امنیت تصمیم الزم و مقتضی اتخاذ گردد.
 -2مقرر 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» داشتهاند
[اطالعاتی را] به فرمانداری ارسال دارند که در کمیسیون امنیت مطرح گردد.
 -3ارسال رونوشت بخشنامۀ شمارۀ  1331/1/14-۱۸۶۶۴وزارت کشور راجعبه
حفظ انتظامات درمورد انتخابات به ادارات شهربانی ،ژاندارمری و پادگان.
 -4باتوجهبه ایام انتخابات در همدان الزم است در دادن پروانۀ اسلحۀ شکاری مطالعۀ
بیشتری بهعمل آید و پروانۀ اسلحۀ شکاری پساز موافقت کمیسیون امنیت صادر گردد»
(ساکما.)290/2/325/11 ،
بهطورکلی حزب «تودۀ» همدان چهار هدف را در انتخابات دنبال میکرد :اول:
پیشبرد برنامههای حزب «تودۀ» ایران و جذب هواداران بیشتر در شهر و روستا با تبلیغ
بین اقشار مختلف بهویژه جوانان؛ دوم :تخریب اقدامات دولت و زیرسؤالبردن عملکرد
مدیران محلی؛ سوم :تالش برای عدم انتخاب خوانین و مالکین و یا افراد موردحمایت
آنان بهنمایندگی مجلس؛ چهارم :تخریب روحانیون البته بهشکل خیلی خزنده و محتاط.
حزب «توده» برای اجرای برنامههای خود سعی میکرد از طیف گستردۀ دانشآموزان
و فرهنگیان استفاده کند؛ چون تأثیرگذاری بیشتری داشتند .حزب «توده» بهدلیل وجود
جمعیت طرفداران جبهۀ ملی ،فعاالن سیاسی و مذهبی ،و فعالیت جراید ،و غیرقانونیبودن
این حزب ،در برنامههای خود چندان توفیقی نیافت (ساکما290/7358 ،؛ .)290/2/325/5
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 .6انجمن نظارت بر انتخابات

سیوپنج نفر از کسانی که بهقیدقرعه برای اجرای مادۀ  ۱۴قانون انتخابات مجلس شورای
ملی در همدان انتخاب شده بودند بههمراه  ۹نفر از اعضای اصلی و  ۹نفر اعضای علیالبد ِل
ِ
نظارت انتخابات همدان در 10بهمن 1330در سالن فرمانداری همدان حضور یافتند.
انجمن
از مدعوین فقط آیتاهلل آخوند مالعلی حضور نداشت .پساز سخنان فرماندار اخذ آراء
در حضور مدعوین و بازرسان انتخاباتی شروع شد و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات
مشخص شدند (روزنامۀ ندای میهن ،س ،1ش15 ،52بهمن ،1330ص.)3
انتخابات اعتراضات شروع شد و کسانی که
بالفاصله بعداز انتخاب انجمن نظارت بر
ْ
به انجمن راه نیافته بودند بنای مخالفت را گذاشتند .مخالفان در تلگرافخانه تحصن کردند
و اعالمیههایی در مخالفت با اعضای انجمن صادر کردند؛ همچنین با ارسال تلگرافهای
اعتراضی به تهران و اعزام نماینده به مرکز متوسل شدند (روزنامۀ فریاد همدان ،س،1
ش15 ،14اسفند ،1330ص .)1ازآنجاکه شیوۀ انتخاب اعضای انجمن قانونی بود ،اعتراض
آنان بهجایی نرسید؛ ولی مخالفان طرح دیگری را رقم زدند و آنهم نفوذ در اعضای انجمن
و بهتأخیرانداختن انتخابات بود؛ شاید از این راه بتوانند به اهداف خود برسند .ولی آنچه
بیشترین ضربه را به انجمن نظارت زد ناکارایی آن بود :بهطوریکه برای برگزاری انتخابات
چندین نوبت تصمیم خود را تغییر داد و حتی در مرحلهای آگهی انتخابات را چاپ و محل
اخذ آرا را مشخص کرد ،ولی در آخرین لحظه درحالیکه مردم به محلهای اعالمشده
مراجعه میکردند 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 ،س ،1ش15 ،14اسفند ،1330ص .)1در 17فروردین ۱۳۳۱سلیمان
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 بهعلت تعلل در
اتخاذ تصمیم و تبانی بهسود کاندیداهای معین صادر کرد و راجعبه تشکیل انجمن جدید
اعالم کرد که حداقل تا مدت  ۱۱روز دیگر مقدمات آن فراهم خواهد شد (روزنامۀ ندای
میهن ،س ،2ش24 ،8فروردین ،1331صص  .)2-1در تمام این مدت احمد جهانسوز،
فرماندار همدان ،سعی داشت تا بیطرفی را رعایت کند .ایشان که مدتی برای انجام امور
اداری به تهران رفته بود ،روز  ۴اردیبهشت ۱۳۳۱در میان استقبال مردم و رؤسای دولتی به
همدان بازگشت« :مردم از مراجعت فرمانداری که در مدت کوتاه ِ
ِ
خدمت خود در همهحال
بیطرفی و بینظری را رعایت کرده بود فوقالعاده خوشحال بودند؛ چراکه ایشان درمقابل
متجاوزین به حقوق اهالی و مردم ایستادگی کرده بود .حقیقت این است که پساز رفتن
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او اهالی و مردم بیم داشتند که مبادا کسانی که در انتخابات رأی نمیآورند امنیت شهر را
بههم بزنند؛ چون نتوانستند از معرفی کاندیدای خود بهنام [کاندیدای] دولتی نتیجه بگیرند»
(روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش4 ،17اردیبهشت ،1331ص.)2
احمد جهانسوز بار دیگر به برگزاری سالم انتخابات و بیطرفی خود و دولت تأکید
کرد و اعالم داشت که ادعای کاندیدای دولت بودن و امثال اینها کذب محض است.
او در ادامه بیان داشت ...« :من از همۀ تهدیدات و تطمیعها از میدان درنرفتم و ایستادگی
کردم تا با فراهمکردن وسایل آزادی و امنیت وظیفهای [را] که دولت بهعهدۀ من گذاشته
به بهترین وجه انجام دهم» (روزنامۀ فریاد همدان ،س ،1ش4 ،17اردیبهشت ،1331ص.)2
بعداز سخنرانی فرماندار ،سیدکاظم حسینی داور بهنمایندگی از جمعیت طرفداران
جبهۀ ملیِ همدان به سخنرانی پرداخت« :ما امروز به وعدۀ شما اطمینان قلبی یافته و
امیدواریم که همانگونه که تاکنون عمل کردهاید با ایجاد امنیت و رعایت بیطرفی ثابت
کنید که مجری دستور دولت هستید .ما اطمینان داشتیم که دولت در همدان کاندیدای
دسایس مردانه استقامت کرده و ریاکاران
معینی ندارد .خوشبختانه جنابعالی درمقابل همۀ
ْ
و مردمآزاران را از انجام مقاصد خویش مأیوس کردید ...شما توانستید امنیت شهر را حفظ
نموده و بت «کاندید دولت بودن» و «امنیت برهمزدن» را بشکنید» (روزنامۀ فریاد همدان،
س ،1ش4 ،17اردیبهشت ،1331ص.)4
باالخره بعداز بازگشت فرماندار ،دوباره انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل انجمن
نظارت بر انتخابات همدان در ۱۹اردیبهشت ۱۳۳۱انجام شد و افراد زیر :صاری اصالنی،
تقی شریفی ،عنایتالملک پیران ،سیدنصراهلل بنیصدر ،فتحاهللخان حبیبی ،حاجمحمد
منصور ،حسن متین ،حاجحسن بنکدار ،و احمد ایزدی بهسمت اعضای اصلی و اسماعیل
داوری ،حاجاحمد راستی ،اسماعیل اربابی ،دکتر جاللی ،حاجاحمد زارعزاده ،حاجی
تقی یوسفی ،فتحعلی نظری ،رحمتاهلل بنیصدر ،و محمدرضا غفاری بهسمت اعضای
علیالبدل انجمن نظارت بر انتخابات انتخاب شدند و فتحاهلل بنیصدر-فرزند آیتاهلل
بنیصدر -هم بهسمت نیابت این انجمن انتخاب شد (روزنامۀ مبارز همدان ،س ،1ش،23
21اردیبهشت ،1331ص)1؛ ولی این افراد برای برگزاری انتخابات عم ً
ال اقدامی نکردند.

.7نتیجه

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 گروهها
و احزاب سیاسیای شد که تا آن زمان (1331ش) سابقه نداشت .دستهجات سیاسی،
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جمعیتها ،هیئتهای حسینیهها و سازمانهای صنفی که قب ً
ال موجودیت خود را اعالم
کرده بودند ،در این زمان عم ً
ال با سخنرانی ،صدور اعالمیه و بیانیه هدایت افکار عمومی
را بهدست گرفتند .در این انتخابات طیفبندی اقشار جامعه ازجمله تجار و بازاریان
عمدۀ تحت نفوذ اتاق بازرگانی ،پیشهوران و صنوف ،فرهنگیان ،روحانیون و احزاب
مشخص شد و این اقشار با حمایت از کاندیداها یا مخالفت با آنها موضع خود را
دربرابر نهضت ملی عیان کردند .در این دوره بهطور واضح روستائیان که تا پیشازآن
تحتتأثیر و آمریت خوانین بودند و بنابه سفارش آنها به افراد خاص رأی میدادند ،با
فعالیت حزب «توده» و جمعیت طرفداران جبهۀ ملی ،مستقل از صاحبان قدرت محلی به
عرصۀ سیاست وارد شدند و روستا به محلی برای فعالیتهای 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 تحصیلکرده و روشنفکر تأکید داشتند .جمعیت طرفداران جبهۀ ملی
باهم هماهنگ عمل نمیکردند که همین رویه یکی از ضعفهای این جمعیت محسوب
میشد 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 مخالفانْ آن را دوچندان میکرد.
حزب «توده» نیز در پوشش جمعیتها و انجمنهای مختلف سعی میکرد که از
فضای ایجادشده برای گسترش نفوذ خود و عضوگیری در بین اقشار مختلف جامعه،
بهراهانداختن راهپیمایی و برگزاری اجتماعات برای نمایش قدرت و بهچالشکشیدن
برنامههای 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 بهدلیل بیعدالتی موجود و شعارهای فریبندۀ حزب
توده بود.
وجود اختالف و دودستگی بهدلیل فعالیت مخرب گروههای 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 .بدینترتیب مردم همدان در اولین انتخابات
آزاد نتوانستند نتیجۀ الزم را بهدست آورند و علت این موضوع بیتجربگی شخصیتهای
محلی و نبود مدیریت صحیح در بین آنها بود.
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Crown Jewels and Political Confliction
the reign of Ahmad Shah Qajar (1909-1925)
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Research paper

Abstract:
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 problems during Ahmad Shah's reign. To overcome financial difficulties, some statesmen and parliamentarians suggested to put to mortgage or sell the collction of Crown Jewels. With the restoration 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
the parliament, as well as the pressure of public opinion which stressed on national and cultural
value of the Crown Jewels.
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جواهرات سلطنتی درمنازعات سیاسی سال های
سلطنت احمدشاه قاجار (1304-1288ش).
سیدمسعودسیدبنکدار

1

چڪیده:

دولت ایران در دورۀ احمدشاه به مشکالت فزایندۀ اقتصادی و سیاسی دچار بود؛ ازاینرو عدهای از
دولتمردان 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 باتوجهبه 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 بهعنوان حربهای برای تخریب سلسلۀ قاجار استفاده کردند.

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

مقالـۀپژوهشے

هدف :بررسی وضعیت جواهرات سلطنتی درطولِ تحوالت سیاسی و اقتصادی دورۀ احمدشاه قاجار.
روش /رویکرد پژوهش :روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و از منابع کتابخانهای و اسناد
و مدارک آرشیوی استفاده شدهاست .در این روش پساز جمعآوری اطالعات کافی ،این اطالعات
سازماندهی و تجزیهوتحلیل شدهاست.
یافتهها و نتیجهگیری :در سیر تحوالت سیاسی پساز مشروطه جواهرات سلطنتی جزو داراییهای
دولتی شد و تحت نظارت بازوهای نظارتی نظام مشروطه قرار گرفت و رهنگذاری و فروش این
اختالفنظرهای دولت و مجلس ،فشار افکار
جواهرات برای رفع مشکالت اقتصادی کشور ،بهدلیل
ِ
عمومی ،و ارزش ملی و فرهنگی این مجموعه عملی نشد و امکان سوءاستفاده از این مجموعه
برای دولتها و شرکتهای خارجی میسر نشد .مخالفان دولت قاجار اما با هدف تخریب شاه با
شایعهپراکنی ،او را به سرقت جواهرات متهم میکردند؛ که البته بررسی اسناد و مدارک نشان میدهد
که احمدشاه در این جواهرات تصرفی نکردهاست.
کلیدواژ هها :جواهرات سلطنتی؛ احمدشاه؛ مجلس؛ مشروطه؛ اقتصاد.
استناد :سیدبنکدار ،سید مسعود .)1400( .جواهرات سلطنتی درمنازعات سیاسی سال های سلطنت
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سیدمسعودسیدبنکدار

 .1مقدمه

در دورۀ قاجار از جواهرات سلطنتی با عنوان «اسباب سلطنت» (ساروی ،1371 ،ص282؛
شیرازی (خاوری) ،1380 ،ج ،1ص55؛ ملکم ،1380 ،ص )639یاد میشد .این مجموعۀ
بسیار نفیس شامل جواهرآالت و زرینهآالتی بود که از سلسلههای پیشاز قاجار به این
سلسله رسیده بود و در این سلسله نیز از پادشاهی به پادشاه بعدی انتقال مییافت .تا پیشاز
پایان استبداد صغیر ،این مجموعه به شخص پادشاه تعلق داشت و بهطورکامل در تملک او
بود .در راستای تالشهایی که دولت مشروطه برای انتظامبخشیدن به وضعیت نابهسامان
دولت گذشته آغاز کرده بود ،ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی در سال 1327ق1909/م توسط
مرآتالممالک و بهعنوان زیرمجموعۀ وزارت مالیه ایجاد شد .براساس قانون مقرر شده
بیوتات نظارتی تاموتمام بر حفظ اموال دولتی داشته باشد .پساز
بود که ادارۀ محاسبات
ْ
پیروزی مشروطهخواهان و پایان استبداد صغیر اموالی که در گذشته از آنها با عنوان اموال
سلطنتی یاد میشد 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
میگیرد .بهدلیل نبود قانون و نظام اداری مشخص برای نظارت بر اموال دولتی تا پیشاز
مشروطه ،ازآنبهبعد 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 امامیِ جمعه ،1398 ،صص  8و .)9
باوجود مشکالت مالی برای دربار قاجار پادشاهان این سلسله (تا پایان دورۀ
ناصرالدینشاه) 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 گستردهای که در فضای سیاسی کشور ایجاد شد کارکرد
جواهرات سلطنتی و نگاه به آن درحالتغییر بود .در دورۀ مظفرالدینشاه ،محمدعلیشاه
و احمدشاه هرچند نقش سنّتی جواهرات در مراسمهایی مانند تاجگذاری حفظ شد،
ولی نقش اقتصادی این جواهرات پررنگتر شد .برای نمونه مظفرالدینشاه با ذوبکردن
زرینهآالت ،سکه ضرب کرد و از آنها بهعنوان وثیقه استفاده کرد و محمدعلیشاه هم
که دست خود را از خزانه کوتاه میدید سعی کرد جواهرات سلطنتی را بفروشد و با
وثیقهگذاشتن آنها وام بگیرد تا با منابع مالی تازه به سرکوب مشروطهخواهان بپردازد.
او همچنین پساز پناهندهشدن به سفارت روسیه سعی کرد از جواهراتی که در دستش
بود بهعنوان اهرم فشار برای بهدستآوردن حقوق بیشتر استفاده کند .با پایان استبداد
صغیر ،مشروطهخواهان با دقتی بسیار جواهرات سلطنتی را حسابرسی کردند و در روندی
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طوالنی تالشهایی را برای بازپسگیری جواهرات از شاه و کسانی که جواهرات را به
فروش رسانیده بودند و یا به گرو برداشته بودند انجام دادند؛ ولی مجددا ً برای کمک به
رفع مشکالت اقتصادی کشور مباحثی برای استفاده از جواهرات سلطنتی مطرح شد.
ازسوی دیگر باتوجهبه حساسیت و نفاست این مجموعه ،بازوهای نظارتی نظام مشروطه
بر حفاظت از این مجموعه اهتمام میورزیدند.
پیشینۀ تحقیق :دربارۀ وضعیت جواهرات سلطنتی درطو ِل تحوالت سیاسی و اقتصادی
دورۀ احمدشاه ،تاکنون پژوهشی مستقل انجام نشدهاست؛ ازاینرو تحقیق پیشِرو با استناد
به اسناد تاریخی و منابع کتابخانهای ،پژوهشی نوین محسوب میشود.

.2قیمتگذاریجواهراتسلطنتی

پساز پیروزی مشروطهخواهان و افتادن قدرت به دست آنها نهتنها مشکالت اقتصادی
گذشته به بعداز مشروطه انتقال یافت ،بلکه بحرانهای سیاسی نیز بر مشکالت اقتصادی
افزوده شد .دولت برای پرداخت هزینهها و قروض خود ،بهویژه بعداز اتفاقات منجر
به خروج محمدعلیمیرزا از کشور ،دچار بیپولی و رکود اقتصادی زیادی شده بود و
دول روس و انگلیس نیز برای زیر فشار قراردادن دولت ایران از این اهرم فشار استفاده
خروج محمدعلیمیرزا از کشور ،هیئتمدیره 1رأی داد که چون
ِ
میکردند .در همان ایامِ
کشور منابع درآمد زیادی ندارد ،برای تأمین پول برای انجام اصالحات ،جواهرات سلطنتی
را گرو بگذارند .بدینمنظور هیئتمدیره ،پساز انجام تحقیقات ،جواهرشناسی فرانسوی
را از بین افراد پیشنهادشده انتخاب کرد تا جواهرات سلطنتی را تقویم 2و کارشناسی کند.
قرار بود این کارشناسی درحدود یک ماه و با هزینهای معادل بیستوپنج هزار فرانک
قوم انتخابشده ،مسیو ژرژ فالکونبرگ بود که سفیر ایران در پاریس
فرانسه انجام شودُ .م ِّ
(عبدالصمدخان ممتازالسلطنه) او را به وزارت امورخارجه معرفی کرده بود .او در ربیعاالول
1328ق1910/م به تهران رسید (استادوخ ،1328 ،ک ،65پ ،2صص ،31 ،30 ،28 ،25
 .)32البته در این قیمتگذاری بنابه صالحدید امنای دولت و دربار ،جواهرات معروف
موجود در خزانۀ جواهرات سلطنتی ایران نظیر دریای نور ،تاج کیانی ،تخت طاووس و
قوم برای معاینه و قیمتگذاری ،به رؤیت او نرسید و
تخت نادری برخالف میل شدید ُم ِّ
قوم فرانسوی شد .حضور کارشناسان
قیمتگذاری نشد و این موضوع باعث ناراحتی ُم ِّ
فرانسوی در جریان قیمتگذاری جواهرات سلطنتی در ایران باعث شده بود که آنها
طی مراجعات مکرر ،خرید جواهرات سلطنتی ایران را خواستار شوند .سفیر ایران نیز

 .1در پساز سقوط استبداد صغیر ازآنجاکه
مجلس شورای ملی برای تشکیل دولت
قانونی وجود نداشت ،از گردانندگان امور
کشور که متشکل از مرشوطهخواهان بودند
تا ایجاد کابینه و دولت قانونی برای مدتی
تحت عنوان هیئتمدیره یا هیئتمدیرۀ
موقت یاد میشد.
 .2تقویم :برآورد (قیمت)؛ تخمین؛ ارزیابی.
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باتوجهبه شنیدههای خود از مسیو فالکونبرگ مبنیبر تصمیم دولت ایران برای رهنگذاردن
این تصمیمی
جواهرات در مرحلۀ اول و سپس فروش آنها در گام بعدی بیان داشت که ْ
مناسب است و برای رفع فوری مشکل بیپولی باید ابتدا بخشی از جواهرات را به رهن
گذاشت تا فرصتی مناسب برای بازاریابی و عرضۀ کامل جواهرات فراهم شود (استادوخ،
 ،1328ک ،15پ ،1ص.)127
جواهرات تعیین دقیق قیمت جواهرات ضروری بود،
ازآنجاکه برای وثیقه قراردادن
ْ
هیئت موقت ،هزینۀ کارشناسی را قبول کرد؛ ولی برای آنکه 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 تکتک اشیاء را روی کاغذ بنویسد و به
مأموران دولت تحویل بدهد (تقیزاده ،1368 ،ص .)148بنابه تشخیص وزارت دربار تمام
صورتهای جواهرات که درحدود بیست میلیون فرانک تقویم شده بودند بهصورت
محرمانه در صندوقهای جواهرات خزانۀ اندرون قرار داده شدند (استادوخ ،1328 ،ک،15
پ ،1ص127؛  ،1328ک ،65پ ،2صص .)55 ،29 ،17
دعوت از کارشناس فرانسوی و تقویم جواهرات و احتمال فروش جواهرات
سلطنتی ،مأموران دولتهای خارجی بهویژه روس و انگلیس را هم به تکاپو انداخته
بود تا اگر بتوانند از این نمد کالهی برای دولت متبوع خویش تهیه کنند؛ ازاینرو آنها
در گزارشهای محرمانۀ خود ،اخبار دریافتی مربوط به قیمتگذاری جواهرات سلطنتی
ایران را به دولتهای خویش مکاتبه میکردند .سفیر روسیه در واکنش به این امر ،در
گزارش خود به مقامات روسی نوشت« :دولت مرکزی [ایران] با روزی سه هزار تومان،
دو هزار تومان از ضرابخانه [و] روزی حدود یکهزار تومان از درآمد دروازههای
شهر پابرجاست؛ بهجز آن ،دارائی دولت عبارت است از سهم شرکت در تأسیسات نفتی
دارسی و جواهرات خزانۀ سلطنتی .برای اولی تا یک کرور به دولت پیشنهاد شدهاست.
ارزش [این] جواهرات بهزودی تعیین خواهد شد؛ چون یکی از مهمترین قیمتگذاران
پاریس برای تعیین قیمت جواهرات دعوت شدهاست ،زیرا دولت ایران مایل است افزایش
قیمت را ثبت کند (تا  50کرور) .چون تمایل دولت به معاملۀ مالی با اشخاص مشاهده
شد ،هیئتهای نمایندگی روس و انگلیس روز دوم مارس [ ]...اعتراضی برضد هرگونه
جداکردن هر منبعی از درآمدهای دولتی تا پایانیافتن تعهدات کوتاهمدت پیشین ایران
دربرابر انگلیس و روسیه به دولت دادند» (کتاب نارنجی ،1368 ،صص  68و .)69
در چنین فضایی جواهرشناس فرانسوی به تقویم جواهرات ادامه داد .طبق اطالعاتی
که سفیر روسیه مخابره کرد ،جواهرشناس فرانسوی باوجود محدودیتهایی که دولت
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ایران برای جلوگیری از تعیین قیمت کلی جواهرات سلطنتی و محرمانهماندن رقم آن
انجام داده بود ،به سفیر فرانسه بیان داشت که تصور میکند َدراِزای تمام آنچه او دیدهاست
میتوان مبلغ بیست میلیون فرانک دریافت کرد .او بهگفتۀ خودش قیمتها را در سطحی
بسیار پایین قرار داده بود و برای سنگهایی که نمیتوانسته بود قیمتی تعیین کند ،حداقل
بها را منظور داشته بود (کتاب نارنجی ،1368 ،صص .)89 ،88 ،85 ،82
قیمت بیست میلیون فرانک مذکور البته هیچگاه ازسوی هیچ منبع رسمی اعالم نشد
و مشخص نشد که این مبلغ درمقابل چهمیزان از موجودی مجموعۀ جواهرات سلطنتی
ایران بیان شدهاست .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؛
تقیزاده ،1368 ،ص .)148البته همانگونه که پیشتر هم بیان شد چون آثار زبدۀ مجموعه
را به قیمتگذار نشان نداده بودند ،این ارقام تخمینی چندان دقیق و مطمئن بهنظر نمیرسد.

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

با تشکیل مجلس دورۀ دوم ،بر سر موضو ِع وامگرفتن درمقابل جواهرات بین وکالء
دودستگی ایجاد شد .در یک طرف نمایندگانی مانند نواب و سیدنصراهلل با گروگذاشتن
جواهرات مخالف بودند و در طرف دیگر نمایندگانی مانند تقیزاده با گروگذاشتن
جواهرات موافق بودند؛ وزرای دولت هم در گروه موافقان بودند .مخالفان برای نشاندادن
مخالفت خود ،بهحالت قهر چند روز در جلسات مجلس حاضر نشدند و اظهار داشتند:
«اینهمه مذمت به محمدعلیمیرزا برای گروگذاشتن جواهرات و آنهمه بدگوئی ،پس
برای چه بود؟!» (عینالسلطنه ،1377 ،ج ،4ص .)2823ازطرف دیگر افکار عمومی هم با
گروگذاشتن جواهرات سلطنتی و دریافت وام خارجی مخالف بود (کتاب نارنجی،1368 ،
صص  .)91 ،90 ،79در 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 ،
ک ،44پ ،5ص.)17
در تلگرافی رمزی به پاریس ،گفته شده بود که مقداری از جواهرات تقویمشده را
قوم در یکی از بانکهای خارجی به گرو بگذارند و پنج میلیون فرانک
براساس قیمت ُم َّ
با فرع صدی پنج دریافت کنند .در این پیشنهاد حتی گفته شده بود که میتوان جواهرات
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را سربهمهر نزد بانک شاهنشاهی در تهران به امانت سپرد (استادوخ ،1329 ،ک ،52پ،45
ص .)76بروز این شایعات باعث شده بود تا خریداران جواهر پیشنهادهای خود را برای
خرید جواهرات سلطنتی به سفارتخانههای ایران عرضه دارند .برای نمونه شارلنامی 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 بانکهای فرانسوی را ضامن قرار دهد (استادوخ ،1329 ،ک ،15پ،3
صص  16و  .)22بااینهمه ،طرح بهوثیقهگذاشتن و یا فروش جواهرات سلطنتی در آن
زمان تحتتأثیر 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 همراهینکردن دولت روسیه و انگلیس برای برونرفت از این بحران ،دوباره
موضوع استفاده از جواهرات سلطنتی مطرح شد .سفیر ایران در لندن در تلگرافی رمزی
بهتاریخ 24شعبان1330ق8/آگوست1912م به وزارت خارجه نوشت که دولت روس و
انگلیس برای مساعدت به دولت ایران اقدامی نخواهند کرد؛ زیراکه آنها بیان میدارند
که عم ً
ال دولت مقتدری در این دوره در ایران وجود ندارد و اگر هم که این دولتها 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 امکانپذیر نیست .برایناساس سفیر ایران در لندن ،میرزامهدیخان عالء (مشیرالملک)
پرسیده بود« :علت چیست که از جواهرات استفاده نمیشود؟ عقیدۀ تمام خیرخواهان بر
جواهرات اَس َل ِم
این است که در این موق ِع تنگ و اجتناب از شرایط مهلک ،استفاده از
ْ
شقوق است» (استادوخ  ،1330ک ،25پ ،38صص  9و  .)10سفیر ایران در واشنگتن نیز
در نامهای بهتاریخ 23ربیعالثانی1330ق11/آوریل1912م به وزارت امور خارجه ،ضمن
برشمردن وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و صحبت از گرانی و بیپولی و پریشانی
اوضاع مملکت بیان داشته بود که در واشنگتن شایعه شدهاست که دولت ایران قصد دارد
مقداری از جواهرات سلطنتی را بهمبلغ پنجاه هزار تومان نزد بانکهای روسیه و انگلیس
به رهن بگذارد؛ ولی هنوز این امر مقدور نشدهاست .او در ادامه اضافه کرده بود که اگر
دولت تصمیم دارد جواهرات را بفروشد یا رهن بگذارد ،بهترین مکان برای فروش و
عرضهداشتن این جواهرات آمریکا خواهد بود .او در پایا ِن نامۀ خود پیشنهاد داده بود که تا

38

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

جواهرات سلطنتی درمنازعات
سیاسی سال های ...

متموالن آمریکایی به ییالق نرفتهاند و پراکنده نشدهاند میبایست دربارۀ فروش جواهرات
تصمیمگیری کرد .خوشبختانه پاسخ دولت ایران به این پیشنهادها منفی بود و این شایعات
را تکذیب کرد (استادوخ ،1330 ،ک ،21پ ،2صص .)8-4
سرادوارد گری ،وزیر خارجۀ بریتانیا ،در تلگراف خود به سرجارج بیوکانان در تاریخ
8اوت1912م24/شعبان1330ق نوشت« :دسته[ای] برای خرید جواهرات دولتی ایران
تشکیل شدهاست و به ما هم دراینباب رجوع شدهاست .اگر دولت ایران مایل به فروش
باشند ،تکلیف دولتین این نیست که از آنها ممانعت کنند؛ بلکه خود ُم ِم ِّد این کار شده و
معاملۀ مذکور را در تحت بعضی شرایط تسهیل نمایند؛ وگرنه فروش آنها از روی تقلب
بهعمل آمده و به هیچکس فایدهای نخواهد رسید .فع ً
ال بهطور بد ،در امور ،دور و تسلسلی
ِ
دولت مشا ٌرالیها
حاصل شده ،هیچکس حاضر پولدادن به دولت ایران نیست؛ مگر آنکه
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 مساعدههای جزئی خود را از آن
ِ
مصرف باقیِ پول بعضی شرایط قرار دهند» (کتاب آبی ،1369 ،ص.)1876
برداشته و برای
فردای آن روز در 9اوت1912م1331/ق سرجارج بیوکانان در تلگرافی در پاسخ به
پیشنهاد سرادوارد گری بیان داشت ]...[« :مسیو سازانف ارائۀ طریق شما را کام ً
ال تصویب
میکند 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 میتوانیم خاطرنشان نماییم که اگر فروش آنها به ما واگذار
شود ،جواهرات مذکور بهقیمت بهتری به فروش خواهد رسید تاآنکه خود دولت با این
ورشکستگیِ حالیه درصدد تحصیل خریداری برآیند» (کتاب آبی ،1369 ،صص 1876
و  .)1877خوشبختانه باوجود اقدامات دولتین روس و انگلیس ،دولت ایران چندان به
فروش جواهرات سلطنتی روی خوش نشان نداد و این طرح عملی نشد (کتاب آبی،
 ،1369ص.)1906
طبق نوشتۀ یسلسون براساس آنچه در اسناد آرشیو ملی آمریکا انعکاس یافتهاست،
دوباره موضوع وثیقهگذاشتن جواهرات سلطنتی ایران برای دریافت وام مطرح شد .کالدول
سفیر آمریکا در تهران پساز 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 تقریب ًا 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 ِ
های درحال جنگ اروپا به پرداخت این وام
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به ایران حاضر شدهاند؛ ولی حکومت ایران ترجیح میدهد این پول را از ایاالت متحدۀ
آمریکا دریافت کند .درضمن جواهراتی بهارزش تقریبی سیوپنج میلیون دالر پشتوانۀ این
وام است که میتوان مستقیم ًا آنها را خرید و یا بهطور جنبی بهعنوان پشتوانه پذیرفت.
مذاکرات کام ً
ال محرمانه انجام شود .در تحقیقی که خزانهداری کنگره انجام
قرار بود این
ْ
داد معلوم شد که کانون بانکداری ردموند و شرکاء در نیویورک مایل است در این معامله
شرکت کند؛ ولی طبیعت ًا عالقهمند است بداند که موقعیت جواهرات و محل نگهداری آنها
کجاست .سفیر پاسخ داد که جواهرات در تهران است و دولت ایران مایل است آنها را
ارزیابی کند و سپس میتوان آنها را با هدف حفاظت بهتر با کشتی به نیویورک یا هر جای
دیگر فرستاد .ایرانیان وامی سیساله بهمبلغ ده میلیون دالر و با سود  4درصد میخواستند؛
درصورتیکه کالدول احساس میکرد وامدهندگان میتوانند بهره را تا  5درصد هم افزایش
دهند .این مذاکرات محرمانه نهایت ًا در ماه مه 1916م1334/ق بهدلیل دخالتهای دول
روس و انگلیس در امور مالی ایران قطع شد و به نتیجهای نرسید (یسلسون ،1368 ،صص
 191و  .)192آنچه ذکر شد براساس اسناد نقلشده از دولت آمریکاست و در منابع داخلی
مطلبی مربوط به جریان وام مذکور تاکنون مشاهده نشدهاست.
بااینهمه اندیشۀ فروش جواهرات سلطنتی و بهرهبرداری مالی از آنها تا اواخر دورۀ
قاجار در میان عدهای از متصدیان امور وجود داشتهاست؛ بهگونهای که در سندی مربوط به
سال 1343ق1924/م ،از فروش جواهرات سلطنتی بهمبلغ هفت میلیون لیره برای ساخت
راهآهن صحبت میشود .نویسندۀ این سند در نامهای به رئیس مجلس با این نظر مخالفت
میکند و ضمن تأکید بر ارزش تاریخی و ملی این مجموعه مینویسد« :وقتیکه شروع به
فروختن بشود این قیمت را نخواهد آورد [ ،]...زیرا نصف مخارج راهآهن را درنمیآورد
و آنچه بهدست بیاید تفریط خواهد شد» (متما-144-44-31 ،م).
باری ،خوشبختانه در هیچیک از موارد مذکور جواهرات سلطنتی بار دیگر (بعداز
اتفاقات دورۀ محمدعلیشاه) به وثیقه نرفت .حساسیت زیاد افکار عمومی به جواهرات
سلطنتی در این ایام ،یکی از دالیل اصلی ناکامی طرفداران طرح بهوثیقهگذاشتن جواهرات
سلطنتی بود .این حساسیت عمومی و ترس از واکنشهای متعاقب آن ،دولتیان و گروههای
طرف معامله را بسیار محتاط میکرد؛ خاصه آنکه عملیشدن یکچنین طرحی براساس
قانون اساسی مشروطه ،مستلزم تصویب آن در مجلس شورای ملی و بهدنبال آن علنیشدن
این موضوع بود.
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 .4تالشهای ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی برای حفظ جواهرات سلطنتی

در جریان فتح تهران و امور مربوط به خروج محمدعلیشاه از کشور و رسیدگی به وضعیت
جواهرات دولتی توسط هیئتمدیرۀ موقت ،جواهرات دولتی تاحدزیادی نظم و ترتیب
یافت و صورتهای جدیدی از جواهرات موجود در خزانه تهیه شد .در این اقدامات،
تمام جواهرات از بخشهای مختلف بیوتات جمعآوری شد و پساز صورتبرداری ،در
خزانۀ اندرون قرار داده شد .تنها مقداری از جواهرات برای مصارف روزمرۀ احمدشاه
جدا شد و با ثبت و سند به رئیس صندوقخانه تحویل داده شد .ولی این نظم و ترتیب
زیاد دوام نیاورد؛ بهطوریکه پساز مدتی در جریان تاجگذاری احمدشاه بخش مهمی از
جواهرات از خزانۀ اندرون استخراج شد و موقع بازگرداندنْ بهدلیل رعایتنشدن نظم
سابق به بینظمی دچار شد (ساکما ،240/7126 ،ص.)108
ازسوی دیگر احمدشاه نیز در موارد متعددی استخراج تعدادی از جواهرات از خزانۀ
اندرون و صندوقخانه را درخواست کرده بود .این جواهرات پساز استخراج ،بدون ارائۀ
قبض و سند و تنها با درخواست شفاهی شاه به او و خزانۀ اندرونش تحویل شده بود.
جواهرات استخراجشده از خزانۀ اندرون ،در سال 1333ق1915/م شامل جواهراتی نظیر
انگشترهای جواهر و تسبیحهای مروارید فوقالعاده ارزشمند بود (ساکما،240/7126 ،
صص .)126 ،125 ،102
این جریانات موجب نگرانی رئیس ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی شده بود .ادارۀ
محاسبات بیوتات دولتی را مرآتالممالک در سال 1327ق1909/م بهعنوان زیرمجموعۀ
بیوتات بر حفظ
وزارت مالیه ایجاد کرد .براساس قانونْ مقرر شده بود ادارۀ محاسبات
ْ
اموال دولتی تاموتمام نظارت داشته باشد (سیدبنکدار و امامیِ جمعه ،1398 ،ص .)8یکی
از اولین گزارشها دررابطهبا این بینظمیها نامهای است که در آن رئیس ادارۀ محاسبات
بیوتات دولتی (موسی مرآتالممالک) به وزیر مالیه متذکر میشود که هدایای ارسالشده
از سراسر جهان برای تاجگذاری احمدشاه به دولت تعلق دارد؛ ولی بااینهمه وزارت
دربار صورتی از این هدایا را به ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی ارائه نکردهاست (ساکما،
 ،240/7126صص .)113 ،112 ،111 ،106
مرآتالممالک در ادامۀ گزارشهایش به وزیر مالیه ،در نامهای بهتاریخ 1332ق1914/م
به جواهراتی اشاره کرد که از خزانۀ اندرون خارج شده بود و بنابه دستور شاه به
صندوقخانه تحویل شده بود .بنابر گزارش مرآتالممالک ،براساس ابالغیۀ وزارت دربار
و بدون هماهنگی با ادارۀ محاسبات بیوتات برخی جواهرات در صندوقخانه شکسته
شده بود و یا تغییر شکل داده شده بود و از آنها جواهرات تازهای ساخته شده بود؛ مث ً
ال
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ب ُن َقط :دستخطی که
 .1دستخط آفتا 
مانن ِد ذراتِ آفتاب زیبا و درخشان است.
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انگشتر را به سنجاق یا سنجاق را به انگشتر تبدیل کرده بودند .مرآتالممالک در توضیح
روند متداول در بیوتات دربار برای انجام چنین تغییراتی ،نوشت که برای تبدیل جواهرات
ابتدا دستخط شاه برای مستوفی بیوتات فرستاده میشد و مستوفی پساز بررسی ،آن را
بن ُ َق ِ
در اسناد ثبت میکرد« :رسم این بوده که قبلاز اقدام ،دست ِ
خط آفتا 
ط 1ملوکانه برای
ضبط دست ِ
ِ
مطاع مستوفی
خرج مستوفیِ بیوتات صادر [میشده] و پساز
سن ِد
خط جهان ْ
ِ
عملِ سند خرج به صندوقخانه یا سایر بیوتات خاصه داده و در جزو ثبت و سررشته،
اینقبیل تغییر و تبدیالت را بهاصطالح اهل سیاق تعرض و یادداشت میکردهاند 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 خودسرانهای نظم چندسالهای که
ادارۀ محاسبات بیوتات برای جواهرات دولتی برقرار کرده بود بر هم خوردهاست و با ادامۀ
این روند ،او از خود و ادارهاش درقبال این بینظمیها سلب مسئولیت میکند .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 .)110 ،108 ،107
باوجود این تأکیدات ،براساس اسناد موجود مشخص میشود که عم ً
ال تغییر رویهای
برای اصالح بینظمیها روی نمیدهد؛ چراکه رئیس ادارۀ محاسبات ناامید از وزارت
مالیه ،گزارشی مفصل دربارۀ نابهسامانیهای بیوتات سلطنتی به وزیر دربار ارسال میکند.
او بیان میدارد« :ترتیب و اوضاع حالیه بهمراتب از هر دوره[ای] که تصور شود بینظمتر و
مغشوشتر است و شاید تاکنون [در] هیچ عصری عملِ اثاثه و اموال دولتی اینطور بینظم
و بیصاحب [و] بیپرسش [و] بدون مسئولیت نبودهاست» (ساکما ،240/7126 ،ص.)121
او دربارۀ وضعیت جواهرات خزانۀ اندرون و صندوقخانه توضیح داد که مقداری از
جواهرات که از ربیعاالول 1332ق تا ذیالحجۀ 1333ق1914 /م1915-م از خزانه
استخراج شدهاست ،تاکنون بالتکلیف و بدون ثبت و سند باقی ماندهاست .مرآتالممالک
توضیح داد که احمدشاه در جمادیاآلخر 1335ق1917/م بخش زیادی از جواهرات را
ِ
جواهرات
به رئیس صندوقخانهاش (عدلالسلطنه) تحویل داده بود؛ بااینحال مقداری از
استخراجشده کسر بودند و افزون بر آن ،صورت جواهرات تحویلدادهشده به صندوقخانه
نیز به ادارۀ محاسبات اعالم نشده بود (ساکما ،240/7126 ،صص  122و .)123
در هشت برگه ،صورت ِ
دقیق  75قلم جواهراتی که طی ده مرتبه مراجعه به خزانۀ
اندرون استخراج شدهاند ،در تاریخ 6ربیعاالول1339ق18/نوامبر1920م ثبت شدهاست .در
تاریخ 21جمادیاآلخر1335ق1917/م احمدشاه قاجار  108قطعه از جواهرات نفیس را
طی صورت دقیق یازدهصفحهای به رئیس صندوقخانه تحویل داد .این جواهرات شامل
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ِ
جواهرات استخراجشده از خزانۀ اندرون بود (ساکما،
جواهرات صندوقخانه و همچنین
مصاحبۀ تاریخ شفاهی با نصرتاهلل خازنی ،شمارهثبت مصاحبه ،673 :در تاریخ 82/4/1
توسط نیکنفس ،ضمیمۀ شمارۀ .)164
رئیس محاسبات بیوتات بیشت ِر این نابهسامانی را از چشم وزارت دربار میدید
و این نکته را در گزارشی به وزیر مالیه اعالم داشت (ساکما ،240/7126 ،صص
 .)120 ،119 ،118 ،117پاسخ وزیر مالیه به مرآتالممالک ارائۀ گزارشهای مجدد
بود (ساکما ،240/7126 ،صص  104و )114؛ بهگونهای که مرآتالممالک جواب داد:
«گاهوبیگاه کتب ًا و شفاه ًا هر امری را بهعرض رسانیدهاست؛ بالغرض اینکه یک یا چند
صورت دیگر هم تقدیم بشود ،پساز مدتی مفقود و بالاثر خواهند ماندَ ...واِالّ این مبادلۀ
ت ُکش هرگز نخواهد گذارد که کوچکترین امری صورت
کاغذ و این بحرانهای مملک 
اصالح پذیرد ،چنانکه تابهحال هم نگذارده و نخواهد گذارد» (ساکما،240/7126 ،
صَ « )118وا ِ ّل مادام که مقصود مبادلۀ کاغذ باشد کماکان تعویق و تعطیل برقرار خواهد
بود» (ساکما ،240/7126 ،ص.)115
تا سال 1340ق1922/م دیگر صحبت عمدهای از جواهرات سلطنتی به میان نیامد؛
بااینهمه چنانکه در مطالب پیشرو بدان پرداخته خواهد شد ،هنوز تکلیف برخی از اقالم
جواهرات روشن نشده بود.

 .5نقش مجلس چهارم در حفظ و نگهداری جواهرات سلطنتی

در این سال دوباره بحث رسیدگی به جواهرات بهطور جدید در مجلس شورای ملی
مطرح شد .مشروطهخواهان و نمایندگان ملت پساز واقعۀ پناهندگی محمدعلیشاه به
سفارت روسیه ،با پیگیریهای خود توانستند یکی از مهمترین نمادهای سیاسی قدرت
پادشاه و پشتوانۀ مالی و اقتصادی او را در اختیار خود قرار دهند .وکالی مجلس همچنین
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  4دلو1300ق25 /جمادی
االول1340ق24/ژانویۀ1922م) 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
آنها سندی تحویل نداده بود و مقرر شد تا رئیسالوزراء بهتوسط شاهزاده شهابالدوله
از شاه تقاضا کند که اسناد مربوط به تحویل جواهرات نزد خودش را امضاء کند (متما،
ب ،6876ص .)106دو روز بعد ،رئیسالوزراء 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 دادهاست که این جواهرات فع ً
ال در سویس [سوئیس] است و چون امکان
دسترسی به آنها نیست ،تحویل صورت دقیق نیز مشکل مینماید .او خواستار آن شده
بود که بعداز سفر به سویس ،اسناد را تحویل دهد؛ بااینهمه شاه گفته بود درصورت اصرار
دولت به هر وسیلهای اسناد را تهیه میکند .رئیسالوزرا به شاه پاسخ داده بود که چون
این موضوع هماکنون مطرح شدهاست 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 نداشتهاند .ولی رئیسالوزراء براساس اطالعات ادارۀ
محاسبات بیوتات بیان داشته بود که تنها ارزش سه رشته از تسبیحهای مروارید از میان
این جواهرات سه کرور است .شاه ارزش این تسبیحها را هفتادوپنج هزار تومان اعالم کرد
و افزود من اقرار میکنم که این تسبیحها در نزد من است .شاه پساز مذاکرات بسیار و
دربرابر اصرار رئیسالوزراء دربارۀ ارائۀ قبوض جواهرات ،گفته بود اسناد را قبلاز حرکت
سفر فرنگ تحویل خواهد داد .بااینهمه در فردای روز حرکت نیز اسناد را تهیه نکرده
بود و گفته بود اسناد را در کرمانشاه به وزیر جنگ خواهد داد .ازاینرو به وزیر جنگ
تلگراف زده شد که اسناد مربوطه را از شاه درخواست کند (متما ،ب ،6876ص .)107در
 11برج دلو وزیر جنگ تلگراف زد که شاه در کرمانشاه گفتهاست که اسناد را در قصر
شیرین تحویل خواهد داد .رئیسالوزراء نیز در تلگرافی به وزیر جنگ پیگیری مجدانه برای
دریافت اسناد جواهرات را خواستار شد (متما ،ب ،6876ص.)113
ازطرف دیگر باتوجهبه انجامنشدن اقدامی مؤثر ،نمایندگان مجلس شورای ملی طرح
سؤال از دولت را عملی کردند .حاج شیخ اسداهلل ،و حاجمحمدتقی وکیلالرعایا ازجمله این
نمایندگان بودند که در هفتادودومین جلسۀ مجلس چهارم ،مورخ ششم حوت 1300ش25/
فوریۀ1922م از رئیسالوزراء (مشیرالدوله) وزیر مالیه دربارۀ وضعیت جواهرات سلطنتی
سؤال کردند (صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ 72؛ کمام،
2/130/3/1/97/1؛ 2/130/3/6/97/11؛ 4/29/16/1/14؛ متما132-2-4-15/1 ،م).
در این سؤال پرسشهایی در چند بخش دربارۀ جواهرات سلطنتی تنظیم شده
بود .پرسشهایی نظیر چگونگی روند بازپسگیری جواهرات از شاه سابق ،آزادسازی
تجار و بانک استقراضی ،جواهرات فروختهشده توسط کامرانمیرزا،
جواهرات از وثیقۀ ّ
فضای نامناسب و مرطوب محل نگهداری جواهرات و حتی پرسشهایی دربارۀ میزان
و مقدار جواهرات سلطنتی و وضعیت نگهداری جواهراتی که هیئتمدیرۀ وقت برای
استفاده در مراسم تشریفات به احمدشاه اختصاص داده بود (مشروح مذاکرات مجلس
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شورای ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ 72؛ کمام12/34/6/1/29 ،؛ عینالسلطنه ،1377 ،ج8
صص 6346 ،6345؛ اسناد روحانیت و مجلس ،1375 ،ج ،2ص141؛ متما-4-15-17 ،
132-2م).
ارباب کیخسرو در بخشی از سخنان خود به ذکر جزئیاتی دقیق از جواهرات کسرشده
و بالتکلیف پرداخت که بهنظر میرسید این اطالعات دقیق ازسوی ادارۀ محاسبات بیوتات
ِ
دقیق دوازده قطعه از جواهرات خارجشده از
بهدست او رسیدهاست .او ضمن توضیح
خزانه بیان داشت« :شنیده میشود در ظرف سنوات اخیره یک جعبه از جواهرات ایران در
یکی از بانکهای سویس بهاسم عباسنام امانت سپرده شدهاست .آیا دولت از آن جعبه چه
اطالع دارد و آن جعبه را کی سپردهاست؟» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ
چهارم ،جلسۀ 72؛ متما132-2-4-16/1 ،م).
در جلسهای که بدینمنظور تشکیل شد ،رئیسالوزرا با بیان اینکه از قبل به او اطالع
داده نشده بود که نمایندۀ مزبور وارد جزئیات مربوط به جواهرات سلطنتی خواهد شد ،از
مفصل امتناع ورزید و فقط بهطورکلی بیان داشت« :کمیسیونی برای
دادن پاسخهای دقیق و ّ
رسیدگی به خزانۀ دربار و همچنین ذخایر سلطنتی معین خواهد شد و تحقیق خواهند نمود
محلهایی که ذخایر هست مناسبت دارد یا ندارد؟ [ »]...و از نمایندگان خواست تا بقیۀ
سؤاالتشان دراینباره را به دولت بدهند تا نتیجه به عرض مجلس برسد (صورت مذاکرات
مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ 72؛ متما132-2-4-16 ،م) .رئیس مجلس در 13
حوت سؤاالت ارباب کیخسرو را به ریاست وزراء و بهدنبال آن وزارت مالیه ارسال کرد
(ساکما ،240/19987 ،صص  89و .)91
نمایندگانی که از پاسخهای رئیسالوزراء قانع نشده بودند ،در جلسات بعدی مجلس
هم پاسخگویی و رسیدگی رئیسالوزراء به این موضوع را خواستار شدند .ارباب کیخسرو
در جلسۀ  77مجلس در سال 1340ق1921/م اعتراض خود را به پاسخگونبودن بهموقع
رئیسالوزراء 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  .)77در این نامه ،ریاست وزراء از آقایان مساوات ،حاج شیخ اسداهلل و ارباب
کیخسرو دعوت کرد تا درصورت تصویب مجلس شورای ملی ،ازطرف این مجلس
بهعضویت کمیسیون رسیدگی به جواهرات و ذخایر سلطنتی منصوب شوند (کمام،
 .)4/24/11/1/8ازسوی هیئت وزرا نیز وزیر دربار ،وزیر جنگ ،وزیر مالیه ،مرآتالممالک
و مفتاحالملک انتخاب شدند (ساکما ،240/19987 ،ص.)90
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اخبار این مذاکرات و تصمیم مجلس برای رسیدگی کمیسیون به جواهرات سلطنتی
به گوش شاه نیز رسیده بود و موجب شده بود که او در سفر فرنگ مکررا ً دربارۀ
اقدامات کمیسیون و علت تصمیم به جابهجایی محل نگهداری جواهرات از رئیسالوزراء
(مشیرالدوله) سؤال کند .مشیرالدوله به شاه پاسخ داد که تصمیم به تغییر محل جواهرات
بهعلت رطوبت زیاد مکان فعلی و در همان فضای خزانۀ اندرون است .او دربارۀ رسیدگی
به ثبت و صورتهای جواهرات نیز همکاری وزیر دربار را خواستار شد (متما ،ن،55250
ن ،55252ن ،55253ن ،55254ن )55255و تأکید کرد که برای «اِسکات وکال و افکار،
معجل بشود» (متما ،ن.)55251
الزم است اقدام ّ
این اقدامات مختصر هم نتوانست جلوی اعتراضات نمایندگان مجلس را بگیرد.
ازاینرو حدود چهل تن از نمایندگان مجلس بهرهبری کیخسرو شاهرخ در واکنش
به پاسخندادن دولت و وزراء ،در نامهای بهتاریخ 20حوت1300ش11/مارس1922م
پیشنهادی چهارمادهای را برای تصویب مجلس شورای ملی به رئیس مجلس تقدیم کردند.
در میان اسامی این نمایندگان نامهای کیخسرو شاهرخ و مساوات (از اعضاء کمیسیون
رسیدگی به جواهرات) ،ملکالشعرا بهار ،و امینالتجار اصفهانی به چشم میخورد .در متن
این نامه آمده بود ...« :ثانی ًا به تمام مأمورین دولت علیه در داخله و خارجه تلگراف و کتب ًا
امر شود آنچه از کتب و ذخایر دولتی ایران در هرکجا و نزد هرکسی بیابند اقدام در استرداد
و ایصال به دولت ایران نمایند.
ثالث ًا درحدود هر جزء از سؤال مذکور فوق و آنچه نیز عالوهبرآن از اشیاء و ذخایر
و جواهرات و اسناد دولتی در هر بانک و نزد هرکس باشد اهتمام شود بهفوریت 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 شودَ ،وا ِ ّل از هرگونه دارائی آنها که
کفایت بهمیزان آن اشیاء و اموال نماید توقیف شود و رفع آن توقیف موکول به اخذ تمامِ
و کما ِل هر جزئی از اجزاء آنچه نزدشان بوده و یا درصورت تفریط موقوف به تأدیۀ تمام
و کمال [تمامکمال] اصلوفرع قیمت صحیح آن خواهد بود.
رابع ًا در ظرف اق ً
ال یک ماه از این تاریخ دولت نتیجۀ اقدامات خود را رسم ًا به مجلس
شورای ملی اعالم فرماید [( »]...کمام12/34/6/1/29 ،؛ مشروح مذاکرات مجلس شورای
ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ  .)78تهدید نمایندگان باعث شد که مقامات دولتی با نمایندگا ِن
امضاکنندۀ پیشنهاد مذاکره کنند .بر همین اساس ارباب کیخسرو طی نامهای بهتاریخ
23حوت1300ش14/مارس1922م به رئیس مجلس شورای ملی اعالم کرد که چون قرار
است رئیسالوزراء با نمایندگان امضاءکنندۀ نامه گفتوگو کند ،لذا بررسی این موضوع از
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دستور جلسۀ مجلس خارج شود (کمام.)4/14/6/8/639 ،
ولی ظاهرا ً گفتوگوهای دولت و نمایندگان در جلسۀ  90دورۀ چهارم مجلس
شورای ملی به نتیجهای نرسید؛ چراکه چند روز بعد (29حمل1301ش1922/م) ارباب
کیخسرو در نامهای دیگر به ریاست مجلس شورای ملی تقاضا کرد که ظرف مدت یک
هفته ،رئیسالوزراء برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود و درغیراینصورت آن پیشنهاد
چهارمادهای ،در مجلس طرح و تکلیف آن در مجلس معین شود (کمام.)4/14/6/8/379 ،
در همین روزها گزارش سیزدهصفحهای رئیس محاسبات بیوتات سلطنتی
(مرآتالممالک) حسب درخواست مجلس شورای ملی از وزارت مالیه به مجلس تقدیم
شد .رئیس بیوتات سلطنتی در این گزارش وضعیت بخشهای مختلف بیوتات سلطنتی
(نظیر کاخها ،انبارهای سلطنتی ،کتابخانۀ سلطنتی ،اسناد دولتی و جواهرات سلطنتی) را
ارائه داد .در مسئلۀ جواهرات سلطنتی بیان شده بود که جواهرات اصوالً در دو قسمت
نگهداری میشود :بخش اول جواهراتی است که برای استفادۀ احمدشاه اختصاص داده
شدهاست و تحویل صندوقدار دربار ،عدلالسلطنه ،است .بخش دوم نیز جواهرات موجود
در خزانۀ اندرون است .دربارۀ این جواهرات هم ضمن اینکه به شرایط بد نگهداری آنها
اذعان شده بود ،گزارش بیان میداشت که بخشی از جواهرات که بهدستور احمدشاه برای
ِ
گذاری او از خزانه استخراج شدهاست ،به خزانه عودت داده شدهاست و بخش
جشن تاج
دیگری هم پساز مراجعت شاه از سفر فرنگ با تنظیم قبض و رسید به صندوقخانه
تحویل داده شدهاست .ولی در زمان تنظیم این گزارش هنوز چند فقره از جواهرات در
ضبط شاه باقی مانده بود (کمام.)4/24/11/1/8 ،
گزارش مزبور هم نتوانست نمایندگان مجلس را کام ً
ال مجاب کند؛ ازاینرو
شیخاالسالم (نمایندۀ مردم اصفهان) در جلسۀ علنی مجلس در 28حمل1301ش1921/م
ضمن اشاره به مختصربودن گزارش وزارت مالیه و اینکه تاریخ راپورت به سه سال پیش
مربوط است ،از رئیسالوزراء سؤال کرد که چه اقداماتی برای حفظ و نگهداری جواهرات
موجود و آن بخش از جواهراتی که متفرق شدهاست ،انجام شدهاست؟ رئیسالوزراء
پاسخ داد که در این مسئله ازطرف دولت بهطورکلی اقداماتی انجام شدهاست؛ ولی او
بیان نتیجۀ قطعی اقدامات دولت در این زمینه را به آینده موکول کرد (مشروح مذاکرات
مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ  .)90ازطرف دیگر رئیسالوزراء در نامۀ خود
به شاه نوشت که نمایندگان از پاسخهای او دربارۀ جواهرات قانع نشدهاند و مذاکراتی در
مجلس میشود که برای مملکت بسیار مضر است .او مقاالت مندرج در روزنامهها 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
آنها را تغییر دهند.
درنهایت در جلسۀ  126دورۀ چهارم مجلس شورای ملی ،وزیر مالیه برای ادای
توضیحاتی دربارۀ پرسش یکی از نمایندگان مجلس (مستشارالسلطنه) درزمینۀ اموال
دولتی و جواهرات سلطنتی ،در صحن علنی مجلس حاضر شد .وزیر مالیه در توضیحات
خود به بیان تاریخچۀ نگهداری بیوتات سلطنتی در زمان ناصرالدینشاه ،مظفرالدینشاه و
وضع آشفتۀ بیوتات در دورۀ محمدعلیشاه 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 ،صندوقدار و چند نفر مستوفی دربار ممهور است و صورتی
دقیق و معین دارد .او دربارۀ جواهراتی که در صندوقخانۀ دربار برای استفادۀ احمدشاه
اختصاص داده شده بود توضیح داد که این جواهرات نیز طبق سند از خزانه به رئیس
صندوقخانه تحویل میشود .ولی اضافه کرد بخشی از جواهرات را هنوز سند ندادهاند؛
ولی شاه اظهار کردهاست که جواهرات مذکور در اختیار شاه است« .و بهطورخالصه 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 بهنظر میرسد نمایندگان مجاب شدند؛ چراکه دیگر تا دورۀ
بعد مجلس ،در مذاکرات مجلس از جواهرات سلطنتی صحبتی نشد .اقدامات مجلس در
دورۀ چهارم نشانهای 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 میکرد.

 .6شایعات مربوط به رسقت جواهرات و نقش مجلس پنجم در این جریانات

چند سال بعد در سال 1303ش1924/م در جریان تبلیغات مخالفان احمدشاه و سلسلۀ
قاجار باز موضوع جواهرات سلطنتی و غارت آنها مطرح شد .شایعات بهحدی باال گرفته
بود که موضوع به صحن علنی مجلس شورای ملی هم کشیده شد .بهطورکلی در این ایام
طرح یکچنین مسائلی بیشتر شایعاتی بود برای تحتفشار قراردادن دربار و دولت و تهییج
افکار عمومی علیه احمدشاه و بهطور اعم علیه سلطنت سلسلۀ قاجار .روزنامههای داخلی
و خارجی ،مطالبی تند دربارۀ سرقت جواهرات سلطنتی مینوشتند که البته بعض ًا با اغراض
سیاسی و برای لطمهزدن 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 بردهاست .در میتینگ جمهوریخواهان در مدرسۀ چهارباغ اصفهان ،احمدشاه
را متهم کردند که جواهرات سلطنتی را به اروپا بردهاست و به مصارف نامشروع خود
میرساند (عینالسلطنه ،1377 ،ج ،9صص  6733و .)6734
ِ
تبلیغات سوء برای تخریب احمدشاه و سلسلۀ قاجار ادامه داشت.
در پایتخت هم
گروهی از شعرا و ترانهسرایان ،اشعار و تصانیفی علیه احمدشاه میسرودند و در آنها
شاه را به سرقت جواهرات سلطنتی متهم میکردند .برای نمونه عارف قزوینی در یکی از
غزلهای خود سرود:
در اروپا چه خوش انگشتنما خواهد برد
«س ِر بازار جنونْ عشق شه ایران را
َ
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:
مملکت از هر طرف دچارِ علیجان
«شاه و گدا دزد و میرعسس مست
بِه از این شاه و شاهکارِ علیجان؟!
آنچه بهجا مانده بُرد شه به اروپا
مهرهگرفتن بود ز مارِ علیجان»
بِه از این شاه و شاهکارِ علیجان؟!
(عارف قزوینی ،1342 ،صص .)311 ،284
مخالفان احمدشاه با درک اهمیت جواهرات سلطنتی در افکار عمومی ،بهخوبی
دریافته بودند که با متهمکردن شاه به سرقت جواهرات سلطنتی ،همراه با تهییج افکار
عمومی راحتتر میتوانند موقعیت شاه را لرزان کنند .بهموازات تبلیغات سوء داخلی
علیه احمدشاه روزنامههای خارجی هم با انتشار مطالبی -البته بدون مستندات -شاه را
متهم میکردند که جواهرات سلطنتی را در اروپا میفروشد و برای عیاشیهای خود خرج
میکند .اخبار فروش و بهوثیقهگذاشتن جواهرات سلطنتی توسط احمدشاه در اروپا ،در
روزنامههایی مانند «ایران آزاد»« ،پاریس سوار»« ،کوشش»« ،دیلی کرانیکل»« ،االقبال» و
«دیلی اکسپرس» منتشر میشد (سیدبنکدار ،1390 ،ص.)178
نهایت ًا موضوع به مجلس شورای ملی هم رسید .ضیاءالواعظین یکی از نمایندگان
مجلس ،سؤالش دربارۀ شایعات بهوجودآمده درزمینۀ جواهرات سلطنتی را برای دریافت
پاسخ به رئیس مجلس شورای ملی تقدیم کرد .طبق آئیننامۀ مجلس ،سؤال نمایندۀ مزبور
برای رئیسالوزراء ارسال شد و قرار شد وزیر مالیه در ظرف مدت قانونی برای پاسخگویی
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 .1منظور از فرد ،نوعی کاغذ سندی است.
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در صحن علنی مجلس حاضر شود (ساکما ،240/5890 ،صص  .)60 ،58 ،56در سؤال
ضیاءالواعظین خطاب به رئیس مجلس آمده بود« :ازقرار اخباری که در جرائد [جراید]
خارجه منتشر شدهاست اعلیحضرت معادل  20میلیون فرانک جواهرات فروختهاند []. ...
دولت دراینخصوص چه اطالعی دارد؟» (کمام.)5/91/6/1/7 ،
وزیر مالیه برای پاسخگویی به سؤال ضیاءالواعظین در جلسۀ  19دورۀ پنجم مجلس
شورای ملی حاضر شد .نمایندۀ سؤالکننده ابتدا در نطق خود به ذکری مفصل از سابقۀ
اقدامات نمایندگان دورۀ چهارم مجلس دربارۀ جواهرات سلطنتی و همچنین ارائۀ گزارش
پیشین رئیس ادارۀ محاسبات بیوتات پرداخت و سپس به سؤال خود دربارۀ فروش
جواهرات سلطنتی توسط احمدشاه در اروپا پرداخت .مستندات ضیاءالواعظین ،اخبار
مندرج در جراید خارج بود .او برای نمونه بخشهایی از یکی از این روزنامهها را در صحن
علنی مجلس قرائت کرد و بیان داشت که شنیده میشود که شاه ضمن خوشگذرانیهای
خود در فرنگ ،درحدود بیست میلیون فرانک جواهر فروختهاست .این ادعاهای بدون
مدرک البته باعث اعتراض نمایندگان و متشنجشدن فضای مجلس شد (مشروح مذاکرات
مجلس شورای ملی ،دورۀ پنجم ،جلسۀ  .)19ضیاءالواعظین در ادامۀ صحبتهای خود از
روی دیگر روزنامههای اروپایی و همچنین عربی مطالبی مشابه را بیان کرد .روشن بود که
در این زمان بیشاز آنکه حفظ و حراست جواهرات سلطنتی مطرح باشد ،این موضوع
وسیلهای شده بود برای تخریب موقعیت احمدشاه و بهطور کل سلسلۀ قاجار؛ تخریبی
که در همین صحبتهای ضیاءالواعظین هم آشکار بود .او در صحبتهای خود ضمن
تعریف و تمجید بسیار از اقدامات نادرشاه در بهدستآوردن خزاین و جواهرات سلطنتی،
با سخنانی کنایهآمیز دربارۀ بنیانگذار سلسلۀ قاجار اقدامات قهرآمیز آقامحمدخان برای
بهدستآوردن جواهرات سلطنتی از بازماندگان خاندان زندیه و افشاریه را یادآور شد
(مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پنجم ،جلسۀ  .)19این سخنان فضای جلسه
را متشنج کرد و با اعتراض نمایندگان برای مدتی سخنرانی ضیاءالواعظین قطع شد.
پساز پایان سخنان ضیاءالواعظین ،وزیر مالیه برای پاسخگویی در جایگاه حاضر شد.
بدینمنظور از مدتی قبل ،ادارۀ محاسبات بیوتات گزارشی راجعبه سوابق جواهرات از
هنگام فتح تهران ،و اقدامات هیئتمدیره در سال 1327ق1909/م تا سالهای پایانی دورۀ
قاجار تهیه کرده بود .در این گزارش قید شده بود که در جریان تاجگذاری احمدشاه ،در طی
ده مرتبه (از تاریخ 5ربیعاالول1332ق تا 28ذیالحجۀ1333ق 1914 /م1915-م) با حضور
امنای دربار و با رعایت تشریفات قانونی مطابق  49طغری فرد 1و اسنادِ جواهرات از خزانۀ
اندرون استخراج شدهاست .بخشی از این جواهرات نزد خود شاه بوده و بخشی تحویل
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صندوقخانه بودهاست .همچنین در تاریخ 21جمادیاآلخر1335ق1917 /م با حضور امنای
دربار و ادارۀ محاسبات بیوتات از تمام جواهرات تحویلدادهشده به صندوقخانه ،کتابچهای
تهیه شد و به شاه تحویل داده شد .پساز مدتی در 15اسد1302ش1923/م مطابق با یک
طغری صورتمجلس ،با حضور مشیرالدوله ،رئیسالوزرا ،تعدادی از وزرا و امنای دربار،
مابقی جواهرات ازجمله سه رشته تسبیح مروارید بسیار اعلی به صندوقخانه تحویل شد.
درنهایت  21قلم از جواهرات تحویلدادهشده 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 ،فالمک ،1یاقوت کبود ،لعل ،تکمههای جواهرنشان،
ساعت ،زنجیر ساعت ،قلمتراش و قلمدان نقره بود .در تاریخ 26قوس1302ش1923/م
با حضور رئیسالوزرا ،سردارسپه و سایر وزرا َدرِ خزانۀ اندرون برای مالحظۀ وضعیت
جواهرات و صحت نگهداری آنها باز شد .همچنین قبلاز سفر شاه به فرنگ ،جواهرات
صندوقخانه نیز بازدید شد و تحتنظر مستقیم وزارت مالیه درآمد و اتاق مخصوص
نگهداری این جواهرات به مهر وزیر دربار ،دبیرالملک (رئیس محاسبات بیوتات دولتی)،
صدرالممالک ،و عدلالسلطنه الک و مهر شد (ساکما ،240/5890 ،صص 65-61 ،58 ،57؛
متما ،ب ،6876ص.)302
مبنای پاسخهای وزیر مالیه براساس گزارش ادارۀ بیوتات بود .بااینهمه وزیر مالیه
بهلحاظ رعایت برخی از مالحظات از پرداختن به جزئیات گزارش اجتناب ورزید .او در
ِ
ابتدای سخنا ِن خود بیان داشت که در سؤالی که به دستش رسیدهاست یکچنین جزئیاتی
مطرح نشدهاست .او تصریح کرد در جواهرات سلطنتی هیچ غارتی نشدهاست و در ده
مرتبهای که جواهرات از خزانۀ اندرون استخراج شدهاست با رعایت تشریفات قانونی و
تهیۀ صورت و سند بودهاست .او ادامه داد آن مقدار جواهراتی را که ضیاءالواعظین به
آنها اشاره کردهاست نیز شاه در 15اسد1302ش1923/م طبق صورت به خزانه تحویل
دادهاست .او تأکید کرد تعدادی از جواهرات را هم که بهای زیادی نداشتهاند و شامل ده
حلقه انگشتر ،دو نشان دولت روس و بخارا و یک دکمۀ یاقوت کبود و دو دستگاه ساعت
میشوند ،شاه به ولیعهد و سایر شاهزادگان هدیه دادهاست (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

 .1فالمک :نوعی املاس ارزان و رس خرنگ با
تراشیکسطحی(فرهنگعمید).
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که« :این جواهراتی که در خزانه هست تقویم نشدهاست ،فقط صورتی دارد و شکل و
ترتیبی؛ آن چیزی که معین شدهاست شاید  15هزار تومان الی بیست هزار تومان بیشتر
نباشد» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پنجم ،جلسۀ .)19
در ادامۀ صحبتهای وزیر مالیه ،ضیاءالواعظین تذکر داد که شاه هنوز به سؤال اصلی
او دربارۀ شایعۀ فروش بیست میلیون فرانک جواهر در فرانسه -که در روزنامههای اروپایی
و محافل سیاسی اروپا مطرح شدهاست -پاسخی ندادهاست .وزیر مالیه دراینباره پاسخ داد
که جواهرات سلطنتی طبق ثبت و صورتهای وزارت مالیه کسر نشده و شاه جواهرات
سلطنتی را با خود نبردهاست و اگر جواهراتی هم آنطور که میگویند فروخته شدهاست،
جواهرات شخصی بوده و به جواهرات سلطنتی ربطی نداشتهاست (مشروح مذاکرات
مجلس شورای ملی ،دورۀ پنجم ،جلسۀ .)19
با پایانگرفتن این جلسه دیگر در باقیماندۀ عمر سلسلۀ قاجار موضوع جواهرات
سلطنتی در مجلس شورای ملی مطرح نشد؛ چراکه خود مخالفان احمدشاه هم میدانستند
که در جواهرات سلطنتی تصرفی نشدهاست .منتها مطرحکردن این موضوع و متهمکردن
شاه به سرقت جواهرات سلطنتی دستاویزی مناسب برای تخریب شاه بود.
حسین مکی دراینباره معتقد است که مخالفان سیاسی احمدشاه در همان ایام نیز
از حقیقت امر مطلع بودهاند؛ کمااینکه پساز انقراض سلطنت قاجار و رسیدگی مجدد به
صورت اموال و جواهرات سلطنتی مشخص شد که چیزی از این اموال کسر نشدهاست
(مکی ،1370 ،ص.)242
با انقراض سلسلۀ قاجار و آغاز سلسلۀ پهلوی جواهرات سلطنتی به مقامات تازه
تحویل شد؛ ولی در اواخر دورۀ رضاشاه و مقارن با وقایع شهریور 1320ش1941/م
شایعات و اتهامات بیپایهای که درزمینۀ سرقت جواهرات سلطنتی به احمدشاه وارد شده
بود ،متوجه شخص رضاشاه هم شد.

.7نتیجه

بهدنبال پایان استبداد صغیر و فتح تهران ،هیئتمدیره و دولت مشروطه با مشکالت فزایندۀ
اقتصادی روبهرو شد .یکی از راههای مدنظر برای بهدستآوردن 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 رهنگذاری و یا فروش بخشی از
جواهرات سلطنتی اقداماتی انجام دهند .انتشار این اخبار موجب شد تا دولتها ،بانکها
و شرکتهای تجاری کشورهای بریتانیا ،روسیه و آمریکا در این موقعیت آشفته به فکر
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بهرهبرداری از این مجموعۀ ارزشمند بیفتند؛ ولی حساسیت افکار عمومی ،ارزش ملی و
فرهنگی این مجموعه ،و اختالفنظرهایی دربارۀ این موضوعات از تحقق این امر مانع شد.
ازطرف دیگر باتوجهبه برقراری نظام مشروطه و نظارت مجلس شورای ملی بر
داراییهای دولت ،جواهرات سلطنتی نیز دیگر جزو داراییهای شخصی پادشاه نبود و
بهعنوان جواهرات مورداستفادۀ مقام سلطنت ،زیرمجموعۀ اموال دولتی قرار گرفته بود.
باتوجهبه اهمیت بسیار زیاد ملی و مالی این مجموعه ،حساسیتهای بسیار زیادی بر این
مجموعه وجود داشت؛ بهگونهای که بازوهای نظارتی نظام مشروطه یعنی مجلس شورای
ملی و زیرمجموعههای آن نظیر ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی با حساسیت بسیار بر حفظ
و نگهداری این مجموعه نظارت میکردند .اهمیت این مجموعه موجب شد تا در اواخر
دورۀ قاجار ،مخالفان سیاسی این سلسله برای ضربهزدن به موقعیت شاه ،او را به تصرف
در جواهرات سلطنتی متهم کنند و از این کار بهعنوان حربهای برای تخریب سلسلۀ قاجار
استفاده کنند .ولی بررسی اسناد و مدارک موجود نشان میدهد ازآنجاکه احمدشاه خود را
پادشاه نظام مشروطه میدانست ،از تصرف در مجموعۀ جواهرات سلطنتی اجتناب ورزید
و آن بخش از جواهراتی را نیز که برای استفادۀ مقام سلطنت در اختیار داشت ،در سالهای
پایانی سلطنت خود به خزانۀ دولتی عودت داد و بنابراین مجموعۀ جواهرات سلطنتی ایران
بدون کموکاست 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 بهجای نگذاشت.

اسناد
الف:اسنادمنترشنشده

منابع

ساکما ( :)sākmāسازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
 ،240/5890صفحات .65-61 ،60 ،58 ،57 ،56
 ،240/7126صفحات ،119 ،118 ،117 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،108 ،107 ،106 ،104 ،102
.126 ،125 ،123 ،122 ،121 ،120

مصاحبۀ تاریخ شفاهی با نصرتاهلل خازنی ،شمارۀ ثبت مصاحبه ،673 :در تاریخ  82/4/1توسط نیکنفس،
ضمیمۀ شمارۀ .164
 ،240/19987صفحات .91 ،90 ،89

کِمام ( :)kemāmکتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
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سیدمسعودسیدبنکدار
2/130/3/1/97/1؛ 2/130/3/6/97/11؛ 4/14/6/8/379؛ 4/14/6/8/639؛ 4/24/11/1/8؛ 4/29/16/1/14؛
5/91/6/1/7؛ .12/34/6/1/29

اِستادوخ ( :)estāduxادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
 ،1328ک ،15پ ،1ص127؛
 ،1328ک ،44پ ،5ص17؛
 ،1328ک ،65پ ،2صص 55 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،25 ،17؛
 ،1329ک ،15پ ،3صص  16و 22؛
 ،1329ک52؛ پ ،45ص76؛
 ،1330ک ،21پ ،2صص  4و 8؛
 ،1330ک ،25پ ،38صص  9و .10
ُمتما ( :)motmāمؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران
ب ،6876صفحات .302 ،113 ،107 ،106

132-2-4-15/1م؛ 132-2-4-15-16م؛ 132-2-4-16/1م؛ 132-2-4-17م؛ 144-44-31م.
ن55250؛ ن55251؛ ن55252؛ ن55253؛ ن55254؛ ن55255؛

ب :اسناد منترششده

اسناد روحانیت و مجلس( .)1375( .ج( .)2غالمرضا فدایی عراقی ،ناظر؛ منصوره تدینپور ،کوششگر).
تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

کتاب

تقیزاده ،سیدحسن .)1368( .زندگی طوفانی :خاطرات سیدحسن تقیزاده( .ایرج افشار ،کوششگر).
تهران :انتشارات محمدعلی علمی.

ساروی ،محمد فتحاهلل بن محمدتقی .)1371( .احسنالتواریخ (تاریخ محمدی)( .غالمرضا طباطبایی مجد،
کوششگر) .تهران :امیرکبیر.

شیرازی (خاوری) ،میرزا فضلاهلل .)1380( .تاریخ ذوالقرنین :نامۀ خاقان( .ج( .)1ناصر 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( .کلیات دیوان( .عبدالرحمن سیف آزاد ،کوششگر) .تهران :امیرکبیر.

عینالسلطنه (قهرمانمیرزا سالور) .)1377( .روزنامۀ خاطرات عینالسلطنه( .ج ،4ج ،8ج( .)9مسعود سالور
و ایرج افشار ،کوششگران) .تهران :انتشارات اساطیر.
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کتاب آبی :گزارشهای محرمانۀ وزارت امور خارجۀ انگلیس دربارۀ انقالب مشروطۀ ایران ج هشتم در
تاریخ 9مارس 1912تا 15فوریۀ( .)1369( .1913احمد بشیری ،کوششگر) .تهران :نشر نو.

کتاب نارنجی :اسناد سیاسی وزارت خارجۀ [روسیۀ تزاری] دربارۀ رویدادهای [انقالب مشروطۀ] ایران.
(( .)1368پروین منزوی ،مترجم) .تهران :پرواز.

مکی ،حسین .)1370( .زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه .تهران :امیرکبیر.

ملکم ،سرجان .)1380( .تاریخ کامل ایران( .میرزااسماعیل حیرت ،مترجم) .تهران :افسون.

یسلسون ،آبراهام .)1368( .روابط سیاسی ایران و آمریکا 1923-1883م 1340-1300/ق( .محمدباقر آرام،
مترجم) .تهران :امیرکبیر.

مقاله
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The process of issuing licenses for publishing newspapers in the Qajar period
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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 applicant, it is possible to see differences and distinctions in the structure and content of licenses.
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فرایند صدور مجوز چاپ و نرش روزنامهها
در دورۀ قاجار
حسن زندیه | 1کیانا رشیعتپارسا

2

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

مقالـۀپژوهشے

چڪیده:

هدف :فرایند صدور مجوزهای چاپ و نشر و بررسی ساختار شکلی و محتوایی آنها ،از ابتدای دورۀ
ناصرالدینشاه تا پایان حکومت قاجار در این مقاله گزارش شده است.
روش /رویکرد پژوهش :دادهها از منابع کتابخانهای و آرشیوی (عمدتاً آرشیو م ّلی ایران) استخراج شده
است

یافت هها و نتیجهگیری:آثار چاپی بهویژه روزنامهها برای انتشار در دوران مذکور روند اداری خاصی را
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و محتوای اجازهنامهها مشاهده کرد.
کلیدواژ هها :اسناد تاریخی؛ مجوز؛ چاپ و نشر؛ ساختار ظاهری؛ ساختار محتوایی.
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 .1مقدمه

چاپ کتاب و نشریه ،در اواسط حکومت ناصرالدینشاه و در راستای
نخستین مجوزهای
ِ
ورود افکار تجددخواهانه به ایران صادر شدند .صدور این مجوزها و همچنین سانسور
مطبوعات و کتب و جلوگیری از ترجمۀ آنها ،را وزارت انطباعات و زیرنظر اعتمادالسلطنه
و شخص شاه انجام میداد.
اسناد مربوط به مجوزهای چاپ و نشر و همچنین سانسور کتب و مطبوعات ،در
برخی کتابخانهها و مراکز اسنادی موجود است و جزو سندهایی محسوب میشود که تا
به امروز هم ،ماهیت خود را حفظ کردهاند .کتبی در این زمینه وجود دارد که به ارائۀ این
اسناد (البته نه بهطورکامل) اکتفا کردهاند .نکتهای که وجود دارد و سعی شدهاست در این
مقاله به آن پرداخته شود ،بررسی این مجوزها ازمنظر سندشناسی و تغییروتحول این اسناد
طی بازۀ زمانی مدنظر است.
برایناساس ،دو پرسش اصلی این مقاله را اینگونه میتوان بیان کرد:
 .1مجوزهای چاپ و نشر از چه جایگاهی برخوردار بودهاند و قوانین مطبوعات این دسته از
اسناد را با چه تغییروتحوالتی همراه کردهاست؟
 .2مجوزهای چاپ و نشر از ابتدای دورۀ ناصری تا پایان حکومت قاجار ،ازلحاظ شکلی و
محتوایی چه ساختاری داشتهاند؟
برای پاسخ به پرسشهای مطرحشده ،ابتدا جایگاه مجوزهای چاپ و نشر در پیش و پساز
تصویب قانون مطبوعات ،و سپس ساختار شکلی و محتوایی این مجوزها بررسی میشوند.

 .2مجوزهای چاپ و نرش در پیشاز تصویب قانون مطبوعات

پیشاز دورۀ ناصری و با تالشهای عباسمیرزا و میرزاابوالقاسم قائممقام 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 تالشهای پیگیر میرزاصالح برای ترویج
افکار آزادیخواهانه ،انتشار نخستین روزنامۀ فارسی در ایران بود .این روزنامه را باید یکی
از اساسیترین پایههای فرهنگ و تمدن جدید در ایران دانست (کهن ،1360 ،ص.)13
او در بازگشت به ایران و با وقفهای طوالنی سرانجام در سال 1252ق1215/ش به انتشار
نشریهای موسوم به کاغذ اخبار دست زد.
با انتشار پیششمارۀ نشریۀ مشهور به کاغذ اخبار در دورۀ پادشاهی محمدشاه قاجار
و صدارت مالعباس ماکویی معروف به حاجیمیرزاآقاسی ایروانی در رمضان 1252ق/
آذر و دی 1215ش در تهران ،حیات روزنامهنگاری -بهمفهوم امروزی -در ایران بنیاد
گرفت (قاسمی ،1380 ،ص.)26
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مجوزی از نشریۀ کاغذ اخبار تا به امروز بهدست نیامدهاست 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 روزنامههای آن دوران داشتهاست.
جریان مطبوعات در دوران ناصرالدینشاه قاجار را بهعلت تفاوتهایی که در شیوۀ
روزنامهنگاری و شکل و محتوای مطبوعات و نهادهای نظارتی بر انتشار آنها بهوجود آمد
کموبیش به سه دورۀ کام ً
ال مجزا میتوان تقسیم کرد:
 دورۀ اول از سال 1265ق تا سال 1277ق ادامه پیدا کرد .ویژگی اصلی و مهم ایندوران حضور شاه در تشکیالت مطبوعاتی بود .اکثر روزنامههای این دوران نظیر وقایع
اتفاقیه ،تحت نظارت مستقیم شاه منتشر میشدند.
 دورۀ دوم از سال  1277تا سال 1287ق ادامه پیدا کرد .ناصرالدینشاه که از مدتهاقبل سفرهای فرنگ خود را آغاز کرده بود و تحتتأثیر تمدن و پیشرفتهای غرب قرار
داشت ،تصمیم گرفت تا در دستگاه حکومتی خود شش وزارتخانه تأسیس کند.
در سال 1277ق بهدستور و فرمان ناصرالدینشاه کارهای دولت بین شش وزارتخانه
تقسیم شد که عبارت بودند از :داخله ،خارجه ،جنگ ،مالیه ،عدلیه ،وظایف و علوم .وزیران
این وزارتخانهها دربرابر صدراعظم مسئولیت نداشتند و از شخص شاه دستور میگرفتند
(شمیم ،1389 ،ص.)176
مطبوعات ،همراه با پیدایش مدارس و رسوخ افکار اروپایی ،بازاری مناسب برای
خواندن و نوشتن در کشور ایجاد کردند و نخستین رشتههای ارتباط فرهنگی را بین
روشنفکران و تحصیلکردهها و مأموران دولتی پدید آوردند (موالنا ،1358 ،ص.)79
نظارت بر انتشار روزنامهها برعهدۀ وزارت علوم قرار گرفت و مقرر شد این
وزارتخانه بر روزنامههایی که همچنان دولتی بودند و وظیفهای جز انتشار اخبار و
موضوعات درباری نداشتند ،نظارت کند .با بررسی روزنامههای منتشره در بازۀ زمانی
دورۀ دوم پادشاهی ناصرالدینشاه ،نظیر روزنامچۀ اخبار دارالخالفۀ طهران ،میتوان به
دخالتنکردن وزارت علوم در فرمانهای شاه در حوزۀ مطبوعات ،پی برد .این روزنامه نیز
بهدستور ناصرالدینشاه و در راستای هدفی که او برایش مشخص کرده بود ،منتشر میشد.
در زمان ناصرالدینشاه مجوز بهمعنای امروزی آن مطرح نبودهاست و باوجود حضور
وزارتخانۀ علوم در دورۀ دوم جریانهای مطبوعاتی ،اسنادی از درخواست افراد برای
انتشار نشریه وجود ندارد .این خود دلیلی بر دولتیبودن روزنامه در این دوران و همچنین
رواج روزنامه و روزنامهخوانی در بین اقشار باالی اجتماع و درباریان است.
 دورۀ سوم از سال 1287ق آغاز شد و تا سال 1313ق ادامه پیدا کرد .این دورههمزمان با آغاز زمزمههای تغییروتحول در ایران عصر قاجاری شروع شد و با مرگ
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ِ .1با ْل َم ِّره :بهکلی؛ کام ًال.
 .2مقصور :منحرص؛ مختص.
 .3الزم به ذکر است که
جمعه  5ربیعالثانی 1267
بوده و  2ربیعالثانی سهشنبه
بودهاست.

64

ناصرالدینشاه بهپایان رسید .همانطورکه پیشتر هم اشاره شد ،از دورۀ دوم جریانهای
مطبوعاتی در زمان ناصرالدینشاه و با شکلگیری وزارتخانه در ایران ،صدور اجازهنامه
برای مطبوعات برعهدۀ وزارت علوم گذاشته شد؛ هرچند که وزارتخانۀ مذکور عم ً
ال
دخالتی در این امر نداشت .بهمرورزمان و با افزایش آگاهی افراد ،خواستهها نیز تغییر کرد
و صحبتهایی از اجرای مقررات و دستورها طبق (قانون) شنیده میشد .ناصرالدینشاه
دربرابر خواستهها کوتاه آمد و با افزایشدادن وزارتخانهها و اجرای فرمانها در چارچوب
قانون ،گامی در نزدیکشدن کشور به انقالب مشروطه برداشت.
تعداد وزارتخانهها بهمرورزمان و برحسب مقتضیات و احتیاجات کشور تا سال
1283ق به هفت و در سال 1289ق به پیشنهاد حاجیمیرزاحسین مشیرالدوله (سپهساالر)
به نه وزارتخانه بهشرح زیر رسید :داخله ،خارجه ،جنگ ،مالیه ،عدلیه ،علوم ،فواید
عامه ،تجارت و زراعت ،دربار .ضمن ًا بر اختیارات صدراعظم افزوده شد و به وزیران نیز
اختیارات بیشتری اعطا شد (شمیم ،1389 ،ص.)176
یکی از وزارتخانههایی که در دورۀ سوم تأسیس شد ،وزارت انطباعات بود و یکی
از ادارات آن بهنام دارالطباعه وظیفۀ نظارت بر تنظیم مطالب و انتشار روزنامههای دولتی را
داشت و تاحدودی توانست بهعنوان نهادی دولتی در این حوزه عمل کند.
ادارۀ دارالطباعۀ مبارکه با هدف رسیدگی به وضع مطالب و نحوۀ نشر روزنامههای
دولتی تأسیس شد و ریاست آن از مشاغل مهم محسوب میشد و غالب ًا این مسئولیت
بهعهدۀ افراد باکفایت و شایسته بود (رابینو ،1380 ،ص.)20
فعالیتهای اعتمادالسلطنه درزمینۀ مطبوعات ،ازآنجهت اهمیت دارد که او در سال
1287ق ازجانب ناصرالدینشاه قاجار ادارۀ روزنامۀ رسمی و دارالترجمۀ دولتی را عهدهدار
شد .او همچنین در سال 1300ق ریاست وزارتخانۀ تازهتأسیس انطباعات را نیز برعهده
گرفت .اعتمادالسلطنه دربارۀ مطبوعات دیدگاه خود را داشت:
روزنامۀ رسمی هر اقلیمی مرآت (پلتیک) دولت آنجاست .عالوه آنکه احوال و اخبار
و اوضاع و حوادث و مراتب و مناصب و درجات و ترقیات و غیرها همه [را] از زبان
ِ
سلطنت جاودانآیت جریدهای نداشت
روزنامه میباید شنید .دولت ایران قبلاز ظهور این
1
و خزانۀ مملکت از فواید نامحصور و خصایص غیرمحدود آن بِال ْ َم ِّره تهی بود.
ِ
مشیت شاهنشاه دوران -که الیزال بر ترقی ملت
در سال چهارم از جلوس همایون ،اراده و
ایران مقصور 2است -به ایجاد روزنامه قرار گرفت و این کار بهتدریج مثل سایر شعب خدمات
دولت بزرگ شد و ادارۀ وسیع تشکیل یافت و اولنمرۀ این روزنامه که از طبع خارج گردید،
این ْ
3
مورخ به روز جمعه  2ربیعالثانی سنۀ  1267بود (اعتمادالسلطنه ،1363 ،ص.)142
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اعتمادالسلطنه کام ً
ال میدانست که روزنامه یکی از ارکان اصلی بیداری و پرورش
افکار جامعه است .شاید به همین علت بود که در مواجهۀ ناصرالدینشاه با برخی از
انتقادات به حکومت ازجانب روزنامههای فارسیزبان منتشره در خارج از ایران ،برای
نخستینبار پیشنهاد سانسور در کتب را که پیشزمینهای برای سانسور مطبوعات بود مطرح
کرد.
ِ
مطبوعات بعضی از ممالک که مشتمل بر طعنِ طریقی 1و َقدْ ِح فریقی2و
چون بعضی از
3
ِ
مبارک این پادشاه ُقدساِکتناه میرسید،
یا هجای شخصی و یا هزل فاحشی بود ،به لحاظ
از انتشار آنها همواره آثار کراهت بر جبین همایون هویدا بود تا وقتیکه رسالۀ هجو
[نوشتۀ] ساللۀ شیخهاشم شیرازی مطبوعۀ بمبئی را به طهران آوردند و نسخهای به حضور
مهرظهور بردند .از مشاهدۀ آن اشعار ناسزاوار در حق آن دانشوران بزرگوار نعوذباهلل من
وقت 4به تحجیر و اعدام تمام آن
غضباهلل ،شعلۀ خشم شاهنشاهی زبانهزدن گرفت و در ْ
نسخْ فرمان رفت .بندۀ نگارنده حاضر درگاه بود معروض نمود که در دولتهای اروپیه
ْ
خویش دایرۀ تفتیش ایجاد کردهاند و اسم آن سانسور است
سد راه این عیب را از ممالک
و چون شرحی از شرایط و شئون آن براندم ،بر خاطر مبارک پسندیده آمد و فرمان رفت تا
هم در تحتنظر این خانهزاد ،درحدود ایران ،سانسور ایجاد شود و از آنوقت ،باز راه این
عیب بستهاست و رشتۀ این تجارت گسسته (اعتمادالسلطنه ،1363 ،ص.)159
انتشار مطبوعات دولتی در زمان مظفرالدینشاه 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 میشد.
انتشار جراید غیردولتی حتم ًا با اجازۀ وزارت انطباعات صورت میگرفت و به
پیشنهاد وزارتخانۀ مذکور ،صدراعظم حکمی مبنیبر انتشار روزنامه صادر میکرد و
گاهی در موارد مخصوصی باز بهحکم صدراعظم از انتشار مجله و یا روزنامه جلوگیری
میشد (صدر هاشمی ،1363 ،ص.)6
روزنامههای غیردولتی در انتشار مطالب خود بههیچوجه آزادی نداشتند و موظف
بودند که قبلاز چاپ و انتشار روزنامه محتوای آن را به حضور وزارت انطباعات برسانند
و درصورت تأیید رئیس یا نمایندۀ وزارتخانه ،آن را نشر و توزیع کنند .ناصرالدینشاه
در سفر دوم خود به فرنگ ،در سال 1295ق ،کنت آنتوان دومونت ُفرت ایتالیایی را
برای اصالح نظمیه بهسبک اروپایی به استخدام خود درآورد .کنت دومونت نیز در مدت
مأموریت خود در ایران کتابچهای را تنظیم کرد که از قوانین جدیدی سخن میگفت.
مادۀ هشت این کتابچه از قانونی برای چاپ کتب سخن میگفت که افراد درصورت

 .1طریق :مذهب؛ مسلک؛ روش.
 .2فریق :گروه؛ دسته؛ جامعت.
ُ .3قدساِکتناه:پاکطینت؛پاکفطرت.
 .4در وقت :در لحظه؛ بالفاصله؛ فیالفور.
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رعایتنکردن آن با برخورد قهری نظمیه مواجه میشدند .کسی که کتابی انتشار دهد
که برضد مذهب ،دولت و ملت بوده باشد از پنج الی پنجاه سال حبس خواهد داشت
(اتحادیه ،1377 ،ص.)146
ازدیاد روزنامههای داخلی و خارجی و همچنین انتشار جراید غیردولتی در دوران
مظفرالدینشاه ،کنترل هرچهبیشتر محتوای روزنامهها و همچنین سختگیری در صدور
اجازهنامه ازجانب وزارت انطباعات را ضروریتر میکرد .از نقش و حضور شخص شاه
نسبت به دورۀ قبل کاسته شده بود و نظارت را صدراعظم و وزیر وزارتخانه انجام
میدادند .حضور صدراعظمهایی چون امینالسلطان و عینالدوله و همچنین محمدباقرخان
ادیبالممالک -که پساز مرگ اعتمادالسلطنه عهدهدار ریاست وزارت انطباعات شد-
روزنامهنگاری را با سختیهای خاص خود مواجه کرد .دراینمیان روزنامهنگاران مدام
درخواستهای مکرر خود مبنیبر آزادی مطالب منتشره در نشریات را به وزارتخانه
ارسال میکردند .این تالشها سرانجام و در راستای تالش دیگر اقشار جامعه برای
برقراری آزادی و قانون در ایران عصر قاجار و همزمان با امضای فرمان مشروطیت در
سال 1324ق نتیجه داد و صدور اجازهنامه در حوزۀ اختیارات وزارت معارف و اوقاف
(وزارت انطباعات) قرار گرفت.

تصویر1

صفحۀنخستروزنامۀتربیت:اجازهنامۀ
وزارت انطباعات در گوشۀ سمت راست
برگنخستروزنامه
(پایگاه آرشیوی کتابخانه و اسناد
دانشگاهتهران)
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پساز صدور فرمان مشروطه ،وزارت انطباعات  7ماه و  16روز برقرار بود و با
دو حکم ،محمدحسن اعتمادالسلطنه در سمت وزیر انطباعات ابقا شد .در این مدت دو
نوع مجوز انتشار نشریه صادر میشد( :آزاد) و (تحت نظارت وزارت انطباعات) .بعضی
افراد نیز همچون گردانندگان انجمن تبریز بدون کسب مجوز از مرکزنشینانْ نشریه منتشر
میکردند (قاسمی ،1389 ،ص.)22
این رویه تا تاریخ 6صفر1325ق ادامه پیدا کرد .در این زمان ،ساختار دولت به هشت
وزارتخانه تغییر کرد و امور مطبوعات به ادارۀ معارف و اوقاف واگذار شد که زیرشاخۀ
وزارتخانۀ علوم بود.
در ششم صفر 1325ق ساختار دولت به هشت وزارتخانه تغییر کرد و امور
مطبوعات َد ِّ
رحد یک اداره در زیرمجموعۀ وزارت علوم (معارف) و اوقاف تنزل یافت.
پسازآن ،بزرگا ِن وزارت علوم (معارف) و ادارۀ انطباعات ،با قدرت تمام به رتقوفتق امور
میپرداختند (قاسمی ،1389 ،ص.)22
آشفتگی و هرجومرج در حوزۀ مطبوعات و همچنین توقیفهای پیدرپی بدون
ارجاع به قوانین مشخص ،پیشاز تصویب قانون مطبوعات به اوج خود رسید .این امر
باعث شد تا مخبرالسلطنه بهعنوان وزیر وقت علوم تصمیم بگیرد که در جلسهای 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 مطلق ًا نوشته نشود.
ثانی ًا :ترویج مذاهب باطله مطلق ًا نشود.
ثالث ًا :الفاظ ُق ُلمبه چاپ نگردد.
رابع ًا :در ذکر مطالب راجعبه دولت و شخص شخیص سلطنت ،نهایت احترام مرعی شود.
این چهار اصل نیز ،بهمانند اصول پیشین ،مبهم و غیرقابلتفسیر بود و نهتنها مشکل
مطبوعات ایران را حل نکرد ،بلکه روزبهروز بر توقیفها و بحثوجدلها افزود.
پساز تصویب قانون مطبوعات در سال 1326ق نیز گمان میرفت که مشکل همیشگی
مطبوعات ایران حل شده و با درنظرگرفتن چارچوبی مشخص برای نشر یک روزنامه یا
مجله ،مسئلۀ توقیف و جدل میان روزنامهنگاران و وزارت معارف ازمیان رفتهاست؛ ولی
دخالت حکومت و در کنار آن نبود نظارت دقیق بر اَعمال وزارتخانه از علل اصلی توقف
مطبوعات ایران و پیشرفتنکردن آن بود.
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 .3مجوزهای چاپ و نرش در پساز تصویب قانون مطبوعات

پساز امضای فرمان مشروطیت ،شمار روزنامهها در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ
ایران نظیر تبریز افزایش یافت؛ ولی این فزونیِ چاپ و نشر بهمعنای برقراری کامل قوانین
و آزادیهای مطبوعاتی نبود .در همین دوران ،محمدعلیمیرزا در 4ذیالحجۀ1324ق ،بر
تخت پادشاهی قاجار تکیه زد .او برخالف پدر چندان با مطبوعات نوگرا در ایران میانۀ
خوبی نداشت و بههمیندلیل از همان ابتدای سلطنت مخالفت خود را با اساس مشروطه
و بهدنبال آن سایر جریانهای منشعب از آن اعالم کرد.
قانون مطبوعات در روز شنبه پنجم شهر محرمالحرام 1326ق با حضور هشتادوهشت
نفر از نمایندگان مجلس و با هفتادوشش رأی بهتصویب رسید و پساز امضای رئیس
مجلس (احتشامالسلطنه) برای صحۀ همایونی به دربار فرستاده شد .این قانون در شش
فصل تنظیم شده بود و شامل  52ماده بود (صدر هاشمی ،1363 ،ص.)19
بعداز تصویب قانون مطبوعات انتظار میرفت که روزنامهنگاری در ایران پساز
سالها جایگاه خود را بهدست آورد و روزنامهنگاران این حق را داشته باشند که در
چارچوب قانون ،مجوز انتشار جریدۀ خود را دریافت کنند؛ ولی جامعۀ مطبوعاتی آن
روزگار آسیبپذیر شده بود و اهداف اصلی خود را فراموش کرده بود.
محمدعلیشاه نیز که از همان ابتدا مخالفت خود را با اساس مشروطیت و دستاوردهای
آن اعالم کرده بود ،از آشفتگی میان روزنامهنگاران استفاده کرد و زمینه را برای سرکوب
مطبوعات در ایران فراهم کرد.
در 23جمادیاالول 1326ق مجلس ایران به خواستۀ محمدعلیشاه قاجار و با
همکاری روسها به توپ بسته شد .استبداد صغیر در ایران آغاز شد و تا یک سال بهطول
انجامید .در این مدت اکثر روزنامهنگاران آزادیخواه دستگیر و یا کشته شدند .عدهای نیز
به خارج از ایران گریختند تا بهصورت جدیتر و با آزادی بیشتر همچنان به فعالیتهای
مطبوعاتی خود بپردازند.
بحثوجدل روزنامهنگاران بر سر مسائل پیشپاافتاده ،آنها را از اهداف اصلی
خود -که پیشاز مشروطیت برای دستیابی به آنها تالش کرده بودند -دور کرده بود.
محمدعلیشاه قاجار نیز برخالف پدر با تسامح در هر زمینهای بیگانه بود؛ بههمیندلیل
فرصت را غنیمت شمرد و توانست دوران افول روزنامهنگاری در ایران را رقم بزند؛
دورانی که تا زمان پادشاهی احمدشاه قاجار بهطول انجامید .هرچند از آغاز روزنامهنگاری
تا زمان محمدعلیشاه دستاورد مهمی نصیب روزنامهنگاران نشده بود ،تبعید و یا فرار
روزنامهنگاران مشهور ایرانی که با حرفه و رسالت مطبوعاتی بهخوبی آشنا بودند ،زمینه
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را برای ایجاد دو جریان در روزنامهنگاری فارسیِ بعداز محمدعلیشاه قاجار فراهم کرد؛
دو جریانی که پیشازاین نیز آغاز شده بود ولی از این زمان بهبعد شکلی جدیتر بهخود
گرفت .نخستین جریان مطبوعاتی در داخل کشور و با حضور طیفی گسترده از افراد و
خواستههای آنها برای صدور مجوز همراه بود .این جریانْ بیشتر افرادی را شامل میشد
که اطالعات کافی از روزنامهنگاری و یا اهداف انتشار روزنامه نداشتند و تنها ،ورود به
این حرفه را نوعی روشنفکری تلقی میکردند .این امر را میتوان از مجوزهای دوران
احمدشاه قاجار (در ادامه به آنها پرداخته میشود) و شرح درخواستهای این افراد
در بیان حرفه و پیشۀ خود در جریان صدور مجوز ،دریافت .دومین جریان نیز جریان
روزنامهنگاری فارسی در خارج از ایران بود که توسط افرادی مشهور ازجمله علیاکبرخان
دهخدا با روزنامۀ صوراسرافیل ادامه پیدا کرد .روزنامههای منتشره در خارج از ایران ،برای
انتشار به مجوز حکومت احتیاجی نداشتند و بههمیندلیل با آزادی بیشتری مطالب خود
را منتشر میکردند.
دریافت امتیاز طبع روزنامهها و مجالت ،در پساز تصویب قوانین مشروطه و
مطبوعات در چارچوبی معین و مشخص قرار گرفت .شخص اول کشور -برخالف
دوران قبل -کمتر در روند صدور اجازهنامهها دخالت داشت و اکثر اجازهنامهها را وزارت
انطباعات و یا معارف و اوقاف صادر میکرد .هرچند جایگزینی قوانین جدید با قوانین
پیشین ،در هر دورۀ زمانی ،باتوجهبه درخواست شاه انجام میشد و روزنامهها با اجازۀ
مستقیم او توقیف میشدند ،ولی روند اداری کسب اجازهنامهها برعهدۀ وزارتخانههای
مربوطه بود .درخواستکنندۀ مجوز باید چهار مرحله را با موفقیت پشت سر میگذاشت
تا اجازهنامهاش صادر شود .البته یادآوری این نکته ضروری است که بازۀ زمانی پایانیافتن
این مراحل و موفقیت فرد در آن ،به شخص متقاضی و مسئول رسیدگی به درخواست
ِ
متقاضی دارای
شخص
او منوط بود .برای نمونه اگر در بررسیهای اولیه در ادارۀ نظمیه،
ْ
سوءپیشینه قلمداد میشد ،درخواستش برای کسب مجوز به تأخیر میافتاد و این کار باعث
نامهنگاریهای بسیاری بین فرد متقاضی و ادارۀ معارف میشد .حتی در بعضی از اسناد،
اسم نشریه نیز موردقبول وزارت معارف نبوده و درخواست فرد برای کسب اجازهنامه
برگشت خوردهاست.
متقاضی برای دریافت اجازهنامه موظف بود تا مراحل زیر را طی کند:
ابتدا درخواستی را شامل نام و مشخصات خود به وزارت معارف تسلیم میکرد .وزیر
معارف با ارسال درخواستنامۀ شخص متقاضی به ادارۀ انطباعات یا انجمن معارف ،دستور
بررسی پیشینۀ کیفری و شرایط سنی و تابعیت متقاضی را صادر میکرد .ادارۀ انطباعات،
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بهنوبۀ خود ،صدق شرایط قانون مطبوعات را دربارۀ شخص درخواستکنندۀ امتیاز بررسی
میکرد و درصورت مطابقت ،در فرم جداگانهای در اختیار متقاضی قرار میداد .در نخستین
فرم ،مشخصات و اطالعات الزم دربارۀ نشریۀ مدنظر درج میشد و دومین فر ْم تعهدنامهای
بود مبنیبر اطالع کامل شخص از محتوای قانون مطبوعات و رعایت دقیق آن در دوران
انتشار نشریه که درخواستکنندۀ امتیاز ،باید آن را پر و امضاء میکرد.
در اینجا مرحلۀ سوم اخذ امتیاز پایان مییافت و با احالۀ نظر ادارۀ انطباعات یا
انجمن معارف همراه با این فرمها به وزیر علوم مرحلۀ چهارم آغاز میشد .وزیر در
اینجا بسته به دیدگاه و موضعی که دربرابر آزادی قلم و بیان داشت ،میتوانست بیدرنگ
صدور امتیازنامه را تأیید کند و یا با اشکالتراشی و وقتگذرانی از انتشار نشریهای نوبنیاد
جلوگیری کند.
ْ
درهرحال موافقت وزیر آخرین مرحلۀ أخذ امتیاز بود .ولی گاهی اوقات که تأیید وزیر از

پیش معلوم بود ،ابتدا امتیازنامه امضاء میشد و بعد فرمها پر میشد (کهن ،1360 ،ص.)383
پساز جلوس احمدشاه بر تخت سلطنت بسیاری از روزنامهنگاران تبعیدی و
مهاجر به کشور بازگشتند .روزنامهخوانی در بین اقشار مختلف مردم بیشتر رونق گرفت
و روزنامهنگاران موظف شدند مجوز جریدۀ خود را از وزارت معارف دریافت کنند و
مطالب خود را در چارچوب قانون مطبوعات منتشر کنند .مطالب روزنامهها تنها به اخبار
شاه و درباریان منحصر نمیشد ،بلکه روزنامهنگاران تالش میکردند تا مباحث اجتماعی
را نیز مطرح کنند.
وجود احزاب گوناگون در روزنامهنگاری دوران احمدشاه قاجار از وجه تمایزات
اساسی این دوران با پیشاز آن است .جنگ قلمی بین دو حزب اعتدالیون و دموکراتها
مطبوعات ایران را برای چندمین بار بهعقب راند.
این دو حزب ،روزنامه را بهعنوان تنها وسیلۀ ارتباطی خود با عموم مردم انتخاب
کردند و آن را عرصۀ بحثوجدل خود قرار دادند .مرام دو حزب کام ً
ال متفاوت بود .حزب
اعتدالیون آرامش و اعتدال در حوزۀ مطبوعاتی را خواستار بود و در کنار آن ،مبارزه با رژیم
ْ
درمقابل حزب دموکرات خواستارِ تفکیک
قاجار را در راستای اهداف خود قرار داده بود.
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 بهسرپرستی
ملکالشعرای بهار را برای بیان عقاید خود انتخاب کرده بود.
دموکراتها که در مجلس  28نفر بودند مخالفان خود یعنی اعتدالیون را که  36تن
میشدند ،ارتجاعی مینامیدند .اعتدالیون هوادار روشی مالیمتر و رعایت سیر تکامل بودند
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و به کشتن و ازمیانبردن مستبدان و ارتجاعیها اعتقاد نداشتند؛ ازاینرو بیشتر اعیان به
حزب اعتدالیون پناه میبردند.
دموکراتها 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 صاحبعقیده و
باایمان و حرفزن و چیزنویس در میان آنها زیاد بود و اساس ًا منتقد و تندزبان بودند و هوادار
فقرا و رنجبران معرفی شده بودند ،موفق شدند که فراکسیونی 28نفری در مجلس بهوجود
آورند و در خارج از مجلس ،افراد کثیری از جوانان و غیرجوانان طبقۀ دوم را بهخود جلب
کنند و چند روزنامۀ خوشقلم 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 بهنام محافظهکار و ارتجاعی و آخوند و
سرمایهدار 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 آنها دید .اکثر روزنامهها توقیف شدند و یا بهشرط
سانسور شدید ازجانب وزارت معارف ،حق انتشار پیدا کردند .روزنامهنگاری در ایران بار
دیگر بهعلت خصومتهای حزبی و شخصی به انزوا کشیده شد و حکومت دخالت خود
را در این عرصه بیشازپیش افزایش داد.
الزم است قبلاز پرداختن به ساختار شکل و محتوایی مجوزهای چاپ و نشر ،به
روزنامهنگاری در سالهای  1299تا پایان حکومت قاجار (1304ش) اشارهای کوتاه بشود.
اکثر اسناد استفادهشده در پژوهش پیشِرو از دورۀ احمدشاه قاجار است .ع ّلت عمدۀ
این امر ،نبود نظارت صحیح وزارت معارف و از همه مهمتر آشفتگی کشور بهدلیل خأل
قدرت و نبود حکومتی مقتدر بود که برخالف سالهای قبل ،تعداد مجوزها را افزایش
داد؛ ولی این افزایش بهمعنای بهبود کیفیت روزنامهنگاری نبود .اجازهنامهها را همچنان
وزارت معارف و با شرایط و ضوابطی به افراد درخواستکننده میداد .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 وطنپرستی به انتشارِ جریده دست زده بودند؛ بنابراین ،شمار
مجوزها در این سالها زیاد بود ،ولی نشریات کیفیت الزم را نداشتند .دراینمیان ،مردم نیز
رفتهرفته اعتماد خود را به روزنامهها ازدست دادند؛ چون این مطبوعات وظیفۀ اطالعرسانی
خود را فراموش کرده بودند و بیشتر صحنۀ درگیری احزاب با یکدیگر شده بودند.
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 .4بررسی محتوایی مجوزهای چاپ و نرش

فرایند صدور مجوزهای چاپ و نشر ،در اکثر موارد با درخواست فرد مبنیبر دریافت
اجازهنامه و حق طبع کتب و مطبوعات آغاز میشد .این درخواستها معموالً بر روی
کاغذی نگارش مییافت که سربرگ خاصی نداشت و بهخط شخص متقاضی بود .محتوای
این برگنوشتهها در اکثر موارد ،شامل نام شخص متقاضی ،نام جریدهای که درخواست
صدور مجوز آن را داشت و محل طبع روزنامه و مسلک آن بود .البته دراینمیان اسنادی نیز
وجود دارند که به شیوههایی متفاوت نگارش یافتهاند و درخواست خود را مطرح کردهاند.
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 میشد .وجود این دو ْ
برگ در
صدور مجوز نقشی اساسی داشت.
برطبق مادۀ ششم قانون مطبوعات (مصوب 1325ق1286/ش):
«هر روزنامه و جریده باید یک نفر مدیرمسئول داشته باشد متصف به صفات ذیل:
 -1ایرانی باشد؛
 -2سنش به سی سال بالغ باشد؛
 -3زوال شرف از او نشده باشد ،یعنی مرتکب ُجنحه و جنایات و مشهور به فسق و
فساد عقیده نباشد» (کهن ،1360 ،ص.)763
ِ
شخص درخواستکننده ،برعهدۀ
مسئولیت تأیید و تکذیب شرایط مذکور دربارۀ
ادارۀ نظمیه و وزارت عدلیه بود .ادارۀ نظمیه وظیفه داشت تابعیت فرد و ایرانیبودن او را
تأیید کند و وزارت عدلیه هم عدم ارتکاب شخص به ُجنحه و جنایت را بررسی میکرد.
حضور این دو برگ ازجانب ادارۀ نظمیه و وزارت عدلیه در صدور مجوز نقشی اساسی
و مهم داشت.

تصویر2
درخواست هدایتالله فلسفی مبنیبر
صدور مجوز روزنامۀ شوش
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملیایران)
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تصویر3
تأییدیۀ (تأیید سن ،تابعیت ،عدم
انتظار خدمت و مستخدمبودن ،و
عدم سوءپیشینه) ادارۀ نظمیه درباب
درخواست هدایتالله فلسفی برای
نرش روزنامه
(پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و
کتابخانۀملیایران)

تصویر4
تصدیق عدم سوءپیشینه در وزارت عدلیه
درباب درخواست هدایتالله فلسفی
برای نرش روزنامه شوش (پایگاه آرشیوی
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران)
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پساز تسلیم این سه برگ به وزارت معارف و اوقاف برگهای ازجانب این وزارتخانه
ِ
شخص متقاضی
به شورایعالی معارف نگارش میشد و در آن تأکید میشد که مدارک
کامل است و درصورت صالحدید آن شورا ،مجوز به او اعطاء شود.
در این بخش یادآوری این نکته ضروری است که همۀ مجوزها از روندی مشخص
و یکسان پیروی نمیکردند و گاهی ترتیب صدور اجازهنامهای دقیق ًا رعایت نشدهاست و
یا ممکن است اسناد مجوزی بهطورکامل حفظ نشده باشد؛ بنابراین ،میتوان بهتعداد تمام
مجوزهای صادره ،تفاوت و تمایز قائل شد.

تصویر5
نامۀ وزارت معارف و اوقاف به
شورایعالی معارف مبنیبر درخواست
هدایتالله فلسفی برای نرش روزنامۀ
شوش بهتاریخ 2تیرماه 1304شمسی
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملیایران)

همانطورکه در اسناد مشخص است ،درخواست وزارت معارف و اوقاف ،به
شورایعالی معارف نگارش شدهاست و در مرحلۀ آخر و در تاریخ 25تیرماه1304ش،
شورای معارف موافقت خود را با انتشار روزنامۀ شوش در خوزستان ،اعالم کردهاست .این
موافقت در قسمت انتهایی سند نگارش شدهاست و مهر داراالنشاء بر آن حک شدهاست.
ِ
سربرگ وزارت معارف
پساز صدور مجوز ازجانب شورایعالی معارف ،کاغذی با
و اوقاف و عالمت شیروخورشید همراه با التزامنامهای برای شخص متقاضی فرستاده
شدهاست و از او درخواست شدهاست تا ضمن تکمیل التزامنامه ،آن را به تأیید یکی از
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علما برساند و هزینۀ  12قران را بهعنوان وجه تمبر ضمیمۀ آن کند و به وزارت معارف و
اوقاف ارسال کند تا مجوز بهنام او صادر شود.

تصویر6
نامۀ وزارت معارف و اوقاف خطاب به
هدایتالله فلسفی بهمنظور تکمیل
التزامنامه
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملی ایران)

التزامنامهای که ازجانب وزارت معارف و اوقاف برای فرد صادر میشد شامل تعهد
او برای رعایت قانون مطبوعات و همچنین قبول مجازات درصورت تخلف از قوانین بود.
عالوهبر این موارد ،مشخصات کامل نشریه و تعهد فرد برای ارسال چهار نسخه از هر شماره
به وزارت معارف و اوقاف و همچنین طبع اعالنات این وزارتخانه به صورت رایگان،
ازجمله موارد موردتعهد بود که باید ازطرف متقاضی تکمیل میشد .متن تأییدیه معموالً در
قسمت باالیی سند قرار میگرفت و در اکثر موارد به زبان عربی نوشته میشد .در این متن،
شخص متقاضی را علما و گاهی بزرگان یک شهر و منطقه در حوزۀ روزنامهنگاری تأیید
میکردند و درصورتلزوم به سوابق او در این زمینه اشاراتی میکردند .همچنین در باالی
برگه تمبری قرار داشت که روزنامهنگار موظف بود همراه با پرکردن برگۀ التزامنامه مبلغ
آن را به وزارت معارف و اوقاف ارسال کند .این برگهها در اکثر موارد بهصورت چاپی در
اختیار افراد قرار میگرفت .البته در برخی از اسناد میتوان التزامنامههایی را مشاهده کرد که
به دستخط فرد نگارش شده و به وزارت معارف و اوقاف ارسال شدهاست.
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تصویر7
التزامنامۀ هدایتالله فلسفی برای
دریافتمجوزروزنامۀشوش
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملیایران)

در نمونهای کامل از فرایند درخواست صدور مجوز ،معموالً بعداز تسلیم التزامنامه
توسط شخص متقاضی ،نامهای به وزارت معارف نگارش میشد و در آن تأکید میشد که
مدارک فرد مذکور کامل است و مجوز صادر شود .این نامه را در درخواستهای مختلف،
وزارتخانههای گوناگون و یا اشخاص مختلف نگارش کردهاند .در نمونۀ زیر این نامه را
وزارت داخله به وزارتخانۀ اوقاف و معارف ارسال کردهاست.

تصویر8
نامۀ وزارت داخله به وزارت معارف و
اوقاف برای صدور مجوز روزنامۀ شوش
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملیایران)
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در مرحلۀ آخر نامهای با سربرگ وزارت معارف و اوقاف برای روزنامهنگار صادر
میشد که در آن ضمن تأکید بر رعایت قانون مطبوعات ازجانب وی ،از او خواسته میشد
که امتیاز نشریۀ خود را به فرد دیگری واگذار نکند و درصورت منتشرنکردن نشریه تا شش
ماه ،برای تجدید امتیاز آن مجددا ً به وزارت معارف و اوقاف رجوع کند.
این برگه که درواقع بهنوعی مجوز نهایی برای انتشار نشریه محسوب میشد
بهصورتهای گوناگون ،ولی با محتوایی یکسان نگارش میشد و بهعنوان مجوز نشریه
برای فرد متقاضی ارسال میشد.

تصویر9
اجازهنامۀ طبع و انتشار روزنامۀ کشکول
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملی ایران)

تصویر10
اجازهنامۀ طبع و انتشار روزنامۀ قرن
بیستم برای میرزادۀ عشقی
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملی ایران)
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همانطورکه در اسناد فوق مشاهده میشود ،مجوزهای چاپ و نشر به گونههایی
مختلف برای نشریات صادر میشدهاست .این تفاوت در اکثر موارد به شکل و ظاهر
اجازهنامهها مربوط بوده و در کمتر موردی محتوای آن تغییر میکردهاست.
اجازهنامههای بین سالهای  1300تا 1304ش بیشتر بهصورت چاپی و با تمبر دولت
علیّۀ ایران چاپ شدهاند؛ دقیق ًا همان تمبرهایی که افراد بههمراه پرکردن التزامنامه مبلغ آن
را به وزارت معارف و اوقاف پرداخت میکردهاند.

 .5بررسی شکلی مجوزهای چاپ و نرش

محتوای مجوزهای چاپ و نشر متفاوت بود؛ همین موضوع دربارۀ شکل اجازهنامهها نیز
صادق بود.
بررسی شکلی مجوزهای چاپ و نشر بهمانند محتوای آنها ،با درخواست فرد به وزارت
معارف و اوقاف آغاز میشد.
درخواست فرد معموالً بر روی کاغذی بدون سربرگ مشخص مکتوب میشد؛ البته
تفاوتهایی هم وجود دارد .برای نمونه گاه فرد متقاضی ،بهقدر کافی سرشناس بود و
ِ
مشخصات خود مینوشت
درخواستش را بر روی کاغذی با سربرگ مخصوص با نام و
و یا اینکه فرد مجوز نشریهای را داشت و دوباره برای دریافت مجوز نشریهای دیگر اقدام
میکرد 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 اجازهنامه ،به تفاوت در اسامی بود که
گاه بهصورت مهر و یا امضاء در انتهای درخواست حک میشد.

تصویر11
منونههایی از مهر ،امضاء و رسبرگهای افراد
درنخستینمرحلهازدریافتاجازهنامه
(پایگاه آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانۀ
ملیایران)
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در دومین مرحله ،فرد برگۀ ادارۀ نظمیه و وزارت عدلیه را همراه با درخواست
خود ،به وزارت معارف و اوقاف تسلیم میکرد .این برگهها معموالً دارای سربرگ و مهر
مخصوص به خود بودند.

تصویر12
رسبرگ ،مهر و مترب وزارت عدلیه و ادارۀ
نظمیه
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملیایران)

وزارت معارف و اوقاف با تکمیلشدن مدارک ازجانب فرد متقاضی ،در برگهای
با سربرگ و مهر وزارت معارف و اوقاف ،موافقت خود را برای ارسال التزامنامه اعالم
میداشت .این سربرگ وزارت معارف و اوقاف در اکثر موارد با برگۀ دیگری که در مرحلۀ
بعد و مرحلۀ آخر (در زمان صدور مجوز) منتشر میشد ،تفاوت داشت.

تصویر13
رسبرگ و مهر وزارتخانۀ معارف و
اوقاف
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملیایران)
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وزارت معارف و اوقاف در نامهای دیگر پرکردن فرم التزامنامه ازجانب شخص
متقاضی و فرستادن مبلغ  12قران برای تمبر را درخواست میکرد .این درخواست در
کاغذی با سربرگ متفاوت نوشته میشد.

تصویر14
رسبرگ وزارت معارف و اوقاف
ِ
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملیایران)

مهمترین نکته در برگۀ التزامنامه تمبر مخصوص دولت علیّۀ ایران و تأییدیههای
متفاوتی است که ازجانب علما در تأیید فرد متقاضی نوشته شدهاند .در اکثر موارد این
تأییدیهها در قسمت باالیی سند و بهخط عربی نگارش شدهاند و مهر و امضای مخصوص
به خود را دارند.

تصویر15
منونهایازمتربوتأییدیههایالتزامنامهها
(پایگاهآرشیویسازماناسنادو
کتابخانۀملیایران)
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در پنجمین مرحله ،وزارت داخله تأیید میکرد که فرد التزامنامۀ خود را بههمراه مبلغ
 12قران پول بهعنوان هزینۀ تمبر ارسال داشتهاست و از وزارت معارف درخواست میکرد
که مجوز نشریه را صادر کند.

تصویر16
رسبرگ و مهر وزارت داخله
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملیایران)

در مرحلۀ آخر ،مجوز نشریه در کاغذی با سربرگ وزارت معارف و اوقاف صادر
میشد .البته ظاهر این سربرگها متفاوت است؛ مث ً
ال در مجوزهای چاپ و نش ِر دوران
احمدشاه قاجار ،مهر و تمبر وزارت معارف دیده میشود؛ درصورتیکه در مجوزهای
دوران رضاشاه پهلوی این دو مورد وجود ندارد.

تصویر17
رسبرگ مجوز در دوران احمدشاه قاجار
(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملیایران)

تصویر18
مترب و مه ِر حکشده در اجازهنامۀ دوران احمدشاه
قاجار(پایگاهآرشیویسازماناسنادوکتابخانۀ
ملیایران)
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سرآغاز صدور اجازهنامه با پادشاهی ناصرالدینشاه قاجار شروع شده و از دوران قبلازآن،
باتوجهبه اینکه ،روزنامه
اطالعات و اسناد چندانی بهدست نیامدهاست؛ ولی بهنظر میرسد
ّ
در آن دوران دولتی بوده و به حکومت وابسته بودهاست و تنها وظیفۀ خود را بازتاب
اخبار دربار قلمداد میکردهاست ،مجوزش را از پادشاه و درباریان و بدون حضور نهاد و
وزارتخانهای دریافت میکردهاست.
بهمرورزمان و با شکلگیری وزارتخانهها در دورۀ ناصری ،صدور اجازهنامه زیرنظر
وزارت علوم قرار گرفت .این وزارتخانه عم ً
ال اختیاری ازجانب خود نداشت و توسط
شاه و اطرافیانش بهویژه اعتمادالسلطنه اداره میشد .اسنادی از این دوران درزمینۀ اداریشدن
مراحل صدور مجوز در دست نیست؛ بلکه انتشار روزنامه پساز تشکیل وزارتخانهها به
همان سبک و سیاق گذشته ،از ادامۀ روند صدور اجازهنامه به همان روال پیشین حکایت
دارد .وزارت انطباعات به پیشنهاد اعتمادالسلطنه ،بهعنوان یکی از ارکان اصلی وزارتخانۀ
علوم در 1277ق1239/ش تأسیس شد و ادارۀ دارالطباعۀ آن ،وظیفۀ صدور مجوز برای
نشر روزنامه و کتب را عهدهدار شد.
رویۀ صدور مجوزهای چاپ و نشر در دوران مظفرالدینشاه قاجار نیز بهمانند گذشته
ادامه پیدا کرد .تنها دستاورد مهم در دوران پادشاهی مظفرالدینشاه در حوزۀ اجازهنامههای
مطبوعات ،درج عنوان آزاد بر صفحۀ نخست روزنامۀ مجلس بود که پساز امضای فرمان
مشروطیت ،وظیفۀ بازتاب اخبار مربوط به جلسات نمایندگان م ّلت را در نشریۀ خود
برعهده داشت.
در تاریخ 6صفر1325ق با شکلگیری وزارت معارف و اوقاف ،صدور اجازهنامه در
اختیار این نهاد دولتی قرار گرفت .اجازهنامه و صدور آن بهصورت اداری درآمد و دریافت
آن برای همۀ افراد به رعایت قوانین و ضوابطی مشخص منوط شد .ولی مشکل اساسی
و مهم روزنامهنگاران این بود که در قانون اساسی مشروطه ،چندان و بهصورت گسترده
به بحث انتشار جراید پرداخته نشده بود .تالش روزنامهنگاران برای تصویب قوانین و
چارچوبهایی مشخص در صدور اجازهنامه و انتشار مطبوعات ،سرانجام در تاریخ
5محرمالحرام1326ق به نتیجۀ نشست و نمایندگان مجلس قانون مطبوعات را تصویب
کردند.
از خالل بررسی مجوزهای صادره در دوران احمدشاه قاجار ،میتوان متوجه شد
که همۀ افراد معموالً روند یکسانی را برای صدور اجازهنامه طی میکردهاند .این رویه با
تقاضای فرد برای مجوز نشریه آغاز میشد و با تأییدیههایی ازجانب ادارۀ نظمیه و وزارت
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عدلیه ادامه پیدا میکرد و درنهایت با رعایت قوانین و مقرراتی ازجانب فرد متقاضی و
با صالحدید یکی از علما و روحانیون ،به فرد مجوز داده میشد .بهمانند دورانهای قبل،
وزارت معارف و اوقاف مسئول رسیدگی به مجوزهای چاپ و نشر و چگونگی انتشار
روزنامهها بود.
مجوزهای چاپ و نشر تا زمان اجراییشدن قانون مطبوعات و شکلگیری وزارت
معارف و اوقاف و اداریشدن روند صدور مجوزها ،توسط شخص شاه یا با دستور مستقیم
او و با ساختار و محتوایی متفاوت صادر میشد .ولی در دورانهای بعد نقش وزارتخانهها
پررنگتر شد و زمینۀ حضور طیف بیشتری از اشخاص در حوزۀ مطبوعات فراهم شد.
افراد برای صدور اجازهنامه و حق نشر جرای ِد خود موظف بودند قوانین یکسانی را رعایت
کنند؛ بنابراین ،اکثر اسناد بهدستآمده از این دوران از ساختاری مشخص پیروی میکند
و تفاوتی فاحش در ساختار و محتوای اجازهنامهها در بعداز تصویب قانون مطبوعات و
شکلگیری وزارت معارف و اوقاف روی ندادهاست.
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Abstract:
Purpose: To report the role of Shadloo tribe chiefs and clans residing in Aladagh region in the
military and political developments in Afsharid era.
Method and Research Design: archival documents and library materials are the resources data
for analysis was collected from.
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were moved by the Safavids Kurdistan to the north of Khorasan during the Safavids (1501- 1736).
Apparently, their chiefs enjoyed a serious influence in the Afsharid government. The tribe and
the clans were powerful rulers throughout Khorasan territory. They became close allies of Nader
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مقالـۀپژوهشے

چڪیده:

هدف :بررسی نقش و جایگاه حکمرانی والیان ایل شادلو و طوایف ساکن در «والیت آالداغ» ،در
تحوالت نظامی و سیاسی ایران در عصر افشاریه.
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شدند و در این سرزمین ساکن شدند .بهنظر میرسد والیان ایل شادلو و طوایف ساکن در «والیت
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علی رحمتی
شکوهالسادات اعرابیهاشمی
سهیال ترابیفارسانی

 .1مقدمه

«والیت آالداغ »1بهعنوان یکی از مراکز تمدن و قبیلهای ایرانزمین از دیرباز پیوندها و مناسباتی
خاص با دولتهای مرکزی داشتهاست .منطقۀ وسیع شامل شهرستانهای امروزی بجنورد،
مانه و سملقان ،اسفراین ،راز و جرگالن ،گرمه و جاجرم چندین قرن متوالی تحت سیطرۀ
2
خاندان محلی و متنفذ ایل شادلو بودهاست .براساس روایات موجود پایههای اصلی ایل
ِ
بلوکات «والیت آالداغ» شکل گرفتهاست.
شادلو در اواخر عهد صفوی و دورۀ افشار در
مقارن استقرار حکومت صفویان ،شادلوها از حامیان اصلی آنها بودند .اختیاراتی که
این ایل در اواخر صفویه بعد از تصرف «والیت آالداغ» و بلوکات آن بهدست 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
توانمندیهای خود ،مدیریت داخلی این والیت و همچنین تصمیمگیری دربرابر حمالت
و توسعهطلبیهای ازبکان و ترکمانان به مرزهای شمال شرقی ایران را برعهده گیرند.
این مقاله ابتدا به جایگاه حکمرانان ایل شادلو در «والیت آالداغ» در تصمیمات
سیاسی در اواخر عهد صفوی و عصر افشار اشاره میکند و سپس قلمرو و پراکندگی دهها
ِ
بلوکات «والیت آالداغ» را واکاوی میکند.
طایفۀ ایل شادلو و دیگر اقوام ساکن در قلعهها و

 .2جغرافیای تاریخی والیت آالداغ

 :Aladagh .1آالداغ یا آلهداغ واژهای ترکی
است و نام کوههای «بتلیس» و «مراش» در
شامل رشق دریاچۀ وان در کردستان ترکیه
کنونی است؛ و ازسوی اقوام ترک عثامنی
به این نام خوانده میشدهاست؛ آالداغ را
«آلهتاق» نیز نوشتهاند .کردها این نام را با
خود از آن دیار به خراسان آوردند (یزدی،
 ،1336ج ،1صص .)487-483
 :Clan .2ایل در جامعۀ عشایر ایران عبارت
است از اتحادیهای سیاسی متشکل از تیرهها
و طوایف عشایری که به اتکای وابستگیهای
خویشاوندی (نسبی ،سببی) و یا بنابه مصالح
و رضورتهای سیاسی و اجتامعی در برهۀ
زمانی خاص (آرمانی) باهم متحد میشوند
و ایل را تشکیل میدهند .ایالت معمو ًال
رسزمین و قلمرویی خاص خود دارند و تحت
سمت ایلخان
رهربی و مدیریت شخصی یا ِ
یا ایلبیگی اداره میشوند (تکمیل هامیون و
بلوکباشی ،1388 ،صص .)15-8
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آالداغ که امروزه به رشتهکوه بین جنگل مازندران و اسفراین گفته میشود تا قبل از ورود
کردها به خراسان در سالهای اولیۀ 1000ق ،خروسکوه یا کوه ِ خروس نامیده میشد.
شاید علت این نامگذاری آن بودهاست که این کوه حالت گردنفرازی خروس در هنگام
آوازخواندن را تداعی میکردهاست و یا وجود خروس وحشی در این کوهستان بودهاست
که اکنون نیز به فراوانی وجود دارد (توحدی ،1374 ،ص .)77میرخواند درحدود سال
874ق حدود و ویژگیهای کوه خروس را در البهالی وقایع تاریخی چنین توصیف
میکند« :میرزایادگار برای تسخیر خراسان از آذربایجان به اینسو لشکر کشید ...و ایشان
از نیشابور به سملقان رفته چند[ی] رحل اقامت افکندند .سپس روی به دهنۀ استرآباد،
نهادند ...در کوه خروس به ییالق پرداختند[ ...میرزایادگار] بهطرف اسفراین راند »...
(میرخواند ،1373 ،ج ،7ص.)48
باتوجهبه نوشتۀ میرخواند ،حوزۀ جغرافیایی کوه خروس از ابتدای جنگل گلستان تا
والیت خبوشان امتداد داشتهاست؛ بهطوریکه والیات و بلوکات پیرامون آن طبق نوشتۀ
حافظ ابرو در عصر تیموری عبارت بودهاند از« :والیات اسفراین ،جاجرم ،شقان (شوقان)
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و جوربد (جربت) ،سملغان (سملقان) و جرمغان ،بارز و نسا» (حافظ ابرو ،1370 ،صص
 .)70-48براساس نوشتههای سند سال 1111ق و اعتمادالسلطنه در مطلعالشمس ،این
والیت در عهد شاهسلطانحسین بهعنوان «من اعمال والیت گرایلی» معروف بوده است.
در سال 907ق بعد از تاجگذاری شاهاسماعیل اول در تبریز و رسمیشدن مذهب
غرب ایران را تهدید کردند و همان زمان ازبکها نیز از شرق
شیعه در ایران ،عثمانیها از ْ
درپی حمله به خراسان برآمدند و به این منطقه دست یافتند .شاهعباس اول پسازاینکه
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 دورهای جدید از تاریخ این ایالت آغاز شد .آنان در منطقۀ
ُدرون 1در غرب عشقآباد و در موازات جلگۀ آخال اسکان داده شدند .چون این طوایف
شیعیمذهب بودند ،طبع ًا تمایل داشتند تا از تجاوز طوایف و اقوام سنیمذهب به مرزهای
ایران جلوگیری کنند .در سالهای آخر سلطنت شاهعباس حکومت و ریاست کردهای
خراسان به یوسفسلطان قورچیباشی واگذار شد .حکومت کردها بعداز یوسفسلطان
به ایل زعفرانلو رسید؛ ولی ایل شادلو همچنان تحت ریاست اوالد یوسف سلطان باقی ماند
(سهامالدولۀ بجنوردی ،1374 ،ص.)14
حضور کردان مهاجر در درۀ آخال باعث شد که حمالت ازبکان تا حد زیادی فروکش
کند .ولی در اواخر عهد صفوی و بهویژه در دوران سلطنت شاهسلطانحسین بهعلت ضعف
دولت صفوی ،امور کشور مختل شد و حمالت ازبکان و ترکمانان اورگنجی و بخارایی
به خراسان شدت گرفت و امان را از کردهای آخالنشین گرفت (متولی حقیقی،1387 ،
ص .)135اعتمادالسلطنه دراینباره مینویسد« :در [دوران] سلطنت شاهسلطانحسین که امور
دولت مختل شد ،اکراد آخالنشین از تاختوتاز اورگنجی و بخارایی شوریده ،روی به کوه
و َمعقِلهای 2سخت گذاشتند و آن زمان والیت قوچان و شیروان و بجنورد و سملقان ساکنِ
[مسکن] طوایف گرایلی بود .اکراد برای اینکه یورتی 3بهجهت خود بهدست آورند ،بنای
زدوخورد با طایفۀ گرایلی [را] گذاشتند و در اندکزمانی آنها را از محاالت مزبور خارج
ساختند .قراخان پسر محراببیگ بن شاهقلیسلطان که وکیل اکراد َچ ِم ْش َگ َزک 4و در معنی
ایلخانیِ این طایفه 5بود 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 یورتهای قوچان و شیروان و بجنورد و مضافات ساکن ساخت؛ چنانکه از چناران سفلی
تا سملقان یورت شادلو شد» (اعتمادالسلطنه ،1373 ،ج ،1ص.)157
میرزامحمدحسین مستوفی در عهد شاهسلطانحسین مینویسد« :طایفۀ چهارم را

 :)Doron( .1یکی از شهرهای دورۀ اسالمی
واقع در90کیلومرتی غرب عشقآباد پایتخت
ترکمستان است (سیدی ،1383 ،ص.)230
 .2مَع ِقل :پناهگاه؛ کوه بلند؛ قلعۀ نظامی.
 .3یورت :مسکن؛ منزل؛ چراگاه ایالت و
عشایر.
4. Chameshgazak
 :Tribe .5طایفه در جامعۀ عشایری ایران
عبارت است از واحدی اجتامعی-سیاسی
متشکل از چند تیرۀ عشایر (در عربی
حموله) که در سلسلهمراتب ردههای ایلی،
مهمترین و مشخصترین رده بهشامر
میرود .در سلسلهمراتب اجتامعی عشایر
ایران ،اکرث طوایف بین ایل و تیره (حموله)
قرار میگیرند ولی طوایفی نیز وجود دارند
که به هیچ ایلی وابسته نیستند و طایفۀ
مستقل نامیده میشوند .طایفه یک سازمان
اجتامعی-سیاسی دارای ساختار ردهبندی
است.آنانممکناستیکجانشین،کوچندۀ
کامل و یا نیمهکوچنده باشند .یک طایفه
چنانچه سازمان سیاسی و اجتامعی خود
را حفظ کند کوچنده یا ساکن باشد فرقی
منیکند بازهم «طایفه» محسوب میشود.
طایفه دراصل زیرمجموعۀ ایل است که غالباً
باهم خویشاوندی دور یا نزدیک دارند و در
چند نسل پیش به نیای مشرتک میرسند
(تکمیل هامیون و بلوکباشی ،1388 ،صص
.)15-8
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دوانلو [دیرانلو ]1گویند .سردار آنها اسکندرخان نام دارد .بهقدر دو لک 2و بیست هزار
خانوارِ آنها را تخمین نمودهاند .قلعۀ مجریک در تصرف اسکندرخان است .ایل مذکور،
از مجریک تا نواحی جاجر ْم ییالق و قشالق مینمایند» (مستوفی ،1353 ،ص.)396
پساز ورود کردها به خراسان ،رشتهکوه خروس محل اسکان کردهای قراچورلو و
شادلو شد .قراچورلوها [و شادلوها] که قب ً
ال در شمال شرق دریاچۀ وان در کشور عثمانی
و در کوهپایههای آالداغ [از شاخههای رشتهکوه آرارات] آن سرزمین میزیستند ،بهیادگارِ
آنجا نام کوه خروس را به آلهداغ یا آالداغ تغییر دادند (توحدی ،1374 ،ص .)78در عمدۀ
ِ
بلوکات آالداغ ،جبلاالکرادِ آالداغ و ...یاد
منابع عصر افشار بارها از عنوان «والیت آالداغ»،
شدهاست (مروی ،1369 ،ج 1و ج ،2صص  108-104و 887؛ استرآبادی ،1368 ،صص
 112-111و  183و  323و .)466
مک گرگر این سرزمین را مسکن طوایف ایل شادلو آوردهاست« :قلمروش از
آبادیهای سملقان و مانه در کنار اترک تا جاجرم و اسفراین گستردهاست .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 کردهاند» (مک گرگر ،1368 ،ج ،2ص.)138
اعتمادالسلطنه مرکز این والیت را بجنورد مینویسد« :که در تواریخ «بزنجرد» مضبوط
است و دولیخان دوم آن را درحدود نیمۀ دوم قرن دوازده قمری در شمال غربیِ 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 میشود [و] شعبهای 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 ،ج ،1ص.)271

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

 :Diranlou .1شادلو دراصل دیرانلو است
(قاجار1306 ،ق ،ص.)99
 .2لک :صدهزار
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باتوجهبه اسناد موجود ،طوایف ایل شادلو و دیگر طوایف مستقر در «والیت آالداغ» ،در
اواخر عصر صفوی بهمرور در این منطقه مستقر شدهاند و سپس آبادیهایی مانند بزنجرد،
گرمخان ،دوراقانلو ،اسفیدان ،بازاره و ...را ایجاد کردهاند.
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تصویر1
سندی است مربوط به سال 1111ق که بهموجب آن ،سلطانحسین ولد محمدقاضی حیدر

موقعیت و استقرار کردهای قراچورلو در
والیت گرایلی (آالداغ بعدی) در اواخر
عرص صفوی (سند سال  1111قمری:
کتابخانۀشخصیعلیرحمتی).
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 :Rein .1نام یکی از روستاهای بخش مرکزی
شهرستان بجنورد (رحمتی ،1394،ص.)217
 :Neshin Darreh .2نام یکی از روستاهای
بخش مرکزی شهرستان بجنورد (رحمتی،
 ،1394ص.)217
 :Bidvaz .3نام یکی از روستاهای بخش
مرکزی شهرستان اسفراین (رحمتی،1394 ،
ص.)115
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فیروزی ،میرزا ولد میرحسین حیدرفیروزی ،کمالالدین ،صفر و جهانگیر ولدان رستم
حیدر فیروزی ،مقدار یکصد و پنجاه من زمین تخمکار واقع در قریۀ رهین (رئین )1من
اعمال والیت گرایلی [را] بهمبلغ یک تومان [و] پنج هزار دینار عراقی النصف فی هفت
ْ
آقابیگ ولدا ِن مصطفیبیگ
هزار و پانصد دینار بوده بفروختند به بوداقآقای قراچورلو و
قراچورلو ،که شرق ًا پیوسته به ملک حسین قراچورلو و جنوب ًا پیوسته به ملک آلخان
قراچورلو است.
در روی سند چهار مهر کوچک بیضیشکل وجود دارد که خوانا نیست و نامهای
سلطانحسین فیروزی ،کمالالدین ،صفر ،جهانگیر فیروزی ،نظر قراچورلو ،تمورتاش از
ایل قراچورلو ،طوایف فیروزی و تمورتاش ،از سه قوم کرد ،تات و ترک آمده است (سند
سال  1111قمری :کتابخانۀ شخصی رحمتی).
تصوير  2مربوط به سال 1122ق که بهموجب آن ،نظرآقا ولد شادلو ،قمرعلی گکو و
مرتضی ولد حسینعلی قاشکانلو یک قطعه ییالق از توابع نشیندره ،2سوای چهاریک سهم
رضاقلی ،با یک درخت جوز من اعمال والیت اسفراین را بهمبلغ یک تومان و نیم دینار
فروختهاند به رفعتپناه جهانگیرآقا و پیرعلیآقای قاالنلو (قوالنلو) ،که از شرق به ییالق
جهانگیرآقای میالنلو ،از جنوب پیوسته به ییالق طاهر شادلو ،از غرب به شاهراه عام بیدر
(بیدواز )3و از شمال به ییالق توحیدخان متصل است.
در روی سند دو مهر کوچک بیضیشکل وجود دارد بهنامهای 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
آمدهاست (سند سال  1122قمری :کتابخانۀ شخصی حیدر گواهی).
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تصویر2
موقعیت و استقرار طوایف ایل شادلو و
زعفرانلو در اسفراین از توابع والیت آالداغ
در اواخر عرص صفوی (سند سال 1122
قمری:کتابخانۀشخصیحیدرگواهی).
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تصویر3
موقعیت طایفۀ شیخوانلو در قلعۀ
اسفیدان ،بلوک مانه از توابع والیت
آالداغ (سند سال 1158قمری :کتابخانۀ
شخصیعلیرحمتی).

 :Esfidan .1نام یکی از روستاهای بخش
مانه از شهرستان مانه و سملقان (رحمتی،
 ،1394ص.)71
 :Maneh. . 2یکی از بخشهای شهرستان
مانه و سملقان در استان خراسان شاملی
(رحمتی ،1394 ،ص)10
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تصوير  3مربوط به سال 1158ق عصر نادرشاه که بهموجب آن رفعتپناهان [ناخوانا] و جعفر
و مظفر ولدان رضاقلی شیخوانلو [ناخوانا] همگی و تمامی یک فرد زمین آب اراضی ...مزرعۀ
اسفیدان1من اعمال اُلِکای مانه[2را] از مالآقاحسین و امرخان ولدان حیدرخلیفۀ شیخوانلو بهمبلغ
چهار تومان و پنج هزار دینار عراقی خریدهاند.
در روی سند سه مهر کوچک بیضیشکل و یک مهر مربعشکل وجود دارد که خوانا نیست
واسامیسهنفرازشهودبهنامهایببرخانشیخوانلو،خاندانعلیبیگشیخوانلوومشهدقلیبیگ
شیخوانلو نوشته شده است (سند سال  1158قمری :کتابخانۀ شخصی علی رحمتی).
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تصویر4
موقعیت ایل شادلو و طوایف زردکانلو و
رمضانلو در قلعۀ بازاره ،بلوک مانه از توابع
آالداغ (سند سال  1171قمری :کتابخانۀ
شخصیکلیماللهتوحدی).

تصوير  4مربوط به سال 1171ق در عصر شاهرخ افشار که بهموجب این سند شیدقلیخان
شادلو والی آالداغ در عصر نادرشاه و از سرداران مهم نادرشاه ،همگی سه زوج آب و مراتع
مزرعۀ بازاره 1از محال سمار 2و مانه را از محمدحسینبیگ فرزند مرحوم اسماعیلبیگ
زردکانلو بهمبلغ بیستوهشت تومان خریدهاست.
در روی سند چهار مهر بیضیشکل و شش مهر مربع و یک مهر گرد وجود دارد و
اسامی شش تن از شهود نوشته شدهاست؛ که تنها نام دو تن از آنها بهنامهای اسمعیلبیک
رمضانلو و محمدتقیآقای 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
 1171قمری :کتابخانۀ شخصی کلیماهلل توحدی).

 :Bazare .1نام یکی از روستاهای بخش
مانه از شهرستان مانه و سملقان (رحمتی،
 ،1394ص.)92
 :Semar .2یکی از رودخانههایی است که
از کوههای شامل خراسان رسچشمه میگیرد
و وارد کشور ترکمنستان میشود و عموماً
سومبار خوانده میشود (سیدی،1383 ،
ص.)325
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تصویر5
ایالت و طوایف ساکن در والیت
آالداغ ،در ابیات ابنغریب (ابنغریب،
 1180قمری :کتابخانۀ شخصی امرالله
صفری).

ابیات کردی دیوان ابنغریب ،ازلحاظ مردمشناسی تاریخی بسیار اهمیت دارد .ابنغریب
در بعضی از اشعار کردیاش از سه قوم کرد ،ترک و تات نام بردهاست و این نشان میدهد
که این طوایف سهگانه در آن عصر ،در «والیت آالداغ» سکونت داشتهاند.
ابنغریب ضمن اشاره به سکونت ایلهای شادلو ،کاوانلو ،زاخوری و بادالنلو
(ابنغریب1180 ،ق ،برگ  )50در «والیت آالداغ» از پانزده طایفۀ کرد نیز نام بردهاست.

 .4ترجمۀ 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 بهکار نیامدند
دو نفر از قهرمانلو و دوراغانلو ،همراه با یک نفر شیخامیری و دو نفر از بوغانلو مانند
آتش(ابنغریب1180 ،ق ،برگ .)141
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تصویر6
ایالت ،طوایف و تیرههای ساکن در بجنورد
(والیت آالداغ) ،در اثر منتخبامللک
(منتخبامللک 1314 ،قمری :کتابخانۀ
شخصیهادیبیدکی).
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اثر تاریخی منتخبالملک ازلحاظ تاریخی و جغرافیایی اهمیت دارد .او ضمن پرداختن به
تاریخ کردهای خراسان ،اطالعاتی ارزشمند از ایالت ،طوایف و آبادیهای «والیت آالداغ» به
ما میدهد و اسامی  35طایفۀ ساکن در والیت بجنورد را که کرد ،ترک ،تات و عرب بودهاند
آوردهاست و مینویسد[« :بجنورد از طوایف] قلیجانلو ،خانبداقلو ،جانبداقلو ،قمپرانلو،
مطرانلو ،کچالنلو ،دیرانلو ،بوغانلو ،کیکانلو ،خنضرانلو ،پسرکانلو ،عرب ،رشوانلو ،پهلوانلو،
اوتانلو ،گرمابی ،تانرلو ،علیکانلو ،بوطالبلو ،سیرانلو ،قرهمقصودلو ،دورغانلو ،ایزلو ،غوپرانلو،
کورانلو ،تمرداشلیِ ،
ترک گرایلو ،چگینی ،بوغایری (بغایری) ،سورکانلو ،قوردانلو ،قرهچورلو،
قانکانلو ،رازی و بریزانلو [تشکیل شدهاست]» (منتخبالملک1314 ،ق ،برگ .)16
از  35طایفۀ مذکور  28طایفۀ کرد و از زیرشاخههای سه ایل شادلو ،قراچورلو ،و
زعفرانلو هستند؛  5طایفه از قوم ترک هستند و یک طایفۀ تات و یک طایفۀ عرباند.
الف -طوایف کرد عبارتاند از« :قلیچانلو ،قمپرانلو ،مطرانلو ،دیرانلو ،کچالنلو ،بوغانلو،
خنضرانلو ،پسرکانلو ،اوتانلو ،تانیرانلو ،علیکانلو ،بوطالبلو ،سیرانلو ،دوراغانلو ،ایزانلو،
قوپرانلو ،کورانلو ،قانیکانلو ،قرهچورلو ،خان بداقلو ،جان بداقلو ،سورکانلو ،برزانلو ،کیکانلو،
رشوانلو ،پهلوانلو ،قوردانلو و چگینی» (رحمتی1396 ،ب ،صص  9و  153و .)237
ب -طوایف ترک عبارتاند از« :قرهمقصودلو ،تمرتاش ،بغایری ،گرایلی و گرمابی»
(رحمتی1396 ،الف ،ص.)57
ج -طوایف رازی و عرب هم از زیرشاخههای قوم تات و عرب هستند (رحمتی،
1396الف ،ص.)135

 .5والیان ایل شادلو :از سقوط اصفهان تا ظهور نادرقلی افشار

با حملۀ افغانها به اصفهان و سقوط سلطنت شاهسلطانحسین صفوی ،فرزند او بعداز
فرار از اصفهان با عنوان شاهطهماسب دوم مدعی سلطنت ایران شد .شاهطهماسب در
سال 1139ق بهمنظور جمعآوری سپاه ،از غرب ایران روانۀ شرق ایران شد .شاهطهماسب
در آن ایام شاهرود و بسطام را مرکز خود کرد .فتحعلیخان قاجار با نیروهایش در گرگان
به شاهطهماسب پیوست و به مقام سپهساالری سپاه طهماسب رسید؛ این دو سپس برای
گردآوری نیروی بیشتر به خراسان روانه شدند (بامداد ،1371 ،ج ،6ص )279و از راه
اسفراین به خبوشان رفتند (استرآبادی ،1366 ،ص .)726نجفقلیخان شادلو حاکم
اسفراین و بجنورد نیز با نیروهای خود به اردوی شاهطهماسب پیوست (بامداد،1371 ،
ج ،6ص .)279خان قاجار که نجفقلیخان را تهدیدی برای موفقیت خود میدید برآن
شد تا زهرچشمی به او نشان دهد .او از شاهطهماسب خواست که خان شادلو بهاتفاق
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ایل خود بهتنهایی بر سر مشهد شتافته ،با ملک [محمود] هنگامۀ جنگ گرم کند تا کوکبۀ
شاهی گرمِ تکوپو گشته وارد شود (استرآبادی ،1368 ،ص .)280نجفقلیخان که توان
این نبرد را در خود نمیدید از پذیرش این مأموریت خودداری کرد (توحدی ،1371 ،ج،1
ص .)72این تمرد بهانۀ الزم را به خان قاجار داد تا فرمان قتل نجفقلیخان شادلو را از
شاهطهماسب بگیرد .با ظهور نادر و رقابت او با فتحعلیخان قاجار ،کردها متوجه نادر
شدند (بامداد ،1371 ،ج ،6ص .)280با تالش نادر فتحعلیخان قاجار در مشهد به قتل
رسید .شاه طهماسب که از اتحاد کردها با نادر نگران بود ،برآن شد تا از کردهای قوچان
و بجنورد دلجویی کند .او در این راستا ضمن خواستگاری از دختر سامبیگ چمشگزک
وکیل کردهای خراسان ،فرماندهی سپاه خود را به جعفرقلیخان شادلو وعده داد .نادر
که خواستگاری شاه صفوی از دختر سامبیگ را اقدامی علیه خود تلقی میکرد ،اردوی
طهماسب را با خشم تمام ترک گفت .این اقدام نادر واکنش جعفرقلیخان شادلو رئیس ایل
شادلو را که در اردو حاضر بود بهدنبال داشت .جعفرقلیخان با حمله به نادر و سپاهیانش
قصد داشت تا کار او را یکسره کند ،ولی در جریان حمله ،خودش تیر خورد و کشته شد
(میمندینژاد ،1374 ،ص.)188

 .6نقش والیان ایل شادلو و طوایف والیت آالداغ در حکومت نادرشاه افشار

پساز کشتهشدن جعفرقلیخان شادلو ،شاهوردیخان شیخوانلو و متحدانش به نادر نامهای
نوشتند و نظر او را جویا شدند .پاسخ نادر این بود که میخواهد با خواهر محمدحسینخان
زعفرانلو رئیس ایل چمشگزک پیوند ازدواج ببندد .او افزود که امیدوار است نیروهایش
و قوای آنها [قوای شاهوردیخان شیخوانلو و محمدحسینخان زعفرانلو] باهم متحد
و یگانه شوند (اوری و هامبلی و ملویل ،1391 ،ج ،7ص .)41طوایف کرد از در صلح
درآمدند و نمایندگان خود را برای مذاکره ،قرار صلح و اتحاد نزد نادر فرستادند (مروی،
 ،1369ج ،1ص .)124نادر پسازاینکه خوانین و طوایف کرد را تحت فرمان خود درآورد،
شاهطهماسب را به مشهد برگردانید و با سپاه خود به مشهد مراجعت کرد و برای مراسم
خواستگاری از دختر سامخان زعفرانلو که وکیل کردهای خراسان بود بزرگان ایل افشار را
با هدایای بسیار به قوچان فرستاد .محمدحسینخان از هیئت اعزامی نادر بهگرمی استقبال
کرد و خواهر خود را با جالل و عزت و جهیزیۀ شاهانه ازقبیل یکصد و پنجاه نفر کنیز
خوشمنظر ،پنجاه نفر غالم ،یکهزار و دویست رأس اسب و یکصد و بیست هزار
گوسفند و چهارصد شتر که بار تمام آنها اسباب و لوازم زندگی گرانقیمت خواهرش
بود ،همراه محمدرضاخان ،حاتمبیگ و شیدقلیسلطان [شادلو] از بزرگان طوایف کرد ،به
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 .1میمنه :جناح چپ؛ درمقابل میرسه :جناح
راست.
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مشهد روانه ساخت (مروی ،1369 ،ج ،1ص.)124
نادر بالفاصله از این وصلت بهرهبرداری 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 ،ص .)34نادرقلی افشار ،ریاست ایل شادلو و حکمرانی «والیت آالداغ» و
بلوکات تابع را [هم] به شیدقلیخان (شهیدقلیخان) شادلو برادر جعفرقلیخان شادلوی
مقتول واگذار کرد (رحمتی ،1379 ،ص.)90
در سال 1140ق در نخستین جنگ نادر با افغانها در سنگان خواف ،نادر ،شیدقلیخان
شادلو را بهعنوان فرمانده ِ میمنۀ 1ارتش ایران تعیین کرد (توحدی ،1384 ،ص .)35در سال
1142ق پساز پیروزی ارتش ایران در جنگ مهماندوست علیه اشرف افغان در نزدیکی
دامغان ،سران ایالت خراسان ازجمله شیدقلیخان شادلو موردشفقت نادر قرار گرفتند
(مروی ،1369 ،ج ،1ص.)112
در سال 1145ق در نبرد ارتش ایران با سپاه عثمانی بهرهبری کوهبیگی ،باباخان
چاپشلو ،شیدقلیسلطان شادلو و رضاقلیخان کوخبینگلو در رأس ارتش نادر بودند که به
پیروزی ایران انجامید (استرآبادی ،1368 ،ص.)198
در سال 1147ق با تهدید حملۀ ازبکان و ترکمنان به خراسان ،نادرقلی ،شیدقلیخان
را مأمور کرد تا آنان را دفع کند .استرآبادی مینویسد« :در سال 1147ق که نادر در نبرد با
عثمانیها در قفقاز مشغول بود ،ایلبارسخان والی خوارزم حسین وکیلِ یِموت را با سه
هزار نفر از ترکمنها به تاختوتاز به خراسان مأمور کرد؛ این نیروها به دو گروه تقسیم
شدند ،گروهی بهسمت جلگۀ مانه و گروه دیگر بهسمت آالداغ و سملقان -که مسکن
طوایف کرد بود -حمله کردند .غارت و چپاول این عده باعث شد تا حکام منطقه با
جمعآوری نیرو در غیاب نادر به جنگ ترکمنها بروند و عدۀ زیادی از آنها را بکشند و
اسیر کنند» (استرآبادی ،1368 ،ص.)248
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تصویر7
فرمان نادرشاه به خوانین ایل شادلو در
تنبیه ترکمنان گوگالن (سند سال 1147
قمری :کتابخانۀ شخصی کلیمالله
توحدی).

در این سند ،نادرقلی افشار بهمناسبت 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 حکومتپناهان و عوالیدستگاهان نظام ًا شهدقلیسلطان و صفیخانبیگ
(کلمهای ناخوانا) و المعالی محمدعلیبیگ و علیخانبیگ قلیچی و محمدحسینبیگ
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ِ
بادلو و باقیِ سرکردگانْ
متوجهات خاطر وکالی عالی مستظهر بوده بدانند که عریضهای که
درخصوص سوزانیدن محصول جماعت [ترکمانان یموت و] گوگالن و گرفتن سیچهل
نیزه سر از آن جماعت و سایر موارد قلمی و انفاذ نموده بودید ...مضامین آن مفهوم رأی
صوابنما گردید و ُحسنِ خدمتگزاری ایشان به وکالی عالی ظاهر گردید .میباید که
در همانجا ...آذوقه از جماعت بیعاقبت گوگالن لوازم سعی و اهتمام بهعمل آورده و
مشغول به محافظت و محارست [شوند] .جماعة 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 عالیجاه اخوی محمدابراهیمبیگ از حدود آنطرف و عالیجاه
محمدحسینخانْ بیگلربیگیِ استرآباد از اینطرف و ایشان [شیدقلیسلطان و ]...هریک
با قشون خود بر سر آن جماعت رفته آن معاتبان را حسبالواقع تنبیه و به جزای اعمال
ناصواب رسانیده برطرف نمایند و دستهدسته قشون خراسان را مرخص و روانۀ آن حدود
میفرمائیم و انشاءاهللتعالی جمعیت ایشان [شیدقلیسلطان و دیگر خوانین خراسان] یکی
ابواب خاطرجمع بوده مطالبی که داشته باشند بهمعرض عرض
به َده خواهد شد .به همۀ
ْ
درآورده در عهده شناسند 12 .شهر صفرالمظفر .»1147
در این سند به نقش و جایگاه شیدقلیخان شادلو والی آالداغ و چهار سردار کرد
بهنامهای صفیخانبیگ ،محمدعلیبیگ ،علیخانبیگ قلیچی و محمدحسینبیگ
ِ
بادالنلوی رباطی ،در تنبیه ترکمنان گوگالن اشاره شدهاست (سند سال  1147قمری:
کتابخانۀ شخصی کلیماهلل توحدی).
در همین سال محمدکاظم مروی نامِ برخی دیگر از سرداران ایالت و طوایف خراسان
را که در جنگ ایروان شرکت داشتهاند آوردهاست .در این نبرد عبداهللپاشا ،سردار عثمانی
بهدست یکی از سرداران قراچورلو از کردهای توابع «والیت آالداغ» ،بهنام آقاسیبیگ
ملقب به رستم ارتش ایران کشته میشود؛ درنتیجه این جنگ به پیروزی سپاه ایران انجامید
(مروی ،1369 ،ج ،1ص.)400
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تصویر8
نامهای دربارۀ نقش آقاسیبیگ کرد
قراچورلودرقتلعبداللهپاشارسدارعثامنی،
بهشیدقلیسلطانشادلو،حسینخانبیگ
و فتحعلیخان در صفر  1147قمری (سند
سال  1147قمری :کتابخانۀ کلیمالله
حسینیشهرکهنه).

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

103

علی رحمتی
شکوهالسادات اعرابیهاشمی
سهیال ترابیفارسانی

 .1یوماًفییوماً :روزبهروز.

104

این سند ،نامهایست که بهمناسبت تسخیر ایروان ،گنجه و تفلیس و کشتهشدن عبداهللپاشا
بهدست شخصی از جماعت قراچورلو (آقاسیبیگ ملقب به رستمبیگ قراچورلو) ،و
تسلیمشدن و آمدن گنجعلیپاشا به حضور نادر ،برای شیدقلیسلطان شادلو والی آالداغ،
و حسینخانبیگ و فتحعلیبیگ از خوانین «والیت آالداغ» نوشته شدهاست« :عالیقدر،
رفیعمقداری عالیشأن شهیدقلیسلطان و حسینخانبیگ و فتحعلیبیگ را حفظهاهللتعالی؛
و نمودار آفتاب بالنهایات(؟) همیشه بر مسند دولت مستحکم بوده ...لهذا بر مقررنویسانمان
مخفی نماناد که چون الی حا ِل تحریر که هفدهم شهر صفرالمظفر است سالمتی حاصل
است و کدورتی واقع و سانح نیست ،حضرت ربالعالمین [را] مسألت دارد که دیدار
ربالعالمین؛ و احواالت اردوی معلی ب ِ َایِّنحوی اینست
بهزودیها از پردۀ ...گردد آمین یا ّ
که در دویم شهر جاری در نزدیکی قلعۀ ایروان [نادر] با خودِ عبداهللپاشه مجادله نمود و
عثمانلو را شکست داده و عبداهللپاشه را شخصی از جماعت قراچورلو ساکن قراچهدا ِغ
محا ِل والیت آذربایجان به قتل رساند و سر عبداهللپاشه را به خدمت نواب عالی آورد
و مبلغ بیست تومان زر نقد و موازی یک رأس اسب سواری با همۀ زینویراق و یک
رأس استر انعام در وجهه مشا ٌرالیه شفقت و عنایت فرمود و الحال در دهم شهر جاری
گنجعلیپاشۀ عثمانلو با خود چند نفر سرکردۀ عثمانلو [را] از قلعه گنجه به خدمت نواب
عالی آورده و نواب عالی ایشان را به قلعۀ ایروان روانه نمود و دو شب گنجعلیپاشه در
قلعه توقف نمود و بعدازآن نیز گنجعلیپاشا با چند نفر سرکردۀ معتبر از عثمانلوی ایروان
وارد خدمت عالی بودند و حرف عثمانلوی ایروان چنین بود که  ...گنجعلیپاشۀ عثمانلو
و باقی عثمانلوئی که در قلعۀ گنجه میباشند ،ایشان را مرخص نموده و از آب آرپهچای
که بهطرف شهر قارص بگذرند سالم ًا و غانم ًا که روانۀ قارص شوند و بعدازآن عثمانلو
ایروان و تفلیسقلعه را ترک خواهیم نمود و نواب عالی بنا گذاشتهاست که عثمانلو
گنجه را مرخص نموده و نیز ایروان و تفلیس را عثمانلو ترک نموده و روانۀ قارص
شوند .ثانی ًا ...مدت مدید است که ازطرف مالزمان هیچ کتابتی نرسیدهاست .برسیدند ...بر
یوم ًافییوم ًا1قلمی 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 صاحبمقام دیگری است .در گوشۀ سند نوشته شدهاست که هرچقدر
بفرستید گله نباشد (سند سال  1147قمری :کتابخانۀ شخصی کلیماهلل حسینی شهر کهنه).
در سال 1151ق در لشکرکشی نادرشاه به هندوستان ،در جنگ کرنال آرایش جنگی
ارتش ایران در چهار ستون بود که ستون چهار ْم گارد شاهی و کوهستانیهای کالت
و کردهای [خراسان] بودند (قدوسی ،1339 ،صص  .)144-143نادرشاه در فتحنامۀ
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هندوستان که از هند برای پسرش رضاقلیمیرزا نایبالسلطنه ارسال داشتهاست از
شیدقلیسلطان شادلو بهعنوان یکی از فرماندهان میسرۀ 1ارتش ایران نام میبرد (حدیث
نادرشاهی ،بیتا ،ص .)111نادرشاه در اواخر حکومتش سعی کرد از تقویت بیشازحد
اشراف کرد و افشار خراسان اجتناب کند .او از خوانین ازبک و افغان که در قشون او نقش
سرکردگی دستههای مربوط به خود را داشتند همهگونه حمایتی میکرد .او حتی نمایندگان
مختلف اشراف نظامی قبایل ازبک و افغان را به مقام حکومت ایاالت نیز منصوب میکرد
(بوتکوف1869 ،2م ،ج ،1ص .)233نادر درپایان سال 1159ق تعادل روحی خود را کام ً
ال
از دست داده بود و از هیچ ظلم و ستمی برای گرفتن مالیات از مردم خودداری نمیکرد
(توحدی ،1384 ،صص  .)822-821نویسندگان کتاب دولت نادرشاه افشار آوردهاند:
«نادرشاه مالیات سنگینی درحدود چهارصد ألف 3به چادرنشینان خبوشان [و آالداغ] بست»
(اشرافیان و آرونوا ،1356 ،ص .)210مروی نیز مینویسد« :محصالن در آن حدود مطالبۀ
وجه از حاضرین و غایبین که در رکاب شاهنشاهی میبودند ،مطالبه کرد[ند] ،اطفال آنها
را زجر میکردند .خوانین کردستان که در رکاب اقدس خدمت میکردند ،یکدفعه روی
از اجاق نادری تابیده ،بعضی به کوه آالداغ پناه بردند و سپاهی در قلعۀ خبوشان تحصن
جستند و به قلعهداری قیام نمودند [و] خود را آمادۀ رویارویی نادر کردند» (مروی،1369 ،
ج ،3ص .)1193در همین زمان خبر رسید نادر در یازدهم جمادیالثانی 1160ق به قتل
رسیده است.

 .7والیان ایل شادلو و جانشینان نادرشاه

بعداز قتل نادر ،ایالت و طوایف آالداغ از واردشدن در جنگهایی که بین اطرافیان نادرشاه
شروع شده بود خودداری کردند .زمانی هم که محمدحسنخان قاجار بعداز لشکرکشی
بینتیجۀ عادلشاه به گرگان ،به فتح مشهد مصمم شد و از کردهای شمال خراسان تقاضای
همراهی و همکاری کرد ،آنها با این شرط موافقت خود را اعالم کردند که بعداز غلبه بر
عادلشاه افشار ،شاهرخمیرزا نوۀ نادر را به تخت حکومت بنشاند (مقیمی ،1370 ،صص
)50-49؛ شرطی که خان قاجار نمیتوانست آن را بپذیرد .بعداز شکست عادلشاه از
برادرش ابراهیمخان ،شاهرخمیرزا با همکاری کردها به تخت سلطنت نشست (مرعشی
صفوی ،1362 ،ص .)98تالش ابراهیم خان برای رسیدن به تخت سلطنت راه به جایی
نبرد و ابراهیمخان 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 میرسیدمحم ِد متولی باعث شد شاهرخ بهدست

 .1میرسه :جناح راست؛ درمقابل میمنه:
جناح چپ
2. Бутков
 :Alf .3ألف با ابواب آن پنج هزار تومان
بودهاست (اسرتآبادی ،1368 ،ص)206
و چهارصد ألف دو میلیون تومان
میشدهاست.
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امیرعلمخان خزیمه زندانی و کور شود (متولی حقیقی ،1387 ،ص .)141شیدقلیخان
شادلو از حکومت آالداغ خلع شد و حکومت این والیت به تولیخان برادرزادهاش -فرزند
جعفرقلیبیگ که بهدست نادرشاه کشته شده بود -واگذار شد (منتخبالملک1314 ،ق،
برگ  .)43امیرعلمخان که در این دوره همهکاره و نایبالسلطنۀ میرسیدمحمد متولی
(شاهسلیمان دوم) بود با خواهر تولیخان کردِ شادلو حاکم بجنورد ازدواج کرد .زمانیکه
بین امیرعلمخان و خوانین زعفرانلو درگیری بهوجود آمد ،او جعفرخا ِن میانلو از خوانین
کرد رادکان (چناران) را نابینا کرد و حملۀ احمدشاه ابدالی به خراسان نیز مزیدبرعلت شد.
امیرعلمخان پساز شکستهای متعدد ،به تولیخان شادلو پناه آورد .سرداران کرد زعفرانلو
که از فرار امیرعلمخان به بجنورد و پناهدادن خان شادلو به او آگاهی یافتند (متولی حقیقی،
 ،1387ص« ،)141کسی نزد دولیخان فرستاده پیغام دادند که خونیِ ما را در نزد خود نگاه
داشتی ،خالف ضابطۀ ایلیت و خارج قاعدۀ غیرتست؛ اگر ایلیت منظور است بدون مکر
و خدعه امیر را نزد ما فرست َوا ِ ّل آمادۀ جنگ باش» (مرعشی صفوی ،1362 ،ص.)68
تولیخان شادلو حاکم بجنورد که نمیخواست و نمیتوانست با کردهای زعفرانلو
وارد جنگ شود ناچار به امیرعلمخان 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 قبلاز رسیدن به اسفزار دستگیر کردند و به شاهرخ تحویل دادند
(توحدی ،1371 ،ج ،1ص .)178شاهرخ دوباره و باوجود نابینابودن بر تخت سلطنت
تکیه زده بود.
احمدشاه ُد ّرانی که بعداز قتل نادر دولتی را در قندهار بهوجود آورده بود ،در سال
1167ق برای بار دوم به خراسان حمله کرد (متولی حقیقی ،1384 ،ص .)123او بعداز
محاصرۀ مشهد و مصالحه با بازماندگان نادرشاه و نیز تسلیمساختن نیشابور ،شاهپسندخان
افغان را (که نام دیگرش عبداهللخان فوفلزاییِ دیوانبیگی بود) به تسخیر خراسان و استرآباد
مأمور کرد .تولیخان شادلو ،عیسیخان کرد ،علیخان قلیچی و عباسقلیخان بغایری که
حاضر نبودند دربرابر افغانهای سنیمذهب تسلیم شوند ،با ارسال هدایای گرانبها برای
محمدحسنخان قاجار ،از او برای دفع افغانها کمک خواستند .خان قاجار در پاسخ به این
درخواست ،محمدولیخان قاجاری و خاریباش و برادرش حسینخان را به دفع حملۀ
شاهپسندخان مأمور کرد .این سپاهیان که چهار هزار نفر بودند در دشت مزینان با افغانها
رویارو شدند و آنها را بهسختی شکست دادند و بهسوی اردوی احمدشاه درانی عقب
راندند (نفیسی ،1372 ،ج ،2ص .)47در حملۀ افغانها به شمال خراسان ،شهر اسفراین
که مقر اصلی ایل شادلو بود ،بهکلی تخریب شد و اهمیت و موقعیت خود را ازدست

106

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

 .1غریبو از تخلصهای شاعر هم است.

والیان ایل شادلو و طوایف
ساکن ...

داد .بعدازآن تولیخان دوم و پسرش ابراهیمخان ترجیح دادند که مقر حکومت خود را
از اسفراین به بجنورد منتقل کنند .بعداز این تصمیم قلعۀ بوزنجرد (بجنورد) که چندان
پیشرفتی نکرده بود بهسرعت مسیر ترقی را پیمود و به یکی از شهرهای بزرگ شمال
خراسان تبدیل شد.

تصویر9
سوگنامۀ ابنغریب در خرابی والیت
آالداغ (ابنغریب 1180 ،قمری:
کتابخانۀشخصیامراللهصفری).

ابنغریب غزلی کردی دارد که شرح وقایع آنْ طوری است که انگار شاعر به حمالت
و نبردهایی اشاره کردهاست که ازسوی افغانها گریبانگی ِر ساکنان «والیت آالداغ» بهویژه
اقوام چادرنشین کرد شدهاست .او در این غزل که باید آن را نوعی سوگنامه نامید،
جزئیات نابودی چادرهای عشایری و آوارگی طوایف کرد بهدست افغانها را بهخوبی
شرح و ترسیم کردهاست و آن را به پاییز تشبیه کردهاست.

 .8ترجمۀ بخشی از این شعر کردی

برخیز ،نام و نشان دوستان کجاست؟ چرا تو غافل نشستهای!
زنان و مردا ِن باشوروهیجان کجا هستند؟ چرا تو غافل نشستهای!
برخیز ،اطرافیانت را ببین که همسایه و ایل و سیاهچادرها [یا چهارپاها] باقی نماندهاند
صاحبان سیاهچادرها با سیاهچادرهای خود کجا هستند؟ چرا تو غافل نشستهای!
پاییز به جان باغ و بستان افتاد و صدای بلبل غریب 1شد.
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گل و خار مغیالن کجاست؟ چرا تو غافل نشستهای!
(ابنغریب1180 ،ق ،برگ .)22

تصویر10

شجرۀ والیان ایل شادلو در والیت آالداغ
(بجنورد)ازصفویهتاقاجار(منتخبامللک،
 1314قمری :کتابخانۀ شخصی هادی
بیدکی).
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در این برگ شجرۀ والیان ایل شادلو در «والیت آالداغ» از صفویه تا دوران پادشاهی
ناصرالدینشاه آمدهاست .از والیان ایل شادلو در «والیت آالداغ» در عصر افشاریه میتوان از
شیدقلیخان شادلو ،دولیخان شادلو و ابراهیمخان شادلو نام برد (منتخبالملک1314 ،ق،
برگ .)18

.9نتیجهگیری

بررسی مجموعۀ منابع ،پژوهشها 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 داشتهاست .در میان والیان و فرمانروایان «والیت آالداغ»
شخصیتهایی چون شیدقلیخان شادلو ،رستمبیگ قراچورلو و دولیخان شادلو در زمرۀ
متحدان اصلی نادرشاه و جانشینانش بودهاند و همواره در جنگها و لشکرکشیهای نادر به
عثمانی ،هندوستان و قفقاز فرماندهی بخشی از ارتش ایران را برعهده داشتهاند .والیان ایل
شادلو و طوایف ساکن در «والیت آالداغ» ،نخست در تسلیم ملکمحمود سیستانی ،شکست
شورش هرات ،نبردهای نادر با اشرف افغان ،جنگ با عثمانیها و نیز در لشکرکشی نادر به
هندوستان و داغستان حضوری فعال داشتهاند .عالوهبراین ،والیان «والیت آالداغ» و طوایف
آن در دفع حمالت ترکمنها نقش داشتهاند .نادرشاه و جانشینانش نیز در قبال این خدمات
روابط خود را با خوانین شادلو در والیت آالداغ حفظ کردند.

اسناد

منابع

کتابخانۀ شخصی علی رحمتی :صفویه (.)1111
کتابخانۀ شخصی حیدر گواهی :صفویه (.)1122
کتابخانۀ شخصی کلیماهلل توحدی :افشاریه (.)1147
کتابخانۀ شخصی کلیماهلل حسینی شهر کهنه :افشاریه (.)1147
کتابخانۀ شخصی علی رحمتی :افشاریه (.)1158
کتابخانۀ شخصی کلیماهلل توحدی :افشاریه (.)1171
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statiscs Univariate Regression, T-test, Analysis of Variance, Kolmogorov Smirnov and SPSS ver
22 were used for analysis.
Findings and Conclusion: Familiarity with publishers open access policies was relatively low.
Self-archiving behavior patterns were not desirable. Significant correlation was found between
researchers' familiarity with publishers open access policies and their self-archiving behavioral
pattern with 38.5% variance. There was significant relationship between academic rank, field and
gender with research variables. Self-archiving facilitates open access by eliminating digital gap
and visibility of works, as well as increasing scientific communications. Lack of familiarity with
the open access policies and undesirable self-archiving behavior may cause challenges. The issue
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خودآرشیویِ اعضای هیئتعلمی در مخازن
سازمانی،صفحاتشخصی
و پلتفرمهای اجتامعی :تحلیل گرایشها

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

مریم احراری | 1سعیده ابراهیمی | 2طاهره جوکار
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چڪیده:
خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز در مخازن سازمانی ،صفحات
هدف :شناسایی و تحلیل گرایشهای
ِ
شخصی و پلتفرمهای اجتماعی و تأثیر آگاهی آنها از سیاستهای دسترسی آزاد ناشران بر این فرایند.

مقالـۀپژوهشے

روش /رویکرد پژوهش :جامعۀ این پیمایش  505نفر از اعضای هیئتعلمی گروههای آموزشی مهندسی ،علوم پایه و علوم
انسانی دانشگاه شیراز است .طبق جدول مورگان  160نفر ازمیان آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها
دو پرسشنامۀ محققساخته بهصورت طیف لیکرت پنجگزینهای با ضریب پایایی  0/89تا  0/91است .متغیر «میزان آشنایی
با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران» دارای  9گویه و دو ُبعد،و متغیر «الگوی رفتار خودآرشیوی» دارای  36گویه و ُ 9بعد
بوده است .برای تحلیل دادهها از روشهای توصیفی و آزمون رگرسیون تکمتغیره ،آزمون تی ،آزمون تحلیل واریانس و
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و نرمافزار  SPSSویرایش  22استفاده شد.
یافتهها و نتیجهگیری :میزان آشنایی اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز با سیاستهای ناشران کمتر از متوسط است .طبق
یافتهها الگوی رفتار خودآرشیوی استادان در ابعاد چندگانه ضعیف یافته شد .هرچه آگاهی پژوهشگران از سیاستهای
ناشران بیشتر ،الگوی رفتار خودآرشیوی آنها نیز مطلوبتر یافته شد .این متغیر  38/5درصد از تغییرات رفتار خودآرشیوی
را تبیین میکند .بین مرتبۀ علمی ،گروه آموزشی و جنسیت با متغیرهای تحقیق رابطه معنیدار مشاهده شد .خودآرشیوی
فرایند دسترسی آزاد را ازطریق رفع شکاف دیجیتال تسهیل میکند و موجب رؤیتپذیری آثار و افزایش ارتباطات علمی
خودآرشیوی نامطلوب چالش آفرین الزم است سیاستگذاران به آن توجه
میشود .ناآگاهی از سیاستهای ناشران و رفتار
ِ
کنند و زیرساختهای الزم برای تسهیل و ترویج این امر ایجاد شود.
کلیدواژ هها :دسترسی آزاد؛ ناشران؛ سیاستها؛ رفتار خودآرشیوی؛ شرپا/رومئو.
خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی در مخازن سازمانی،
استناد :احراری ،مریم ،ابراهیمی ،سعیده ،جوکار ،طاهره.)1400( .
ِ
صفحات شخصی و پلتفرمهای اجتماعی :تحلیل گرایشها .گنجینۀ اسناد.154-118 ،)4(31 ،
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مفهوم خودآرشیوی را دو پژوهشگر معروف در حوزۀ دسترسی آزاد ،استیون هارناد1و
پائول گینسپارگ ،2در اواخر قرن بیستم مطرح کردند .منظور از خودآرشیوی ،فرایندی
است که طی آن پژوهشگران در زمینههای موضوعی مختلف آثار خود را در قالبهایی
متفاوت همچون کتابها ،مطالب ارائهشده در سخنرانیها ،پیشچاپ یا پسچاپ
پژوهشها ،مقاالت مجالت علمی ،تصاویر و فایلهای صوتی و ویدیویی منتشر میکنند
و آثار تحقیقاتیشان را در وبسایتهای شخصیشان آرشیو میکنند (لینده ،اریکسون،
کولمن ،فاتلی ،کارلسون و دیگران)2011 ،3؛ بهعبارتدیگر ،خودآرشیوی به عمل مؤلف در
راستای واسپاری برخط مدارک الکترونیکی (پیشچاپ ،نسخۀ بعداز انتشار ،پایاننامهها،
فصلهای یک کتاب) در مخزنی سازمانی و یا آرشیوهای دسترسی آزاد گفته میشود
که دسترسپذیری و استفاده از آنها را به حداکثر میرساند .بهگفتۀ کلیمن)2011( 4
خودآرشیوی ابزاری است که در نگهداری ،گردآوری ،ترویج و مدیریت منابع اطالعات
نقشی کلیدی ایفا میکند .مجلههایی که این آثار را چاپ میکنند ،سیاستهایی متفاوت
درزمینۀ خودآرشیوی در مراحل قبل و بعداز چاپ دارند .باتوجهبه این سیاستها ،افراد
میتوانند نسخههایی متفاوت از مقالهای پژوهشی را در آرشیو دسترسی آزاد ذخیره کنند.
نسخۀ قبلاز بررسی دقیق به نسخۀ پیشچاپ معروف است و به نسخهای که بهدقت
بررسی شدهاست و برای چاپ در مجله پذیرفته شدهاست نسخۀ پسچاپ (بعداز چاپ)
میگویند (ایز ،اوکجی و بوسه.)2019 ،5
پژوهشگران با انگیزههای متفاوتی آثار علمیشان را خودآرشیوی میکنند؛ از آن
جمله میتوان به نوعدوستی ،پاداش علمی و شهرت اشاره کرد (کیم .)2008 ،6عالوهبراین،
خودآرشیوی مقاالت بهطور قابلتوجهی سبب افزایش استناد به مقاالت میشود .بهگفتۀ
آلابراهیم و دیگران« )2014( 7هنگامیکه رؤیتپذیری مقاله افزایش مییابد ،استناد بهمیزان
قابلتوجهی افزایش مییابد» .همچنین به خودآرشیوی میتوان بهعنوان گزینهای قابلقبول
برای کمک به پیشرفت علم و افزایش ضریب تأثیر پژوهش ازطریق دسترسپذیری بیشتر
به پژوهش توجه کرد (سرجو .)2013 ،8ازسوی دیگر ،پژوهشگران برای بهاشتراکگذاری
تولیدات علمی خود در آرشیوهای دسترسی آزاد الزم است با سیاستهای ناشران مجالت
درزمینۀ خودآرشیوی آشنایی داشته باشند تا بتوانند رفتار خودآرشیوی مطلوبتری نشان
دهند .منظور از آشنایی با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران ،9آشنایی پژوهشگران با
خطمشی ناشران است .این خطمشیها ،بهعنوان راهنما در اختیار مؤلفان قرار میگیرد
و مؤلفان باتوجهبه این الگوها ،پژوهشهای خود را آرشیو میکنند؛ چراکه سیاستهای
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خودآرشیویِ اعضای
هیئتعلمی در مخازن ...

مربوط به خودآرشیوی ،باتوجهبه ناشران و رشتههای علمی متفاوت است.
باوجود اهمیت خودآرشیوی در چرخۀ ارتباطات علمی ،تحقیق هارناد ()2006
بیانگر آن است که فقط  35درصد از افراد از خودآرشیوی و مزایای آن مطلعاند و تنها 15
درصد از مقاالت بهموقع وارد سامانههای خودآرشیوی میشوند .تحقیقات اجاق و کوشا
( )1390هم بیانگر آن است که نویسندگان پرتولید ایرانی از مقولۀ خودآرشیوی آگاهی
کمی داشتهاند و این موضوع در رشتۀ علوم اجتماعی به حداقل رسیدهاست.
اینگونه بهنظر میرسد که موانع متعددی درزمینۀ خودآرشیوی وجود دارد که
مهمترین آن ناآگاهی از سیاستهای دسترسی آزاد ناشران درزمینۀ خودآرشیوی است
و این ناآگاهی مسائل عدیدهای را در این زمینه بهوجود آوردهاست .طبق بیان داویس
کال )2016(1این ناآگاهی نوعی سردرگمی برای مؤلفان ایجاد کردهاست و ممکن است
سبب شود تا مؤلف در بهاشتراکگذاری آثار خود در آرشیوهای دسترسی آزاد تردید
داشته باشد؛ چراکه برخی از ناشران ،مؤلفان را از آرشیوسازی مقالههایشان منع میکنند؛
ولی برخی دیگر از ناشران تحت شرایطی خاص و بدون محدودیت ،اجازۀ خودآرشیوی
میدهند .تحقیق گد و ترول کاوی )2019( 2هم نشان میدهد که محدودیتهای ناشران
دربارۀ خودآرشیوی درطول  12سال بهمیزان زیادی افزایش یافتهاست ،ولی برخی ناشران
قوانینی منعطفتر وضع کردهاند؛ مث ً
ال الزویر برای خودآرشیوی نسخۀ داوریشده و
پسچاپ در آرزیو 3و ریپک4اجازه میدهد.
فهیمنیا و منتظری ( )1393هم در پژوهش خود نشان دادند که مالحظات حق انتشار
از مهمترین موانع خودآرشیوی است و این مسئله دو رویکرد را بین پژوهشگران بهوجود
آوردهاست .برخی پژوهشگران از خودآرشیوی منصرف میشوند و برخی دیگر به این
قوانین توجه نمیکنند؛ هرچند ممکن است که این بیتوجهی اَزس ِر ناآگاهی باشد .برای
نمونه تحقیق ترول کاوی ( )2009دربارۀ اعضای هیئتعلمی دانشگاه کارنگی ملون نشان
داد که اکثریت آنها بیشتر آثارشان را خودآرشیوی کردهاند و سیاست ناشر بر خودآرشیوی
تأثیر نگذاشتهاست .او توصیه میکند که مؤلفان باید متقاعد شوند که قانون حق مؤلف و
سیاست ناشر دراینباره بسیار مهم است و باید به آن توجه شود .نتایج پژوهش جمالی
مهموئی و دیگران ( )1395نشان دادند که مقاالت تماممتن برخالف سیاست ناشر در
شبکۀ ریسرچگیت 5فراگذاری شدهاند و این مسئله دربارۀ رشتههای مختلف متفاوت است
و در علوم اجتماعی به بیشترین میزان رسیدهاست.
باتوجهبه اهمیت خودآرشیوی در تسهیل ارتباطات علمی و دسترسی آزاد به متون
علمی و آنطور که الکسو )2014( 6و فینچ )2013( 7به اهمیت و ضرورت آگاهی
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نویسندگان از سیاستهای دسترسی آزاد ناشران اشاره میکنند و باتوجهبه اینکه مسائل
مرتبط با ناشران و حق مؤلف از مهمترین مسائل این عرصه است ،پژوهش حاضر بهدنبال
آن است که ضمن بررسی میزان آگاهی اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز از سیاستهای
دسترسی آزاد ناشران ،الگوی رفتار خودآرشیوی آنها را در گامهای مختلف کنکاش کند
و در پژوهشی یکپارچه میزان تأثیر این آگاهی بر تسهیل خودآرشیوی را بررسی کند تا
درصورت تأیید اثرگذاری ،بتوان ازطریق آگاهیبخشی در این زمینه الگوهای رفتاری
خودآرشیوی را بهبود بخشید؛ بهنحویکه هم حقوق ناشران تضییع نشود و هم فرایند
ارتباطات علمی آزاد که خودآرشیوی یکی از ارکان آن است تسهیل شود.
تحقیق حاضر نتایجی را بهدست میدهد که میتواند در برنامهریزیهای علمی و
پژوهشی مؤثر باشد .یافتههای این پژوهش میتواند درک ما را از انگیزههای پژوهشگران در
بهاشتراکگذاری تحقیقاتشان افزایش دهد و مفاهیم مفیدی را برای توسعه و بهبود خدمات
مخازن سازمانی ارائه دهد و برای دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و بهطورکلی جامعۀ علمی
کشور برای برنامهریزی و سیاستگذاریهای علمی درجهت فرهنگسازی و گسترش
آگاهی پژوهشگران دربارۀ سیاستهای دسترسی آزاد ناشران -که فرایند خودآرشیوی را
تسهیل میکند -کمکی شایان باشد؛ چراکه ارتقای تأثیرپذیری آثار پژوهشگران و تعالی
جایگاه سازمانهای علمی و پژوهشی ازنظر شاخصهای مختلف و درنهایت گسترش
ارتباطات علمی بدون مرز با فراگیرشدن این رویکرد امکانپذیر خواهد شد.
برایناساس پرسشهای زیر مطرح میشود:
 .1میزان آشنایی پژوهشگران با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران چهاندازه است؟
 .2پژوهشگران در موضوع خودآرشیوی تولیدات علمیشان چگونه رفتار میکنند؟
 .3آشنایی پژوهشگران با سیاستهای نشر چه تأثیری بر الگوی رفتار خودآرشیوی آنها
دارد؟
 .4آیا بین میزان آگاهی از سیاستهای ناشران و الگوی رفتار خودآرشیوی با متغیرهای
مرتبۀ علمی ،گروه آموزشی ،جنسیت و تجربۀ کاری رابطهای معنیدار وجود دارد؟

پیشینۀپژوهش

مرور تحقیقات گذشته بیانگر آن است که تحقیقات در این حوزه با رویکردهای مختلف در
داخل و خارج از کشور انجام شدهاست .برخی از تحقیقات بر رفتار خودآرشیوی متمرکز
شدهاند ،برخی به مقایسۀ این مقوله در بین پژوهشگران حوزههای مختلف پرداختهاند،
برخی دیگر انگیزهها و موانع خودآرشیوی را محور پژوهش قرار دادهاند؛ درحالیکه
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دستهای دیگر از این پژوهشها سیاستهای دسترسی آزاد ناشران درزمینۀ خودآرشیوی
را بررسی کردهاند .دربارۀ تحقیقات مرتبط با رفتار خودآرشیوی ،یافتههای تحقیق سوان
ِ
مقاالت دسترسیِ آزاد و  62درصد
و براون )2004( 1نشان میدهد که تمام نویسندگان
نویسندگان مقاالت دسترسی غیرآزاد با مفهوم خودآرشیوی آشنا هستند و آثارشان را آرشیو
میکنند و  38درصد از نویسندگانْ مقاالتشان را به یک یا چند شکل آرشیو میکنند .سوان
و براون ( )2005در پژوهشی دیگر دریافتند که مقاالت داوریشده و انتشاریافته ،بیشترین
میزان خودآرشیوی را در میان سایر موارد پژوهشی داشتهاند و بیشتر پژوهشگران ترجیح
دادهاند که نسخهای از مقاالت خود را در وبسایتهای شخصی ( 27درصد) واسپاری
کنند تا در مخازن سازمانی ( 20درصد) و یا مخازن موضوعی ( 12درصد) .طبق تحقیق
هارناد ( )2006حدود  35درصد از افراد از خودآرشیوی مطلعاند و دسترسی آزاد را
بهعنوان عامل افزایش استناد و ضریب تأثیر میشناسند؛ ولی از میان مقاالتی که در یک سال
منتشر میشود تنها  15درصد فورا ً در سامانههای خودآرشیوی وارد میشود.
برخی از تحقیقات به مقایسۀ خودآرشیوی در حوزههای مختلف علمی پرداختهاند.
نتایج پژوهش زیا )2007( 2نشان داد که رشتههای فیزیک و اقتصاد قدیمیترین آرشیوهای
رایگان را دارا هستند؛ ولی رشتههای جامعهشناسی و شیمی آرشیوی ندارند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که دانشکدههایی که تجربۀ خودآرشیوی در رشتۀ خودشان را
دارند و خطی مشی واضحی دارند ،بیشتر از سایرین در آرشیوهای دانشگاهی تأثیرگذارند.
آنتلمان )2006( 3نشان داد که باالترین میزان خودآرشیوی مربوط به رشتۀ اقتصاد با 60
درصد و کمترین میزان خودآرشیوی مربوط به رشتۀ جغرافیا با  15درصد است و سیاست
خودآرشیوی ناشران هیچ تأثیری بر فعالیت خودآرشیوی نویسندگان ندارد و نویسندگان
براساس معیارهای رشتههای خاص خود ،خودآرشیوی میکنند .گرازیوتین )2014( 4در
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 ( )2004نشان داد که نویسندگا ِن رشتۀ علم
اطالعات و دانششناسی باالترین میزان آشنایی ( 60درصد) و نویسندگان رشتۀ علوم
زیستی کمترین میزان آشنایی ( 20درصد) را با خودآرشیوی دارند .طبق پژوهش اجاق
و کوشا ( )1390میزان آگاهی نویسندگان پرتولید ایرانی از مفهوم خودآرشیوی بسیار کم
است؛ از چهار رشتۀ بررسیشده ،نویسندگان رشتۀ ریاضیات بیشترین سطح خودآرشیوی
و نویسندگان حوزۀ علوم اجتماعی کمترین سطح را داشتهاند .یافتههای پژوهش فهیمنیا و
منتظری ( )1393نشان میدهد که میزان خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی علم اطالعات و
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دانششناسی ،متوسطبهباال است و در وبسایتهای شخصی و سازمانی رایجتر از مخازن
سازمانی و موضوعی است.
دربارۀ انگیزهها و موانع تأثیرگذار بر خودآرشیوی ،پژوهشها نشان میدهد که عامل
نوعدوستی بهطور معنیداری بر رفتار مثبت خودآرشیوی پژوهشگران تأثیر میگذارد
(کیم2010 ،؛ هولال .)2010 ،عامل حق مؤلف بیشترین اهمیت را در میان نویسندگان
پرتولیدتر دارد (کیم .)2010 ،ازطرفی مالحظات حق انتشار (فهیمنیا و منتظری )1393 ،و
زمان و تالش اضافی ،دو مانع مهم برای اعضاء هیئتعلمی در واسپاری تولیدات علمیشان
به مخازن دانشگاهی شناخته شدهاست (هولال .)2010 ،سینگه و همکاران )2011( 1در
جامعهای مالزیایی به این نتیجه رسیدهاند که انگیزه ،تالش ،شرایط تسهیلکننده و تأثیرات
اجتماعی بر رفتار خودآرشیوی نویسندگان اثر ندارد .اگرچه پژوهشگران دانشگاهی
براینباورند که مخازن سازمانی روشی خوب برای انتشار اطالعات و استفاده از آنها
بهصورت مکرر است ،ولی بیشتر آنها خودآرشیوی در مخازن سازمانی را بهطورکامل
نمیپذیرند .پژوهشگران کشورهای آفریقایی نیز با چالشهایی مانند کمبود امکانات،
کمبود آگاهی و چگونگی استفاده و حمایت از مخازن روبهرو هستند (اونیانچا.)2012 ،2
ِ
مالحظات
طبق پژوهش فهیمنیا و منتظری ( )1393مؤلفۀ شهرت مهمترین انگیزه و مؤلفۀ
حق انتشار مهمترین مانع در رفتار خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی شناخته شد .از دیدگاه
لی و همکاران )2018( 3از بین انگیزههای خودآرشیوی در شبکههای اجتماعی دانشگاهی
همچون ریسرچگیت ،به دسترسپذیری بیشتر از سایر عوامل توجه شدهاست و بهدنبال
آن ،نوعدوستی ،تعهد ،اعتماد ،خودکارآمدی ،شهرت ،تبلیغ و ...فاکتورهای موردتوجه
بودهاند.
دربارۀ سیاستهای دسترسی آزاد ناشران و رفتار خودآرشیوی نیز تحقیقاتی انجام
شدهاست .نتایج پژوهش گاد ،اوپنهایم و پرابتس )2003( 4روی  542پژوهشگر از
کشورهای مختلف نشان داد که پاسخدهندگانْ به حفظ حقوق مالکیت معنوی در حق
مؤلف عالقهمندند و کنترل روی مقالههای تحقیقاتی را بیشاز انتظار میدانند .طبق یافتهها،
در  90درصد توافقنامهها ،ناشران خواهان انتقال این حق به ناشر بودهاند و اعضای
هیئتعلمی 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
بودهاند .ترول کاوی )2009( 5با بررسی فعالیت خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی دانشگاه
کارنگی ملون دریافت که اکثریت اعضا بیشت ِر آثار خود را خودآرشیوی کردهاند و سیاست
ناشر بر نسخۀ خودآرشیوشده تأثیر نگذاشتهاست و الزم است تا مؤلفان متقاعد شوند که
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خودآرشیویِ اعضای
هیئتعلمی در مخازن ...

قانون حق مؤلف و سیاست ناشران هر دو مهم هستند و باید به آنها عمل شود .گد و
ترول کاوی ( )2019در پژوهشی به سیاست خودآرشیوی  107ناشر در پایگاه سیاست
ناشر شرپا/رومئو میپردازد .نتایج حاکی است درحالیکه تعداد ناشران قائل به برخی از
روشهای خودآرشیوی (قبلاز چاپ ،پساز چاپ و یا هر دو) درطول  12سال  12درصد
افزایش داشتهاست .حجم محدودیت دربارۀ چگونگی ،مکان و زما ِن امکا ِن خودآرشیوی
بهترتیب  119درصد 190 ،درصد و  1000درصد افزایش یافتهاست .سیمپسون)2016( 1
در پژوهشی سامانۀ شرپا/رومئو را مرور میکند و بیان میکند که سرویس شرپا/رومئو،
برای تحویل مقاالت علمی در مخزنی سازمانی ،به ابزاری استاندارد و ضروری برای
محققان تبدیل شدهاست و بهراحتی میتواند آنها را در سیاستهای خودآرشیوی و حق
انتشار ناشران دانشگاهی هدایت کند.
روسی )2018( 2در پژوهشی با بررسی سیاستهای خودآرشیوی  127مجلۀ برتر
در مخازن سازمانی و موضوعی درزمینۀ علوم کامپیوتر ،فیزیک و مهندسی الکترونیک
نشان داد که  75درصد از مجالت ترکیبی اجازۀ آرشیو بازِ نسخۀ پیشچاپ را در مخازن
سازمانی یا موضوعی با شرط  6ماه محدودیت انتشار یا در برخی موارد بدون محدودیت
میدهند .همچنین الزویر بهعنوان تنها ناشر ،برای خودآرشیوی متون داوریشده و نسخۀ
پسچاپ در سایتهای آرزیو 3و ریپک 4اجازه میدهد .آنچنان که زیا 5و دیگران ()2012
نشان دادند ،صدها سیاست و خطمشی در سطوح سازمانی مختلف پیشنهاد شده و پذیرفته
شدهاست و بسیاری از آنها بر میزان انباشت محتوای مخزنها تأثیر مثبت گذاشتهاند و
باید توجه کرد که سیاست مجاز دسترسی آزاد ،بهتنهایی رفتارهای موجود در خودآرشیوی
علمی را تغییر نخواهد داد .جمالی مهموئی و دیگران ( )1395دریافتند که  2/40درصد
از مقالههای تماممتن برخالف سیاست حق انتشار ناشر و با نقض توافقنامۀ ناشر در
ریسرچگیت فراگذاری شدهاند .اگرچه علوم اجتماعی درمجموع کمتر از سایر علوم مقاله
داشتهاست ،ولی تعداد موارد نقض حق انتشار در علوم اجتماعی بیشاز سایر حوزههاست.
طبق گفتۀ کلمن )2007( 6در بررسی نحوۀ برخورد ناشران با خطمشی خودآرشیوی در
مجالت حوزۀ کتابداری و اطالعرسانی مشخص شد که  38درصد از مجالت این حوزه
خطمشی حق مؤلف خود را بهصورت دسترسی آزاد دردسترس قرار دادهاند و  62درصد،
مقاالت خود را بهصورت دسترسی آزاد دردسترس قرار ندادهاند؛ باوجوداین ،ابهام زیادی
در خطمشی آنها وجود دارد .بهطورکلی  10درصد از این مجالت ،خودآرشیوی را ممنوع
ِ
تحقیقات گذشته از ابعاد و زوایای
اعالم کردهاند .مرور تحقیقات بیانگر آن است که هرچند
مختلف به مقولۀ خودآرشیوی پرداختهاند و دستاوردهای مهمی را بههمراه داشتهاند ،ولی
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تأثیر متغیر آگاهی از سیاستهای ناشران بر گرایشهای خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی
دانشگاههای ایران بهطور نظاممند سنجش نشدهاست که پژوهش حاضر به این موضوع
خواهد پرداخت.

 .2روششناسی پژوهش

( .1آی اس سی ،خرداد  ،1400کد خرب )1605
.1605/https://isc.ac/fa/news
 .2منونهگیری دردسرتس :روشی که به
مشارکتکنندگان براساس اینکه کدامیک
دردسرتس باشند پرسشنامه داده میشود.
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ِ
روش گردآوری دادهها توصیفی-
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و ازجهت
پیمایشی از نوع همبستگی است .دو متغیر پژوهش ،آشنایی با سیاستهای دسترسی
آزاد ناشران و رفتار خودآرشیوی است .جامعۀ آماری را اعضای هیئتعلمی دانشگاه
شیراز تشکیل دادهاست .دانشگاه شیراز یکی از قدیمیترین دانشگاههای ایران است و
در رتبهبندیهای داخلی و خارجی در دستۀ دانشگاههای طرازِا ّول ایران قرار میگیرد،
بهطوریکه در رتبهبندی کیو اس  2022جزو  6دانشگاه برتر کشور بودهاست 1.از بین
گروههای آموزشی این دانشگاه ،سه گروه علوم انسانی و اجتماعی ،علوم پایه ،و مهندسی
بهصورت تصادفی بهعنوان گروههای نمونه انتخاب شدند که جمعیت آن طبق آمار دفتر
طرح و توسعۀ دانشگاه  505نفر بودهاست .براساس جدول مورگان حجم نمونۀ پژوهش
 160عضو هیئتعلمی تعیین شد که براساس روش نسبتی ،سهم گروه آموزشی علوم
انسانی  58نفر ،گروه آموزشی مهندسی  49نفر و گروه آموزشی علوم پایه  53نفر بود.
پرسشنامهها بهروش نمونهگیری دردسترس 2توزیع شد و  100درصد آنها تکمیل شد.
 23نفر ( 14/4درصد) از پاسخگویان زن و  137نفر ( 85/6درصد) مرد بودند .ازلحاظ
مرتبۀ علمی 38 ،نفر ( 23/8درصد) استاد 67 ،نفر ( 41/8درصد) دانشیار و  55نفر (34/4
درصد) استادیار بودند.
در این پژوهش برای سنجش دو متغیر نامبرده از ابزار پرسشنامۀ محققساخته استفاده
شدهاست .برای ساخت ابزار سنجش دربارۀ «آشنایی با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران»،
ابتدا گویههای مرتبط با میزان آشنایی پژوهشگران با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران،
از ادبیات پژوهش و سامانههای مرتبط ازجمله پایگاه شرپا/رومئو استخراج شد .همانگونه
که پیشتر هم اشاره شد این پایگاه حاوی سیاستهای دسترسی آزاد ناشران و مجالت
مختلف است که ابعاد این سیاستها برای ورود به متغیر میزان آگاهی از سیاستها
استخراج شد .همچنین برخی گویهها هم از پژوهشهای مرتبط استخراج شد .در گام
دوم ،گویهها در چند مرحله پاالیش شدند که از  20گویه نهایت ًا  9گویه معیار قرار گرفت
و بهصورت پرسشهایی در قالب طیف لیکرت پنجگزینهای و در قالب دو بُعد (آشنایی
با سامانۀ شرپا/رومئو و آشنایی با سیاستهای دسترسی آزاد) طراحی شد .برای سنجش
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ِ
خودآرشیوی» پژوهشگران نیز ،ابتدا با مرور متون و ادبیات پژوهش ،گویههای
«رفتار
مرتبط استخراج و در چند مرحله پاالیش شد و از  50گویه نهایت ًا به  36گویه تقلیل
یافت که بهصورت پرسشهایی در قالب طیف لیکرت پنجگزینهای در قالب  9بُعد توسط
محقق طراحی شد .گویههای این متغیر عبارتاند از .1 :آشنایی کلی با خودآرشیوی؛
 .2استنباط از تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی؛  .3استنباط از تأثیرات بالفعل خودآرشیوی؛
 .4محل خودآرشیوی؛  .5مدتزمان اختصاصیافته به خودآرشیوی؛  .6مالحظهکردن/
مالحظهنکردن سیاست ناشران هنگام خودآرشیوی؛  .7انتخاب مجله براساس سیاست
خودآرشیوی؛  .9خودآرشیوی چکیده/متن کامل اثر.
در راستای تأیید روایی دو ابزار ،از نظرات  6نفر از متخصصان حوزۀ علم اطالعات
و دانششناسی استفاده شد و نظرات ایشان اعمال شد .برای سنجش پایایی ابزار هم از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج حاصلاز آزمون پایایی نشان میدهد که ضرایب
کرونباخ حاصلاز این آزمونها بین  0/897تا  0/906در نوسان است که درحد
آلفای
ِ
عالی و قابلقبول است .تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری علوم
اجتماعی 1نسخۀ  22انجام شد .در بخش آمار توصیفی هم دادهها با استفاده از جدول
فراوانی و شاخصهایی نظیر حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحرافات معیار توصیف شد
ِ
پارامتریک رگرسیون
و در بخش دوم بهدلیل نرمالبودن دادهها ،با استفاده از آزمونهای
تکمتغیره ،آزمون تی و آزمون تحلیل واریانس به پرسشهای پژوهش پاسخ داده شد.
برای بررسی نرمالبودن یا نبودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 2استفاده شد.

 .3یافتههای پژوهش

میزان آشنایی پژوهشگران با سیاستهای دسرتسی آزاد نارشان

سنجش میزان آشنایی پاسخگویان با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران ،توسط  9گویه و
در دو بُعد «میزان آشنایی پژوهشگران با پایگاه شرپا/رومئو» و «میزان آشنایی پژوهشگران
با سیاستهای دسترسی آزاد» سنجیده شد .نتایج پژوهش نشان داد که نمرهها از  9تا 35
در نوسان است .میانگین نمرۀ پاسخگویان از طیف مذکور  19/84است و کمتر از 27
( )9×3یعنی حد متوسط نمرۀ طیف است و حاکی از این است که بهطورکلی میزان آشنایی
پژوهشگران با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران کم است .میزان  Zبهدستآمده از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف  1/03است که معنیدار نیست و نشانگر توزیع نرمال دادههاست؛
جدول  1نشانگر این نتایج است.

1. SPSS
2. Kolmogorov-Smirnov test
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جدول 1
آزمون کوملوگروف-اسمیرنوف
مربوط به طیف آشنایی با
سیاستهای دسرتسی آزاد نارشان

شاخص

تعداد
گویه

تعداد

9

حداقل حداکرث میانگینکل میانگینیکگویه انحرافمعیار
9

35

19/84

7/48

2/2

Z

سطح
معنیداری

1/03

0/24

دادههای جدول  2نشان میدهد که پاسخدهندگان با پایگاه شرپا/رومئو و نحوۀ
استفاده از آن آشنایی زیادی ندارند .نمرۀ میانگین بهدستآمده از هر  3گویۀ مدنظر از
( )3یعنی حد متوسط طیف کمتر است .باتوجهبه جدول  ،3بررسی نگرش پاسخگویان
به گویههای آشنایی با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران نشان میدهد که میزان آشنایی
پاسخگویان با این سیاستها چندان زیاد نیست؛ بهطوریکه  95درصد از آنها دربارۀ
چگونگی حمایت از حقوق مؤلف در آثار علمی ،و محدودیت زمانی تعیینشده ازسوی
ناشر برای خودآرشیوی در پلتفرمهای مختلف آشنایی بسیار کمی دارند .میانگین گویههای
این بُعد از حداقل  1/26تا حداکثر  2/93در نوسان است که همگی از ( )3یعنی حد متوسط
طیف کمتر است.

ردیف

جدول 2
میزان آشنایی پژوهشگران با پایگاه
رشپا/رومئو (بُعد یک)

128

1

پایگاهرشپا/رومئو
Sherpa/romeo

2

نحوۀ استفاده از پایگاه رشپا/
رومئو

3

فراوانی

خیلی
زیاد
2

21

درصد

1/3

13/1

40/6

فراوانی

1

23

57

64

درصد

0/6

14/4

35/6

40

9/4

فراوانی

1

26

60

58

15

درصد

0/6

16/3

37/5

36/2

9/4

میزان آشنایی با:

سیاستهایکدگذاریمجالت
توسطپایگاهرشپا/رومئو
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خیلی
کم
20

زیاد

متوسط

کم

65

52
32/5

12/5
15

میانگین

2/58

2/57

2/63

خودآرشیویِ اعضای
هیئتعلمی در مخازن ...
ردیف

1

2

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

فراوانی

4

38

63

44

11

درصد

2/5

23/8

39/3

27/5

6/9

فراوانی

4

44

61

38

13

درصد

2/5

27/5

38/1

23/8

8/1

فراوان

0

23

44

59

34

درصد

0

14/4

27/5

21/2 36/9

فراوانی

0

0

10

41

109

درصد

0

0

6/3

68/1 25/6

فراوانی

0

0

8

25

127

درصد

0

0

5

79/4 15/6

فراوانی

1

1

6

25

127

درصد

0/6

0/6

3/8

79/4 15/6

آشنایی با سیاستهای نارشان دربارۀ:
هزینۀ درنظرگرفتهشده ازسوی برخی از
نارشان برای مجوز خودآرشیوی
امکان دردسرتس قراردادن نسخۀ
پیشچاپ مقالۀ پذیرششده ،در مخازن
سازمانی ،وبسایتهای شخصی یا
شبکههایاجتامعیتوسطنویسنده

3

امکان دردسرتس قراردادن نسخۀ
منترششدۀ مقاله ،در مخازن سازمانی،
وبسایتهایشخصییاشبکههای
اجتامعیتوسطنویسنده

4

محدودیتزمانیدرنظرگرفتهشدهازسوی
برخی از نارشان برای آرشیو آثار در مخازن
سازمانی ،وبسایتهای شخصی یا
شبکههایاجتامعی

5

چگونگی حامیت از حقوق مؤلف در
آثارعلمی

6

ِ
محدودیت ()Embargo
آشنایی با
تعیینشده ازسوی نارش در الگوی
خودآرشیوی و دسرتسی آزاد با تأخیر

میانگین

2/88

2/93

2/35

1/38

1/26

1/28

جدول 3

میزان آشنایی پژوهشگران با
سیاستهای دسرتسی آزاد (بُعد دو)

باتوجهبه اینکه میانگین نمرۀ پاسخگویان از طیف میزان آشنایی پژوهشگران با
سیاستهای دسترسی آزاد ناشران  2/2است و در حدفاصل  2و  3قرار دارد ،باید نمرۀ
پاسخگویان از این متغیر با استفاده از آزمون  Tتکمتغیره با نمرات  2و  3مقایسه شود و
معنیداری تفاوت آنها بررسی شود؛ جدول  4نتیجۀ حاصلاز این آزمون را نشان میدهد.
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جدول 4

آزمون معنیداری تفاوت میانگین
منرۀ پاسخگویان از طیف آشنایی با
سیاستهای دسرتسی آزاد نارشان با
منرات  2و 3

میانگینمنره

انحرافمعیار

منرۀ مالک

میزان تی

درجۀ آزادی

سطحمعنیداری

2/2
2/2

0/59
0/59

2
3

4/37
-17/01

159
159

0/000
0/000

باتوجهبه دادههای جدول  ،4میانگین نمرۀ پاسخگویان از ( 2حد کم) ،بیشتر است و
با آن تفاوت معنیدار دارد ( .)T= 4/37 ،Sig= /000همچنین این میانگین از نمرۀ ( 3حد
متوسط) ،کمتر است و با آن تفاوت معنیدار دارد ( )T= -17/01 ،Sig= /000و این بدان
معنی است که میزان آشنایی پاسخگویان با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران َد ِّ
رحد نسبت ًا
کم است .این نتیجه به کل جامعۀ آماری قابلتعمیم است.

 .4الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران

برای سنجش الگوی رفتار خودآرشیوی افراد موردبررسی ،از طیف لیکرت شامل  9بُعد
و  36گویه استفاده شد .باتوجهبه یافتهها ،در  5گویۀ آخر طیف که براساس تجربۀ زیستۀ
پژوهشگران دربارۀ تأثیرات بالفعل خودآرشیوی است 50 ،نفر ( 31/3درصد) که تجربۀ
زیسته نداشتند به این گویهها پاسخی ندادند؛ بنابراین  5گویۀ آخر در محاسبات آمار
استنباطی حذف شد .سنجش الگوی رفتار خودآرشیوی برای کل  160نفر توسط 31
گویه سنجیده شدهاست و هر گویه از حداقل نمرۀ ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی زیاد) را
به خود اختصاص میدهد؛ بنابراین انتظار میرود نمرات بهدستآمده از طیف الگوی
رفتار خودآرشیوی در کل ابعاد از ( 31ضعیفترین خودآرشیوی) تا ( 155قویترین
خودآرشیوی) در نوسان باشد .نتایج تحقیق نشان میدهد که نمرۀ پاسخگویان از طیف
الگوی رفتار خودآرشیوی در کل ابعاد از  51تا  120در نوسان است .میانگین نمرۀ
پاسخگویان از طیف الگوی رفتار خودآرشیوی  84/78است که کمتر از حد متوسط نمرۀ
طیف یعنی  )3×31( 93است؛ بنابراین پاسخگویان از الگوی رفتار خودآرشیوی مناسبی
برخوردار نیستند .میزان  Zبهدستآمده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف  0/927است
که معنیدار نیست و نشانگر توزیع نرمال دادههاست؛ جدول  5نشانگر این نتایج است.

جدول 5

شاخص

تعدادگویه

حداقل

حداکرث

میانگینکل

میانگینیکگویه

Z

سطحمعنیداری

کوملوگروف-اسمیرنوف
آزمون
مربوط به طیف الگوی رفتار
خودآرشیوی پژوهشگران

مقدار

31

51

130

84/78

2/74

0/927

0/357

130
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یافتههای پژوهش نشان میدهد که الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران در بُعد
یک «میزان آشنایی با خودآرشیوی» َد ِّ
رحد مقبول نیست؛ زیرا میانگین گویههای این بُعد از
حد متوسط طیف (نمرۀ  )3کمتر است؛ جدول  ،6نشاندهندۀ این نتایج است
ردیف

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

فراوانی
درصد

5
3/1

41
25/6

56
35

37
23/1

خیلی
کم
21
13/1

فراوانی

1

16

55

58

30

درصد

0/6

10

34/4

36/2

18/8

آشناییبا

1

مفهومخودآرشیوی

2

مزایا و معایب خودآرشیوی
آثار

میانگین
2/83
2/38

جدول 6

بُعد یک :میزان آشنایی کلی
پژوهشگران با خودآرشیوی

دادههای جدول  7نشان میدهد که الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران در بُعد
دو «استنباط آنها دربارۀ تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی» از الگویی نسبت ًا مناسبتر پیروی
میکند .بهطوریکه میانگین اغلب گویهها از ( )3یعنی حد متوسط طیف بیشتر است و
 71/9درصد از افراد پاسخدهنده بر این عقیدهاند که خودآرشیوی سبب افزایش استناد به
آثارشان میشود.
ردیف

تأثیر خودآرشیوی پژوهش بر:

1

پیرشفت و بقای حرفه

2

افزایش رسعت ترویج نتایج
پژوهش

3

افزایش ارتباطات علمی با دیگر
پژوهشگران

4

افزایش احتامل بهدستآوردن
بورسیۀتحصیلییاافزایش
گرنتپژوهشی

5

ارتقای جایگاه علمی و شهرت

6

افزایش دسرتسی به آثار

خیلیکم میانگین

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

فراوانی

7

35

76

38

4

درصد

4/3

21/9

47/5

23/8

2/5

فراوانی

13

36

74

35

2

درصد

8/1

22/5

46/2

21/9

1/3

فراوانی

15

42

67

34

2

درصد

9/4

26/2

41/8

21/3

1/3

فراوانی

3

29

66

49

13

درصد

1/9

18/1

41/3

30/6

8/1

فراوانی

12

38

61

44

5

درصد

7/5

23/8

38/1

27/5

3/1

فراوانی

44

67

45

4

-

درصد

27/5

41/9

28/1

2/5

-

3/02
3/14
3/21
2/75
3/05
3/94

جدول 7

بُعد  :2استنباط پژوهشگران دربارۀ
تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی
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ردیف

ادامۀ جدول 7
بُعد  :2استنباط پژوهشگران دربارۀ
تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی

تأثیر خودآرشیوی پژوهش بر:

7

افزایش میزان رؤیتپذیری و
بارگذاریپژوهشها

8

افزایش استناد به پژوهشها

خیلیکم میانگین

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

فراوانی

49

62

47

2

-

درصد

30/6

38/8

29/4

1/2

-

فراوانی

55

60

41

4

-

درصد

34/4

37/5

25/6

2/5

-

3/99
4/04

الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران دررابطهبا درک تأثیرات بالفعل خودآرشیوی
بر رؤیتپذیری ،استنادپذیری ،پیشبرد ارتباطات علمی و کسب شهرت بینالمللی بررسی
شدهاست .در این بخش پژوهشگر از پاسخدهندگان درخواست کردهاست که اگر
تاکنون تجربۀ زیستۀ خودآرشیوی داشتهاند به پرسشها پاسخ دهند .میانگین حاصلاز
دادههای جمعآوریشده از پاسخدهندگان به این بخش ،نشاندهندۀ درک تأثیر نسبت ًا زیاد
پاسخدهندگان از تأثیرات بالفعل خودآرشیوی است؛ بهطوریکه میانگین  5گویۀ ذکرشده،
از نمرۀ حد متوسط طیف (نمرۀ  )3بیشتر است .بهبیاندیگر این پژوهشگران درعمل
تأثیرات مثبت خودآرشیوی را در ابعاد مختلف درک کردهاند (جدول .)8
ردیف

بُعد  :3استنباط پژوهشگران دربارۀ
تأثیرات بالفعل خودآرشیوی

132

فراوانی

18

50

24

6

12

50

درصد

11/2

31/3

15

3/8

7/4

31/3

فراوانی

15

56

24

3

12

50

درصد

9/4

35

15

1/9

7/4

31/3

فراوانی

10

36

45

6

13

50

درصد

6/2

22/5

28/1

3/8

8/1

31/3

فراوانی

5

33

48

11

13

50

درصد

3/1

20/6

30

6/9

8/1

31/3

فراوانی

7

38

39

13

13

50

درصد

4/4

23/8

24/3

8/1

8/1

31/3

تأثیراتبالفعلخودآرشیویبر:

1

افزایشاستناد
پژوهشهایقبلی

2

افزایشرؤیتپذیری
پژوهشهایقبلی

3

افزایشارتباطات
علمی با دیگر
پژوهشگران

4

افزایش شهرت و
ارتقایجایگاهعلمی

5

شناختهشدنبین
پژوهشگرانحوزۀ
فعالیت

جدول 8

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

بدون
پاسخ
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میانگین
3/51

3/53

3/22

3/50

3/12

خودآرشیویِ اعضای
هیئتعلمی در مخازن ...

یافتههای جدول  9دربارۀ بُعد چهارم الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران دربارۀ
«محل خودآرشیوی آثار (مخازن دیجیتالی ،وبسایتهای شخصی ،شبکههای اجتماعی
علمی)» نشان میدهد که اغلب پژوهشگرانْ آثارشان را در شبکههای اجتماعی علمی
خودآرشیوی میکنند .همچنین نتایج حاکی است که پاسخگویان ،نسخۀ منتشرشدۀ مقالۀ
خود را بیشتر از نسخۀ پیشچاپ آن خودآرشیوی میکنند.
ردیف

فراوانی

0

0

14

68

78

درصد

0

0

8/8

48/7 42/5

فراوانی

0

2

13

55

90

درصد

0

1/3

8/1

56/2 34/4

فراوانی

0

3

16

57

84

درصد

0

1/9

10

52/5 35/6

فراوانی

1

12

39

65

43

درصد

0/6

7/5

24/4

26/9 40/6

فراوانی

1

28

28

40

63

درصد

0/6

17/5

17/5

25

39/4

فراوانی

2

47

39

46

26

درصد

1/3

29/3

24/4

16/3 28/7

ترجیحمحلخودآرشیوی

1

آرشیو نسخۀ پیشچاپ مقاله در
وبسایتهایشخصی

2

آرشیو نسخۀ پیشچاپ مقاله در
مخازندیجیتالی(مخازنموضوعی
و سازمانی)

3

آرشیو نسخۀ پیشچاپ مقاله در
شبکههایاجتامعیعلمی(مثلشبکۀ
اجتامعیعلمیریرسچگیت)

4

آرشیو نسخۀ منترششدۀ مقاله در
وبسایتهایشخصی

5

آرشیو نسخۀ منترششدۀ آثار در
مخازندیجیتالی(مخازنموضوعی
و سازمانی)
آرشیو نسخۀ منترششدۀ مقاله در

6

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

شبکههایاجتامعیعلمی(مثلشبکۀ
اجتامعیعلمیریرسچگیت)

میانگین
1/60

1/54

1/61

2/14

2/15

2/71

جدول 9
بُعد  :4الگوی رفتاری پژوهشگران
دربارۀ محل خودآرشیوی آثارشان
(مخازن دیجیتالی ،وبسایتهای
شخصی ،شبکههای اجتامعی علمی)

الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران در بُعد پنجم «مدتزمان اختصاصیافته به
خودآرشیوی» نشان میدهد که ازنظر پاسخدهندگان ،فرایند خودآرشیوی زمان زیادی را
از آنها میگیرد .الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران دربارۀ بُعد ششم «نوع مدارک
آرشیوشده (مقاله ،کنفرانس ،کتاب)» نشاندهندۀ این است که اولویت اول پاسخدهندگانْ
ِ
مقاالت منتشرشدهشان است؛ پسازآن اولویتشان با خودآرشیوی محتوای
خودآرشیوی
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ارائهشده در کنفرانسهاست و خودآرشیوی کتابهایشان در آخر قرار دارد؛ جدول 10
نشاندهندۀ این نتایج است.
ردیف

مدتزمان
اختصاصیافتهبه
خودآرشیوی

1

2
1

جدول 10
ابعاد  5و  :6الگوی رفتاری
پژوهشگران دربارۀ مدتزمان
اختصاصیافته به خودآرشیوی و نوع
مدارک آرشیوشده

 .1در مجالت عمدتاً خارجی مؤلف با اجازۀ
چاپ معمو ًال کلیۀ حقوق مالکیت معنوی را
به نارش میدهد و خود مؤلف هم مؤظف
است برای خودآرشیوی اثر خودش از نارش
اجازهبگیرد.

134

نوع مدارک
آرشیوشده
(مقاله،کنفرانس،
کتاب)

2

3

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

فراوانی

1

13

65

61

20

درصد

0/6

8/1

40/6

12/5 38/1

مدتزمانخودآرشیوی:
اختصاص زمان زیاد و
منظمبرایخودآرشیوی
و امور مربوط به آن
ازقبیلارتباطاتعلمی
باهمکاران
رصف مدتزمان زیاد
و منظم برای مدیریت
مؤثر آثار آرشیوشده
خودآرشیوی مقاالت در
غالب اوقات
خودآرشیویمطالب
ارائ هشده در
کنفرانسهادرغالب
اوقات
بهای
خودآرشیویکتا 
منترششده در غالب
اوقات

فراوانی

0

46

75

32

7

درصد

0

28/8

46/8

20

4/4

فراوانی
درصد
فراوانی

3
1/9
3

36
22/5
36

50
31/3
35

53
33
54

18
11/3
32

درصد

1/9

22/5

21/9

33/7

20

فراوانی

1

0

7

69

83

درصد

0/6

0

4/4

51/9 43/1

میانگین

2/46

3
2/71

2/53

1/54

بُعد  7از الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران دربارۀ مالحظۀ/مالحظهنکردن
سیاستهای ناشران هنگام خودآرشیوی ،نشاندهندۀ این است که پژوهشگران با
سیاستگذاریهای ناشران درزمینۀ خودآرشیوی زیاد آشنایی ندارند و هنگام انتخاب
مجله به سیاستهای ناشر آن مجله توجه نمیکنند .همچنین پژوهشگران 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.پژوهشگران برای
ِ
مجالت دسترسی آزاد از پایگاه شرپا/رومئو استفاده نمیکنند و با
آشنایی با سیاستهای
این پایگاه آشنا نیستند .تنها  1/9درصد از آنها َد ِّ
رحد خیلی زیاد و زیاد خودآرشیوی آثار

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

خودآرشیویِ اعضای
هیئتعلمی در مخازن ...

خود را مطابق با سیاستهای ناشران موجود در پایگاه شرپا/رومئو انجام میدهند و 95/6
درصد از آنها َد ِّ
رحد کم و خیلی کم این کار را انجام میدهند؛ جدول  11نشاندهندۀ این
نتایج است.
ردیف

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

مالحظهکردن/مالحظ هنکردنسیاستخودآرشیوی
نارشان
فراوانی

0

27

54

49

30

درصد

0

16/9

33/7

30/6

18/8

فراوانی

3

27

49

58

23

درصد

1/9

16/9

30/6

36/2

14/4

فراوانی

20

63

58

8

11

درصد

12/5

39/3

36/3

5

6/9

فراوانی

1

2

4

15

138

1/3

2/5

9/4

86/2

32

4

9

2/5

5/6
7
4/4

1

استفاده از سایت نارش ،سایت مجله و
پایگاه رشپا/رومئو برای کسب اطالعات
دربارۀ سیاست خودآرشیوی نارشان

2

تحقیقدربارۀسیاستخودآرشیوی
نارش قبلاز انتشار آثار

3

مالحظۀمحدودیتزمانیتعیینشده
ازطرف نارش برای خودآرشیوی آثار

4

انجامخودآرشیویانتشاراتباتوجهبه
سیاستهای نارشان در پایگاه رشپا/
رومئو

درصد

0/6

5

توجه به خودآرشیوی آثار با اجازۀ نارش فراوانی
برای رعایت حقوق مؤلف
درصد

41

74

25/6

46/3

20

6

مالحظۀ مجوز نارش دربارۀ خودآرشیوی فراوانی
آثار در وبسایتهای شخصی
درصد

54

78

18

3

33/7

48/7

11/3

1/9

میانگین

2/49

2/56

3/46

1/21

3/84

4/06

جدول 11
بُعد  :7الگوی رفتاری پژوهشگران
دربارۀ مالحظهکردن/مالحظهنکردن
سیاستهای نارشان در خودآرشیوی
آثار

الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران دربارۀ بُعد « 8انتخابکردن یا انتخابنکردن
مجله برمبنای سیاست خودآرشیوی» نشان میدهد که پژوهشگران در انتخاب مجله
به سیاستهای دسترسی آزاد ناشران مجله توجهی ندارند .الگوی رفتار خودآرشیوی
پژوهشگران دربارۀ بُعد « 9خودآرشیوی چکیده یا متن کامل اثر» نشاندهندۀ این موضوع
است که هنگامیکه پژوهشگران از سیاستهای ناشران درزمینۀ امکان خودآرشیوی
آثارشان آگاهی دارند ترجیح میدهند که حتم ًا متن کامل آثار خود را در آرشیوهای
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شخصی قرار دهند و تعداد کمی با خودآرشیوی چکیدۀ آثارشان در آرشیوهای شخصی
موافقاند (جدول .)12

انتخابمجلهبرمبنایسیاستنارش

ردیف

1

جدول 12
ابعاد  8و  :9الگوی رفتاری
پژوهشگران دربارۀ انتخابکردن/
انتخابنکردن مجله برمبنای
سیاست خودآرشیوی نارش و آرشیو
چکیده/منت کامل

خودآرشیوی چکیده /منت کامل

2

1

2

اولویتها
انتخابمجالت
علمیباتوجهبه
سیاستهای
دسرتسی آزاد و
خودآرشیوی از
سوی نارش
بیتوجهیبه
سیاستهای
خودآرشیوینارشان
برایانتخابمجله
خودآرشیوی
چکیدۀ آثار در
آرشیوهایشخصی
در زمان ناآگاهی از
سیاستنارش
خودآرشیویمنت
کامل آثار در
آرشیوهایشخصی
در زمان ارائۀ مجوز
توسط نارش

فراوانی

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

4

10

42

56

47

میانگین

2/17
درصد

2/5

6/3

26/3

35/5

29/4

فراوانی

7

82

51

10

10

درصد

4/4

51/2

31/8

6/3

6/3

فراوانی

3

25

41

74

17

درصد

1/9

15/6

25/6

46/3

10/6

فراوانی
درصد

6
3/8

27
16/9

58
36/2

58
36/2

3/41

2/52

11
6/9

2/74

باتوجهبه اینکه میانگین نمرۀ پاسخگویان از طیف «رفتار پژوهشگران در موضوع
خودآرشیوی علمیشان»  2/74است و در حدفاصل  2و  3قرار دارد ،باید نمرۀ پاسخگویان
از این متغیر با استفاده از آزمون تی تکمتغیره با نمرات  2و  3مقایسه شود و معنیداری
تفاوت آنها بررسی شود؛ جدول  13نتیجۀ حاصلاز این آزمون را نشان میدهد .براساس
جدول  13میانگین نمرۀ پاسخگویان دربارۀ رفتار خودآرشیوی آنها ،از نمرۀ ( 2حد کم)،
بیشتر است و با آن تفاوت معنیدار دارد ( .)T= 19/9 ،Sig= /000همچنین این میانگین از
نمرۀ ( 3حد متوسط) کمتر است و با آن تفاوت معنیدار دارد ()T= -7/18 ،Sig= /000؛
بنابراین رفتار خودآرشیوی پاسخگویان از الگویی مناسب پیروی نمیکند و الگویی ضعیف
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دارد؛ این نتیجه به کل جامعۀ آماری قابلتعمیم است.
میانگین نمرۀ

انحراف

پاسخگویان

معیار

2/74

0/467

2

2/74

0/467

3

درجۀ

سطح

آزادی

معنیداری
0/000
0/000

نمرۀ مالک

میزان تی
19/9

159

-7/18

159

جدول 13
نتیجۀ حاصلاز آزمون معنیداری
میانگین منرۀ پاسخگویان از طیف
الگوی رفتار خودآرشیوی با منرات  2و 3

 .5تأثیر آشنایی پژوهشگران با سیاستهای نرش بر الگوی رفتار خودآرشیوی
آ نها

برای بررسی تأثیر آشنایی پاسخگویان با سیاستهای نشر بر الگوی رفتار خودآرشیوی
ِ
پارامتریک رگرسیو ِن تکمتغیره استفاده
آنها ،باتوجهبه نرمالبودن دادهها از آزمون
شدهاست؛ جدول  14نتایج این آزمون را نشان میدهد.

رضیب B

رضیب
β

میزان تی درجۀ آزادی

عدد ثابت

51/3

-

14/73

0/000

آشناییبا
سیاستهاینرش

1/69

0/62

9/95

0/000

R

R2

0/385 0/62

F

98/9

d.f

Sig

158
و1

0/000

جدول 14
رگرسیون تکمتغیرۀ تأثیر آشنایی
پاسخگویان با سیاستهای نرش بر رفتار
خودآرشیوی آنها

باتوجهبه جدول  14براساس ضریب  Bمعادله ،افزایش یکواحدی نمرۀ آشنایی
پاسخگویان با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران ،نمرۀ الگوی رفتار خودآرشیوی آنها را
این الگوی رفتاری را بهبود میبخشد .این متغیر  38/5درصد
 1/69نمره افزایش میدهد و ْ
از تغییرات در الگوی رفتار خودآرشیوی پاسخگویان را تبیین میکند ( .)2R= /385این
نتایج باتوجهبه میزان  Fبهدستآمده ( )F= 98/9با درجۀ آزادی  158و  ،1به کل جامعۀ
آماری قابلتعمیم است.
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 .6تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی بر میزان آشنایی پژوهشگران با
سیاستهای دسرتسی آزاد نارشان

نتیجۀ حاصلاز آزمون معنیداری تفاوت نشان میدهد که میزان آشنایی زنان عضو
هیئتعلمی با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران کمتر از مردان عضو هیئتعلمی است؛
بهطوریکه میانگین نمرۀ زنان  17/87است و میانگین نمرۀ مردان  20/17است .این تفاوت
باتوجهبه میزان تی در سطح  95درصد معنیدار است (جدول  .)15طبق یافتهها ،بین سن
پاسخگویان ( )r= 0/172 ،Sig= 0/029و سابقۀ خدمت آنها ()r= 0/17 ،Sig= 0/033
با آشنایی آنها با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران رابطهای مثبت و معنیدار وجود دارد
و این بدان معنی است که افزایش سن و سابقۀ خدمت افراد سبب افزایش آشنایی آنها با
سیاستهای دسترسی آزاد میشود (جدول .)16

جدول 15
آزمون معنیداری تفاوت میانگین منرۀ
آشنایی پاسخگویان با سیاستهای
دسرتسی آزاد نارشان برحسب جنس

جنس

فراوانی

میانگین

انحرافمعیار

زن

23

17/87

5/79

مرد

137

20/17

5/19

جدول 16
رضیب همبستگی پیرسون بین
منرۀ میزان آشنایی پاسخگویان با
سیاستهای دسرتسی آزاد نارشان با
ِسن و سابقۀ خدمت پاسخگویان

آشنایی با سیاستهای دسرتسی آزاد نارشان

T
-1/96

R
Sig
N

درجۀ آزادی
158

سن
0/172
0/029
160

سطحمعنیداری
0/05

سابقۀخدمت
0/170
0/033
160

نتیجۀ حاصلاز آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد که بین مرتبۀ دانشگاهی
پاسخگویان و میزان آشنایی آنها با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران رابطهای معنیدار
ِ
واریانس یکطرفه 0/014
وجود دارد؛ بهطوریکه سطح معنیداری حاصلاز آزمون تحلیل
است که کمتر از  0/050است .نتیجۀ حاصلاز آزمون تکمیلی توکی نشان میدهد که میانگین
نمرۀ استادیاران از طیف میزان آشنایی با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران  18/16است که
از نمرۀ دانشیاران و استادان کمتر است و با آنها تفاوت معنیدار دارد؛ ولی میانگین نمرۀ
دانشیاران ( )20/58و استادان ( )20/05باهم تفاوت معنیدار ندارد (جداول  17و .)18
باالخره نتیجۀ حاصلاز آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد که بین میزان آشنایی اعضای
هیئتعلمی گروههای مختلف آموزشی با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران تفاوت معنیدار
وجود ندارد؛ این نتایج به جامعۀ آماری قابلتعمیم است (جدول .)19
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مجموعمجذورات

درجۀ آزادی

میانگینمجذورات

F

338/05
6369/72
4507/78

2
157
159

119/03
27/2

4/38

بینگروهی
درونگروهی
کل

سطحمعنیداری

تحلیل واریانس یکطرفه بین مرتبۀ
دانشگاهی پاسخگویان و میزان
آشنایی آنها با سیاستهای دسرتسی
آزاد نارشان

0/014

مرتبۀدانشگاهی

میانگین

استادیار

شیار
دان 

شیار
دان 

20/58

*

-

0

استاد

20/05

*

0

-

18/16

استادیار

0 = Nonsignificant

بینگروهی
درونگروهی
کل

-

*

استاد
*

* = significant

مجموعمجذورات
161/27
4346/51
4507/78

درجۀ آزادی
2
157
159

میانگینمجذورات
80/63
27/69

جدول 17

F

سطحمعنیداری

2/91

0/06

جدول 18
توکی مرتبۀ دانشگاهی
آزمون تکمیلی ِ
پاسخگویان و آشنایی آنها با
سیاستهای دسرتسی آزاد نارشان

جدول 19
تحلیل واریانس میزان آشنایی
پاسخگویان با سیاستهای دسرتسی
آزاد نارشان برحسب گروه آموزشی

.7تأثیرمتغیرهایجمعیتشناختیبرالگویرفتارخودآرشیویپژوهشگران

نتیجۀ حاصلاز آزمون  Tنشان میدهد که میانگین نمرۀ رفتار خودآرشیوی زنان عضو
هیئتعلمی از میانگین نمرۀ رفتار خودآرشیوی مردان عضو هیئتعلمی کمتر است؛
بهطوریکه میانگین نمرۀ زنان  78/17است ،ولی میانگین نمرۀ مردان  85/89است .این
تفاوت باتوجهبه میزان تی بهدستآمده ( )T= -2/4با درجۀ آزادی  158در سطح  5درصد
خطا معنیدار است و این نتیجه به کل جامعۀ آماری قابلتعمیم است (جدول  .)20نتیجۀ
حاصلاز آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که سن پاسخگویانْ با الگوی رفتار
خودآرشیوی آنها رابطۀ مثبت و معنیدار دارد ( )r= /161 ،Sig= /042و این بدان معنی
است که با افزایش سن ،الگوی رفتار خودآرشیوی اعضا بهبود مییابد؛ ولی سابقۀ خدمت
پاسخگویان با الگوی رفتار خودآرشیوی آنها رابطۀ معنیدار آماری ندارد (،Sig= 0/08
( )r= 0/137جدول .)21
جنس
زن
مرد

فراوانی
23
137

میانگین
78/17
85/89

انحرافمعیار
13/3
14/4

میزان تی

درجۀ آزادی

سطحمعنیداری

-2/4

158

0/018

جدول 20
آزمون معنیداری تفاوت میانگین منرۀ
پاسخگویان از طیف رفتار خودآرشیوی
برحسب جنس
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جدول 21

رضیب همبستگی پیرسون بین رفتار
خودآرشیوی پاسخگویان با ِسن و
سابقۀ خدمت آنها

سن
0/161
0/042
160

R
Sig
N

رفتارخودآرشیوی

سابقۀخدمت
0/137
0/08
160

برای بررسی رابطۀ مرتبۀ دانشگاهی و گروه آموزشی پاسخگویان با رفتار
خودآرشیوی آنها ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .باتوجهبه اینکه سطح
معنیداری حاصلاز این آزمون کمتر از  0/05است ،حداقل میانگین نمرۀ الگوی رفتار
خودآرشیوی دو گروه از گروههای مرتبۀ دانشگاهی پاسخگویان تفاوت معنیدار دارد.
میزان  Fبهدستآمده از این آزمون  5/41است که با درجۀ آزادی  2و  157معنیدار است.
برای مشخصکردن این موضوع از آزمون تکمیلی توکی استفاده شد .براساس یافتهها،
میانگین نمرۀ مرتبۀ علمی استادان  89/82است که از دو گروه دیگر بیشتر است .پسازآن
دانشیاران قرار دارند که میانگین نمرۀ آنها  85/66است و باالخره نمرۀ الگوی رفتار
خودآرشیوی استادیاران با میانگین  80/24از همه ضعیفتر است؛ ولی فقط میانگین نمرۀ
الگوی رفتار خودآرشیوی استادیاران با استادان تفاوت معنیدار دارد و نمرۀ دانشیاران با
دو گروه دیگر تفاوت معنیدار ندارد (جداول  22و .)23

جدول 22
تحلیل واریانس رفتار خودآرشیوی با
مرتبۀ دانشگاهی

جدول 23
آزمون تکمیلی توکی مربوط به منرۀ
رفتار خودآرشیوی برحسب مرتبۀ
دانشگاهی

منبع

مجموعمجذورات

درجۀ آزادی

میانگینمجذورات

بینگروهی

2150/6

2

1075/3

درونگروهی
کل

31180/74
33331/34

157
159

198/6
-

استاد
دانشیار
استادیار
0 = Nonsignificant

sig

F

0/000

5/41

میانگین

استاد

شیار
دان 

استادیار

89/82
85/66
80/24

0
*

0
0
* = significant

*
0
-

براساس یافتهها ،بهترین الگوی رفتار خودآرشیوی در بین اعضای هیئتعلمیِ گروه ِ

آموزشی مهندسی وجود دارد (با میانگین  )90/78و پسازآن اعضای هیئتعلمی گروه
آموزشی علوم پایه با میانگین  83/4قرار دارد و باالخره اعضای هیئتعلمی گروه علوم
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انسانی با میانگین  80/9ضعیفترین الگوی رفتار خودآرشیوی را از خود نشان دادهاند؛
ولی فقط میانگین نمرۀ رفتار خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی گروه آموزشی مهندسی با
دو گروه دیگر تفاوت معنیدار دارد و میانگین نمرۀ رفتار خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی
دو گروه علوم انسانی و علوم پایۀ تفاوت معنیدار ندارد (جداول  24و .)25

بینگروهی
درونگروهی
کل

مجموعمجذورات
2708/95
30622/39
33331/34

میانگینمجذورات
1354/48
195/05

درجۀ آزادی
2
157
159

F

sig

6/94

0/000

گروه آموزشی

میانگین

مهندسی

علومپایه

علومانسانی

مهندسی

90/78

-

*

*

علومپایه

83/4

*

-

0

علومانسانی

80/9

*

0

-

0 = Nonsignificant

* = significant

جدول 24
تحلیل واریانس رفتار خودآرشیوی
برحسب گروه آموزشی

جدول 25
آزمون تکمیلی توکی مربوط به منرۀ
الگوی رفتار خودآرشیوی برحسب
گروه آموزشی

 .8بحث و نتیجهگیری

تحقیقات بیانگر آن است که هرچه آگاهی پژوهشگران از سیاستهای دسترسی آزاد
ناشران بیشتر باشد ،سبب میشود تا آنها بدون نگرانی از نقض حقوق ناشران ،رفتار
خودآرشیوی مطلوبتری از خود نشان دهند .در تأیید این موضوع داویس کال ()2016
بیان میکند که ناآگاهی از سیاستهای دسترسی آزاد ناشران نوعی سردرگمی برای
مؤلفان ایجاد کردهاست و ممکن است مؤلف در بهاشتراکگذاری انتشارت خود در
آرشیوهای دسترسی آزاد تردید داشته باشد .الکسو )2014(1هم آگاهی نویسندگان از
سیاستگذاریهای ناشران مختلف و همچنین حقوق حفظشدۀ آنها را امری ضروری
میداند .الکسو همچنین اظهار میدارد که پایگاه شرپا/رومئو بهطور گستردهای ،تعاریف،
توضیحات و محدودیتهایی را که ناشران از آن استفاده میکنند بهعنوان راهنمای
نویسندگان دربارۀ حفظ حقوق دسترسی آزاد سبز خود ،درمعرض نمایش قرار میدهد

1. Laakso
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و باید گفت حداقل تا زمانیکه راهنمایی فنی پیشرفتهتری پیش بیاید ،بانک اطالعاتی
شرپا/رومئو با طرح طبقهبندی ساده ،سیاست و رابط برنامهنویسی کاربردی ،برای ایجاد
دسترسی آزاد سبز برای تصمیمگیری آگاهانۀ نویسندگان ضروری است .این در حالی
است که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پژوهشگران با پایگاه شرپا/رومئو و همچنین
سیاستهای دسترسی آزاد ناشران آشنایی زیادی ندارند و از اطالعاتی که این پایگاه
درزمینۀ سیاستهای دسترسی آزاد ناشران در اختیار کاربران قرار میدهد استفاده نمیکنند.
برای نمونه اعضای هیئتعلمی از مقولۀ چگونگی حمایت از حقوق مؤلف در آثار علمی
آگاهی کِمی دارند؛ حالآنکه این موضوع در جامعۀ اطالعاتی امروز امری بسیار ضروری و
مبرهن است و سیاست ناشران میتواند با رعایت حقوق مؤلف ،دسترسی آزاد را بهنحوی
مؤثر هموار کند و همانگونه که اصنافی ( )1395اشاره میکند ،آرشیوسازی منابع وب
نباید بهمعنی پایمالکردن حق مؤلف باشد ،بلکه باید در راستای تقویت آن باشد .یافتههای
تحقیقات پیشین ازجمله پژوهش فینچ ( )2013نیز به این نکته اشاره دارند که الزم است تا
برای حمایت از حقوق مؤلف برنامهریزیهایی درجهت آگاهسازی هرچهبیشتر نویسندگان
از این حقوق و سیاستهای ناشران مختلف صورت پذیرد.
باتوجهبه یافتهها ،رویکرد پژوهشگران ازنظر میزان آشنایی با مفهوم خودآرشیویرشیویآ
و مزایا و معایب آن َد ِّ
رحد نسبت ًا کمی است؛ بهطوریکه تنها  28/7درصد بهمیزان زیادی با
مفهوم خودآرشیوی آشنا هستند و  10/6درصد با مزایا و معایب خودآرشیوی آشنایی زیاد
دارند .اجاق و کوشا ( )1390نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که میزان آگاهی
نویسندگان پرتولید ایرانی از مفهوم خودآرشیوی بسیار ناچیز است .درحالیکه در پژوهش
سوان و براون ( ،)2005بیشاز  70درصد از افراد بررسیشده با خودآرشیوی آشنا هستند
و خودآرشیوی مقاالتشان را خواهان هستند .همچنین نتایج پژوهش فهیمنیا و منتظری
( )1393نیز نشان داد که  63درصد از افراد با مفهوم خودآرشیوی آشنا هستند و  53درصد
از آنها سابقۀ خودآرشیوی در وبسایتهای دسترسی آزاد را دارا هستند .نتایج پژوهش
حاضر دربارۀ الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران در بُعد تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی
نشان داد که پژوهشگران بررسیشده ،از تأثیرات بالقوۀ خودآرشیوی آثارشان آگاهاند؛
بهطوریکه  71/9درصد از افراد پاسخدهنده براینباورند که خودآرشیوی سبب افزایش
ِ
خودآرشیوی آثارشان میزان رؤیتپذیری
استناد به آثارشان میشود و  69/4درصد معتقدند
و بارگذاری آنها را افزایش میدهد .از این حیث نتایج پژوهش حاضر ،نتایج پژوهشهای
(الوال2002 ،1؛ سوان و براون2005 ،؛ کیم2008 ،؛ هولال2010 ،؛ فهیمنیا و منتظری)1393 ،
را تأیید میکند.
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یافتههای الگوی رفتار خودآرشیوی پژوهشگران در بُعد تجربه دررابطهبا تأثیرات
بالفعل خودآرشیوی نشان داد که  30درصد از افراد تاکنون خودآرشیوی نداشتهاند و
اغلب پژوهشگرانی که تاکنون بهصورت تجربی خودآرشیوی کردهاند براینباورند که
ِ
خودآرشیوی انتشاراتشان میزان استناد به این آثار را افزایش داده و سبب افزایش میزان

رؤیتپذیری آنها شدهاست 53/7 .درصد از پژوهشگران معتقدند خودآرشیوی آثارشان
موجب شهرت و ارتقای جایگاه علمی آنها شدهاست و  52/5درصد براینباورند که
خودآرشیوی باعث شدهاست که بین سایر محققان بهخوبی شناخته شوند .پژوهشهای
(الوال2002 ،؛ سوان و براون2005 ،؛ کیم2008 ،؛ هولال2010 ،؛ فهیمنیا و منتظری)1393 ،
نیز این یافتهها را تأیید میکنند .دربارۀ بُعد اولویت محل خودآرشیوی آثار ،یافتهها نشان داد
که تعداد افرادی که نسخۀ منتشرشدۀ آثارشان را در شبکههای اجتماعی علمی بهاشتراک
میگذارند بیشتر از تعداد افرادی است که نسخۀ منتشرشدۀ آثارشان را در مخازن دیجیتالی
و وبسایتهای شخصی قرار میدهند .این در حالی است که پژوهش هولال ()2010
نشان داد که خودآرشیوی در مخازن سازمانی بیشتر از وبسایتهای شخصی انجام
میشود .همچنین نتایج پژوهش کیم ( )2008بیانگر آن است که وبسایتهای شخصی
بیشترین خودآرشیوی را در میان سایر آرشیوهای دسترسی آزاد دارند .بااینکه افراد در
وبسایتهای شخصی امکان کنترل و مدیریت بیشتری بر آثارشان دارند و امکان
بهروزرسانی و پاالیش محتوا در وبسایتهای شخصی در هر زمان وجود دارد ،بااینحال
خودآرشیوی در وبسایتهای شخصی ،در بین اعضای هیئتعلمی بررسیشده چندان
رایج نیست .شاید این امر ناشی از آن است که بهروزنگهداشتن وبسایتهای شخصی
و مدیریت مطالب آنها زمان زیادی را از پژوهشگر میگیرد؛ همچنین ممکن است دلیل
خودآرشیوی در شبکههای اجتماعی علمی ،از این طرز فکر افراد ناشی شود که تعامل
پژوهشگران در این شبکهها بیشتر است و این امر موجب ایجاد شبکۀ پژوهشگران شده
و درنهایت به شناخت و رؤیتپذیری بیشتر آثار و همچنین شهرت و محبوبیت بیشتر افراد
منتهی شدهاست .همچنین چون در دانشگاه شیراز مخزن سازمانی راهاندازی نشدهاست،
برخی از اعضای هیئتعلمی اشاره کردهاند که خودآرشیوینکردن آنها در مخازن سازمانی
بهعلت نبود مخزن سازمانی در دانشگاه محل تدریسشان (دانشگاه شیراز) است.
الگوی رفتاری پژوهشگران دربارۀ مدتزمان اختصاصیافته به خودآرشیوی،
مدیریت آثار آرشیوشده در وبسایتهای شخصی ،مخازن دیجیتالی و شبکههای علمی-
اجتماعی نشان میدهد که غالب پژوهشگران معتقدند که فرایند خودآرشیوی و مدیریت
آن به زمان زیادی نیاز دارد و تعداد افرادی که نسخۀ پیشچاپ مقالۀ خود را آرشیو میکنند،

1. Lawal
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بسیار کمتر از افرادی است که نسخۀ منتشرشدۀ آثارشان را بهاشتراک میگذارند .الگوی
رفتار خودآرشیوی پژوهشگران درزمینۀ نوع مدارک آرشیوشده ازجمله مقالۀ پژوهشی،
مقالۀ کنفرانسی و یا کتاب نشان داد که اغلب پاسخدهندگان در درجۀ اول به خودآرشیوی
مقاالت پژوهشی و پسازآن به خودآرشیوی مقاالت کنفرانسی میپردازند و تعداد اندکی
اعالم کردند که کتابهای خود را خودآرشیوی میکنند که پژوهش ترول کاوی ()2009
هم این یافتهها را تأیید میکند .الگوی رفتاری پژوهشگران در بُعد مالحظهکردن/
مالحظهنکردن سیاستهای ناشران نشان داد که اغلب پژوهشگران 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 .پژوهشهای پیشین ازجمله الوال ( ،)2002سوان و براون ( ،)2005کیم (،)2008
هولال ( )2010و فهیمنیا و منتظری ( )1393نیز بر این موضوع تأکید کردهاند.
طبق یافتهها ،پژوهشگران به محدودیت زمانی تعیینشده ازطرف ناشر برای دردسترس
قرارندادن آثارشان توجه دارند؛ ولی تعداد زیادی از پژوهشگران قبلاز انتشار آثارشان،
دربارۀ ناشران مجالت و سیاستهای خودآرشیوی آنها تحقیق نمیکنند .بهبیاندیگر،
تعداد زیادی از پژوهشگران در انتخاب مجله برای انتشار مقاالتشان ،به سیاستهای
دسترسی آزاد و خودآرشیوی ناشران مجله توجهی ندارند و سیاستهای ناشران درزمینۀ
خودآرشیوی ،بر تصمیمگیری پژوهشگران برای انتخاب ناشر و مجله تأثیری ندارد.
همچنین پژوهشگران زمانیکه از سیاستهای ناشران درزمینۀ امکان خودآرشیوی آثارشان
آگاهی دارند ،ترجیح میدهند که متن کامل آثار خود را در آرشیوهای شخصی نیز قرار
دهند و هنگامیکه از سیاستهای ناشران دربارۀ خودآرشیوی آثارشان آگاهی ندارند،
ترجیح میدهند فقط چکیدۀ آثارشان را در آرشیوهای شخصی قرار دهند و دلیل این
موضوع نگرانی آنها از نقض حقوق ناشر است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پژوهشگران هرچه بیشتر با سیاستهای دسترسی
آزاد ناشران مجالت آشنایی داشته باشند ،از الگوی رفتار خودآرشیوی مطلوبتری
برخوردارند .بهطوریکه بهگفتۀ الکسو ( )2014اگر پژوهشگری از سیاستگذاری ناشر
مجلۀ منتخب خود آگاه باشد ،بدون نگرانی دررابطهبا تخلف در حق انتشار یا نقض قوانین
مجله ،به خودآرشیوی نسخۀ پیشچاپ یا منتشرشدۀ آثار خود میپردازد .همچنین چنانچه
پژوهشگری با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران دربارۀ خودآرشیوی آثارش آشنایی
داشته باشد ،در مواقعی که مجله اجازۀ انتشار متن کامل اثر را در آرشیوهای دیگر بدهد،
میتواند بهجای خودآرشیوی چکیدۀ اثرش ،متن کامل آن را در آرشیوهای دسترسی آزاد
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منتشر کند .نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که بین ویژگیهای جمعیتشناختی
پژوهشگران با میزان آشنایی آنها با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران رابطهای مثبت و
معنیدار وجود دارد؛ بهطوریکه آشنایی زنان عضو هیئتعلمی با سیاستهای دسترسی
آزاد ناشران کمتر از مردان عضو هیئتعلمی است .از دالیل احتمالی تفاوت میزان آشنایی
مردان و زنان با سیاستهای دسترسی آزاد ناشران بهرهوری بیشتر مردان نسبت به زنان
است که فرصت آشنایی بیشتر را برای مردان فراهم میکند .در تأیید این موضوع هالیدی1و
دیگران ( )2014نیز به این نتایج دست یافتند که تعداد انتشارات علمی و همینطور
شاخص اچ مردان بهمیزان معنیداری باالتر از زنان است .این موضوع دربارۀ شاخص
سن و سابقۀ خدمت و مرتبۀ دانشگاهی هم قابلتعمیم است .این سه شاخص فرصت
تعامالت و همکاریهای علمی بیشتر و بالتبع آشنایی بیشتر با سیاستهای ناشران را
موجب شدهاست؛ بهطوریکه پژوهشگران با ِسن و سابقه و مراتب علمی باالتر بیشتر با
سیاستهای ناشران آشنایی داشتهاند.
نتایج نشان داد که بین ویژگیهای جمعیتشناختی پژوهشگران با الگوی رفتار
خودآرشیوی آنها رابطهای مثبت و معنیدار وجود دارد؛ بهطوریکه مردان نسبت به زنان
از الگوی خودآرشیوی مناسبتری پیروی میکنند .همچنین با افزایش سن ،الگوی رفتار
خودآرشیوی اعضا بهبود مییابد و باتوجهبه اینکه میانگین نمرۀ استادان از دو گروه دیگر
بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت که مرتبۀ دانشگاهی نیز در الگوی رفتار خودآرشیوی
پژوهشگران مؤثر است .از بین گروههای آموزشی بررسیشده ،اعضای هیئتعلمی گروه
آموزشی مهندسی قویترین الگوی خودآرشیوی را دارا هستند .فهیمنیا و منتظری ()1393
نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدهاند که میان مؤلفۀ جنسیت و میزان خودآرشیوی
تولیدات علمی در وبسایتهای دسترسی آزاد ،رابطۀ معنیدار وجود دارد؛ ولی بین
سن ،رتبۀ علمی و سابقۀ خدمت افراد با خودآرشیوی تولیدات علمی آنها رابطۀ معنیدار
وجود ندارد .نتایج پژوهش رضایی ،ناخدا و نوروزی ( )1398نیز بیانگر آن است که بین
سواد آرشیوی و میزان تحصیالت رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ درحالیکه بین سواد آرشیوی
و رشتۀ تخصصی رابطهای مشاهده نمیشود .همچنین کیم ( )2008در پژوهش خود،
مؤلفۀ سن را بهعنوان یکی از عوامل پیشبینیکنندۀ میزان خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی
برمیشمارد .بهنظر میرسد با افزایش سن و بهدنبال آن افزایش تجربۀ افراد ،آشنایی آنها
با خودآرشیوی بیشتر میشود و تمایلشان به خودآرشیوی آثارشان هم بیشتر میشود.
بهطورکلی و طبق گفتۀ کیم ( )2010و فینچ ( )2013باوجوداینکه خودآرشیوی،
عمل دسترسی آزاد را تسهیل میکند ،ولی ناآشنایی پژوهشگران و مؤلفان با سیاستهای
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دسترسی آزاد ناشران و رفتار خودآرشیوی نهچندان مطلوب ،سبب چالش در پیشبرد
این روند میشود .خودآرشیوی امری مهم درزمینۀ گسترش و پیشبرد علم است و سبب
رؤیتپذیری و بهدنبال آن افزایش میزان استناد به پژوهش میشود و جنبش دسترسی
آزاد را تقویت میکند و موجب برابری اطالعاتی و رفع شکاف دیجیتال میشود؛ ولی
ناآگاهی نویسندگان از سیاستهای ناشران سبب میشود تا بهطور ناخواسته حقوق
ناشران نقض شود .در آنسو نیز این احتمال وجود دارد که نویسندگان بهدلیل نگرانی
از نقض حقوق ناشران از خودآرشیوی آثارشان منصرف شوند .حالآنکه با این کار،
پژوهشگر از حق مسلم خود که آرشیو آثار علمیاش در مخازن دسترسی آزاد است
محروم میشود و دسترسی جامعۀ علمی به دستاوردهای علمی هم محدود میشود .در
این راستا پژوهشگران و مؤلفان میتوانند برای اطالع از سیاستهای ناشران مختلف به
پایگاه اطالعاتی شرپا/رومئو مراجعه کنند تا ضمن آشنایی با ناشر مجلۀ مدنظر خود و
کسب اطالعات از سیاستگذاریهای آن ناشر ،با دیگر ناشران موجود در حیطۀ موضوعی
خود هم آشنا شوند .برخی از ناشران مجالت از نویسندگان میخواهند که تمام حقوق
مربوط به مقاله را به انحصار مجله بگذارند؛ ولی برخی از ناشران سیاستی متفاوت درزمینۀ
حق تألیف مقاله دارند؛ بهطوریکه در برخی مواقع نهتنها تمام حقوق انحصاری مقاالت
را سلب نمیکنند ،بلکه به نویسندگان اجازه میدهند تا پیشچاپها و پسچاپهای آثار
خود را در وبسایتهای دسترسی آزاد منتشر کنند (پینفیلد .)2005 ،1در همین راستا
ناشران مجالت دسترسی آزاد نیز میتوانند با اطالعرسانی بیشتر در وبسایت مجلۀ خود،
پژوهشگران را از سیاستهای خود آگاه کنند تا از نقض توافقات حق مؤلف بین ناشر و
نویسنده جلوگیری شود.

.6پیشنهادها

1. Pinfield
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نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که اعضای هیئتعلمی دانشگاه شیراز ،خودآرشیوی
در مخازن دیجیتال را بهعنوان اولویت درنظر نگرفتهاند و غالب ًا به پلتفرمهای اجتماعی
گرایش دارند .برخی از افراد نبود مخزن سازمانی در دانشگاه شیراز را علت این امر
ذکر کردهاند؛ حالآنکه مخازن دیجیتال در دانشگاهها ،راهحلی برای مشکل دسترسی به
اطالعات علمی است تا دانشگاهیان بتوانند به اطالعاتی که خود تولید کردهاند ،دسترسی
داشته باشند و باتوجهبه اینکه دانشگاهها ساالنه انتشارت زیادی را تولید میکنند ،مسئوالن
دانشگاه میتوانند با ایجاد این مخازن ،شرایط آرشیو آثار علمی اعضای هیئتعلمی
را برای استفادۀ عمومی مهیا کنند .این امر سبب افزایش رؤیتپذیری و استناد به آثار
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میشود و بهدنبال آن افزایش رتبۀ علمی دانشگاه را بههمراه دارد .همچنین برای ترویج
و آگاهساختن پژوهشگران از خودآرشیوی و سیاستهای دسترسی آزاد ناشران پیشنهاد
میشود که انجمنهای علمی و دانشگاهی ،و کتابخانهها و سازمانهای پژوهشی با
برگزاری کارگاههایی درزمینۀ خودآرشیوی موجب افزایش سطح سواد اعضای هیئتعلمی
در این زمینه شوند .توصیه میشود که ناشران مجالت درزمینۀ سیاستگذاریهای خود
برای انتشار پژوهشها در آرشیوهای دسترسی آزاد بهشرح بیشتر توضیحات بپردازند تا
پژوهشگران دربارۀ این سیاستها به سردرگمی دچار نشوند.
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جمالی مهموئی ،حمیدرضا( .)1395( .زودآیند)« .نقض حق نشر در خودآرشیوی ریسرچگیت» .مطالعات
ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،صص .14-1

رضایی ،زینب؛ ناخدا ،مریم؛ نوروزی ،علیرضا« .)1398( .میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر
تهران» .گنجینۀ اسناد ،)2(29 .صص .196-172

فهیمنیا ،فاطمه؛ منتظری ،فرشته« .)1393( .انگیزهها و موانع مؤثر در رفتار خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی
علم اطالعات و دانششناسی در ایران» .تعامل انسان و اطالعات ،)2(1 ،صص .125-115

پایاننامه

منتظری ،فرشته« .)1391( .بررسی رفتار خودآرشیوی اعضای هیئتعلمی کتابداری و اطالعرسانی در ایران:

انگیزهها و موانع»( .پایاننامۀ کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی) ،دانشگاه تهران.
تهران.
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Designing and Developing a Structural Model
of Performance Indicators for National Archives:
Application and Methodology for
Thematic Analysis
Babak ZendehdelNobari1 | Gholamreza Azizi2 | Ali Shoja3 | Zahra Zarghami4

Abstract:

Research paper

Purpose: Despite the emphasis of experts and general recognition of the importance of performance measurement 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. 1. PhD in Management (Operations
Method and Research Design: In the first phase, which lasted about a year, strategic records, performance Research) University of Tehran, Tehran,
I. R. Iran (Corresponding Author)
management system records and performance measurement indicators of twelve national archives were Zendehdel@ut.ac.ir
collected. In the second phase, using the thematic analysis method (context-based) in Nvivo10 software, 2. PhD of Iranian History, Member of
the structural model of performance measurement indicators of these national archives was designed and the faculty of the National Archives and
developed.
Library of Iran, Tehran, I. R. Iran
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 (identification 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 recordsarchives 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 system, 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 measurement indicator, Key Performance Indicator (KPI).
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طراحی و تدوین الگوی ساختاری برای شاخصهای
اندازهگیری عملکرد در آرشیوهای ملی جهان؛
کاربرد روش تحلیل موضوعی

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

بابک زندهدل نوبری | 1غالمرضا عزیزی | 2علی شجاع | 3زهرا رضغامی

4

مقالـۀپژوهشے

چڪیده:

هدف :بهدلیل نبود نمونهای علمی و یا استانداردی مشخص برای سیستم اندازهگیری عملکرد در آرشیوهای م ّلی
جهان ،الگوی جامع و قاب لِاستنادی برای اقدام کاربردی دراینباره وجود نداشتهاست .پژوهش حاضر با احصای
شاخصهای اندازهگیری عملکرد در  12آرشیو م ّلی از اقصی نقاط جهان و عرضۀ الگویی ساختاری برای فهم
اهمیت نسبی در راستای طراحی سیستم اندازهگیری عملکرد ،اولین قدم را برای پوشش این شکاف نظری-عملی
برداشتهاست
روش /رویکرد پژوهش :در فاز اول این مطالعه که حدود یک سال بهطول انجامید ،اسناد راهبردی ،اسناد سیستم
مدیریت عملکرد و یا شاخصهای اندازهگیری عملکر ِد  12آرشیو م ّلی گردآوری شد .در فاز دوم با بهرهگیری
از روش تحلیل موضوعی در نرمافزار  ،NVivo10الگوی ساختاری برای شاخصهای اندازهگیری عملکرد در
آرشیوهای ملی جهان،طراحی و تدوین شد.

یافتهها و نتیجهگیری :تعداد 236شاخص اندازهگیری عملکرد معنادار در سطوح متفاوت ساختاری و محتوایی
بعدی تحلیل موضوعی در قالب  33تم فرعی و درنهایت6تم اصلی (شناسایی
کدگذاری شد .این تعداد در مراحل ِ
و ارزشیابی ،تنظیم و توصیف ،تعامل اسنادی-آرشیوی ،حفاظت و نگهداری ،شاخصهای ستادی ،و مرجعیت
آرشیوی) طبقهبندی شد .با مرور فراوانی نسبی تمهای اصلی مشخص شد که تم اصلی تعاملِ اسنادی–آرشیوی
با  42درصد بیشترین و تم اصلی تنظیم و توصیف با  3درصد کمترین میزان اهمیت را در میان شاخصهای
عملکرد در آرشیوهای ملی جهان دارند.
کلیدواژ هها :آرشیو م ّلی؛ تحلیل موضوعی؛ سیستم اندازهگیری عملکرد؛ شاخص اندازهگیری عملکرد؛ شاخص
کلیدی عملکرد (.)KPI
استناد :زندهدل نوبری ،بابک ،عزیزی ،غالمرضا ،شجاع ،علی ،ضرغامی ،زهرا .)1400( .طراحی و تدوین الگوی
ساختاری برای شاخصهای اندازهگیری عملکرد در آرشیوهای ملی جهان؛ کاربرد روش تحلیل موضوعی .گنجینۀ
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اهمیت و ضرورت سیستم مدیریت و اندازهگیری عملکرد و نقش آن در بهبود عملکرد
سازمانها در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست .بنابر گفتۀ ریگبی و بیلودیاو)2009( 1
پذیرش سیستمهای اندازهگیری عملکرد در دو دهۀ گذشته همواره افزایش داشتهاست.
دیمارکو )1982( 2اذعان داشتهاست« :شما قدرت کنترلکردن چیزی را که نتوانید
اندازهاش بگیرید ندارید» .دراکر )2001( 3گفتهاست« :نمیتوان چیزی را مدیریت کرد،
بدون اینکه اندازهاش گرفت» .اگر این قوانین طالیی را در کنار این واقعیت بگذاریم
که «اگر میخواهید چیزی را بهبود ببخشید ،مجبورید که اندازهاش بگیرید» ،اهمیت
اندازهگیری عملکرد روشنتر نیز خواهد شد.
اندازهگیری عملکرد،فرایندی برای ک ّمیسازی عملکرد و ابزاری برای مدیریت
کارآمد است که تالش دارد بیان کند ،چگونه سازمان بهطورمؤثرو بهرهور به کار خود ادامه
خواهد داد (آماراتونگا و بالدری.)2003 ،4اندازهگیری عملکرد به معیارهای مالی و غیرمالی
مرتبط با راهبرد سازمان مربوط است؛ برای مثال ،کارت امتیازی متوازن (کاپالن و نورتن،5
 )2001و شاخصهای کلیدی عملکرد میتوانند بهعنوان سیستمهای اندازهگیری عملکرد
درنظر گرفته شوند (هال.)2008 ،6
آرشیوها در همۀ بخشها اهدافی خاص را دنبال میکنند و برای دستیابی به اهداف
ذینفعا ِن آرشیو هماهنگ شدهاند .بیشک اگر آرشیو به اهداف خرد و کالن خود برسد،
احتمال زیادی وجود دارد که ذینفعان و مراجعان حقیقی و حقوقی ،آن را مؤثر و کارا
ارزیابی کنند .بنابراین ،مدیریت استراتژیک اهداف ،به آرشیوها اجازه میدهد تا به نتایج
دلخواه خود و کاربران خود برسند .بدون شک آرشیوهای م ّلی نیز مانند سایر سازمانهای
خدماتی بهدنبال دستیابی به تعالی خدمات هستند .ذینفعان و مخاطبان آرشیوهای م ّلی
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 میشود .در این راستا،
بدیهی است که «تعالی خدمات لزوم ًا با استفاده از فرایندهای تضمین سنتی کیفیت حاصل
نمیشود؛ بلکه احتماالً دستیابی به آن ازطریق فرایندهای برنامهریزی استراتژیک منطبق
با شاخصهای کلیدی عملکرد که پاسخگویی را بههمراه دارند خواهد بود» (هلمز و
پارسونز ،2016 ،7ص.)25
امروزه احتماالً همۀآرشیوهای ملی از اهمیت استفاده از سیستم اندازهگیری عملکرد
آگاه هستند و با بررسی سوابق و مستندات آرشیوهای ملی میتوان دریافت که برخی از
آنها درحال استفاده از سیستمهای اندازهگیری عملکرد هستند؛ ولی تاکنون هیچ مطالعۀ
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علمی به این موضوع نپرداخت ه است .درواقع ،مطالعۀ حاضر آغازی برای بررسی علمی
سیستم اندازهگیری عملکرد و شاخصهای کلیدی عملکرد درآرشیوهای ملی است.
سالهاست که کتابخانهها برای دستیابی به کارایی ،اثربخشی و بهرهوری ،از اندازهگیری
عملکرد استفاده میکنند و شواهد علمی نسبت ًا زیادی برای این امر وجود دارد .برای
نمونه پژوهشهای فگان )2014(1و سیاتک)2019(2بر شاخصهای کلیدی عملکرد در
کتابخانههای اروپا متمرکز شدهاند .ولی طبق بررسیهای انجامشده ،اگرچه آرشیوهای
ملی برخی از کشورها سیستمهای اندازهگیری عملکرد و به بیان دقیقتر شاخصهای
عملکرد و شاخصهای کلیدی عملکرد 3دارند و از آنها برای اندازهگیری عملکرد
استفاده میکنند ،ولی هنوز هیچگونه مستندات علمی در این زمینه وجود ندارد .همچنین،
برخالف کتابخانهها و موزهها ،هیچ نوع استاندارد بینالمللی (ایزو)4ای برای شاخصهای
اندازهگیری عملکرد آرشیوها و آرشیوهای م ّلی وجود ندارد .ایزو )2014( 11620برای
شاخصهای عملکرد انواع کتابخانهها در همۀ کشورها و ایزو )2009( 28118و 21248
( )2019برای شاخصهای عملکردکتابخانههای ملی تعیین و تدوین شدهاست .همچنین
ایزو ،21246تحت عنوان «اطالعات و مستندات – شاخصهای کلیدی برای موزهها» در
سال  2019برای موزهها توسعه یافتهاست .ولی همانطورکه بیان شد ،هیچ ابزار اندازهگیری
استانداردی برای آرشیوهاوبهطور خاص آرشیوهای م ّلی طراحی نشدهاست .بنابراین بهنظر
میرسد این موضوعنوعی شکاف جدی مطالعاتی در ادبیات مدیریت عملکرد آرشیوهای
م ّلی باشد.
بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر بدین شکل مطرح میشود که «شاخصهای
اندازهگیری عملکرد آرشیوهای م ّلی جهان از چه الگوی ساختاریای تبعیت میکند؟»
بنابر شکاف نظری و عملی موجود ،پژوهش حاضر قصد دارد الگویی ساختاری
از شاخصهای اندازهگیری عملکرد در آرشیوهای م ّلی جهان ،طراحی ،تدوین و ارائه
کند .این مهم با استفاده از تحلیل اسناد و مدارک مربوط به12آرشیو م ّلی در اقصی نقاط
جهان با روش کیفی تحلیل موضوعی 5انجام خواهد شد .این پژوهش ازلحاظ نظری،
آغازی برای مطالعات سیستم اندازهگیری عملکرد آرشیوهای م ّلی در جهان خواهد بود.
همچنین ازلحاظ کاربردی ،الگوی توصیفی-ساختاریحاصلاز این پژوهش قابلیت بهگزینی
یا الگوگیری ،6شخصیسازی ،طراحی مجدد و پیادهسازی در تمام آرشیوهای م ّلی 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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 .2ادبیات پژوهش

الف.سیستماندازهگیریعملکرد

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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ِ
سازی کارایی و اثربخشی اقدامات و عملکرد
اندازهگیری عملکرد،فرایندی برای ک ّمی
گذشته تعریف شدهاست و سیستم اندازهگیری عملکرد1مکانیسمی است که سازمانها با
چنین فرایندهایی درگیر میشوند (استار ،راس-افت ،براورمان ولوین .)2016 ،2بهبیاندیگر،
اندازهگیری عملکرد بهعنوان ابزاری معرفی میشود که به سازمانهای مختلف کمک
میکند تعیین کنند که آیا وظایف خود را طوری انجام میدهند که به دستیابی به اهداف
تعیینشده منجر شود یا نه؟ این اندازهگیری عملکرد با بهرهگیری از شاخصهایی انجام
میشود .این شاخصها برای ارزیابی اثربخشی و کارایی عملکرد در سازمان و همچنین
برای مقایسۀ عملکرد سازمانهای مختلف در مناطق مختلف استفاده میشوند (قاالیینی
و نوبل1996 ،3؛ مپس و نیو و سوزوسکی .)1997 ،4درواقع سیستم اندازهگیری عملکرد
با نظارت بر عملکرد سازمانها به آنها کمک میکند تا به اهداف خود نائل آیند .این کار
با شناسایی نقاط شکست و موفقیت ضمن تمرکز بر هدف اصلی (توسعۀ تواناییهای
سازمانی و افزایش یادگیری سازمانی) انجام میشود (استار و همکاران.)2016 ،
نویسندگان مختلف دستههای مختلفی از شاخصها را برای اندازهگیری عملکرد،
5
توسعه دادهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شدهاست.1:کیفیت (دیتونی و تنچیا
2001؛ گزلین2005 ،6؛ هکل و مورمان2010 ،7؛ بادری 8و همکاران1994 ،؛ نیلی ،گریگور و
پلتس)2005 ،9؛ .2هزینه (دیتونی و تنچیا2001 ،؛ نیلی ،گریگور و پلتس2005 ،؛ وایت،10
)1996؛ .3مالی (پارمنتر2015 ،11؛ وایت)1996 ،؛ .4انعطافپذیری (دیتونی و تنچیا2001 ،؛
وایت)1996 ،؛ .5قابلیت اطمینان لجستیک (هکل و مورمان2010 ،؛ وایت)1996 ،؛.6
رضایت کارکنان (لیانگ ،اسنایدر و وارد1990 ،12؛ پارمنتر)2015 ،؛ .7رضایت مشتریان
(ایتنر و الرکر1998 ،13؛ نیلی ،گریگور و پلتس)2005 ،؛ .8ایمنی (فلین ،میرنز،اوکانر و
برایدن2000 ،14؛ پارمنتر .9:)2015 ،محیط /جامعه (نیلی ،گریگور و پلتس2005 ،؛ پارمنتر،
2015؛ وایت)1996 ،؛ .10یادگیری و رشد (پارمنتر2015 ،؛ سادلر-اسمیت ،اسپایسر و
چاستون .)2001 ،15در دستهبندی اولیۀ مطرح از شاخصهای کلیدی عملکرد برای تعیین
عملکرد سازمانی ،دو گروه اصلی درنظر گرفته شدهاست :معیارهای مالی و معیارهای
غیرمالی .ولیمیرویچ ،ولیمیرویچ و استنکویچ )2011( 16شاخصهای اندازهگیری عملکرد
را شاخصهای مالی و غیرمالی توصیف میکنند که سازمانها برای اثبات موفقیتشان در
دستیابی به اهداف مدنظرشان از آنها استفاده میکنند .ازسوی دیگر پارمنتر ( )2015اذعان
داشتهاست که یکی از ویژگیهای اصلی شاخصهای کلیدی عملکرد ،غیرمالیبودن آنها
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است و این افسانهای در سنجش عملکرد است که شاخصهای کلیدی عملکرد میتوانند
هم شاخصهای مالی و هم شاخصهای غیرمالی باشند.
در سیستم اندازهگیری عملکرد ،سطوح متفاوتی از شاخصهای اندازهگیری عملکرد
وجود دارد .پارمنتر ( )2015چهار نوع اندازهگیری عملکرد را توصیف کردهاست:
شاخصهای کلیدی نتیجه( 1چگونگی موفقیت در یک چشمانداز یا عامل حیاتی موفقیت)؛
شاخصهای نتیجه( 2آنچه شما انجام دادهاید)؛ شاخصهای عملکرد( 3آنچه شما باید انجام
دهید)؛ و شاخصهای کلیدی عملکرد( 4برای افزایش چشمگیر عملکرد چه کاریباید انجام
شود).

ب .اندازهگیری عملکرد در کتابخانهها و آرشیوها

سازمانهای غیرانتفاعی نیز مانند سازمانهای انتفاعی دارای مأموریتها و اهداف مشخص
هستند و لزوم کاربرد سیستم اندازهگیری عملکرد برای اینگونه سازمانها نیز روشن
است .بیشک در همین راستا ،کتابخانهها و آرشیوها نیز بهعنوان سازمانهایی دارای
مأموریتها و اهداف روشن و مشخص ،به مدیریت عملکرد و سیستم اندازهگیری عملکرد
نیازمندند.بررسی ادبیات حوزۀ مدیریت عملکرد نشان میدهد که برای شاخصهای
کلیدی عملکرد و سیستمهای اندازهگیری عملکرد در کتابخانههای مختلف ،ازجمله
کتابخانههای دانشگاهی (سیاتک ،)2019 ،کتابخانههای عمومی (ابوعید و جرجیس،5
 )2015و کتابخانههای م ّلی (پل )2008 ،6شواهد علمی وجود دارد.عالوهبراین ،برخی
استانداردهای بینالمللی با تمرکز بر اندازهگیری عملکرد و شاخصهای کلیدی عملکرد
برای کتابخانهها و موزهها وجود دارد؛ برای نمونه ایزو  ،2789ایزو ،9707ایزو 11620
و ایزو .21246
همچنین بهطور خاص دربارۀکتابخانههای م ّلی و آرشیوهای م ّلی ،ازآنجاکه این
سازمانها در قیاس با دیگر انواع کتابخانهها و آرشیوها مأموریتی گستردهتر دارند ،با
احتمال زیادی ممکن است تفاوتهایی در اهداف آنها وجود داشته باشد و این نکته لزوم
توسعۀ سیستمهای متفاوت اندازهگیری عملکرد برای آنها را تبیین میکند .بههمیندلیل
است که برای کتابخانههای م ّلی در قیاس با دیگر انواع کتابخانهها شاخصهای متفاوت
کلیدی عملکرد توسعه داده شدهاست و استاندارد مشخصی نیز مختص کتابخانههای
م ّلی(ایزو  28118و ایزو  )21248ایجاد شدهاست .بهگونهای که ایفال 7نیز سندی برای
شاخصهای کلیدی عملکرد کتابخانههای م ّلی توسعه دادهاست .اهمیت این موضوع
برای آرشیوهای م ّلی نیز صادق است؛ ولی هنوز استاندارد خاصی برای شاخصهای

)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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اندازهگیری عملکرد و سندی علمی برای سیستم اندازهگیری عملکردآرشیوهای م ّلیدر
دست نیست .شورای جهانی آرشیو 1نیز در این زمینه اقدام قابلذکری انجام ندادهاست؛
بنابرایندر این زمینه شکاف مشهود نظری و عملی دیده میشود.

ج .روششناسی پژوهش

1. International Council on Archives
)(ICA

162

پژوهش حاضر پژوهشی با رویکرد کیفی و روش تحلیل موضوعی است که ازلحاظ ْ
هدف
کاربردی و ازلحاظ نحوۀ گردآوری دادهها اکتشافی-استقرایی محسوب میشود .جامعۀ
هدف پژوهش حاضر ،اسناد استراتژیک ،مدارک مربوط به سیستم مدیریت عملکرد و
شاخصهای اندازهگیری عملکردِ 12آرشیو م ّلی در اقصی نقاط جهان است .برای بهرهگیری
از محتوای تمامی اسناد موجود و برای نادیدهگرفتهنشدن تصادفیِ اطالعات با ارزش ،در
این پژوهش از سرشماری استفاده شدهاست و نمونهگیری انجام نشدهاست؛بهبیاندیگر
تمامی عناصر جامعه (اسناد گردآوریشده) به فاز تحلیل وارد شدهاند.
نوع دادههای موردِاستفاده در پژوهش حاضر ،دادههای ثانویه است و شیوۀ (ابزار)
گردآوری دادهها ،اسناد و مدارک است .این اسناد و مدارک از وبگاههای رسمی آرشیوهای
م ّلی کشورها و یا ازطریق مکاتبات میانسازمانی پژوهشگران پژوهش حاضر ازطریق
آرشیو م ّلی ایران با آرشیوهای م ّلی دیگر کشورها گردآوری شدِ .
برایآنکه اطالعات تمامی
آرشیوهای ملی درزمینۀ موضوع پژوهش گردآوری شود ،پرسشنامهای کیفی با  7سؤال باز
دربارۀ ابعاد مختلف شاخصهای کلیدی عملکرد و فرایند مدیریت راهبردی ازطریق ایمیل
رسمی پژوهشکدۀ اسناد به تمامی آرشیوهای ملی دنیا ارسال شد که تعداد اندکی پاسخ
داده شد .براساس جستوجوها و تالشهای پژوهشگران پژوهش حاضر ،درنهایت
اسناد و مدارک مربوط به 12آرشیو م ّلی گردآوری شد و از آنها در فرایند مطالعه بهره
گرفته شد:آرشیوهای م ّلیِسوئیس ،امارات متحدۀ عربی ،آمریکا ،استرالیا ،بریتانیا ،پارلمان
انگلیس ،کانادا ،برزیل ،باهاما ،تونس ،اندونزی،و ایران .اسناد استراتژیک و مدارک مربوط
به سیستمهای اندازهگیری عملکرد و بهطور دقیقتر شاخصهای اندازهگیری عملکرد
آرشیوهای م ّلی مذکور ازطریق وبگاههای رسمی آنها و یا مکاتبات میانسازمانی با آنها
بهدست آمدهاست .نکتۀ مهم آن است که باوجود مکاتبات انجامشدۀپژوهشگران با سایر
آرشیوهای ملی دنیا و جستوجوهای دقیق در اسناد و گزارشهای عملکرد آرشیوهای
ملی در اینترنت ،تنها دادههای عملکردی همین  12آرشیو ملی بهدست آمد .بهنظرمیرسد
که موضوع اندازهگیری عملکرد و بهتبع آن تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد در
اغلب آرشیوهای ملی مغفول ماندهاست .کار با اسناد و مدارک ازلحاظ اجرایی در دو فاز

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

طراحـی و تدویـن الگـوی
سـاختاری بـرای ...

مشخص انجام شد :فاز اول مربوط به گردآوری اسناد و مدارک موردِنیاز و اطمینانیافتن
از صحت اطالعات و بهروزبودن دادهها بود و فاز دوم مربوط به پاالیشهای اولیه و سپس
تجزیهوتحلیل دادهها بود.
تجزیهوتحلیل دادههای کیفی در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل موضوعی
انجام شد .تحلیل موضوعی روشی سیستماتیک برای تحلیل دادههای کیفی است که
برای کاهش و مدیریت حجم وسیعی از دادهها بدون ازدستدادن زمینه و بافت موضوع،
نزدیکشدن یا غوطهورشدن(غورکردن) 1در دادهها ،سازماندهی ،تلخیص و تمرکز بر
تفسیر دادهها بهکار میرود (میلز ،دارپس و وایب .)۲۰۱۰ ،2ازآنجاکه برای استخراج کدهای
مرتبط با شاخصهای اندازهگیری عملکرد در برخی از آرشیوهای م ّلی ،جستوجوی دقیق
در اسناد و کتابچههای استراتژیک آنها ضروری بود و این موضوع به ایجاد حجم وسیعی
از دادهها منجر میشد و عالوهبرآن نیاز بود از خالل این مدارک ،الگویی سازمانیافته
استخراج شود ،این رویکرد به سازماندهی ،تلخیص و تفسیر دادههای حاصلاز اسناد و
مدارک کمکی شایان توجه کرد.
پسازگردآوری اسناد و مدارک و واردکردن آنها به نرمافزار و مطالعۀ یادداشتهایی
که در خالل مطالب در مراحل جمعآوری اطالعات گذاشته میشد ،نکات کلیدی کدگذاری
شدند .الزم به توضیح است که تمام مراحل مطالعاتی اسناد و مدارک با استفاده از نرمافزار
 Mendeley1.19و تمام مراحل تجزیهوتحلیل دادههای کیفی با استفاده از نرمافزار NVivo10
انجام شد .الزم به ذکر است که برای تأیید اعتمادپذیری 3این پژوهش کیفی ،از روش
سهسوسازی محقق 4استفاده شد (ترال و پرینستین .)2012 ،5در این روش ،برای اطمینان از
پایایی کدگذاریها از ضریب درونموضوعی کاپا 6استفاده شد .ازطریق این ضریب میتوان
میزان توافق دو اندازهگیری (توسط دو نفر یا دو ابزار یا در دو مقطع زمانی) را ارزیابی کرد.
برای محاسبۀ پایایی کدگذاریها در این روش ،دو نمونه از مدارک را مجددا ً پژوهشگر
دیگری کدگذاری کرد و ضریب کاپای محاسبهشده بهمیزان ۰.۷۶توافق دو کدگذاری را
نشان داد .همچنین در راستای افزایش اعتمادپذیری اسناد و مدارک ،پژوهشگران حاضر
پیوسته درطول انجام پژوهش ،بهروزبودن ،کاملبودن و صحت اطالعات گردآوریشده
را بررسی میکردند.

.3تجزیهوتحلیلاطالعات

برای گردآوری اطالعات در این پژوهش از اسناد و مدارک موجود با رویکردی اکتشافی
استفاده شدهاست .این اسناد و مدارک حاوی نکاتی ارزشمند بودهاند 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 تجزیهوتحلیل موضوعی بودهاند.
درنهایت 6تم اصلی 1در قالب الگوی ساختاری برای شاخصهای اندازهگیری
عملکرد آرشیوهای ملی طراحی و تدوین شد که در ادامه فرایند گامبهگام تجزیهوتحلیل
موضوعی و رسیدن به نتیجۀ نهایی ارائه میشود.

 .4فرایند گامبهگام تحلیل موضوعی

روشهای مختلفی برای تحلیل موضوعی وجود دارد که هریک از آنها ،فرایندی
مشخص را دنبال میکند .در این پژوهش ،با روش پیشنهادی براون و کالرک)2006( 2
فرایندیگامبهگام برای تحلیل موضوعی انجام شد .در این روش ،فرایند تحلیل موضوعی
در قالب  6گام طرحریزی شد .1 :آشنایی با دادهها؛  .2ایجاد کدهای اولیه؛  .3جستوجوی
تمها؛  .4مرور تمها؛  .5تعریف و نامگذاری تمها؛  .6تدوین گزارش.
فرایند تحلیل موضوعی آنگاه آغاز میشود که تحلیلگر بهدنبال شناخت الگوهایی از
مفاهیم و موضوعات در دادهها باشد؛ البته ممکن است این کار درطول جمعآوری دادهها
اتفاق بیفتد .نقطۀ پایان این فرایند نیز تهیۀ گزارشی از محتوا و معانی الگوها و تمها در
دادهها است .تحلیل موضوعی همچنین فرایندی است که طی زمان شکل میگیرد و نباید
با عجله اجرا شود (براون و کالرک .)2006 ،نوشتن نیز بخشی اساسی از این فرایند است
که از همان گام اول شروع میشود و تا گام نهایی تداوم مییابد.
در ادامه بنابر ملزومات هرکدام از مراحل ششگانه ،اقدامات صورتگرفتۀ مرتبط با
آن مرحله ذکر و گزارش میشود.

گام اول :آشنایی با دادهها

پساز جمعآوری دادهها و پیادهسازی آن در نرمافزار  Mendeley1.19مرحلۀمطالعۀاطالعات
آغاز شد .چندینوچندبار تمامی اسناد و مدارک مطالعه شد تا اشراف نسبی موردِنیاز بر
دادهها حاصل شود .همچنین ایدههایی دربارۀ ارتباطها و الگوهای موجود ایجاد و مکتوب
شد .در پایا ِن این گام ،محتواهای موردِنیاز برای اجرای گام دوم به نرمافزار  NVivo10وارد
شد.

گام دوم :ایجاد کدهای اولیه

1. Main Theme
2. Braun& Clarke
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گام دوم زمانی آغاز میشود که پژوهشگر دادهها را مطالعه کرده باشد و با آنها آشنا شده
باشد وهمچنین فهرستی اولیه از ایدههای موجود در دادهها و نکات جالب آنها تهیه کرده

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

طراحـی و تدویـن الگـوی
سـاختاری بـرای ...

باشد؛ بنابراین این گام ،مستلزم ایجاد کدهای اولیه از دادههاست (براون و کالرک.)2006 ،
در این پژوهش پسازواردکردن دادهها به نرمافزار و مطالعۀچندینبارۀ آنها ،کدگذاری
در نرمافزار آغاز شد .کدها چندینوچندبار مطالعه ،حذف ،ایجاد یا ادغام شدند.
بهعبارتدیگر ،کار کدگذاری فقط یکبار از ابتدا تا به انتها انجام نشد؛ بلکه پساز
ورود دادهها به نرمافزار مجددا ً به دادهها رجوع شد و کدهای جدید اضافه شد و کدهایی
نیز حذف شد .درنهایت تعداد  261کد مشخص انتخاب شد .در مراحل بعدی با بازبینی
کدگذاری انجامشده ،کدهای غیرمرتبط حذف شدند و برخی کدها که بسیار همراستا
بودند با یکدیگر ادغام شدند و به یک کد تبدیل شدند .پساز بارها بازبینی تعداد  245کد
احصا شد.

گام سوم :جستوجوی تمها

در این گام ،از ترکیب چند ک ِد ایجادشده ،یک تم فرعی 1را میتوان ایجاد کرد؛ این تم
فرعی حالت تجریدی و انتزاعی و سطح باالتری از کدها دارد و از همان ترسیم ضمنی
الگوها و ارتباطهای میان کدها نشئت میگیرد .پساز ترکیب کدها و تعریف تمهای فرعی،
چند کد وجود داشتند که با هیچکدام از تمهای شکلگرفته مرتبط نبودند و همچنین با
دیگر کدهای تعریفشده 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 ازایندست به تم فرعی خاصی پیوستند و مابقی از تحلیل کنار رفتند.
پساز این مرحله ،از  245کد کشفشده در گام پیشین 236 ،کد باقی ماند و در ادامۀتحلیل
از آنها استفاده شد.

گام چهارم :مرور تمها

همگونی درونی و فقدان همگونی بیرونی را که پاتون ( )1990بهعنوان عوامل دوگانۀ
قضاوت دربارۀ تمها ،پیشنهاد کردهاست میتوان در این گامبهکار برد .دادههای درون هر
تم باید بهلحاظ معنی و مفهوم ،باهم انسجام و همخوانی داشته باشد و درعینحال باید
تمایزات واضح و مشخصی میان تمهای مختلف وجود داشته باشد (براون و کالرک،
.)2006
در این پژوهش درنهایت33تم فرعی و براساس آن  6تم اصلی کشف شد که گزارش
آن در جدول  1آمدهاست.
2

1. Sub-Theme
2. Patton
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منبعکد

Tun4;Tun6;Bra4; Bra10; Aus4; IRI1; IRI4; Tun1;Tu
;Bah2; Bah12; Bra2; Can7; IRI2; IRI3;IRI12;Bah1
Bri12; Tun3;Bra1; Can8; Can9

14

سنجش کیفیت اسناد انتقالی به آرشیو ملی /اسرتالیا

ارزشیابی

13

Tun7;Swi6

2

Bah12/B; Can14; Can16

3

Bah1/B; Bah5; IRI6/B

3

Bah5/B; Can1; NARA3; IRI6; IRI7

5

امحا
مجوزمقام
ذیصالح
میراثمستند
تنظیم

درصد توصیف در سطح رسی با قابلیت
جستوجوپذیری در سایر سامانهها /نارا

توصیف

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

19

ارتقای آگاهی درزمینۀ موجودیهای آرشیو ملی برای
پژوهشگران/بریتانیا

برنامههای
ترویجی

NAR6

1

مجموع کل اسناد افزودهشده با مشارکت شهروندان/
نارا

آرشیومشارکتی

;Bah3; Bah4; Bah7; Bah11; Bra18; Bra19; Bra20
UK13; UK14; UK15; UK16; UK19

تنظیم و
توصیف(فراوانی)8 :

Bra6

1

درصد انتقال سالیانۀ اسناد دولتی به آرشیو ملی/
کانادا
تعیین تکلیف (امحای اوراق زائد) /برزیل
تعداد جلسات شورای اسناد ملی برای اسناد دیجیتال/
سوئیس
شبکۀ مراکز اسنادی /کانادا
نرخ رشد میزان تنظیم و توصیف اسناد ملی (رکورد)/
ایران

فراهمآوری

شناسایی و ارزشیابی(فراوانی)33:

n2;Tun5;Tun8;Tun9;Tun10;Bra5

فراوانی

منونۀ کد

تم فرعی

تم اصلی

;Ind3; Bah6; Bah9; Bra7; Bra8; Bra13; Bra14
;Bra16;Bra17; Swi10; Swi11; Swi12; Swi13; Swi14
;Swi15; Swi16; Swi17; Swi18; Can4; Bri1; Bri2; Bri8

اطالعرسانی

UK10; IRI8; IRI9; IRI15; IRI17
Ind4; Aus1; IRI16

3

UK3; UK18; IRI5; IRI13; IRI14

5

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

Ind1; Bra11; Can10; Can11; Can12

5

NARA (National Archives and
)Records Administrationادارۀ بایگانی
و اسناد ملی (آرشیو ملی آمریکا)

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

جدول 1
منابع کدها ،منونۀکدها،
تمهای فرعی و اصلی
مکشوف بههمراه فراوانیها
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;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

27

توسعۀپوشششابدا/2اسرتالیا
دسرتسی به اسناد در بازۀ زمانی خاص /پارملان
انگلیس
میزان مشارکت دستگاههای دولتی در توسعه و
پیادهسازیابزارهایانتقالاسنادالکرتونیکی دولتی/
کانادا
درصد پاسخ به درخواستهای مشرتیان در زمان
تعهدشده/نارا

پوشششبکۀ
اسنادیکشور
دسرتسپذیری
پیادهسازی
سامانههای
مدیریتاسناد
تجربۀمشرتی

UK9/B; UK10/B; IRI8/B
Can15; Can17; NAR8; IRI19

4

مرجعیت بیناملللی (تعداد عضویت در مجامع و
شوراهایجهانی)/کانادا
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تعاملاسنادی-آرشیوی(فراوانی)99:

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

35

رسعت پاسخگویی به متاسهای تلفنی /پارملان
انگلیس
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منبعکد
Ind2

1

تعدا ِد ایجادکنندگان سند و مؤسسات
دارای صالحیت حفاظت و نگهداری/
اندونزی

حفاظت
پیشگیرانه
(از مبدأ)

Bah2; IRI11

2

ِ
مرمت مدارک /باهاما

مرمت

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

Bra15

1

Swi7; Swi8

2

فعالیتهای داوطلبی در راستای
دیجیتالسازی/کانادا

ظرفیتذخیرهسازیمجموع ههای
دیجیتال/برزیل
میزاناسناداسیدزداییشدهبرحسب
تُن/سوئیس

توسعۀ دیجیتال

حفاظت و نگهداری(فراوانی)48:

فراوانی

منونۀ کد

تم فرعی

تم
اصلی

ذخیرهسازی
آسیبزدایی

Ind5; Bra24; Swi20; UK1; UK2

5

کنرتل در هزینههای ارزشیابی و حفاظت
و نگهداری /پارملان انگلیس

مالی و بودجه

;Bah8; Bra12; Bra22; Swi19; Can13; Bri3
;Bri4; Bri5; Bri6; Bri7; Bri10; NAR9
;NAR10; NAR11; NAR12; NAR13; Emi1
Emi2; IRI18

19

رسعت تکمیل جایگاههای شغلی در
آرشیو ملی در بازۀ زمانی مشخص /نارا

مدیریتمنابع
انسانی

Ind6; Emi8; Bra23; Aus2

4

شاخص تحول اداری /اندونزی

برنامهریزیو
توسعه

Emi3

1

جلوگیری از آلودگی ،کاهش تولید زباله،
استفادۀ معقول از انرژی ،و اطمینان
از ایمنی در محل خدمترسانی یا در
تأسیسات /امارات متحدۀ عربی

مدیریتسبز

Emi4; Emi5; Emi7

3

مدیریت ریسک (راهربدی و عملیاتی)/
امارات متحدۀ عربی

مدیریتریسک

Emi6; Bra25; Bra26; Bra27

4

مدیریت داراییهای مادی آرشیو ملی
برمبنای بهروشها /1امارات متحدۀ عربی

پشتیبانی

شاخصهایستادی(فراوانی)36:

Swi1; Swi2; Swi3; Swi4; Can6; NAR1

6

تعدادموجودیهایدیجیتالشدۀآرشیو
ملی  /کانادا

موجودی

Best Practices .1شیوهها و فنونی که
کاربست آنها با موفقیت همراه بودهاست.

ادامۀ جدول 1
منابع کدها ،منونۀکدها،
تمهای فرعی و اصلی
مکشوف بههمراه
فراوانیها

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

167

بابک زندهدل نوبری
غالمرضا عزیزی
علیشجاع
زهرا رضغامی
منبعکد
Swi5

1

ارائۀ خدمات مشاورهای (سازمانهای
دولتی)/سوئیس

مشاوره

NAR7; UK20; Ind7

3

Bra9; IRI10

2

Bra3

1

Bri13

1

Can11; Bri11; Bri17; Aus3

4

منابع کدها ،منونۀکدها،
تمهای فرعی و اصلی
مکشوف بههمراه فراوانیها

گام پنجم :تعریف و نامگذاری تمها

1. Attride-Stirling

مرجعیت
میزان استفادۀ دولت از خدمات مدیریت
مدیریتاطالعات
اطالعات و اسناد /بریتانیا
دستگاههایدولتی

گام پنجم وقتی شروع میشود که پژوهشگر به شبکۀ تمهایی رضایتبخش رسیده باشد.
در این حالت پژوهشگر میتواند تمهای پیشنهاد شده برای تحلیل دادهها را تعریف ،و
تعدیل کند و دادهها را براساس آنها تحلیل کند .در این گام ،تمها رسم میشود ،بررسی
میشود و تجزیهوتحلیل میشود (آتراید -استیرلینگ.)2001 ،1
شکل  ،1الگوی ساختاری شاخصهای کلیدی عملکرد در آرشیوهای ملی
جهان(ماحصل تحلیل موضوعی پژوهش حاضر) را نشان میدهد.

شکل1
الگوی ساختاری شاخصهای کلیدی
عملکرد()KPIدر آرشیوهای ملی
(در قالب تمهای اصلی)

168

ممیزیدستگاههای
پوشش بازرسی دستگاههای دولتی /نارا
اجرایی
نرخ بهبود رشایط حفاظت از اسناد /ایران استانداردسازی
نظارت بر سایر
نظارت بر چرخۀ مدیریت اسناد
آرشیوها
(رسپرستی اسناد در آرشیو ملی) /برزیل
آرشیو وب
پیوستگیوبگاه/بریتانیا

مرجعیتآرشیوی(فراوانی)12:

ادامۀ جدول 1

فراوانی

منونۀ کد

تم فرعی

تم
اصلی
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تحلیل با اهمیت دیگری که در اینجا میتوان ارائه کرد ،برگرفته از استخراج
فراوانیهای نسبی هرکدام از تمهای اصلی در هرکدام از آرشیوهای م ّلی موردِمطالعه است.
ازاینطریق وضعیت میزان اهمیت نسبی هرکدام از تمهای اصلی در آرشیوهای کشورهای
لِتعیین است؛ این تحلیل در قالب شکل  2ارائه شدهاست.
مختلف قاب 

شکل2

منودار فراوانی تمهای اصلی
در هرکدام از آرشیوهای م ّلی
موردمطالعه

همانگونه که در شکل  2نیز مشاهده میشود ،میزان اهمیت هر تم اصلی در هر
آرشیو ملی ،با تعداد شاخصهای کلیدی عملکردی تعریفشده در آن تم تبیین میشود.
بهطور نمونه ،آرشیو ملی تونس بیشترین اهمیت را به تم «شناسایی و ارزشیابی» دادهاست
و از این حیث آرشیو ملی ایران در رتبۀ دوم قرار دارد .حالآنکه آرشیو ملی آمریکا (نارا)
هیچگونه شاخص عملکردی برای تم «شناسایی و ارزشیابی» درنظر نگرفتهاست.

گام ششم :تدوین گزارش

گام ششم وقتی آغاز میشود که مجموعۀ کاملی از تمهای نهایی فراهم شده باشد .در این
مرحله ،تحلیل و تدوین گزارش نهایی پژوهش انجام میشود .هدف از نوشتن تحلیل
موضوعی این است که حکایت کامل و پیچیدۀ موجود در دادههابهگونهای بیان شود
که خواننده دربارۀ اعتبار و صالحیت تحلیل پژوهشگر متقاعد شود (آتراید-استیرلینگ،
 .)2001در ادامه و در بخش بحث و نتیجهگیری ،این گزارش ارائه خواهد شد.

1. Attride-Stirling
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 .4بحث و نتیجهگیری

ِ
هدف تدوین الگوی ساختاری شاخصهای اندازهگیری عملکرد در
پژوهش حاضر با
آرشیوهای ملی جهان طراحی و اجرا شد .پساز گردآوری اسناد و مدارک موردنیاز و
انجام تحلیل موضوعی بر روی آنها ،الگویی ساختاری مشتمل بر  6تم اصلی طراحی
شد .این مدل برمبنای الگوی فرایندی مدیریت اسناد در قالب سه کالنمرحلۀمبدأ ،بایگانی
راکد م ّلی ،و آرشیو م ّلی بنا شد .تمهای اصلی مکشوف در این پژوهش براساس نقشی
که درطول مدل فرایندی سند ایفا میکنند در شکل  1قابلمشاهدهاند .در شکل مذکور
مشخص است که هرکدام از تمهای اصلی ،بنابر اینکه چهمیزان از طول مدل فرایندی
مدیریت سند را شامل میشوند ،امتداد یافتهاند .برای مثال تنظیم و توصیف ،مرجعیت
آرشیوی ،و شناسایی و ارزشیابی/سیاستگذاری ،تقریب ًابه یکمیزان امتداد یافتهاند و نیمی
از مبدأ ،نیمی از آرشیو م ّلی و تمام بایگانی راکد م ّلی را شامل میشوند؛ و به همین صورت
دیگر تمهای اصلی قابلتوصیفاند .تم اصلی شاخصهای ستادی ،بهعنوان چتری بر
تمامی مراحل سهگانه قرار دارد که اساس ًا شاخصهای پشتیبان را شامل میشود.
ولی عالوهبر هدف اصلی پژوهش که پوشش داده شد ،اهدافی فرعی نیز طی فرایند
پژوهش به کار اضافه شد که در ادامه به آنها پرداخته میشود .باتوجهبه بررسیهای
انجامشده در تمهای اصلی و فرعی بهدستآمده و با عنایت به روندهای نوین مدیریت
اسناد در دنیا ،دو تم فرعی تحول دیجیتال در آرشیو و تجربۀمشتری بهدلیل اهمیت
دوچندانی که در مسیر تحول آرشیو دارند ،بهصورت مجزا نیز عمیقتر بررسی شدند که
در ادامه ،نتایج آن بیان خواهد شد .درواقع تمام کدهای موجود در پژوهش ازلحاظ این
دو تم فرعی نیز بهصورت 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 حوزههای آرشیوی زیاد بودهاست و فناوریهای
نوینی به این حوزه وارد شدهاست .برخی از آرشیوهای ملی توجهی ویژه به این موضوع
داشتهاند و تحول دیجیتال را در زمرۀ اهداف راهبردی خویش تعریف کردهاند .بدیهی
است که این آرشیوها برای سنجش تحقق این اهداف ،شاخصهایی را نیز تعریف کردهاند.
تم فرعی تحول دیجیتال در آرشیو با ُ 36کد احصاشده تقریب ًا  15درصد از مجموع
کدها را به خود اختصاص داد که اهمیت این موضوع را در آرشیوهای ملی پیشگام
نشان میدهد .در این زمینه با تدقیق در دادهها مشخص شد که آرشیوهای کانادا با  8کد،
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برزیل با  6کد ،سوئیس ،پارلمان انگلیس و ایران با  5کد ،نارا با  3کد ،بیشترین نگاه را
به شاخصهای عملکردی مرتبط با تحول دیجیتال داشتهاند .آرشیوهای بریتانیا ،باهاما و
اندونزی نیز هرکدام بهترتیب  2کد ،یک ُکد و یک ُکد ،در این زمینه داشتهاند؛ ولی امارات
متحدۀ عربی ،استرالیا و تونس ،در این زمینه ُکدی نداشتهاند و چنین برداشت میشود که
دررابطهباسنجش میزان تحقق تحول دیجیتال سکوت کردهاند.

ب .تجربۀ مشرتی

طی دهههای گذشته ،شاهد تغییر نگاه مدیریتی اصحاب علم و عمل ،درزمینۀ برخورد با
اربابرجوع در سازمانهای غیرانتفاعی هستیم .دیگر مانند گذشته ،سازمانهای غیرانتفاعی
را از مباحث بازاریابی و مشتریمحوری کنار نمیگذارند .در چنین بافتار تازهای که
توسعه یافتهاست ،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 کسبوکار تعریف میشود که قابلمدیریت خواهد
بود .در سالهای گذشته ،آرشیوهای م ّلی نیز -مستقیم یا غیرمستقیم -شاخصهای بسیاری
را در این زمینه توسعه دادهاند که در ادامه براساس نتایج پژوهش حاضر شرح داده میشود.
تم فرعی تجربۀمشتری با ُ 27کد احصاشدهبیشاز 11درصد از مجموع کدها را
به خود اختصاص داد که همانطورکه بیان شد اهمیت این موضوع را در آرشیوهای
ملی پیشگام نشان میدهد .با تحلیل موشکافانهتر دادههای توصیفی مشخص شد که
در اندازهگیری عملکرد در میان آرشیوهای مورد ِبررسی آرشیوهای بریتانیا ،و پارلمان
انگلیس بهترتیب با  7و ُ 8کد ،بیشترین تمرکز را بر مقولۀ تجربۀمشتری داشتهاند .همچنین
آرشیوهای سوئیس ،نارا ،کانادا و باهاما هرکدام با  2کد ،آرشیو برزیل با  3کد و آرشیو ایران
با  1کد به تجربۀمشتری پرداختهاند؛ ولی آرشیوهای امارات متحدۀ عربی ،استرالیا ،تونس و
اندونزی در مدیریت عملکرد خود هیچ شاخصی درزمینۀ تجربۀ مشتری نداشتهاند.
در جدول  ،2میزان اهمیت نسبی تمهای تحول دیجیتال در آرشیو و تجربۀ مشتری
ِ
نسبیت اهمیت در اینجا میزان اهمیت
ارائه شدهاست .الزم است اشاره شود که منظور از
این تمهای فرعی نسبت به دیگر تمها در هر آرشیو است .این اهمیت نسبی با بررسی
توصیفی فراوانی کدهای احصاشده سنجیده شدهاست.

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

171

بابک زندهدل نوبری
غالمرضا عزیزی
علیشجاع
زهرا رضغامی

جدول 2
اهمیت نسبی تمهای تحول
دیجیتال در آرشیو و تجربۀمشرتی
در هر آرشیو

1. Customer Experience
Management

172

ردیف

آرشیو

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سوئیس
امارات متحدۀ عربی
آمریکا
اسرتالیا
بریتانیا
پارملانانگلیس
کانادا
برزیل
باهاما
تونس
اندونزی
ایران

تحول دیجیتال در آرشیو
درصد فراوانی
فراوانیمطلق
نسبی
19/2
5
0
0
18/7
3
0
0
8/7
2
15/6
5
29/6
8
16/6
6
5/5
1
0
0
12/5
1
19/2
5

تجربۀمشرتی
فراوانیمطلق

درصد فراوانی نسبی

2
0
2
0
7
8
2
3
2
0
0
1

7/7
0
12/5
0
30/4
25
7/4
8/3
11/1
0
0
3/8

ازآنجاکه عموم ًا شاخصهای اندازهگیری عملکرد ،برآمده از اهداف و مأموریتهای
سازمانها تعریف میشوند ،باتوجهبه نتایج فوق میتوان این تحلیل را ارائه کرد که
آرشیوهایی که هیچگونه شاخصی در زمینۀ تجربۀمشتری و تحول دیجیتال نداشتهاند ،یا
اهداف و مأموریتهایی در این زمینه برای خود ترسیم نکردهاند یا این موارد را نمیسنجند.
برعکس آرشیوهایی که شاخصهای بهنسبت زیادی در این زمینه داشتهاند ،مشخص است
که اهدافی مد ّون و روشن در این زمینههای مهم دارند و درحال مدیریت عملکرد خود در
دستیابی هرچه کاراتر و اثربخشتر به آن اهداف هستند.
البته باید توجه داشت که نبود کدهای مرتبط با تمهای تحول دیجیتال و تجربۀمشتری،
لزوم ًابهمعنای بیتوجهیآرشیوهای مرتبط (امارات متحدۀ عربی ،استرالیا ،تونس ،و اندونزی)
به این حوزهها نیست؛ ولی حداقل میتوان به این نتیجه رسید که اهداف و مأموریتهای
مرتبط با این دو حوزه یا بهصورت شفاف سنجیده نمیشوند و یا در وبگاه آرشیوهای
مذکور و گزارشهای سالیانۀآنها نشانهای از شاخصهای کلیدی عملکرد و سنجش آن
مشاهده نشدهاست؛ چنانکه مکاتبات پژوهشگران با آرشیوهای ملی مذکور نیز در اغلب
موارد بدون پاسخ ماندهاست.
یکی دیگر از موارد بااهمیت ،توازن و تناسب در کاربرد ساختاری شاخصهای
کلیدی عملکرد است .اگرچه نمیتوان دربارۀ مزیت حفظ این تناسب نظری قطعی داد،
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ولی باتوجهبه نتایج پژوهش حاضر ،برخی از آرشیوهای م ّلی تناسبی معقول در توزیع
شاخصهای عملکردی خود داشتهاند .برای نمونه آرشیو ملی ایران بهغیراز شاخصهای
ستادی که بهصورت مفصل در سامانۀ ارزیابی عملکرد دولت و در قالب جشنوارۀ شهید
رجایی ذیل شاخصهای عمومی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران سنجیده
میشود (توضیحات آن در محدودیتهای پژوهش بیان شدهاست) ،در مابقی حوزههای
ساختاری ،شاخصهایی را بهتناسب توسعه دادهاست .آرشیوهای م ّلی اندونزی ،نارا
(آمریکا) و کانادا نیز تقریب ًا ساختاری متوازن و متناسب از این دیدگاه دارند (شکل )2؛
ولی در آنسوی طیف ،کشورهای امارات متحدۀ عربی و تونس قرار دارند که تمامی
شاخصهای آنها در تمهایاصلی متمرکز شدهاست .اگرچه همانطورکه اشاره شد ،شاید
نتوان با قطعیت ابراز داشت که این تمرکز یا عدم تمرکز لزوم ًا مزیت محسوب میشود
یا نه ،ولی آن چیزی که باتوجهبه نتایج مبرهن است این نکته است که آرشیوهای م ّلی
کشورهایی مانند آمریکا ،کانادا ،بریتانیا ،برزیل ،استرالیا و ایران ،شاخصهای عملکردی
خود را حول اکثریت عملکردهای کالن (در این پژوهش تمهای اصلی مدل حاضر)
پراکنده کردهاند.
دربارۀ مقایسۀ نتایج پژوهش حاضر با ادبیات این حوزه در ابتدا الزم به اشاره
است که پژوهش حاضر اولین پژوهش علمی است که به این پرسش پرداختهاستکه
شاخصهای کلیدی عملکرد درآرشیوهای م ّلی جهان از کدام الگوی ساختاری تبعیت
میکند .بهبیاندیگر ،پیشازاین هیچ سابقۀ کار علمی و پژوهشی دربارۀ مدیریت اندازهگیری
عملکرد در آرشیوهای م ّلی جهان وجود نداشتهاست.ازهمینرو ،نمیتوان برخی از
شاخصهای عملکردی تخصصی مرتبط با آرشیوهای م ّلی مکشوف در این پژوهش
(مانند مر ّمت ،آسیبزدایی ،آرشیو وب و  )...را با ادبیات مدیریت عملکرد در سایر حوزهها
مقایسه کرد؛ ولی میتوان بهطورکلی نتایج را با پژوهشهای این حوزه مقایسه کرد.
در ادبیات این حوزه شاخصهایی وجود دارند که بسیار مطرح و پُربسامد هستند
که به آنها اشاره میشود.شاخص عملکردی کیفیت (دیتونی و تنچیا2001 ،؛ گزلین،
2005؛ هکل و مورمان2010 ،؛ بادری و همکاران1994 ،؛ نیلی ،گریگور و پلتس)2005 ،
را در بسیاری از شاخصهای حوزههای مختلف آرشیوهای م ّلی -مکشوف در پژوهش
حاضر -میتوان مشاهده کرد؛ برای نمونه شاخص «سنجش کیفیت اسناد انتقالی به آرشیو
ملی» .همچنین شاخصهایی مانند «کنترل در هزینههای ارزشیابی و حفاظت و نگهداری»
ِ
جنس شاخص عملکردی هزینه(دیتونی و تنچیا2001 ،؛ نیلی ،گریگور و پلتس2005 ،؛
از
وایت)1996 ،هستند .در بحث شاخصهای مالی (پارمنتر2015 ،؛ وایت« ،)1996 ،کنترل
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هزینههای ارائۀ اطالعات به کاربران حضوری و غیرحضوری» را میتوان مثال زد .همچنین
است مثالهایی از شاخصهای انعطافپذیری (دیتونی و تنچیا2001 ،؛ وایت،)1996 ،
قابلیت اطمینان لجستیک (هکل و مورمان2010 ،؛ وایت ،)1996 ،رضایت کارکنان
(لیانگ ،اسنایدر و وارد1990 ،؛ پارمنتر ،)2015 ،رضایت مشتریان(اربابرجوعها) (ایتنر
و الرکر1998 ،؛ نیلی ،گریگور و پلتس ،)2005 ،ایمنی (فلین ،میرنز،اوکانر و برایدن2000 ،؛
پارمنتر ،)2015 ،محیط /جامعه (نیلی ،گریگور و پلتس2005 ،؛ پارمنتر2015 ،؛ وایت،
 )1996و یادگیری و رشد (پارمنتر2015 ،؛ سادلر-اسمیت ،اسپایسر و چاستون)2001 ،
ِ
که در ادبیات عمومیِ
مدیریت عملکرد وجود داشتهاند و در شاخصهای مکشوف در
پژوهش حاضر نیز مصادیقیداشتهاند.
ولی در اینجا باید دقت نظر داشت که بهعلت تخصصیبودن فعالیت آرشیوهای
م ّلی و تفاوت در اهداف این سازمانها نمیتوان آنها را بهصورت مستقیم با سازمانهای
تولیدی و بازرگانی و انتفاعی مقایسه کرد .شاید همین یکی از اصلیترین دالیل نیاز به ادامۀ
این مسیر پژوهشی است تا در آینده نتایج پژوهشهای این حوزه در قیاس با یکدیگر ،به
غنا و توسعۀ بیشتر سیستم مدیریت عملکرد در آرشیوهای م ّلی جهان ،کمک کند.
در آخر الزم به اشاره است که بنابر یک دستهبندی کلی مطرح توسط ولیمیرویچ،
ولیمیرویچ و استنکویچ )2011( 1که شاخصهای اندازهگیری عملکرد را شاخصهای
مالی و غیرمالی توصیف کردهاند ،باتوجهبه غیرانتفاعیبودن آرشیوهای م ّلی در جهان،
عموم ًا شاخصهای غیرمالی بسامد بیشتری دارند .همانطوریکه در نتایج پژوهش حاضر
مشخص است ،شاخصهای مالی به برخی شاخصهای ستادی محدود میشوند و اهداف
مالی را شامل نمیشوند.

ج .محدودیتها و پیشنهادهای پژوهشی

بهدلیل دولتیبودن ساختار آرشیوهای ملی در اکثر کشورهای جهان ،دسترسی به اطالعات
عملکردی در بسیاری از کشورها بهسهولت امکانپذیر نیست وپژوهشگران این نوشتار
لِذکری
نتوانستندازطریق ارتباط میانسازمانی با سایر آرشیوهای ملی به دادههای قاب 
(بهجز موارد خاصی چون آرشیو ملی سوئیس یا بریتانیا) دست یابند .بنابراین درمجموع
دستیافتن به دادههای عملکردی آرشیوهای ملی امری دشوار است.
شاخصهای عملکردی به دو دستۀ کلی صف (اختصاصی) و ستاد (عمومی) تقسیم
میشود و در الگوی پیشنهادی در این پژوهش نیز شاخصهای ستادی بهعنوان یکی از
تمهای اصلی معرفی شدهاست .فقط برخی از آرشیوهای ملی ازلحاظ ساختار سازمانی
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با کتابخانههای ملی ادغام شدهاند و شاخصهای ستادی برای آنها برای کل سازمان
درنظر گرفته میشود .در پژوهش حاضر نیز از میان  12آرشیو ملی فقط ایران و کانادا چنین
وضعیتی دارند.در ایران شاخصهای عملکرد ستادی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران،
ذیل برنامۀ اصالح نظام اداری دولت (جشنوارۀ شهید رجایی) و بهصورت یکپارچه برای
تمامی دستگاههای اجرایی محاسبه میشود و در این پژوهش مدنظرقرار نگرفتهاست.بنابراین
در آرشیو ملی ایران شاخصهای عملکردی ستادی بهصورت مستقل سنجش نمیشود.
همچنین درزمینۀتحول دیجیتال در آرشیو ،چون در ساختارهای ادغامشده ،منبع
اطالعاتی بهصورت کلی درنظر گرفته میشود ،شاخصهای تحول دیجیتال بهعنوان
زیرمجموعهای از سایر منابع دیجیتال درنظر گرفته میشود و این موضوع میتواند مقایسه
میان آرشیوهای ملی راازحیث توجه به تحول دیجیتال تحتالشعاع قرار دهد.
یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش حاضر این بودهاست که در آن باتوجهبه منابع
لِاکتساب و دردسترس ،تحلیل موضوعی روی اسناد مربوط به  12آرشیو م ّلی انجام
قاب 
شدهاست .برای باالتربردن اعتبار تحلیل ،پژوهشهای آتی -درصورتامکان -میتوانند
شاخصهای کلیدی عملکرد را در تعداد بیشتری از آرشیوهای ملی بررسی کنند .ضمن
آنکه شاید در همین  12آرشیو ملی نیز پژوهشگران نتوانسته باشند به تمام دادههای موجود
در زمینههای شاخصهای کلیدی عملکرد دست یابند.

د .پیشنهادهای کاربردی برای آرشیو ملی ایران

باتوجهبه یافتههای پژوهش میتوان موارد زیر را بهعنوان نتایج کاربردی پژوهش
حاضر،برای آرشیو ملی ایران مطرح کرد:
نخست آنکه باتوجهبه شباهتهای ساختاری (ازحیث ادغام کتابخانه و آرشیو ملی)
میان ایران و کانادا میتوان چنین نتیجهگیری کرد که توجه به تم فرعی تحول دیجیتال
در کانادا با فراوانی نسبی نزدیک به  30درصد ،از رویکردهای نوین آرشیوی به موضوع
تحول دیجیتال نشان دارد که این میتواند در آرشیو ایران نیز بیشتر موردتوجه واقع شود.
پیادهسازی مدیریت نظاممند اسناد الکترونیکی (طرح جامع اسناد دیجیتال (جام)) که در
سال  1399با پیگیریهای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی در شورای اجرایی فناوری
اطالعات بهتصویب رسید و به دستگاههای اجرایی ابالغ شد ،در سالهای آینده میتواند
موجب ارتقای شاخصهای حوزۀتحول دیجیتال شود .همچنین توسعۀشبکۀ مراکز اسنادی
که در سال  1399توسط سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی راهاندازی شد ،نیز میتواند موجب
تسریع رشد شاخصهای تحول دیجیتال شود.

& 1. Velimirović, Velimirović
Stanković
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درزمینۀ بهبود تجربۀ مشتری ،آرشیو ایران اختالف زیادی با آرشیوهای پیشگام دنیا
دارد که این موضوع بایدموردتوجه سیاستگذاران 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 سالهای  1397تا  ،1400گامهای بلندی در این زمینه
برداشته شدهاست ،ولی هنوز تا ارتقای شاخصهای حوزۀ بهبود تجربۀ مشتری ،شکافی
معنیدار دیده میشود.
باتوجهبه اهمیت موضوع تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد در آرشیوهای ملی
و شکاف موجود در این زمینه (نبود استانداردهای ملی و بینالمللی در حوزۀKPIهای
آرشیوی) ،پیشنهاد میشود که سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران با طرح موضوع در
شورای جهانی آرشیو ،اجماعی بینالمللی دراینباره ایجاد کند تا دستاوردهای آن بتواند
موجب توسعۀ بهرهوری و بلوغ فرایندی در آرشیوهای ملی دنیا شود .ضمن آنکه طرح
چنین پیشنهادهایی در مجامع تخصصی جهانی میتواند موجب رشد مرجعیت آرشیو ملی
ایران در سطح بینالمللی شود.
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

مقالـۀپژوهشے

چڪیده:
هدف :شناسایی مکانهای رویش و مناطق تاریخی کاشت گیاهان کتان ،شاهدانه ،کنف و پنبه که در
کاغذسازی دورۀ اسالمی در سرزمین ایران کاربرد داشتهاند.
روش /رویکرد پژوهش :این پژوهش با استفاده از اطالعات منابع کتابخانهای ،اسناد آرشیوی ،و بررسی
مکانها (شهرها) در نقشههای تاریخی ،دادهها را با رویکرد توصیفی–تحلیلی گردآوری کردهاست.
یافتهها و نتیجهگیری :گیاهان کتان ،شاهدانه ،کنف و پنبه از عهد باستان در ایران کاشته میشدهاند.
کاشت کتان در دورههای تاریخی پساز اسالم به صنایع وابستهای همچون تجارت پارچه و ریسمانهای
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 شاهدانه در نواحی لرستان،
کازرون و شیراز و گیاه کنف در استانهای گلستان (گرگان) ،مازندران و گیالن کشت میشدهاست.
بنابراین کاغذسازان ایرانی نهتنها به خود این گیاهان در ایران دسترسی داشتهاند ،بلکه از الیاف خام
آنها و همچنین ریسمانهای فراوریشده از این الیاف و یا جامههای فرسودۀ بافتهشده با الیاف این
گیاهان هم در تهیۀ کاغذ استفاده میکردهاند.
کلیدواژ هها :مناطق تاریخی کاشت؛ گیاه کتان؛ گیاه شاهدانه؛ گیاه کنف؛ گیاه پنبه؛ کاغذسازی ایرانی.
استناد :حسینی صومعه ،محدثه ،آزادی بویاغچی ،مهرناز ،پورطهماسی ،کامبیز ،افشارپور ،مریم،
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شاهدانه ،کنف و پنبه) .گنجینۀ اسنادdoi: 10.30484/ganj.2021.2771 | 214-184 ،)4(31 ،

گنجینـــۀ اسنـــاد
«»124

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد
شاپــا(چاپـــی) | 1023-3652 :شاپـــا(الکرتونیکــــی)2538-2268 :
10.30484/GANJ.2021.2771 :
شنـاسانۀ برمنود رقمی
 ISC ,SID ,و ایــران ژورنــال | http://ganjineh.nlai.ir
منایـــه در
سال  ،31دفرت ،4زمستان  | 1400صص)31( 214 - 184 :
تاریخ دریافت |1400/4/22 :تاریخ پذیرش1400/9/13 :

تحقیقات آرشيوى

 .1این مقاله از رسالۀ دکرتی با عنوان:
«کاربرد روش غیرتخریبی فتولومینسانس
در شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی نسخ
خطی» در دانشگاه هرن اصفهان به راهنامیی
استادان (نویسندگان دوم و سوم) و مشاورۀ
استادان (نویسندگان چهارم و پنجم) استخراج
شدهاست.
 .2دانشجوی دکرتی مرمت اشیاء فرهنگی و
تاریخی ،دانشگاه هرن اصفهان.
m.h.somea@gmail.com
 .3دانشیار ،گروه مرمت اشیای تاریخی و
فرهنگی ،دانشگاه هرن اصفهان ،اصفهان ،ایران،
(نویسندۂمسئول)
m.azadi@aui.ac.ir
 .4استاد ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،
دانشگاه تهران .پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی ،کرج ،ایران.
Pourtahmasi@ut.ac.ir
 .5دانشیار ،گروه شیمی معدنی ،پژوهشگاه
شیمی و مهندسی شیمی ایران ،تهران ،ایران.
Afsharpour@ccerci.ac.ir
 .6استادیار ،گروه فیتوشیمی ،دانشگاه شهید
بهشتی،تهران،ایران.
S-ebrahimi@sbu.ac.ir

محدثه حسینی صومعه
مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز پورطهامسی
مریم افشارپور|صم ِد نژادابراهیمی

 .1مقدمه

پیشینۀ کشاورزی در جنوب غربی آسیا به حدود  8500سال قبلاز میالد مسیح میرسد
(ستندیج ،1394 ،ص )18و فالت ایران یکی از باستانیترین مناطق کشاورزی در این
منطقه بودهاست .کشاورزی در فالت ایران از هزارۀ چهارم قبلاز میالد رواج داشته و در
زمان هخامنشیان گندمکاری زراعت اصلی ایرانیان بودهاست .در دایرةالمعارف بُندهش از
عهد ساسانیان ،اطالعاتی از گیاهان صحرایی ،سبزیکاری ،نباتات صنعتی و درختان میوه
وجود دارد که همراه با کتاب شاهنامۀ فردوسی دادههای ارزشمندی درزمینۀ کاشت نباتات
در ایران فراهم آوردهاند که در دورههای تاریخی بعداز اسالم نیز همچنان رواج داشتهاست.
ِ
محیطزیست ،تکنولوژی کشاورزی و محصوالت نباتی در سرزمین
در منابع تاریخی به
ایران اشاراتی شدهاست و این موضوع نشان میدهد که اهتمام بیشتر پادشاهان و وزرا
(همچون اقدامات غازانخان بهسبب ایجاد شبکههای وسیع آبیاری در نخستین سالهای
قرن هشتم قمری (چهاردهم میالدی)) کشاورزی را بیشازپیش رونق بخشیدهاست
(پطروشفسکی ،1347 ،صص  .)295-155در میان این منابع ،رشیدالدین فضلاهلل همدانی
( )1368نهتنها به فن کشاورزی در دورۀ ایلخانیان پرداختهاست ،بلکه در البهالی تألیفش
اطالعات جغرافیایی و مدنی را هم بیان کرده و حتی انواعی از گیاهان را پساز انتقال
ِ
کتاب «نفایسالفنون فی عرایسالعیون»،
به تبریز کشت کردهاست .معاصر با این کتاب،
دایرةالمعارفی فارسی در علوم و فنون است که شمسالدین آملی ( )1389از علمای قرن
هشتم قمری بابی از آن را به علم فالحت اختصاص دادهاست .برای یافتن پیشینۀ لغوی
گیاهان مذکور به فرهنگهای کهن دیگری همچون دستوراالفاضل اثر دهلوی ()1352
متعلق به 734ق و «فرهنگ ق ّواس» اثر ق ّواس غزنوی ( )1353تألیف اواخر قرن هفتم
و اوایل قرن هشتم قمری مراجعه شدهاست .شهابالدینعبداهلل خوافی ملقب به حافظ
ابرو ( )1370و ( )1378نیز در میان توصیفاتش از جغرافیای سرزمینهای اسالمی ،به
توصیف محصوالت کشاورزی و صنایع آنها در دورۀ تیموری پرداختهاست .همچنین در
کتاب صحاحالفرس اثر محمدبنهندوشاه نخجوانی ( )1355که پساز «لغت ُفرس» اسدی
طوسی ،قدیمیترین فرهنگ فارسیبهفارسی موجود شناخته میشود به کاشت گیاهان و
نباتات تا قرن هشتم قمری اشاره شدهاست .ابنسینا ( )1366در توصیف خواص پزشکی
گیاهان به تنوع کاشت و منطقۀ بومی آنها نیز تأکید داشتهاست .همچنین ابونصری هروی
( )1346در سال 921ق و در اوایل سلطنت پادشاهان صفوی در کتابش (ارشادالزراعه) به
اصول کشتوزرع و زندگی گیاهان و درختان پرداختهاست؛ این کتاب یکی از رسالههای
فارسی در علم زراعت است .بسیاری از شرقشناسان ازجمله پطروشفسکی ( )1347نیز به
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محصوالت کشاورزی و مناسبات احوال کشاورزان و چگونگی مالکیت اراضی و آبها در
ایران در قرنهای سیزدهم و چهاردهم میالدی (قرون هفتم و هشتم قمری) اشاره کردهاند.
بهدنبال پژوهشهای جغرافیدانان عرب از قرن دهم میالدی بهبعد ،اندرو واتسون ()1374
نیز عمدۀ گیاهان کشاورزی را که مسلمانان به قلمرو سرزمینهای اسالمی آوردهاند معرفی
ِ
مدارک گیاهشناسی،
کرده و مکانیسم گسترششان را شرح دادهاست و گفتهاست که این
ذخایر علمی مفیدی را به تاریخ عرضه میکنند .این اطالعات نهتنها مصارف خوراکی (تهیۀ
روغن و مادۀ علوفۀ حیوانات) را بیان کردهاند ،بلکه در صنایعی همچون پوشاک و مهمتر از
آن در کاغذسازی نیز استفاده شدهاند .کاغذسازی بهعنوان صنعتی نوین از قرون اولیۀ اسالم
آغاز شد و کمکم از قرن ششم قمری در ایران گسترش یافت (کریمیان و میرزایی پری،
 ،1388ص .)45در منابع اندکی به این مهم پرداخته شدهاست؛ ازجمله :اشارات ابوریحان
بیرونی در خالل توصیفاتش در کتاب «الجماهر فی الجواهر» به کاغذسازی با الیاف گیاه
شاهدانه در شهر سمرقند 1و در قرن پنجم قمری( 2البیرونی ،1374 ،ص )385یا نقل تعداد
اندکی از هنرمندان نظیر سلطانعلی مشهدی در دورۀ تیموری که در توصیف کاغذ معروف
سمرقندی (خراسانی) ( )Karabacek, 1991, pp 15-21استفاده از گیاه کتان 3را ذکر کردهاند
(پورتر ،1389 ،ص.)39
توصیفاتی که از تنوع مادۀ سازندۀ گیاهی در کاغذهای تاریخی ،در متون کهن آمده
است ،بررسیهای علمیتری را در دورههای بعد بهدنبال داشت؛ بهطوریکه در سال 1939
میالدی لویی ویدال و ویلفرد اُِ .کت تحلیلی میکروسکوپی از کاغذها داشتهاند و با روش
فتومیکروگرافی ،اطلس عکسی از فیبرهای کاغذسازی تهیه کردهاند که همگی این فیبرها
از الیاف گیاهان غیرچوبی بودهاند (لیه ناردی و فیلیپ ،1379 ،ص .)39در نیمۀ دوم قرن
 19میالدی نیز پروفسور نابیا آبوت ،آلبرت ویزنر ،جونز پترسون و دان بکر بهشیوهای مشابه
به بررسی انواع کاغذهای ایرانی ،عربی ،مصری و سوریهای پرداختهاند و الیاف سازندهای
همچون کتان و شاهدانه 4را شناسایی کردهاند ( .)Loveday, 2001مشاهدات آنها با توصیفات
) Isenberg (1956)، Bloom (2001و ) Hunter (1978دربارۀ ساخت کاغذ از پارچههای
مندرس البسۀ مومیاییها که از الیاف پوستی گیاه کتان و شاهدانه تهیه و گاهی با مادۀ خام
آنها مخلوط میشد ،مطابقت دارد .کاراباچک )1991( 5نیز در کتاب خود با عنوان «کاغذ
عربی» چنین بیان میکند که در سمرقند (خراسان) گیاه کتان کاشته نمیشد و ایران به
سرزمین پنبه 6مشهور بود؛ بنابراین صنعتگران میبایست برای تهیۀ کاغ ِذ سمرقندی به
تنها منبع فیبرهای کتانی (پارچههای مندرس کتانی) که کاغذ را هموار ،متراکم و ظریف
میکرد دسترسی میداشتند.

 .1سمرقند روابط تجاری قوی با چین داشت؛
بهطوریکه نام این شهر در نقشۀ چینی
 1330میالدی ،سامرکان و در دورۀ مغول
سیمیزکان بودهاست (,1991 ,Karabacek
.)p24
 .2این منت عربی عبارت است از« :کالحال
بسمرقند فی دق القنّب للکواغذ» ،ترجمۀ
فارسی :هامنند شهر سمرقند که در آن برای
تهیۀ کاغذ ،الیاف شاهدانه کوبانده میشود
(البیرونی ،1374 ،ص)385؛ قنّب بهروایت
ابنسینا هامن گیاه شاهدانه است (ابنسینا،
 ،1366ص.)310
3. Flax
4. Hemp
5. Karabacek
6. Cotton
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اگرچه در میان متون مذکور میتوان ردپای گیاهان موردمطالعه در این پژوهش را
یافت ،ولی همچنان صنایع وابسته به این محصوالت نظیر نساجی و کاغذسازی مبهم و
ناگفته باقی ماندهاند .بههرحال چنین بهنظر میرسد که منابع کاغذسازی بهویژه ساختار لیفی
انواع کاغذهای تاریخی ،مکان ساخت آنها و دورههای کاغذسازی ،در ایران وجود نداشته
است .ازطرفی کمبود منابع و تردید برخی از محققان همچون کاراباچک در کاشتهنشدن
برخی گیاهان مورداستفاده در کاغذسازی در سرزمین ایران به کاستیهای مذکور در باال
افزودهاست .حتی در برخی منابع فرهنگ لغت کشاورزی یا متونی که احتماالً برگردان یا
ترجمۀ نسخۀ اصلی بودهاند ،گاهی دو گیاه را یکسان ذکر کردهاند .برای مثال فراهمآوردن
الیاف گیاه کنف 1از ساقۀ شاهدانه (گونیلی ،1363 ،ص148؛ امیری ،1393 ،ص )81به
شناخت دقیق و تفکیک بیشتر خانوادههای گیاهیشان از یکدیگر نیاز دارد .باتوجهبه اهمیت
موضوع ،این پژوهش با گردآوری اطالعات از پیشینۀ لغوی در دایرةالمعارفها ،کاربرد
در صنایع دستی کهن و شرایط جغرافیایی گیاهان ،به بررسی مناطق جغرافیایی و مکان
کاشت این گیاهان در دورههای مختلف تاریخی در ایران پرداختهاست .نویسندگان مقالۀ
حاضر باتوجهبه نقش مهم گیاهان مورداستفاده در کاغذسازی که اطالعات ارزشمندی به
متخصصان رشتههای نسخهشناسی ،مرمتگران و حفاظتگران میراث فرهنگی و تاریخی،
ایرانشناسی ،تاریخشناسی و باستانشناسی میدهد ،درصدد پاسخ به این پرسشها هستند
که:
 .1چه مناطقی از سرزمین ایران در دورۀ اسالمی ،به کاشت گیاهان کتان ،شاهدانه،
کنف و پنبه اختصاص داشتهاست؟
 .2چگونه این گیاهان در صنعت کاغذسازی وارد شدهاند و رواج یافتهاند؟

 .2مناطق تاریخی کاشت گیاه کتان و معرفی آن

1. Kenaf

188

براساس مشاهدات محققان ،مواد اولیۀ کاغذهای دستساز از الیاف گیاهان غیرچوبی
(بوتهای) و عموم ًا با عمر یکساله گزارش شدهاست (;Hunter, 1978; Loveday, 2001
 .)Bloom, 2001الیاف این گیاهان دولپهای در سه گروه الیاف پوست ،برگ و میوه قرار
گرفتهاند که بهلحاظ شیمیایی الیاف گروه پوست شامل شاهدانه ،کتان و کنف ،نرمتر و
انعطافپذیرتر از سایر گروهها است ( .)Ilvessalo-Pfäffli, 1995, p294قدمت زراعت کتان به
 10٬000تا  15٬000سال قبلاز میالد در ناحیۀ مدیترانه ،قفقاز و خاور دور میرسد .به این
گیاه در تورات اشاره شدهاست و در اسطورههای توتنی (نژاد قدیم آلمان) چنین آوردهاند
که الهۀ هولْدا این گیاه را به انسان معرفی کرد و هنر تابیدن نخ و پارچهبافی از آن را به انسان
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آموخت .کتان یکی از باستانیترین کشتهای ایران است (بیرجندی ،1387 ،ص )176که
در دورۀ مادها( 1عصر آهن و در هزارۀ اول پ.م) از آن استفاده میشدهاست (غیبی،1385 ،
ص )74و در شاهنامۀ فردوسی 2نیز نام آن آمدهاست (پطروشفسکی ،1347 ،ص.)300
بهرسم سنت دورۀ کهن ،موبندهای کتانی همچنان در دورۀ هخامنشیان نیز ادامه داشت و در
دورۀ ساسانی پارچههای مرغوب ابریشمی ،کتانی ،پشمی و پنبهای با ایجاد کارخانههایی در
شهرهای ایران (خوزستان ،شوشتر) شکل گرفتند .پساز ورود اسالم و در دورۀ سامانیان
تا خوارزمشاهیان الیاف کتان نرم همراه با ابریشم در بافت نوعی دستار بهنام قصب بهکار
میرفت و در دوران آلبویه ،استان فارس بهترین کتا ِن «توزی» 3را تولید میکرد و کازرون
در صادرات پارچههای کتانی و موبزی شهره بود (غیبی ،1385 ،صص .)360 ،251 ،92
از توصیفات رشیدالدین فضلاهلل همدانی 4چنین برمیآید که در دورۀ ایلخانیان دو
نوع گیاه کتان وجود داشتهاست .به نوع اول گیاه ِ بزرک میگفتند و از آن بزر میگرفتند
(بزر کتان) و این گونه بهدلیل رشتههای کلفت و سست تولیدشده از آن ،برای تهیۀ ریسمان
مناسب نبود (همدانی ،1368 ،ص .)157گونههای این کتان بهدلیل تولید دانههای روغنی
(حیدری بازاردهی ،1395 ،ص )5ارتفاعی کوتاه دارند و درنتیجه مقدار الیاف جداشده
از آنها کم است (رول و دیگران ،1381 ،ص .)36ولی نوع دیگر این گیاه که به آن تخم
کتان میگفتند با هدف تهیۀ الیاف کاشته میشد و پس از ریسیدهشدن الیاف آن با چرخ و
دوک ،ریسمانی باریک ،ظریف و محکم از آن حاصل میشد (همدانی ،1368 ،ص.)157
در حال حاضر کتان زراعی ( ).Linum usitatissmum Lکه منشأ آسیایی دارد یکی
از قدیمیترین و مهمترین محصوالت لیفی و روغنی در جهان است (Catling et all, 1982,
 .)p13در زمان برداشت کتان تقریب ًا  100روز بعداز کاشت و موقع زردشدن ساقۀ گیاه است
( )Pickering, 2008, pp 11-12که در تصویر شمارۀ  1نشان شدهاست .این زمان برداشت در
بیتی از ابونصری هروی نیز آمدهاست:
از جور فلک گشته کتان با رخ زردی چون عاشق بیچاره که بیتابوتوان است
(ابونصری هروی ،1346 ،ص)102

 .1کاله دوران مادها که به باشلق معروف
است از مند یا کتان بودهاست (غیبی.)1385 ،
 .2در شاهنامۀ فردوسی شاعر با استفاده از
نامک (خداینامه ،به فارسی) عهد
خوادای ِ
ساسانیان برای تصویر و نشاندادن روابط
اجتامعی و شیوۀ زندگی زمان خویش بهره
گرفتهاست .این کتاب از بسیاری از گیاهان
مزروع در ایران ازجمله کتان و پنبه نام
بردهاست (پطروشفسکی ،1347،ص.)300
 .3توزی :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).
 .4رشیدالدین فضلالله همدانی وزیر
ایلخانیان در سال  648متولد و به سال 718
به سعایت همکارش تاجالدین علیشا ِه وزیر
کشته شد .او در کتاب خود با عنوان «آثار
و احیاء» عالوهبر توضیح مطالب کشاورزی،
اطالعاتی هم از جنبۀ جغرافیایی و مدنی
آوردهاست .او حتی نکتههایی را دربارۀ
درختان و گیاهانی که خود از شهرها و
رسزمینهای گوناگون به تربیز برده ،کاشته
و تجربه کردهاست هم بیان کردهاست
(همدانی ،1368 ،ص.)33

تصوير1
گیاه کتان :سمت راست :گیاه سبز
(جعفری یساول)1397 ،؛ و سمت
چپ :الیاف پوستی ساقۀ خشک
گیاه (نویسندگان)
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ُ .1شخار (قالی ،قلیه ،قلیا ،کهال ،کیال) که از
سوخنت گیاه کام ًالرسیده (هنگام شکسنت
وسطش کام ًال قرمز باشد و بوی تیزی بدهد)
و خالص «اشنان» حاصل میشود و بهدلیل
داشنت مواد قلیایی چون اکسید پتاسیم و
سدیم بهعنوان گدازآور در ساخت بدنه یا
لعاب کاشیها و سفالها استفاده میشود.
نام علمی این گیاه «سالسوال سودا» است و با
گیاه شوره «سالسوال تراگوس» کام ًال متفاوت
است (شاطری و حیدری ،1394 ،ص37؛
میرشفیعی و محمدزاده ،1394 ،ص.)63
نخجوانی در توصیف ُشخار چنین گفتهاست
که چیزی است چون منکپاره و خاکسرتگون
که زنان با نوشادر روزی باالی حنا در دست
گیرند .شاعر گفت :چون مرا با جَ َلبان کار
نباشد پسازاین ///رَستم از وسمه و گلگونه،
حنا و ّ
شخار (نخجوانی ،1355 ،ص.)109
 .2شهابالدینعبدالله خوافی بانام اصلی
نورالدین عبدالله بن لطفالله بن عبدالرشید
ال ِبهدادینی (الخوافی) ملقب به حافظ ابرو از
مورخان نامی و بزرگ دوران تیموری است
(خوافی ،1370 ،ص.)1
 .3در رشح اوضاع سینیز میگوید« :حاصلش
کتان و روغنچراغ باشد ،اما کتانش را داشتی
نباشد» (پطروشفسکی ،1347 ،صص -333
.)334

190

برای تهیۀ ریسمان از گیاه کتان خار و خاشاک آن را میکوبیدند تا به پوست برسند.
چوب محکم شده بود میکشیدند تا کام ً
ال تمیز شود.
سپس آن را در شانههای آهنین که با
ْ
بعد آن را با ُشخار 1میپختند تا سفید و نرم شود .در این مرحله با دوکچه میریسیدند و
مانند کرباس میبافتند .برای تهیۀ رشتههایی باریک و گرانقیمت زحمت و دقت فراوانی
صورت میگرفت؛ بهطوریکه تجار بهجای معاملۀ جامهها و لباسهای تهیهشده از این
الیاف ،همان ریسمانهای باریک را معامله میکردند .گزارش و اسنادی وجود دارد که
شیخفضلاهلل همدانی تخم این گیاه را به تبریز و سلطانیه آورده بود تا آن را بکارند و
محصوالت لیفی از آن تهیه کنند (همدانی ،1368 ،ص .)159در دایرةالمعارف «نفایسالفنون
فی عرایسالعیون» نیز به بذر این گیاه در قرن هشتم قمری اشاره شدهاست (آملی،1389 ،
ص )485و رواج آن را به جنوب غربی ایران نسبت دادهاند .همچنین گزارشهایی مبنیبر
کتانبافی در قرن دهم قمری در شهرهای دربند در کنارۀ دریای خزر و کازرون در فارس
بیان شدهاست که استفاده از مواد خام محلی را گزارش کردهاند (پطروشفسکی،1347 ،
ص .)334این گیاه بهطور وسیع در عراق عجم (شهرهای اصفهان ،ری ،قزوین ،سلطانیه،
ابهر ،طا َرمین ،طالش ،اشکور ،دیلمان ،خستهجان ،رودبارِ (الموت) ،زنجان ،ساوه و آوه،
ساوجبالغ ،سجاس و سهرورد ،کاغذکنان ،قم ،کاشان ،جربادقان ،فراهان ،کرج و کرخرود،
همدان ،اسدآباد ،خرقان (نزدیک همدان) ،رود راور ،نهاوند و یزد) ،فارس (شاپورخوره)
و والیت کوهستانی جبل جیلویه (کوه گیلویه) ،قبادخوره و د َربند کاشته میشدهاست
(همدانی ،1368 ،صص .)161-157
تصویر شمارۀ  2نقشۀ رواج کتانکاری در شهرهای تاریخی ایران را نشان میدهد.
بهنقل از حافظ ابرو ، 2در شهرهای سینیز ، 3ریشهر ،مهروبان (دو شهر بندری بسیار گرم
در نزدیکی خلیج فارس) و کازرون کتانکاری وجود داشتهاست؛ بهطوریکه ریشهر بهجز
کتان و ماهی و خرما محصول دیگری نداشتهاست .در مهروبان نیز کتان بهقدری زیاد
بود که آن را به مناطق دیگر میفرستادند .در سینیز جامههای کتانی سینیزی ،محکم،
لطیف و درنهایت نازکی بافته میشدند؛ هرچند مانند جامههای کازرون تجارت نمیشدند.
جامههای کتانی کازرونی بسیار معروف بودند؛ بهطوریکه بازرگانان بدون بررسی ،آنها را
میخریدند و به تجارت میپرداختند .بنابر گفتۀ حافظ ابرو کتان بینظیر این ناحیه بهدلیل
شستهشدن الیاف (ریسمانهای) کتانی در آب کاری ِز راهبان سفید میشده و فقط این کاریز
چنین خاصیتی بر کتان داشتهاست (خوافی (حافظ ابرو) ،1378 ،با کمی تلخیص ،صص
 103و  .)139–131در قرن چهاردهم میالدی کازرون تنها مکان در ایران بود که مقدار
کمی منسوج کتانی تولید میکرد (پطروشفسکی ،1347 ،ص )334و این کتان در دورۀ
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صفوی در تهیۀ پارچههای درشت و زمخت ،برای تولید دستار و قلمکار استفاده میشد و
در پوشاک دورۀ قاجار همچنان ادامه داشت (غیبی ،1385 ،صص .)587 ،440

تصوير2
باال :نقشۀ استان جبال ،گیالن و
مازندران و کومس و گرگان (لسرتنج،
 ،1337ص)202؛
پایین :نقشۀ استان فارس و استان
کرمان (لسرتنج ،1337 ،ص )295و
نشانهگذاری مناطق کاشت گیاه
کتان توسط نویسندگان
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 .3مناطق تاریخی کاشت گیاه شاهدانه و معرفی آن

َ .1ب ْدرُالدّین اِ ْبراهیم (بدرابراهیمْ) صاحب،
مل ّقب به ِزفان گویا از فرهنگنویسان دیگر
هند در سال 837قَ ،کنو را ِسنی نامیدهاست
که از او ریسامن میبافتند و از پوست تنۀ
او رشته تهیه میکردند (ق ّواس غزنوی،1353 ،
ص.)39
 .2حشیش.
 :Banga .3این واژه در تعریف شاهدانۀ
هندی ( )Indian hempدر «فرهنگ
کشاورزی» هم بیان شدهاست (گونیلی،
 ،1363ص.)112

192

در توصیف کیفیت کاغذهای اسالمی ،ترکیب الیاف گیاه کتان با الیاف گیاه شاهدانه گزارش
شدهاست ( .)Loveday, 2001, pp 2, 3, 49شاهدانه ازجمله گیاهان بومی مناطق مرکزی آسیاست
و نام آن در بُندَ ِهش -از منابع عهد ساسانیان -بهعنوان گیاه دارویی آمدهاست (زرشناس،
 ،1388ص .)14این گیاه باستانی (بیرجندی ،1387 ،ص )176در فرهنگهای کهن فارسی
با واژۀ َکنودان بهکار رفتهاست و َکنو( 1نخجوانی ،1355 ،ص( )39برابر َکنَب در فارسی)
در تعریف شاهدانه و گیاهی آمدهاست که از الیاف تنۀ آن ریسمان تهیه میکردهاند (ق ّواس
غزنوی ،1353 ،ص39؛ دهلوی ،1352 ،ص .)204ابنسینا شاهدانه را گیاهی درختچهای
توصیف میکند که از تخم قنب ( َکنَب) میروید و دو نوع کاشتنی و بیابانی دارد .نوع
بیابانی در صحرا رشد میکند و بلندیاش به  104سانتیمتر میرسد ،ولی نوع کاشتنی
معروفتر از بیابانی است .اگرچه ابنسینا شاهدانه را از بنگ 2متمایز میداند ،ولی در اوستا
از آن بهنام بنگه 3یاد شدهاست (ابنسینا ،1366 ،ص .)310ابومنصور موفق نیز شاهدانه را
به عربی قنب نامیده که در قرون وسطی در ایران برای تهیۀ مادۀ مخدر کاربرد داشتهاست
و اسماعیلیان و برخی عرفای ایرانی از آن استفاده میکردهاند .زراعت شاهدانه از عهد
باستان در ایران معمول بوده و در سراسر قرون وسطی نیز کماکان وجود داشتهاست .این
گیاه در دایرةالمعارف بُندهش در دستۀ گیاهان سپرم (سپرغم) قرار گرفتهاست« .گیاهانی
که برگهای خوشبو دارند و پرورش آنان مستلزم کار آدمی (کاشت) است و چند سال
عمر میکنند» و شاهدانه ( ُکمبه) از این گروه است .مناطق اصلی کاشت این گیاه در نواحی
لرستان ،کازرون و شیراز گزارش شدهاست (پطروشفسکی ،1347 ،صص .)335-334
در تصویر شمارۀ  3نقشۀ مناطق جغرافیایی مربوط به کاشت شاهدانه مشخص شدهاست.
زمان و نحوۀ کاشت انواع شاهدانه که به جنس ( ).Cannabis Sativa Lتعلق دارد متفاوت
است .این گیاه ِ دوپایه -البته گونههای فیبری تکپایهاند -و یکساله به ارتفاع  2تا  3متر در
آبوهوای معتدل میروید ( )Ilvessalo-Pfäffli, 1995, p338و الیاف پوستی آن شبیه الیاف
کتان است و جزء لیفهای نرم محسوب میشود ( .)Haugan et al, 2014, p952در تصویر
شمارۀ  4گیاه سبز و ساقۀ خشک شاهدانه که برای تهیۀ الیاف پوستی کاربرد دارد نشان
داده شدهاست .نوع مادۀ این گیاه ،ساقهای ضخیمتر و کوتاهتر دارد و چرخۀ زندگیاش
طوالنیتر از گیاه نر است (الله و دیگران ،1395 ،ص)824؛ به همین علت در کاغذسازی
از الیاف گیاه ماده استفاده میکردهاند ( .)Karabacek, 1991, p34ابوریحان بیرونی از الیاف
این گیاه برای تهیۀ کاغذ در سمرقند در قرن پنجم قمری ،نام بردهاست (البیرونی،1374 ،
«صحاحال ُفرس» نخجوانی متعلق به قرن هشتم قمری ،شاهدانه
ص .)385طبق فرهنگ لغت ُ
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برای تهیۀ ریسمان استفاده میشدهاست و در اصفهان از آن کاغذ میساختهاند (نخجوانی،
 ،1355ص .)39بعضی از انواع شاهدانه همچون شاهدانۀ هراتی ،بخارایی و هندی در لطافت
و نازکی مشهور بودند و در ساخت انواع زیلوهای منقوش بهکار میرفتند .الیاف این نوع
شاهدانه بهحدی نازک و لطیفی بود که در سمرقند از آنها کاغذهای خوبی میساختند
(ابونصری هروی ،1346 ،ص .)155توصیفات دیگری از این گیاه در ابیات حکیم انوری
از فرهنگ لغت نخجوانی و ابونصری هروی بهچشم میخورد.
2
دختر َرز که تو بر طارم 1تاکش دیدی مدتی شد که بر ْ
آونگ سرش در َکنَب است
(نخجوانی ،1355 ،ص)40
چون خرم و دلشاد َکنَب آمده در باغ هست آکل او خُ ّرم و فارغ ز غمان است
(ابونصری هروی ،1346 ،ص)154

 .1طارم  :/tāra(o)m/چوببستی که برای
تاک درست میکنند؛ تاالر درخت انگور.
 .2آونگ :ریسامنی که خوشههای انگور
یا میوۀ دیگر را به آن ببندند و از سقف
خانه یا دکان یا جای دیگر آویزان کنند که
تا زمستان مباند

شكل3
نقشۀ بخشی از ایران (لسرتنج،
 ،1337ص )295و نشانهگذاری
مناطق کاشت گیاه شاهدانه توسط
نویسندگان

شكل4
گیاه شاهدانه :سمت راست :گیاه
سبز؛ سمت چپ :محل قرارگیری
الیاف پوستی در ساقۀ خشک گیاه
(نویسندگان)
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1. Deccan

194

شواهدی که به  4000هزار سال قبلاز میالد مسیح در غرب سودان بازمیگردد ،نشان
میدهد که کنف احتماالً بومی شرق آفریقا  sub-Saharanاست .درحدود شش هزار سال
پیش کنف ابتدا در ساخت ریسمان و طناب کاربرد داشته و در مرحلۀ بعد بهعنوان
غذای چهارپایان استفاده شدهاست ( .)Webber and Bledsoe, 2002, p348کنف که گاهی
از آن بانام «کتان هندی» 1یاد شده (گونیلی ،1363 ،ص )148در نساجی و کاغذسازی
بهویژه در کاغذهای معروف سمرقندی استفاده شدهاست (ملکیان ،1374 ،ص .)108از
این الیاف هم بهصورت مجزا و هم در ترکیب با الیاف گیاه کتان در تهیۀ خمیر کاغذسازی
استفاده میشدهاست( .کن بای ،1387 ،ص25؛ عظیمی ،1390 ،ص .)133نام کنف در
تعریف جامه (لباس) در نسخۀ پهلوی عهد ساسانیِ بُندهش بهصورت « »Sanآمدهاست
(بهار ،1380 ،ص .)88اصل کنف از آسیای مرکزی و از ایران تا سیبری جنوبی یافت
شدهاست .در گذشته این گیاه برای استفاده از الیافش ،در منطقۀ گرگان (کیانی دهکیانی و
کیانی قلعهسردی ،1393 ،ص )5و در استانهای مازندران و گیالن کشت میشدهاست
(شعبانعلیزاده .)1390 ،تصویر شمارۀ  5نقشۀ شهرهای شمالی ایران را که کاشت کنف
داشتهاند ،مشخص کردهاست .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 بودهاست ( .)Rekaya et al, 2016کنف مادۀ لیگنوسلولزی غیرچوبی است که نام آن
از کلمۀ فارسی کنف گرفته شدهاست که آنهم از واۀژۀ �Cannabis Sative (hemp or mari
 )juanaمشتق شدهاست .هرچند کنف (گروه  )Malvaceaeو شاهدانه (گروه  )Moraceaeهیچ
ارتباطی به یکدیگر نداردند ( .)Kamal et al., 2014, p42کنف گیاهی یکساله از جنس �Can
 )nabinus Hibiscus (saad et al, 2014, p247; Catling et al, 1982, p18است که در آبوهوای
معتدل میروید و با دامنۀ وسیعی از شرایط آبوهوایی بهجز سرمای بینهایت یخبندان
سازگار است .ارتفاع این گیاه  1/5الی  3/5متر است با بدنهای چوبی و قطر ساقۀ  1تا 2
سانتیمتر و غالب ًا شاخهشاخهای است .این گیاه گلدار برگهای مختلفی دارد .ساقۀ این
گیاه از پوستۀ خارجی ،الیاف پوستی و ناحیۀ وسیع مرکزی هستۀ ساقه تشکیل شدهاست.
الیاف پوستی کنف با مرطوبکردن و برداشتن از زیر الیۀ نازک پوست ساقه بهدست
میآید ( .)Pickering, 2008, pp 12-14در تصویر شمارۀ  6ویژگیهای ظاهری گیاه تازه و
خشک کنف نشان داده شدهاست.
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شكل5
نقشۀ استان جبال ،گیالن و مازندران
و کومس و گرگان (لسرتنج،1337 ،
ص )202و نشانهگذاری مناطق
کاشت گیاه کنف توسط نویسندگان

شكل6
گیاه کنف :سمت راست :ساقۀ گیاه
سبز؛ سمت چپ :محل قرارگیری
الیاف پوستی در برش ساقۀ خشک
گیاه (نویسندگان)

.5مناطق تاریخی کاشت گیاه پنبه و معرفی آن

پنبه در قرون نخست پساز ظهور اسالم برای بافت منسوجات با الیاف دیگری همچون
ابریشم ،کتان و کنف ترکیب میشد؛ بدینصورت که پنبه بهدلیل سستبودن نخ بیشتر
در پود قرار میگرفت و الیاف محکمتر کتان ،ابریشم و کنف در تار کشیده میشد .برای
تهیۀ کاغذ در دورۀ عباسیان و فاطمیان در قرون چهارم و پنجم قمری عالوهبر استفاده
از کهنهپارچهها از پنبه نیز استفاده میشدهاست (واتسون ،1374 ،صص )254–247؛ البته
مدارکی دال بر این موضوع یافت نشد و پنبه بهعنوان لیف سازندۀ کاغذ در آغاز کاغذسازی
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 .1مُلحَ م  :/molham/نوعی جامۀ ابریشمی
خیلی نرم؛ جامۀ ابریشمی سفید.

196

اروپا در سال  1102میالدی ( )Isenberg, 1956, p177و بنابر نظراتی بههمراه ساقههای برنج
(الیاف علفی) و گامپی (گیاهی از خانوادۀ  Thymelaeaceaeمورداستفاده از دوران باستان تا
به امروز در ژاپن و خاور دور) در طی قرن پانزدهم میالدی وارد کاغذسازی شدهاست
( .)Yum, 2008, p110در فرهنگ کهن فارسی ق ّواس متعلق به اواخر قرن هفتم و اوایل
قرن هشتم قمری کنوزه بهمعنای پنبۀ نرم و غوژه بهمعنی پنبه آمدهاست (ق ّواس غزنوی،
 ،1353ص .)56پنبه به عربی ُقطن ،به پهلوی پنبک و به فارسی جدید پنبه گفته شدهاست.
حرکت گیاه پنبه بهسمت غرب قبلاز ظهور اسالم آغاز شد؛ البته گسترشی وسیع نداشت.
آغاز این مسیر از گذشتههای دور از هندوستان (شمال غربی شبهقارۀ هند) -که احتماالً
مهد زراعت پنبه بودهاست -شروع شده و احتماالً در قرون پنجم و ششم و هفتم میالدی
به امپراتوری ساسانی راه یافتهاست .واتسون بیان میکند که پنبه در امپراتوری ساسانی
کاشته نشده و این گیاه بههمراه برنج در قرن ششم میالدی در درۀ اردن (بهدلیل شرایط
ِ
برخالف نظر واتسون،
مساعد آبوهوایی) کاشته شدهاست (واتسون ،1374 ،ص.)64
این الیاف در عهد هخامنشیان در تهیۀ پارچههای رنگارنگ ارغوانی ،نارنجی و قهوهای
بهکار میرفتهاست (غیبی ،1385 ،ص )143و در دورۀ ساسانیان نیز در ایران معروف
بوده و دراینباره در بُندهش از آن سخن گفته شده و بهاعتقاد کاندول از هند به ایران
آمدهاست .ابنوحشیه در اوایل قرن دهم میالدی (قرن چهارم قمری) بهتفصیل روش
کشت این گیاه را توضیح میدهد؛ زیرا در این قرن پنبه در فارس ،خوزستان و تقریب ًا در
تمام نقاط قلمرو اسالمی وجود داشتهاست (واتسون ،1374 ،ص )64و در همین دوران
لحم 1با
در زمان حکمرانی آلبویه ،شهر مرو بهترین پنبهها را برای بافت پارچههای ُم َ
تارهای نخی فراهم میآوردهاست (غیبی ،1385 ،ص .)360مارکوپولو نیز در قرن سیزدهم
میالدی زراعت پنبه را در کاشغر دیده و فراوانی آن را در عراق ،ایران ،و ترکستان بیان
کردهاست (واتسون ،1374 ،ص .)111کشت پنبه در واحۀ هرات (خراسان) رواج داشته
و در بلوک نائین میان اصفهان و یزد بهترین اقسام پنبه کشت میشدهاست .بنابر گفتۀ
حمداهلل مستوفی قزوینی در دیگر نقاط قلمرو هالکوییان ،در عراق عرب (بغداد و ح ّله)،
در آذربایجان جنوبی (شهرهای خیاو ،کهران ،گیالن فضلون ،نوذر ،گرمرود ،میانج ،مراغه،
مرند ،دزمار) ،در آذربایجان شمالی (شهرهای نخجوان ،آزاد ،بیلقان ،گشتاسفی) کاشت
پنبه وجود داشتهاست .بیشک پنبهکاری در ایران و اطراف آن در قرنهای دهم ،سیزدهم
و چهاردهم میالدی از کشت دیگر نباتات صنعتی متداولتر بوده و ظاهرا ً کشت پنبه در
قرن هفدهم میالدی بهسبب اعتالی عمومی اقتصاد ایران بیشازپیش رواج داشتهاست.
شاردن نیز بیان میدارد که پنبه در همۀ جای ایران کاشته میشده و بیشترین پنبهزارها
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در عراق عجم ،خوزستان ،فارس ،شبانکاره ،کرمان ،قهستان ،خراسان ،گرگان ،مازندران،
قومس و گیالن وجود داشتهاست (پطروشفسکی ،1347 ،صص  .)339-335دراینمیان
پنبۀ شهرستانهای قهستان و قز (روستایی بهنامهای دیگر کیج ،کج یا کژ که جادۀ ابریشم از
آن رد میشدهاست) و خواف در خراسان (خوافی (حافظ ابرو) ،1370 ،ص ،)25شهرهای
میبد ،اردکان و بفرویه در یزد ،و برخی از دهات اصفهان بسیار نرم بودهاست (همدانی،
 ،1368ص .)163نوعی پنبه با الیاف بلند نیز در زمان رضاشاه کشت میشد که مردم آن را
فیلستانی( 1بهمناسبت نام اولین روستایی که در آن کاشته شد) میخواندند و کشت آن در
آذربایجان ،فارس ،کرمانشاه و خوزستان گزارش شدهاست (بیرجندی ،1387 ،ص.)173
تصویر شمارۀ  7نقشۀ شهرهای مختلف کاشت پنبه را نشان میدهد .الیاف پنبه از کرکهای
بذر انواع مختلف پنبه متعلق به گونۀ  Gossypiumبهدست میآید که بوتهای به ارتفاع
 0/5تا  1/5متر دارند ( .)Ilvessalo-Pfäffli, 1995, p356تصویر شمارۀ  8گیاه پنبه و الیاف
حاصلاز میوۀ آن را نشان میدهد .گونۀ ( ،)Gossypium herbaceumمخصوص آسیاست
و شاید اولین گونهای از پنبه باشد که در بافت پارچه کاربرد داشتهاست .اینگونه بوتهها
بومی مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیریاند و بعداز گلدهی ازبین میروند (Collings and
 .)Milner, 2010, p59الیاف لینت 2را که همان ِ
الیاف خالص پنبه هستند بنیان دانه میسازد و
این الیاف بر روی دانۀ پنبه رشد میکنند .این الیاف با عملیات پنبهزنی برداشته میشود و
در صنعت نساجی استفاده میشود (.)Hans,1996

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

شكل7

نقشۀ قلمرو ایران ،استانها و
شا هراههای عمدۀ خالفت عباسیان
(لسرتنج )1337 ،و نشانهگذاری
مناطق کاشت گیاه پنبه توسط
نویسندگان
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شکل8
گیاه پنبه :سمت راست :گیاه سبز
پنبه؛ سمت چپ :الیاف لینت
حاصلاز میوۀ پنبه (نویسندگان)

.6بحث و تحلیل

مطالعات تاریخی نشان میدهد که در فالت ایران -که از باستانیترین مناطق کشاورزی
در دنیاست -کشت گیاهان غیرچوبی کتان ،کنف ،شاهدانه و پنبه از زمان باستان وجود
داشتهاست و نام این گیاهان در منابع مهمی همچون دایرةالمعارفها و فرهنگهای کهن
باستانی و تاریخی آمدهاست .کاشت این گیاهان در دورههای تاریخی بعداز اسالم هم
همچنان رواج داشتهاست .بنابراین در پاسخ به پرسش نخست چنین بیان میشود که
گیاه باستانی کتان در پساز اسالم هم در دورههای مختلف تاریخی و مناطقی همچون
جنوب غربی ایران معروف به عراق عجم ،فارس (شاپورخوره و قبادخوره) ،کهکیلویه
و دربند کاشته میشدهاست .گیاه بومی شاهدانه نیز که دومین الیاف موردنیاز در صنعت
کاغذسازی بودهاست ( )Karabacek, 1991, p34در دورههای تیموری و صفوی در مناطقی از
لرستان ،کازرون و شیراز (پطروشفسکی ،1347 ،صص  334و  )335و اصفهان (نخجوانی،
 ،1355ص )39کاشته میشدهاست .مکانهای تاریخی دیگری همچون گرگان ،مازندران
و گیالن به کاشت گیاه کنف اختصاص داشتهاند .اگرچه در متون کهن به ساخت کاغذ
از الیاف کنفی اشارهای نشده و در فرهنگ لغات کهن نیز نامی از آن نیامدهاست -مگر
در دایرةالمعارف بندهش که در تعریف جامه آمدهاست) -بهنظر میرسد الیاف این گیاه
بهسبب زمختی و درشتی رشتههایش در صنعت کشتیسازی و در تهیۀ طنابهای آن
کاربرد داشتهاست ( )Webber and Bledsoe, 2002, p348و گاهی در کاغذسازی -ساخت
کاغذهای سمرقندی -گزارش شدهاست (کن بای ،1387 ،ص .)25کاشت گیاه پنبه نیز از
عهد باستان در سراسر ایران رواج داشتهاست .جدول  1پیشینه و مناطق تاریخی کاشت
گیاهان کتان ،شاهدانه ،کنف و پنبه و صنایع وابسته به آنها را از منابع مختلف گردآوری
کردهاست .باتوجهبه آنچه گفته شد ،شواهد و مدارک نشان میدهد که گیاهان باستانی کتان،
کنف ،شاهدانه و پنبه در سرزمین ایران وجود داشتهاند و این برخالف منابعی است که
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گیاهان مورداستفاده ...

به کاشتهنشدن این گیاهان در سرزمین ایران اشاره کردهاند ()Karabacek, 1991, pp 15-21؛
بنابراین چنین استنباط میشود که مواد اولیۀ گیاهی در هر منطقه تأثیری بهسزا بر اسلوب
صنایع بهویژه صنعت مجهول کاغذسازی در سرزمین ایران داشتهاست .درحقیقت ورود
این الیاف به کاغذسازی که پاسخ پرسش دوم این پژوهش نیز هست ،با صنعت نساجی
پیوند خوردهاست .یافتهها نشان میدهد که این گیاهان باستانی ،الیاف پوستی موردنیاز
برای نساجی را فراهم میآوردهاند و بهصورت مواد خام اولیه و سپس فراوریشده در
قالب ریسمانها در بافت پارچهها و منسوجات استفاده میشدهاند .در دورۀ تیموری
ریسمانهایی اعال از جنس کتان از نواحی جنوب غربی ایران به سایر نواحی صادر
میشد و تاجران را بهسبب جامههای کتانی سفید ،نرم و محکم به مناطق مذکور روانه
میکرد (خوافی (حافظ ابرو) ،1378 ،ص .)138همچنین طنابها و زیلوهایی منقوش و
رنگارنگ از الیاف گیاه شاهدانه تهیه میشدند که لطافت و ضخامت خوبی داشتند و به
صنعت بافندگی و ریسندگی این محصول گواهی میدادند .این الیاف در سمرقند در تهیۀ
کاغذ نیز کاربرد داشتند .این الیاف بهصورت مستقیم بهشکل ریسمانهای فراوریشده از
گیاهان یا بافتههای مندرس یا پارچههای کتانی مندرس در کاغذسازی استفاده میشدند.
در ساخت کاغذ ابتدا از روش چینیها بهره گرفته شد و مستقیم ًا از خمیر الیاف گیاهی
استفاده شد ( .)Karabacek, 1991, p20حضور الیاف شاهدانه در کاغذسازی ایرانی–عربی
پیرو سنت کاغذسازی چین خصوص ًا دورۀ سلسلههای هان ،جین ،سویی و تانگ بود (Shi
)and Li؛ ولی بهمحض اینکه ایرانیها اصول نمدمالیِ کاغذ را
, 2013, pp 893-894
آموختند (ساخت خمیر کاغذ از فیبرهای مجزا و قراردادن آنها در قالب کاغذسازی) از
کهنهپارچهها استفاده کردند که این موضوع در کاغذ سمرقندی مشهود است (Karabacek,
 )1991, p21و شاهدی بر استفاده از مواد بومی و محلی گیاهی بهکاررفته در منسوجات در
صنعت کاغذسازی ایرانی است که در اشارات ابوریحان بیرونی نیز آمدهاست.
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قدمت کاشت

مناطق تاریخی کاشت

صنعت وابسته

منبع (برمبنای متون و مؤلفان کهن)

دورۀ  2500سالۀ پ.م
مادها؛ هخامنشیان؛ ساسانیان

(خوزستان /شوشرت)

نساجی و پارچهبافی

(تورات ،دایرةاملعارف بُندهش ،شاهنامۀ
فردوسی)

سامانیان تا خوارزمشاهیان در
قرون سوم تا هفتم قمری؛
آلبویه در قرن چهارم و پنجم
قمری

آلبویه (فارس و کازرون)؛
در اواخر دورۀ
خوارزمشاهیان در شهر
خونج یا خونه (کاغذکنان)

نساجی،پارچهبافی
و کاغذسازی

(غیبی ،1385 ،صص )360 ،251 ،92؛
بهنقل از یاقوت مستعصمی از منبع
(کریمیان و میرزایی پری ،1388 ،ص)45؛
(پطروشفسکی ،1347 ،ص)337

ایلخانیان در قرن هشتم قمری

ایلخانیان (تربیز /سلطانیه)

نساجی و احتامالً
کاغذسازی

(همدانی ،1368 ،ص)159؛
(آملی ،1389 ،ص)485

تیموریان در قرن نهم قمری

تیموریان (سینیز ،ریشهر،
مهروبان و کازرون و
اصفهان /تربیز /تهران/
قزوین /قهستان /کرمان/
مشهد /همدان /یزد)

نساجی و کاغذسازی
(کاغذهای معروف
سمرقندی/خراسانی)

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

ساسانیان

-

خوراک و نساجی

غزنویان در قرن پنجم قمری؛
اسامعیلیان در قرن پنجم تا
هفتم قمری

سمرقند ،املوت

کتان

شاهدانه

جدول 1
پیشینۀ زراعت گیاهان کتان،
شاهدانه ،کنف و پنبه در مناطق
مختلف ایران و صنایع و شهرهای
وابسته به آنان در هر دورۀ تاریخی
(نویسندگان)

200

خوراک ،نساجی،
بافندگی ،و کاغذسازی

(خوافی (حافظ ابرو) ،1378 ،ص)138؛
بهنقل از سلطانعلی مشهدی از منبع
(پورتر ،1389 ،ص)39؛
(کریمیان و میرزایی پری ،1388 ،ص)45

(پطروشفسکی ،1347 ،ص)337؛
(غیبی ،1385 ،صص )587 ،440
(دایرةاملعارف بُندهش)
(البیرونی ،1374 ،ص)385؛
(ق ّواس غزنوی ،1353 ،ص)39؛
بهنقل از ابومنصور موفق از منبع
(پطروشفسکی ،1347 ،ص)334

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 ،ص)39؛
(پطروشفسکی ،1347 ،ص)335؛
(دهلوی ،1352 ،ص)204؛
(ابونرصی هروی ،1346 ،ص)154

ساسانیان در تعریف جامه

-

خوراک (غذای
چهارپایان)،نساجی،
بافندگی (تهیۀ ریسامن
و طناب)

(دایرةاملعارف بُندهش)؛
()p348 ,2002 ,Webber and Bledsoe

نساجی،
کاغذسازی( :در متون
تاریخی به استفاده از
کنف در کاغذسازی
اشاره نشد هاست)

(کیانی دهکیانی و کیانی قلعهرسدی،
 ،1393ص)5؛
(شعبانعلیزاده)1390 ،

کنف
در متون کهن تاریخی به کاربرد
این گیاه در دورههای تاریخی
اشارهای نشدهاست.

جرجان (گرگان) ،گیالن،
مازندران
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گیاهان مورداستفاده ...
نوع گیاه

قدمت کاشت

مناطق تاریخی کاشت

صنعت وابسته

منبع (برمبنای متون و مؤلفان کهن)

مادها؛ هخامنشیان؛ ساسانیان

-

نساجی(پارچهبافی):
عمدتاً همراه با سایر
الیاف بهعنوان نخ پود

بهنقل از هرودت از منبع (غیبی،1385 ،
ص)143؛
(دایرةاملعارف بُندهش)

عباسیان در قرن چهارم قمری؛
آلبویه 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

پنبه
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

نساجی و کاغذسازی

بهنقل از ابنوحشیه از منبع (واتسون،
 ،1374ص)111؛
(غیبی ،1385 ،ص)360

بهنقل از مارکوپولو از منبع (واتسون،
 ،1374ص)111؛
(همدانی ،1368 ،ص)159؛
(خوافی (حافظ ابرو) ،1370 ،ص)25؛
(بیرجندی ،1387 ،ص)173

ادامۀ جدول 1

پیشینۀ زراعت گیاهان کتان،
شاهدانه ،کنف و پنبه در مناطق
مختلف ایران و صنایع و شهرهای
وابسته به آنان در هر دورۀ تاریخی
(نویسندگان)

درنهایت خروجی مطالعات اسنادی و بررسی جدول ارائهشده از دادههای این
پژوهش نشان میدهد که بیشترین کاربرد گیاهان باستانی کتان ،شاهدانه ،کنف و پنبه در
جنوب ایران و عمدت ًا در نساجی و بافندگی (زیلو و )...بودهاست .اگرچه در بررسی متون
کهن شواهدی از کاربرد این الیاف گیاهی در کاغذسازی دورۀ قبلاز اسالم در دست
نیست ،ولی بهاعتقاد بلوم آشنایی بازرگانان آسیای مرکزی با چین ،قبلاز اسالم و بهواسطۀ
دادوستد کاغذ بودهاست و به همین علت جادۀ ابریشم را جادۀ کاغذ مینامیدهاند (Bloom,
 .)2001, p8همچنین به دِیری از مانویان بهنام نقوشک در سمرقند اشاره شدهاست که در آن
به کاغذسازی مشغول بودهاند و کاغذی بومی با منشأ ساسانی میساختهاند (پورتر،1389 ،
ص .)32بههرروی ،این اشارات به کاغذسازی پیشاز اسالم تنوع الیاف گیاهی را بازگو
نمیکنند ،ولی پراکندگی جغرافیایی این گیاهان در پساز اسالم نشان میدهد که الیاف گیاه
کتان همچنان در نساجی و بافندگی کاربرد داشته و در اواخر دورۀ خوارزمشاهیان (اوایل
قرن هفتم قمری و قبلاز هجوم مغول) در کاغذسازی وارد شده است و شهرهایی همچون

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

201

محدثه حسینی صومعه
مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز پورطهامسی
مریم افشارپور|صم ِد نژادابراهیمی

کاغذکنان (مسکن کاغذسازان) بانام این صنعت ایجاد شدهاند .این گیاه در تبریز و در دورۀ
ایلخانی نیز کاشته شدهاست و بعید نیست که در ساخت و شکلگیری کاغذهای مکتب
هنری تبریز ( َربع رشیدی) بهکار رفته باشد .حتی این احتمال هم دور از انتظار نیست که
در تهیۀ مادۀ اولیۀ پول کاغذی ایلخانی از کتان استفاده میشدهاست؛ زیرا عالوهبر تبریز،
بسیاری از شهرهای عراق عجم که جزء الینفک قلمرو ایلخانی بودهاند ،به پول کاغذی
نیاز داشتهاند و این امر موجب افزایش خروجی کارخانههای کاغذسازی در این مناطق
شدهاست ( )Karabacek, 1991, p32که طبیعت ًا فراوانی محصوالت گیاهی را میطلبیدهاست.
در دورۀ تیموری نیز ریسمانهای کتانی اعال برای نساجی و بافندگی تجارت میشدند و
بیشترین مناطق مربوط به کاشت این گیاه در این دوره ،همچنان جنوب ایران و خصوص ًا
شهرهای جنوب غربی بودهاست .نقلقولهایی از هنرمندان این دوره نشان میدهد که
الیاف کتان در کاغذسازی این دوره استفاده میشده و در ساخت کاغذهای معروف
سمرقندی کاربرد داشتهاست .رواج و اعتالی بیشازپیش کاشت این گیاه در اکثر شهرهای
سرزمین ایران در دورۀ صفوی مشهود بوده و این گیاه بهطور وسیعی در کاغذسازی و
نساجی کارایی داشتهاست .کتان در دورۀ قاجار تنها در گیالن کاشته میشده و حضور آن
در نساجی و کاغذسازی کمکم رو به افول گذاشتهاست.
ِ
الیاف گیاه شاهدانه در دورههای تاریخی پساز
بررسیها نشان میدهد که حضور
اسالم در سرزمین ایران پررنگتر از سایر الیاف گیاهی موردمطالعه در این پژوهش است؛
زیرا نام آن در فرهنگ لغات قدیمی و متون کهن بیشتر بهچشم میخورد .پراکندگی
جغرافیایی کاشت این گیاه عمدت ًا 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 مستقیم ًا اشاره شدهاست .الیاف گیاه کنف نیز اگرچه در دورۀ
باستان حضور داشته و در بافندگی و نساجی از آن یاد شدهاست ،ولی در هیچیک از متون
تاریخی کهن و فرهنگ لغات از پراکندگی کشت و یا کاربرد آن صحبتی نشدهاست و تنها
در دورۀ کنونی ،پایاننامههای دانشجویی بیشترین محل رویش این گیاه فراموششده را
گرگان ،مازندران و گیالن بیان داشتهاند .پراکندگی جغرافیایی الیاف پنبه در همۀ شهرهای
سرزمین ایران و در تمام دورههای تاریخی قبل و بعداز اسالم نشان میدهد که کاشت این
گیاه در ایران قدمتی باستانی داشته و در دورههای تاریخی بعداز اسالم نیز بیشازپیش رواج
یافته و الیافی مناسب را برای نساجی ،پارچهبافی و کاغذسازی فراهم میآوردهاست .چنین
بهنظر میرسد که الیاف میوۀ این گیاه بهتنهایی در کاغذسازی استفاده نمیشده و در ترکیب
با سایر الیاف گیاهی استفاده میشدهاست .این مدارک و شواهد تاریخی نشان میدهد که

202

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

مناطقتاریخیکاشت
گیاهان مورداستفاده ...

الیاف گیاهی کتان ،شاهدانه ،کنف و پنبه سهمی مهم در تولید محصوالت اولیۀ نساجی و
بهتبع آن کاغذسازی هر منطقۀ تاریخی داشتهاند .برای مثال شهرهای جنوب غربی ایران که
به عراق عجم معروف بودهاند محل کشت گیاه کتان و شاهدانه شناسایی شدند (خصوص ًا
در دورۀ صفوی)؛ بنابراین حضور این الیاف گیاهی در کاغذهای ساختهشده در این شهرها
در این دورۀ تاریخی دور از انتظار نیست .مگر اینکه کاهش کشت محصوالت مذکور،
در دورههای مختلف تاریخی بر مادۀ گیاهی موجود در کاغذهای تاریخی تأثیر گذاشته
باشد و یا پنبه بهدلیل فراوانی ،در ترکیب با الیاف گیاهان کتان و شاهدانه در کاغذسازی در
دورههای متأخر بیشتر استفاده شده باشد که نیازمند دستهبندی نسخ خطی هر مکتب هنری
در هر دورۀ تاریخی (مانند مکتب شیراز در دورۀ صفوی و )...و بررسیهای آزمایشگاهی
بر روی آنان است.

 .7نتیجهگیری

بررسی دادههای این تحقیق نشان میدهد که گیاهان کتان ،شاهدانه ،کنف و پنبه از
زمان باستان در سرزمین ایران حضور داشتهاند .نام و نشان این گیاهان باستانی نهتنها
در دایرةالمعارف ساسانی بندهش و شاهنامۀ فردوسی آمده ،بلکه در فرهنگ لغات کهن
فارسی ،هندی و عربی نیز بیان شدهاست و این موضوع از قدمت و پیشینۀ کاشت این
گیاهان در این سرزمین حکایت دارد .گردآوری و جمعبندی دادهها بیانگر آن است که
استفاده از الیاف پوستی گیاهان کتان ،شاهدانه و کنف ،و الیاف میوۀ پنبه ابتدا در صنایع
نساجی مرسوم شده و سپس در کاغذسازی رواج یافتهاست و این موضوع وابستگی این
صنایع را به مواد بومی و محلی هر منطقۀ تاریخی بیان میکند .کاشت گیاه کتان در جنوب
غربی ایران (معروف به عراق عجم) ،فارس (شاپورخوره و قبادخوره) ،کهکیلویه و دربند،
و کاشت گیاه شاهدانه 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 داشتهاست .این
الیاف که از قبلاز اسالم در صنایع نساجی استفاده میشدهاند در دورههای مختلف تاریخی
پساز اسالم نیز در کاغذسازی نیز کاربرد یافتهاند .بررسی و تعیین مناطق تاریخی کاشت
این گیاهان میتواند اطالعاتی را از نوع مادۀ سازندۀ کاغذهای تاریخی هر دوره نشان دهد.
همچنانکه احتمال میرود در مکتب سمرقند و بخارا بهسبب نزدیکی به چین و تقلید از
آنجا مادۀ اولیه کاغذها را از گیاه شاهدانه تهیه کرده باشند و در دورههای بعد و در مکتب
خراسان آن را با ِ
الیاف گیاه پنبه -که بومی این منطقه است -آمیخته باشند .همچنین شاید
ِ
الیاف شاهدانه را یافت و
بتوان در نسخ خطی متعلق به مکتب شیراز ردپا و نشانههایی از
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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 بهدست آورد که این امر مستلزم بررسیهای آتی در
حوزۀ نسخ خطی مکاتب هنری سایر دورههای تاریخی ،ازطریق بررسیهای میکروسکوپی
نسخ موجود در موزهها و کتابخانههاست تا مؤید نتایج بهدستآمده از این پژوهش باشد.

 .8سپاسگزاری

نویسندگان بر خود الزم میدانند تا از زحمات جناب آقای جواد ابراهیمی ا ِ َرمی کارشناس
ارشد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی ،مسئوالن محترم ادارۀ اطالعات فرهنگی و
حفاظت فنی مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک بهدلیل دراختیارقراردادن اطالعات و
نقشههای تاریخی ،خانم پریسا جعفری یساول (دانشجوی کشاورزی دانشگاه صنعتی
اصفهان) و آقای امیر سعادتی (دانشجوی دانشکدۀ علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه
تهران) و جناب مهندس مجید دیانتیفر در تربت حیدریه بهدلیل دراختیارقراردادن
نمونههای کتان ،شاهدانه و پنبه به نویسندگان این مقاله صمیمانه تشکر کنند.
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