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 راهنمای تدوین مقاله
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 ( مراعات شود.1385دوم، 
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 متر باشد.سانتی 5/4پايين 

ن کليیدي، مقدمیه، میتن ساختار مقاله بايد به ترتيب شامل عنوان، چکيیدة فارسیی و واژگیا -8
 ها )در صورت نياز( و چکيدة انگليسی باشد.گيري، فهرست منابع باشد. پيوستاصلی، نتيجه

کلمه و شامل موضوع، طرح مسأله و نتايج اصلی تحقيق باشد. اندازة  300چکيده حداکثر در  -9
 باشد. 12فونت چکيده بايد 

 و هدف تحقيق باشد. پيشينه، روش ،مقدمه شامل طرح مسأله، سؤاالت -10

دو کمانک شامل نام خانوادگی نويسینده، سیال انتشیار و صیفحه  بينارجاعات داخل متن  -11
 خیانوادگی(. در صورت تعدد نويسیندگان بعید از نام12: 1377خواهد بود. مثال: )عليجانی، 



شود، ولی در فهرسیت منیابع نويسندة اول، حسب مورد کلمه همکار يا همکاران اضافه می
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 ه مربوطه.دانشکده و دانشگا

ها و نمودارهیا و اشیکال در ها در باال و توضيحات مربوط به نقشهعناوين مربوط به جدول -14
 زير آن قيد شود.
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 انقالب اسالمی ایران نگاریمبانی الهیاتی تاریخ
 1ونجآ مینا

 ۲حسن حضرتی
 ۳منشحمید بصیرت

 چکیده
گونی دربارة تاريخ اين رويداد پس از گذشت چهار دهه از رخداد انقالب اسالمی، مجموعه آثار گونه

راکز علمی و مورزان و نهادها و هاي محققان و تاريختالش ةبزرگ نوشته شده است. اين آثار نتيج
 ةگيري مجموعرسمی داخل و خارج از کشور است که درنهايت منجر به شکلی و غيردانشگاهی رسم

وايت رقالب را نگاري انقالب اسالمی ايران شده است. مورخان برحسب نظام دانايی خود، تاريخ انتاريخ
ر متنوعی در جر به خلق آثاهاي آن دارند. اين امر منمتفاوتی از انقالب و آرمان هايکنند؛ بنابراين تلقیمی

کاتب فکري و نگاري انقالب کمک کرده است. ماين حوزه شده و درنهايت به رشد کمی و کيفی تاريخ
اوم نحوي در پيدايش و تدهبهرکدام  ،جهان مورخانهاي ايرانی و اسالمی و زيستاي غرب، سنتانديشه

وانب در ج ةد. بررسی اين موضوع از همشناسيم، تأثيرگذارنیمنگاري انقالب اسالمی عنوان تاريخچه ما بهآن
 ار تأثيرگذار در اين زمينهبسي ةيک مؤلف راند بقالب يک مقاله ميسر نيست؛ بنابراين نويسندگان مقاله کوشيده

 ةئلوضوع در اصل مسمنگاري انقالب اسالمی با باورهاي الهياتی است. اين تمرکز کنند و آن نسبت تاريخ
نگارانه در باب انقالب اسالمی در هايی از آثار تاريخبدين منظور به بررسی نمونهبنيادين نوشتار حاضر است. 

نگاري انقالب توان دريافت که تاريخايم. با بررسی انتقادي اين آثار میتا به امروز پرداخته 1340مقطع زمانی 
ی تبديل شد، بيش از هر ب اسالمنگاري رسمی انقالهاي مذهبی که بعدها به تاريخنگاري طيفويژه تاريخبه

هاي مذهب تشيع شکل گرفته ويژه آموزههاي الهياتی دين اسالم و بهعامل ديگر در ربط وثيق با انديشه
ن ارائه آتحوالت  ورو، رويکرد بسياري از مورخان رسمی انقالب و قرائتی که از تاريخ انقالب است. ازاين

نگاري رسمی انقالب خارياصلی ت ةشاکل پيوند الهيات و تاريخ، محور دارد.الهياتی و کالم ةدهند، خميرمايمی
 دهد.را شکل می
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Theological Foundations of Historiography of Islamic 
Revolution of Iran 

Mina Awanj1 

Hassan Hazrati2 

Hamid BasiratManesh3 

 

Abstract 

After four decades have passed since the Islamic Revolution, a 
collection of various works about the history of this great event has been 
published. These works are the result of the efforts of researchers and 
historians and official and unofficial scientific and academic institutions 
and centers inside and outside the country, which ultimately led to the 
formation of the historiography of the Islamic Revolution of Iran. 
Historians narrate the history of the revolution according to their 
knowledge. Therefore, they have different perceptions of the revolution 
and its ideals. This has led to the creation of various works in this field 
and has ultimately contributed to the quantitative and qualitative growth 
of the historiography of the revolution. It is clear that the historiography 
of the Islamic Revolution cannot be evaluated in the continuation of the 
official historiography approach of the Pahlavi period due to its special 
features and components. On the other hand, the historiography of the 
Islamic Revolution is related to its historical tradition and is not created 
in a vacuum and all at once. For a correct understanding of the 
historiographical themes of the Islamic Revolution, it is first necessary to 
have a clear understanding of its intellectual foundations and sources. 
Western schools of thought, Iranian and Islamic traditions, and the world 
of historians, each of them somehow influenced the emergence and 
continuation of what we know as the historiography of the Islamic 
Revolution. It is not possible to examine this issue from all aspects in the 
form of an article. Therefore, the author has tried to focus on a very 
effective component in this field, and that is the relationship between the 
historiography of the Islamic Revolution and theological beliefs. For this 

                                                           
1. Doctoral student of the history of the Islamic Revolution, Imam Khomeini Research Institute 

(corresponding author)                                                      mina.avanj68@gmail.com 
2. Associate Professor, University of Tehran, Iran               hazrati@ut.ac.ir 
3. Assistant Professor of Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute 

basirat1341@yahoo.com 

mailto:mina.avanj68@gmail.com


 

 

 

 

4  1401تابستان  سی و يک،شمارة سيزدهم،  سال، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

purpose, some examples of the historiographical works about the Islamic 
Revolution in the period from 1340 to the present day have been 
examined. By critically examining these works, it can be seen that the 
historiography of the revolution, especially the historiography of the 
religious spectrums which later became the official historiography of the 
Islamic Revolution, is more than any other factor closely related to the 
theological thoughts of Islam and It has been formed especially for the 
teachings of the Shi'a. Therefore, the approach of many official 
historians of the revolution and the reading they present of the history of 
the revolution and its developments have a theological basis. The link 
between theology and history forms the main structure of the official 
historiography of the revolution. 

Keywords: Historiography of the Islamic Revolution, Historical 

Theology, Theological History, Shi’a Ideology, Roots. 
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 درآمد

ماعی، ضع اجتا انديشه، شخصيت، جايگاه، پايگاه، مونگاري پيوند ناگسستنی بتاريخ
چنين بر دارد، هم ورز بر اساس نوع تعريفی که از تاريخفکري و انسانی مورخ دارد. تاريخ

پردازد؛ ين آن میآورد، به توصيف و تبياي که بر مبناي آن به تاريخ روي میاساس انديشه
ه او انتظاراتی است ک رخ و فهم او از تاريخ ونگاري، موبنابراين محور اساسی در مبحث تاريخ

ی جامه عمل کند به هدف خاصو جامعه از تاريخ دارند. مورخ از طريق تاريخ تالش می
اوم . اچ. کار، دانش تاريخ کنش و واکنش مدبه تعبير اي .(85-82: 1380بپوشاند )حضرتی، 

مورخ و  ةابطراين اساس  رپايان حال و گذشته است. بوشنود بیمورخ و امور واقع و گفت
 .(59: 1387واقعياتش بر پايه برابري و دادوستد استوار است )کار، 

هاي ها و آرمانيشهنگاري انقالب اسالمی ناشی از تنوع اندتنوع تأليفات در حوزة تاريخ
نگاري نيز رسوخ نمود. تاريخ ةهاي سياسی مخالف و انقالبی بود که به عرصفعاالن و جناح

اي نمود. از عمده نگاري با توجه به فضاي سياسی کشور تغييراتهاي تاريخها و ويژگیمؤلفه
نگاري عصر پهلوي هاي تاريخترين بنيانگرا که يکی از مهماين پس ناسيوناليسم باستان

. ري يافتيوند بيشتپبا تاريخ « الهيات اسالمی»رنگ شد و به حاشيه رفت. در مقابل بود، کم
چنان در بسياري از آثار حوزه تري همهاي ناسيوناليسم را به شکل متعادللفهحال مؤبااين
هايی که اين توان مشاهده کرد؛ اما به علت تضادها و تفاوتنگاري انقالب میتاريخ

پررنگی را در  هاي اسالمی داشت، نتوانست نقشاي با انديشهايدئولوژي به لحاظ انديشه
 يفا کند.نگاري انقالب اسالمی اتاريخ

نگاري گيري و تداوم تاريخهاي تأثيرگذار در شکلها و انديشهفارغ از نقش ديگر جريان
نگاري انقالب آيد تبيين نسبت تاريخچه در ادامه اين نوشتار میانقالب اسالمی ايران، آن

هاي الهياتی در اسالمی با باورهاي الهياتی است. مدعاي اصلی اين است که انديشه
هاي شکلی هاي مختلف و در قالباي دارد و به شکلنقش برجسته 57گاري انقالب نتاريخ

است. نخستين نمودهاي حضور  گون خود را در آثار نگارش يافته نشان دادهو محتوايی گونه
گرايانی همچون توان در آثار ملینگاري انقالب اسالمی را میهاي الهياتی در تاريخانديشه

فکران او مشاهده کرد. بازرگان در آثار خود به احياي مفاهيم اسالمی و مهدي بازرگان و هم
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اي نشان داد. بعد از پيروزي انقالب اسالمی بسياري از آثاري که در حوزه شيعی توجه ويژه
هاي الهياتی تدوين شد. تأکيد بر ابعاد گرفت بر مبناي انديشهنگاري رسمی قرار میتاريخ

ها و شأن آسمانی و فراطبيعی آن از جانب اين مورخان، روايت آن انقالب معنوي و غيرمادي
توان نمی اين، داد. با وجودهاي رقيب قرار میهاي مادي گفتمانرا در تقابل با روايت

نگاري الهياتی قرار داد چراکه با تاريخ ةطور کامل در دايرنگاري رسمی انقالب را بهتاريخ
قالب و استفاده هرچه بيشتر از اسناد و مدارک تاريخی، مرور زمان و فاصله گرفتن از ان

نگاري علمی و آکادميک را به خود نگارانه رسمی نيز رنگ و بوي تاريخبرخی از آثار تاريخ
 گرفت.

 پژوهش ةپیشین

« رضا )ع( شناسی: مورد امامشناسی و علم کالم در حوزه امامنسبت تاريخ» ةمقال
می رد کالارتباط با نسبت رويکرد تاريخی و رويکنخستين پژوهش منسجم و علمی در 

مند از تاريخ امامان که است. در اين مقاله به چگونگی انجام يک بررسی طبيعی و قاعده
ه خوردارند؛ پرداخته شدها، از مقام ثبوتی نيز برعالوه بر مقام اثباتی مشترک با ديگر انسان

در  .اي استرشتهمطالعاتی ميان ةحوز شناسی يکاست. نويسنده بر اين باور است که امام
 ةهاي تاريخی که جنباين حوزه مطالعاتی دانش کالم و دانش تاريخ در شناخت شخصيت

 با و صرفاً تنهايیقدسی دارند، مکمل يکديگرند؛ بنابراين متکلمين و مورخين هرکدام به
دهند و به ناگزير  جامشناسی را کامل انتوانند پژوهش در حوزه امامماندن در دانش خود نمی

 .(1391 بايد از يکديگر کمک بگيرند )حضرتی،

سخنرانی « نگاري قدسی در ايراننگاري انقالب اسالمی و سنت تاريخنسبت تاريخ»
به چاپ رسيده  نگاري انقالب اسالمیشناسی تاريخنقد روشداود فيرحی است که در کتاب 

نگاري نگاري قدسی بر تاريخأثير سنت تاريخاست. داود فيرحی در اين مقاله به پيامدهاي ت
جاي ارجاع به مورخ به ،نگاري قدسیانقالب اسالمی پرداخته است. به باور فيرحی در تاريخ

بنابراين اين مقاله در  .(1398دهد )فيرحی، هاي تاريخی به باورهاي ايمانی ارجاع میفکت
رو با تأکيد بر حوزه تار پيشکه نوشنگاري قدسی است. درحالیشناسی تاريخپی آسيب

نگاري انقالب نگاري انقالب اسالمی به دنبال شناخت مبانی الهياتی تاريخمطالعاتی تاريخ
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تري رابطه الهيات و تاريخ را مورد تامل قرار اسالمی است. به همين منظور به شکل مفصل
 داده است.

 نگاری انقالب اسالمیالهیات اسالمی و تاریخ

تأمل و مطالعه  توانند دوشادوش يکديگر موردچگونه تاريخ و الهيات می اين مسئله که
ا به خود مشغول رشناسی و الهيات قرار بگيرند، موضوعی است که اذهان انديشمندان تاريخ

ر قدسی و ا و امواورهداشته است. پژوهشگر دانش الهيات و کالم به دنبال اثبات و دفاع از ب
مند انسانی قاعده ورز به دنبال توصيف و تبيين امور طبيعی والهی است. در مقابل، تاريخ

هاي نسانرباره ادوتی است. به بيان ديگر الهيات و کالم به دنبال اثبات و دفاع از مقام ثب
ست؛ ااثباتی  چه مورد توجه است، مقامقدسی است. اين در حالی است که در دانش تاريخ آن

ر ريخی، خدا قرامند انسانی. در مرکز نگاه الهيات تاهاي طبيعی و قاعدهيعنی همان کنش
يل و علل و دال شناسی اين انسان است که در مرکز تاريخ قرار دارددارد؛ اما در تاريخ

و  طورکلی اثبات باورهاي الهياتیگرداند نه به خدا. بهرخدادهاي انسانی را به خود او برمی
ر ورّخ دمواهدي که ؛ زيرا اسناد و مدارک و شها خارج از توان دانش تاريخ استدفاع از آن

يف و ی و توصطبيععلل و عوامل فرا ةاختيار دارد، مبين علل و عوامل طبيعی است و دربار
رخ ناخواه بر ذهن موورزان خالی است. اگرچه باورهاي دينی خواهها دست تاريختبيين آن

ش نادمورخ را به  و فوق بشري، تأثيرگذار است؛ اما ورود مستقيم او به موضوعات فراطبيعی
يشه از قطعيت سازد. متکلمان همکالم و الهيات نزديک و از قلمرو دانش تاريخ دور می

کنند. اين در یناپذير را طلب مگويند و اعتقاد و اعتمادي تزلزلهاي خود سخن میگزاره
تاريخی سخن  هايراحتی از قطعيت گزارهتوان بهحالی است که به اعتقاد استنفورد نمی

اي ت، بلکه شبکههاي دقيقاً و مسلماً صادق نيساي از گزارهمعرفت تاريخی مجموعه»گفت: 
ها کنند و اندکی از آنطور متقابل همديگر را محدود میها يا باورهايی است که بهاز گزاره

و  هاي تاريخیاز سوي ديگر جنس گزاره .(216: 1385)استنفورد،  «اندطور محض صادقبه
مندند؛ اًما قاعده هاي تاريخی طبيعی والهياتی نيز کامالً با يکديگر متفاوت است. گزاره

 اند.هاي الهياتی آسمانی و فراطبيعیگزاره

انداز روشنی که تاريخ و الهيات در آن به با اين تفاسير شايد به نظر برسد که هيچ چشم
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توان قل از منظر بسياري از متکلمان میتوافق برسند وجود ندارد؛ اما بايد اذعان نمود حدا
ثري از تفاهم و مشارکت را ايجاد نمود؛ بنابراين بهتر است ؤشناسی و الهيات حد مميان تاريخ
نخست به رويکرد  ،شناسی از منظر مورخان بپردازيمکه به رابطه الهيات و تاريخپيش از آن

 متکلمان به اين موضوع نظري کوتاه بيفکنيم.

 1ریخیالهیات تا

الهيات »اي مطالعاتی را با عنوان رابطه و همکاري ميان دو دانش الهيات و تاريخ، حوزه
هاي متکلمانی چون پانن ايجاد کرده است. افکار و انديشه« 3تاريخ الهياتی»و « 2تاريخی

ميالدي و آغاز عصر  18از قرن سزايی در توسعة الهيات تاريخی داشته است. برگ تأثير به
تدريج باور به مرجعيت گيري نهضت اصالح دينی و پيشرفت علم، بهو با شکل روشنگري

مثابه ال رفت. از اين پس ديگر الهيات بهؤشدت زير سهاي وحيانی بهمطلق گزاره
هاي دينی و کالمی نيز ناپذير نگريسته نشد و گزارهاي از حقايق خطاناپذير و پرسشمجموعه

کرد و در شرف نشينی سمت عزلت و انزوا عقبند. الهيات بهاز نقد تند و تيز برکنار نماند
ترين متالّهان نسل حذف و نابودي کامل قرار گرفت. در اين شرايط پانن برگ که از برجسته

وحی به مقاالتی را با عنوان فکرانش مجموعهرفت، با گروهی از همجديد آلمان به شمار می
شامل رهيافت جديدي به الهيات از دريچه تاريخ بود. منتشر کردند. اين مجموعه  مثابه تاريخ

درستی دريافته بودند که در اين مقطع زمانی، دانش تاريخ موجوديت و بقاي الهيات ها بهآن
جاي رويگردانی از عقالنيت انتقادي عصر روشنگري، از آن کند. پانن برگ بهرا تهديد می

ترين دشمن الهيات رسيد اصلینظر می استقبال نمود و تالش کرد از دانش تاريخ که به
است، متحدي نيرومند بسازد. او با پذيرش مقتضيات و پيامدهاي تحوالت عصر روشنگري، 

فکرانش در هاي مسيحی برآمد. او و همدر پی ايجاد تحول و بازنگري در اعتقادات و آموزه
هاي کالم و ايشان گزاره الهيات مقام و جايگاه مطالعات تاريخی را زنده کردند. از نظر ةعرص

ها را با استفاده از توان آنناپذير نيستند؛ بل میاند، اما پرسشالهيات مسيحی حقايقی مسلم

                                                           
1. Historical Theology 

 اي عزيمت از الهيات به سمت تاريخ است.رشته. مطالعه الهيات با رويکرد تاريخی که کار متالهين است. در اين مطالعه بين2

 اي عزيمت از تاريخ به سمت الهيات است.رشتهرخان است. در اين مطالعه بين. مطالعه تاريخ با رويکرد الهياتی که کار مو3
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ترتيب حتی موضوعات فراطبيعی همچون وحی نيز يک اينهاي تاريخی اثبات نمود. بهگزاره
 .(164-163، 35-34: 1397)گالووي، شددفاع توصيف واقعة تاريخی و قابل

تواند در نقد فکران او به نقش کليدي و مهمی که دانش تاريخ میبرگ و همپانن
شناسی هاي کالمی داشته باشد، واقف بودند. به همين جهت تالش کردند تا از تاريخآموزه

چه والتر راشنباش در باب اهميت تاريخ براي دانش الهيات به نفع الهيات بهره ببرند. شايد آن
بکند. او معتقد است تاريخ آزمايشگاه الهيات است.  ع را بيشتر روشنگفته است، موضو

هاي علوم طبيعی بايد از طريق مشاهده و آزمايش دائم مورد تجديد نظر گونه که آموزههمان
هاي الهياتی فراهم قرار گيرند، مطالعه علمی تاريخ نيز بهترين روش را براي نقد ديدگاه

هاي خود را اصالح کند. او تواند گمانيخ است که الهيات میوسيلة تارکند و تنها بهمی
کالم مسيحی را روشن سازد  ةتواند آيندمعتقد است درک درست و صحيح از تاريخ می

(Rauschenbusch, 1907: 119). 

تري مورد توجه متکلمان قرار گرفت و جايگاه در دوران معاصر، تاريخ به نحو گسترده
دانان به اين باور المی به خود اختصاص داد. بسياري از الهیمسلطی را در مطالعات ک

رو رسيدند که الهيات براي زنده ماندن نيازمند توجه بيشتر به رويکرد تاريخی است. ازاين
را برجسته و جنبه قدسی آن را در درجه دوم اهميت قرار دادند.  کتاب مقدستاريخی  ةجنب

يگاه الهيات و کالم است؛ بنابراين نبايد ناديده تاريخ از منظر آنان ابزاري جهت حفظ جا
هاي کالمی و در رشته ((Gerhard Ebelingانگاشته شود. براي نمونه، گرهارد ايبلينگ 

اي بر تاريخ دارد. او معتقد است که تاريخ را بايد در جهت خدمت به کليسايی تأکيد ويژه
را تسهيل کند، اين امر  ب مقدسکتاکليسا و دين به کار گرفت و اگر دانش تاريخ تفسير 

. مورد ديگر (Dreyer, 2017: 121-122) براي کليسا فوايد عظيمی در بر خواهد داشت
دارد. به اعتقاد او  الهيات تاريخیاست که اثري به نام  ((Geoffrey W. Bromileyبروملی 

تقد است حال او معيک متکلم تاريخ در درجه نخست يک متکلم است و نه يک مورخ. بااين
  .(Dreyer, 2017: 123)الهيات تاريخی بايد در خدمت کليسا باشد 

کتاب ها، مناقشات در باب اولويت رويکرد کالمی و يا رويکرد تاريخی در مطالعه تالش
را  کتاب مقدسکنند که همچنان ادامه دارد. بسياري بر اين امر پافشاري می مقدس
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رويکرد کالمی مورد مطالعه قرار داد؛ اما اين مسئله  بايست هم با رويکرد تاريخی و هم بامی
 کتاب مقدسطور اصولی تعادلی ميان اين دو جنبه از مطالعه که در اين مطالعه توامان آيا به

الی است که ذهن بسياري از انديشمندان اين حوزه مطالعاتی را ؤشود و يا خير، سايجاد می
  (N. T. Wright)نيکوالس توماس رايتو  (Murray Rae) درگير کرده است. موري ري

رسد که هرکدام مجبوراند در اند. به نظر میاز محققانی هستند که به اين موضوع پرداخته
هاي قرار بگيرند. زمانی که رايت در استدالل« االکلنگ»يکی از طرفين اين به اصطالح 

اي از ي به مجموعهرموري کند، در طرف مقابل هاي تاريخی وحی توجه میخود به زمينه
 (.Heim, 2011: 51) ورزدباورهاي کالمی در باب وحی استناد می

 1تاریخ الهیاتی

دربارة پيوند تاريخ و الهيات در بستر دانش تاريخ، موضوع تا حدودي متفاوت است. تاريخ 
شناختی ممکن است با کالم و الهيات هم در عرصه هستی شناختی و هم در عرصه معرفت

هاي انسانی شناختی، مورخ نگاه قدسی به پديدها کند. در اين حالت از منظر هستیتداخل پيد
ها و تاريخی دارد؛ به اين معنا که نيروهايی مافوق طبيعی و فراتاريخی وجود دارند که جريان

زنند. تاريخ در اين معنا صحنة اعمال قدرت و نفوذ خداوند است و و وقايع تاريخی را رقم می
ها غلبه دارد. در اين نگاه دينی و الهياتی به تاريخ، ست خداوند بر خواست انسانمشيت و خوا

دارد و درنهايت سوي مقصد و غايتی به حرکت وامیخداوند جهان را خلق کرده و آن را روبه
دهد بخشی از طرح و چه رخ میآن اي به پايان خواهد رسيد؛ بنابراين هرجهان در نقطه

فهم تاريخی و اساساً تاريخ در مقام »ين اساس اين باور ايجاد شده که نقشه الهی است. بر ا
تواند شکل گيرد که عناصر الهياتی )کالمی( در آن موضوع انديشه، فقط در سپهري می

حضور داشته باشد. به ديگر سخن آنجا که سخن از بنيادهاي انديشه تاريخی و فلسفه تاريخ 
توان آن را ناديده کالمی يک امر ضروري است و نمی آيد، حضور کالم و انديشهبه ميان می

فراتاريخی دارند.  ةطورکلی اعتقادات و باورهاي کالمی جنب(. به244: 1396)وفايی، « گرفت
کند. به اعتقاد او تفکر ياد می« تفکر تئولوژيک»بيژن عبدالکريمی از اين اعتقادات با عنوان 

ور واقع باشد، به دنبال دفاع از باورهاي خويش که به دنبال فهم امتئولوژيک بيش از آن

                                                           
1. Theological History 
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است. بر همين اساس تفکر تئولوژيک برخوردي گزينشی با رويدادهاي تاريخی دارد تا از اين 
ها و تفسيرهاي کالمی از طريق به دفاع ازباورهاي اعتقادي و ايمانی خود بپردازد. در گزارش

ش از خود واقعيات تاريخی خودنمايی هاي اعتقادي و ايمانی بيتاريخ، باورها و گرايش
 شوند )عبدالکريمی،طور کلی به حاشيه کشيده میکنند. گاهی حتی واقعيات تاريخی بهمی

نگاري مورخ اثرگذار است؛ زيرا مورخی که دغدغه دين (. اين رويکرد در تاريخ71-72: 1395
نگاري نيز به تاريخشناختی و و دفاع از ساحت باورهاي کالمی را دارد، در عرصه معرفت

هاي کالمی آميخته هاي او با گزارهها و روايتدنبال تفکيک تاريخ و کالم نيست و گزارش
 ةمثابشناسی همواره در ساختن بخشی از تاريخ )تاريخ بهشود. به اعتقاد استنفورد، تاريخمی

تبديل به شود و در ادامه خود گزارش می ةنوبرويداد( نقش دارد و اين تاريخ نيز به
« وحدت تاريخ»د. اين همان چيزي است که استنفورد از آن با عنوان شوشناسی میتاريخ

هاي تاريخی و دهندة تأثير متقابل گزارشکند. اين مسئله نشان( ياد می5: 1385)استنفورد، 
رويدادهاي تاريخی است. در عرصه هستی شناختی زمانی که باورهاي دينی تقويت شوند و 

شناختی نيز تبع آن در عرصه معرفتان مورخ آميخته با باورهاي کالمی باشد، بهجهزيست
ها خود در ساختن تاريخ گونه گزارشنگاري دينی تقويت خواهد شد. از سوي ديگر اينتاريخ

 رويداد اثرگذارند. ةمثاببه

 1۳57مورد انقالب بهمن
هب در تمام شئون عجين شدن انقالب اسالمی با شريعت و دين و حضور پررنگ مذ

نماياند. بينش نگاري اين رخداد بزرگ نيز خود را میآن، به ناگزير در ساحت تاريخ
زنند، نگاري مذهبی قلم میويژه مورخانی که در ذيل گفتمان تاريخبه 57نگاران انقالبتاريخ

بينشی معنوي و الهياتی است. اين مورخان، انقالب را نهضتی خدايی و آسمانی و مقدس 
هاي هاي مقدس و اصيل همچون انقالبکنند که از بسياري جهات به نهضتتوصيف می

انبيا شباهت دارد. درميان انديشمندان و متفکران معاصر که مبانی فکري خود را مستقيم از 
اند، امام خمينی از جايگاه وااليی برخوردار است. اگرچه ايشان را دريافت کرده قرآناسالم و 

توان نگارانه گشت؛ اما میخواند و يا در ميان آثارشان به دنبال اثري تاريخ توان مورخنمی
تأثير افکار و بينش کالمی ايشان را در نگاه به تاريخ و تأثير آن را بر مورخان و بر 

توان دريافت که نگاري انقالب اسالمی رديابی نمود. با مطالعة بيانات و آثار امام میتاريخ
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ان به تاريخ، الهياتی و دينی است. امام خمينی در سخنان خود در ارتباط بينش و رويکرد ايش
با رويدادها و وقايع عصر پهلوي و پيروزي انقالب اسالمی در کنار عوامل طبيعی و انسانی، 

کند. به اعتقاد ايشان اين به نقش عوامل ماورائی و آسمانی و امدادهاي غيبی تأکيد می
ها تنها مربوط به خواست انسان نبود برد و وقوع آنپيش میدست خدا بود که امور را به 

در انديشه امام خمينی نقش فعال خداوند در تاريخ فراتر  .(40-39 /5: 1389)صحيفه امام، 
از نقش انسان و ارادة او در حوادث تاريخی است. يکی ديگر از بزرگان انقالب، اکبر هاشمی 

انقالب ما انقالبی اصيل » :نويسدانقالب ايران میمنشأ آسمانی  ةرفسنجانی است. او دربار
گيرد و اصالتش می قرآنجاي هر فکر و ايده، مايه از است که ريشه در آسمان دارد و به

: 1373)هاشمی رفسنجانی، « همراه با اصالت خلقت و جهان آفرينش تضمين شده است
نقالب اسالمی است، نيز اين نويسان پيشگام ا(. در آثار سيد حميد روحانی که جزو تاريخ83

وار معرفی کرده و بر شود. او انقالب را نهضتی آسمانی و معجزهوضوح مشاهده مینگرش به
 .(422: 1359)روحانی،  کندشخصيت معنوي و خداگونه رهبر انقالب تأکيد می

همان گونه که پيشتر گفته آمد، مورخ الهياتی بر اساس مفروضات الهياتی و گاه با 
تنها با کند که نهاي بازسازي میهاي کالمی، تاريخ را به گونهدة مستقيم از گزارهاستفا

کند. اساساً نگاه به ها را تقويت هم میثر آنؤاي ماش در تضاد نباشد، بل به گونهاعتقادات
مهم اين  ةتاريخ در ميان باورمندان به يک باور خاص، نگاهی الهياتی و کالمی است؛ اما نکت

هاي کالمی و هاي تاريخی به گزارهآيا او مجاز است در توصيف و تبيين گزاره است که
بندي به مبانی دانش تاريخ از اين الهياتی استناد بکند و يا خير؟ برخی مورخان معتقد، با پاي

شناختی را شناختی و معرفتکنند؛ اما همه مورخان اين مالحظه دقيق روشامر اجتناب می
کنند که براي اثبات مقام اثباتی و در مواقعی در قامت مورخی ظهور می گيرنددر نظر نمی

دهند. در مورد تاريخ انقالب اسالمی به اعتقاد اين ها به مقام ثبوتی ايشان ارجاع میسوژه
هاي مردم بوده است و نيرويی گر امام خمينی و تودهنويسان، دست الهی ياريگروه از تاريخ

رويدادها را هدايت و انقالب را به پيروزي رسانده است. محمدتقی خدايی و مافوق طبيعی، 
کرد. او درباره مصباح يزدي بيش از سايرين اين خصلت را بر رخداد انقالب اسالمی بار می

برقراري الفت ميان مومنان و نيز »نويسد: نقش امدادهاي غيبی در پيروزي انقالب می
مندي آنان از امدادهاي غيبی گرديد و وجب بهرهپايبندي آنان به احکام شريعت اسالمی، م
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: 1388)مصباح يزدي، « خداوند متعال به برکت اين وحدت رژيم پهلوي را سرنگون ساخت
هاي الهی و تالش انبيا از ها و نهضتاو انقالب اسالمی را نهضتی در ادامه حرکت .(36

دينی انقالب را برجسته  ترتيب جنبة الهی واينداند و بههزاران سال پيش تاکنون می
تالش تمامی انبيا، اوصيا، اوليا و مجاهدان الهی در طول هزاران سال براي »سازد: می

اين انقالب به  ةوسيلبرقراري حکومت الهی و حاکميت قانون عدل الهی در روي زمين به
 .(97: 1388 )مصباح يزدي،« باشدنتيجه رسيد و همين امر منشأ عظمت اين انقالب می

ود دارد. تاريخ وج نگاري انقالب اسالمی يک نگاه دوآليستی و ثنوي به تاريخدر تاريخ
و  سيدن به اهدافرگرايان براي پرستان و باطلها عرصه مبارزه و رويارويی مداوم حقانسان
زيبا  وکی، زشت هاست. تقابلی که هميشگی و مداوم است و در آن نور و تاريهاي آنآرمان

پرستان را می جناح حقاند. در رويکرد الهياتی و کالدر مقابل يکديگر قرار گرفتهو خير و شر 
ن و زورمداران و گرايان پيرو ستمگراکردند و جناح باطلاولياي الهی و صالحان رهبري می

طی تاريخ انگاري حق و باطل که در سير خبودند. اين دوگانه« طاغوت»در يک کلمه 
ه است. با توجه ب شود؛ باور همه پيروان اديان الهیران ختم میمداسرانجام به پيروزي حق

ه برنهايت دبينی دينی، کشمکش ميان حق و باطل همواره وجود داشته است و اين جهان
ار ي از آثسيارپيروزي حتمی جبهه حق خواهد انجاميد. اين نوع نگاه به تاريخ را در ب

راي آن برشمرد. بکرد و مصاديق بسياري را توان مشاهده نگارانه انقالب اسالمی میتاريخ
چنين  قابل راين تحميد روحانی که وجه غالب آثار خود را با همين رويکرد نگاشته است، ا

ت راده و مشيها و اتحاد نامقدس عوامل سرخ و سياه در مقابل اتوطئه»کند: توصيف می
ست، اگرفته  علقب توحيد تروايی پيروان راستين مکتنيروي اليزال که بر پيروزي و فرمان

« گران نداردسخت سست و ناتوان است و انجامی جز شکست و محکوميت براي توطئه
 .(15: 1359)روحانی، 

مهدي بازرگان پيش از انقالب اسالمی در آثار خود بر جنگ ميان حق و باطل و استمرار 
ان توحيدي بر اين آن تأکيد داشت. او با انتقاد از ايدئولوژي مارکسيست، به برتري ادي

گيرتر تر و عالمبه يک تضاد خيلی وسيع»ايدوئولوژي اشاره کرده و معتقد بود اديان توحيدي 
چه مارکس گفته است عقيده دارند ... و آن تضاد يا عصيان شيطان عليه خداست که از آن
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که « اهللحزب»شوند: ها و فسادها و کشتارها است و مردم دو دسته میمنشا تمام دشمنی
ند. در اساس و ريشه دو مکتب و دو عقيده اکارانکه زيان« حزب شيطان»رستگارانند و 

هاي بازرگان دين را يکی از پايه .(150: 1393)بازرگان، « وجود دارد: دنياپرستی و خداپرستی
سياست بايد هلل باشد، هلل هم در خيلی از آيات »دانست. به باور او ورزي میمهم سياست

و دستورها مترادف يا الاقل مالزم الناس است. هدف سياست خير و سعادت مردم  قرآن
 .(375: 1398)بازرگان، « است

 نگاری انقالب اسالمیمذهب تشیع و تاریخ

ج اي بسيی بريند رخداد انقالب اسالمی، مذهب تشيع نشان داد که عامل اساسادر فر
ع د. تشيردم باشخود، پيشران نهضت ماي است و قادر است با مفاهيم و نمادهاي خاص توده

مردم ايران  نهضت ن بهچارچوبی ايدئولوژيک در اختيار رهبران انقالب قرار داد تا از طريق آ
ي «طاغوت»ژيم رهاي اعتقادي را براي مبارزه با مشروعيت دينی ببخشد و ابزار و امکان

هاي يدئولوگاار ی در کنبسيج کند. امام خمينی و روحانيونی چون مطهري، بهشتی و طالقان
سازي همانند ن باغيرروحانی همچون شريعتی و بازرگان اين ايدئولوژي را بسط دادند. آنا

بدان ببخشند.  تالش کردند وجه قدسی 57ميان تحوالت تاريخ شيعه با رخدادهاي انقالب 
اشورا ها يعنی نهضت عترين آنهاي شيعه و مهمرو اين انقالب را در راستاي نهضتازاين

سالم شيعی با تفسير اين تفسير انقالبی از ا .(41: 1393ترويج و تبيين کردند )اسپوزيتو، 
هايی چون ها و مؤلفهسنتی از آن فاصله داشت. اسالم شيعی به دليل دارا بودن ويژگی

 بی برايت خوامامت، شهادت، قسط و عدل، مهدويت، ضديت با استعمار و استبداد قابلي
ر نبرد دو دود که اور بانقالب داشت. بازرگان با تأکيد بر مشيت الهی بر اين ب برد اهدافپيش

-31: 1385، جناح حق و باطل که از ازل وجود داشته، پيروزي حق حتمی است )بازرگان
ر ی حق بي نهايبه صورت انتظار ناجی بشريت و پيروز»به باور او انديشه مهدويت  .(34

ه ناست و  صادفتختلف آن در همه مذاهب وجود دارد، نه باطل و عدل بر ظلم در مفاهيم م
 .(30: 1385 )بازرگان، «توهم؛ امري است بسيار طبيعی...

تنهايی قيام امام حسين و واقعه عاشورا که از نقاط عطف در تاريخ تشيع است، خود به
ري نگاهاي اصلی تاريخها به بنيانشد. اين مؤلفهمحرک مهمی براي انقالب محسوب می
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هايی از تاريخ تشيع که انقالب بدل گشت و مورخان در نگارش تاريخ انقالب بر بخش
اي نشان دادند. متفکران و قابليت انطباق با تحوالت انقالب را داشت؛ توجه ويژه

هاي اسالم سياسی و شيعه سازي مؤلفهانديشمندانی همچون علی شريعتی با برجسته
نگاري انقالب اسالمی تبع آن گفتمان تاريخضت اسالمی و بهاي بر نهانقالبی تأثير فزاينده

صورت يک ايدئولوژي جامع و انقالبی معرفی کرده کردند اسالم را به گذاشتند. آنان تالش 
هاي مدرن غربی نظير مارکسيسم و ليبراليسم نشان و نقاط قوت آن را نسبت به ايدئولوژي

هاي رهبران فکري انقالب، تاريخ از افکار و انديشهنگاري انقالب نيز با پيروي دهند. تاريخ
بينی، دو تفکر و دو جبهه حق و باطل نشان دادند انقالب را صحنه تقابل و درگيري دو جهان

بخشی و تهييج مردم به منظور و از عناصر انقالبی دين اسالم و مذهب تشيع براي حرکت
 تند.ها گرفايستادگی در برابر حکومت و نظام حاکم بهره

نگاري ه تاريخترين رخدادهايی است کقيام عاشورا و وقايع مرتبط با آن يکی از مهم
ساز تاريخ رکتیحانقالب بر پايه مبانی آن شکل گرفته است. نهضت عاشورا نهضتی بزرگ و 

ال از راي کربر صحدبا ابعاد گستردة فرهنگی است. در تاريخ شيعه واقعه شهادت امام حسين 
ر مذهب دمام دو علت حائز اهميت است. نخست اين که امام حسين تنها ا نظر سياسی به

. ديگر اين راه کرده همامامی بود که اثبات حقانيت امامت خود را با قيام مسلحانشيعه دوازده
هاي شيعی ه نهضتاي نيرومند براي همکه مفهوم شهادت که در اين واقعه وجود دارد جاذبه

چنين با اين (. اتفاقی309-308: 1380فراهم کرد )عنايت،  در رويارويی با نظام حاکم
هبران انقالب مايه خود دارد، بسيار مطلوب رهايی حماسی و انقالبی که در درونويژگی
 خواه آنان باشد.بود تا چراغ راه حرکت تحول 57دينی

ري از پردازان و هم در آثار بسياانقالب اسالمی ايران هم در انديشه متفکران و نظريه
شود. رويکردي مثابه حرکتی در ادامه و تداوم قيام کربال تصوير می نگاران رسمی، بهتاريخ

اي است که هاي آن به کربال دارند، به گونهنگاران رسمی انقالب به تبع ايدئولوگکه تاريخ
فت هجري اتفاق افتاد و پايان يا 61اي که در دهم محرم سال عنوان حادثه آن واقعه را به

صورت جريانی ثابت و ماندگار تاريخی که همواره خود را بازتوليد بينند؛ بل آن را به نمی
ها امام حسين وارث پرچم سرخی است که از آدم و کنند. به اعتقاد آننموده، ارزيابی می
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هابيل شروع واکنون به دست او رسيده است و او نيز به آيندگان خواهد سپرد )شريعتی، 
هايی است با اين نگاه، انقالب اسالمی هم از ديدگاه رهبران آن وارث انقالب (.14: 1394

خواهان و امام حسين قرار دارند سوي آن هابيل و همه پيامبران، شهيدان و عدالتکه در يک
ها و قيصرها و يزيديان و در سوي ديگر آن قابيل و تمام فرعونيان و نمروديان و کسري

 حضور دارند.

 ورت يکصبه  يد زنجانی ضمن اشاره به اين موضوع که جريان قيام کربالعباسعلی عم
م يک قيا شکل حادثه در دل تاريخ مدفون نگشت و به يک حماسه جاويدان تبديل شد و به

 معنی ... نی داردانقالب اسالمی ريشه در نهضت حسي»نويسد: ساز بدل شد، میالگو و تاريخ
ينی ت حسقعی انقالب اسالمی در گرو درک نهضاين حقيقت آن است که درک ماهيت وا

به ميزان فهم و  تر ادامه دادن آن بستگیتر کردن مفاهيم انقالب و کاملاست و هرچه غنی
 (.79: 1376)زنجانی، « برداشت ما از خط سرخ قيام ساالر شهيدان دارد

است که مورخان رسمی « شهادت»يکی ديگر از مفاهيم مهم مذهب تشيع مفهوم 
هاي دادند. شهادت به معنی مرگ در راه خدا از ارزشاي به آن نشان میب توجه ويژهانقال

بسيار متعالی سنن دينی و معنوي از جمله اسالم و تشيع است. شريعتی در باب اهميت اين 
هاي خشک شهيد، قلب تاريخ است، همچنان که قلب به رگ»گويد: مفهوم در تاريخ می

رمق هاي خشک مرده بیدهد، شهيد همچون قلبی به انداممی اندام، خون، حيات و زندگی
نگاري انقالب در تاريخ .(171: 1349 )شريعتی،« رسانداين جامعه، خون خويش را می

اسالمی نيز مفهوم شهادت و ايثار جان در راه مبارزه با رژيم استبدادي مورد توجه فراوان 
و در مکتب تشيع جايگاه  1تخاذ شده استا قرآنکه از « الحسنيين احد»قرار گرفته است. 

اي پيدا کرده است. به اين معنا نگاري رسمی انقالب نيز جايگاه ويژهاي دارد، در تاريخويژه
اند، به يکی از دو نيکوترين فرجام که در راه مقدسی که مردم عليه حکومت ظالم وارد شده

افت که البته شهادت خود که پيروزي يا شهادت است، دست خواهند ي« الحسنيين احد»
هاي انکارناپذير طلبی را يکی از مؤلفهنوعی پيروزي است. عميد زنجانی ايثار و شهادت

شد و يکی از عوامل اي براي جهاد محسوب میداند که همواره انگيزهانقالب اسالمی می
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 .(29: 1376)زنجانی، مهم در پيروزي انقالب اسالمی بوده است

: 1359وحانی،ت )ريک راه خسروان و شاهان از راه امامان و روحانيحميد روحانی با تفک
ت رده اسکوصيف ( شاه پهلوي را جانشين يزيد و امام خمينی را فرزند علی و حسين ت309

 رچم خون رنگ(. روحانی در توصيف تحوالت انقالب از رويارويی پ473: 1359)روحانی، 
حراي کربال (، فيضيه را به ص212: 1359تشيع در برابر علم کفر سخن گفته )روحانی،

( تشبيه کرده 483: 1359را به حادثه عاشورا )روحانی،  1357( و انقالب 369: 1359)روحانی،
 است.

با ايجاد مرزبندي ميان نيروهاي مذهبی با « حديث پيمانه»حميد پارسانيا در کتاب 
دهد. اد به مبانی دينی نشان میها را در اعتقاند، تقابل آنهايی که به نظر او غير مذهبیگروه

مذهبی معتقد است نيروهاي مذهبی در پی تحکيم حاکميت الهی بودند و نيروهاي غير
هايی بودند که به غيب و ابعاد معنوي توجهی نداشتند. از منظر او حاکميت الهی و دينی گروه

ري بر گيرد و دموکراسی و ديکتاتوهاي الهی شکل میبر محور معرفت شهودي و سنت
نگاري الهياتی مانند در تاريخ .(37-35: 1376شود )پارسانيا، محور معرفت انسانی ايجاد می

موردي که نقل شد، نگاه دينی به هستی و جهان و نگرش کالمی و الهياتی به تاريخ منجر 
شود که با اين نگاه هايی میها و نحلهبه حذف و به حاشيه راندن تمام عناصر و انديشه

هايی که به تاريخ نگاهی زمينی دارند، ناديده انگاشته ندارند. در اين رويکرد، انديشه تطابق
گيرند. حميد پارسانيا انقالب را نه هاي دينی قرار میشوند و يا در تقابل کامل با انديشهمی

انقالب براي نيروي مذهبی فتح »کند: يک رخداد طبيعی بل فتح و نصرتی الهی توصيف می
الفتح و رأيت الناس يدخلون فی  الهی بود که به مصداق آيه اذا جاء نصراهلل وو نصرتی 

: 1376 )پارسانيا، «سوي ديانت به دنبال آورداهلل افواجا اقبال اجتماعی عظيمی را بهدين
جهان استکبار را در  ،ها و پيامدهاانقالب اسالمی؛ زمينهمنوچهر محمدي در کتاب  .(397

کشد. او بر اين باور است که مستضعفين محدود به ن به تصوير میمقابل دنياي مستضعفي
هايی که زير سلطه استکبار شوند، بل تمام تودههاي جهان سوم نمیمسلمانان و ملت
هاي مستکبر با همه امکانات نظامی اقتصادي در يک قطب قدرت»اند. هستند، مستضعف

هبري مسلمانان بيدار و آگاه که هاي مستضعفين جهان به رهستند و در قطب ديگر ملت
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... بر اساس وعدة الهی و قرآنی، حاکميت جهان با  آورندمستکبرين را به زانو درمی
(. او 253-251: 1380)محمدي، « مستضعفين و به رهبري مهدي موعود خواهد بود

از کند و در بحث تحوالت تاريخ را بر اساس باورها و اعتقادات دينی و الهی خود تفسير می
عوامل روانی و ايدئولوژيکی که منجر به تسريع پيروزي انقالب اسالمی شد، مورد امدادهاي 

اعتماد و اعتقاد به اين که قواي حکومتی توان رويارويی با »دهد: الهی را مورد اشاره قرار می
حمالت نظامی انقالبيون را ندارند، ممکن است ناشی از اعتقاد به امدادهاي غيربشري و 

طلبی، اميد به کمک خارجی به هنگام آشکار شدن ارادة انقالبی، يا ت روحية شهادتتقوي
لف در ؤدر همين راستا، م .(44: 1380)محمدي، « ناپذيرند، باشدها شکستاين باور که توده

بحث مربوط به شکست نيروهاي آمريکايی در عمليات طبس، اين حادثه را به عوامل غيبی 
ترديدي نيست که شکست آمريکا در عمليات طبس يک معجزه » نويسد:نسبت داده و می

بود و تنها امدادهاي الهی بود که در آن تاريکی شب وقتی که همة نيروهاي مسلمان 
ترين سيستم هاي روان، پيچيدهانقالبی در خواب بودند، به ياري ملت ايران شتافت و با شن

« الفيل را در اذهان مسلمانان زنده کردمتکنولوژي را از کار انداخت و بار ديگر داستان عا
 .(182: 1380)محمدي، 

، انقالب اد آندانقالب اسالمی و چرايی و چگونگی رخدر کتاب ديگري با عنوان 
شود و با استناد به سخنان مرتضی مطهري راه نيافتن اسالمی نهضتی خدايی معرفی می

هاي ها و نصرتري از عنايتهاي غيرمعنوي در يک نهضت آسمانی، شرط برخورداانديشه
درآمدي بر اهلل حسينيان در کتاب روح .(170: 1383)ملکوتيان،  الهی عنوان شده است

مبارزات روحانيون و نيروهاي مذهبی عليه حکومت شاه را از نوع  ،انقالب اسالمی ايران
ند. به کهاي ستمکار توصيف میمبارزاتی مظلومانه همچون قيام امام حسين در مقابل قدرت

اند راهی براي برون هاي مشابه با ايثار و شهادت تالش کردهاعتقاد او شيعيان در موقعيت
ميدان ژاله سرزمين کربال شد. مردم حسينيان و نيروهاي »رفت از وضعيت موجود بيابند: 

: 1388)حسينيان، « نظامی کوفيان، اويسی شمر، شريف امامی ابن سعد و شاه تبلور يزيد شد
حسينيان مذهب شيعه را مذهبی انقالبی معرفی کرده که همواره اين قابليت را داشته (. 634

دستگيري، زندان رفتن و تبعيد امام »هاي ظالم را سرنگون کند: که قيام کرده و حکومت
اي از روح بن جعفر بود و شهامت او جلوهاي از مبارزات امام موسیخمينی براي شيعيان جلوه
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در  .(465: 1388 )حسينيان، «خرداد تجلی عاشورا بود 15رجعيت و واقعة حسينی در کالبد م
نگاه مولف، غليان رويکرد کالمی در قالب خير و شر ديدن مطلق بازيگران تاريخ انقالب 

دهد و در مشاهده است. او در يک سو نيروهاي مذهبی را قرار میوضوح قابلاسالمی به
ها با عناوينی گرا نيستند. به باور او، اين گروهی که دينهايها و انديشهسوي ديگر تمام نحله

گرايان متمايز گرا از اسالمچون شيفتگان تفکر غرب يا روشنفکران، جريانات ملی و چپ
اعمال شيطانی »(. ازنظر نويسنده، انقالب اسالمی در مقابل 252: 1388 شوند )حسينيان،می

يريدون »ده است. حسينيان با استناد به آية از حمايت مستقيم الهی برخوردار بو« دربار
رژيم تصميم گرفت »نويسد: می 1«ليطفئوا نوراهلل بافواههم واهلل متمّ نوره ولو کره الکافرون

با دستگيري رهبري و ياران مجاهد او نهضت را سرکوب کند، اما تقدير الهی بر آن بود که 
 (.320: 1388 )حسينيان،« همة اقدامات رژيم عامل تسريع و توسعه نهضت گردد

علی  نهضت روحانيون ايراناثر ديگري که با رويکرد الهياتی به تاريخ توجه کرده، کتاب 
دوانی است. علی دوانی نيز انقالب اسالمی را به شکل يک کنش استثنايی و معنوي معرفی 

صدر اسالم  کند. او ابعاد الهی و آسمانی اين انقالب را از طريق مرتبط کردن آن با وقايعمی
اعليحضرت »دار خود کرد با به کار بستن مانور پدر تاجشاه گمان می»برجسته ساخته است: 

تواند فرزند باالي سر نيزه کردن معاويه است( می قرآنکه همان  قرآن)يعنی چاپ « معاويه
برومند حضرت امام علی، خمينی را شکست دهد و ايران را همانند پيش به گورستانی 

نگاري تاريخ»به باور داود فيرحی  .(148: 1377)دوانی، « بی سروصدا بدل نمايد خاموش و
شود. سازي ايمانی شروع مینگاري است که از يک رويارويی يا دو قطبیقدسی نوعی تاريخ

جاي ارجاع به دهد. بههاي تاريخی بسط میسازي را به همه دورهمورخ اين دو قطبی
يد ؤم .(15: 1398)فيرحی،  «دهداورهاي ايمانی ارجاع میسري بهاي تاريخی به يکفکت

اين گزاره، رويکرد علی دوانی است. او به تضاد و تقابل دائمی و هميشگی جناح يزيد و جناح 
امام حسين باور دارد و نهضت امام خمينی را نهضتی شيعی براي نابودي طاغوت زمان 

آخر مگر نه »نويسد: می 1342خرداد  15 دستگيري امام خمينی در ةکند. او دربارتوصيف می
عام کرده بودند؟ که عاشورا تکرار شده بود. حسينِ اين عاشورا را ربوده و ياران او را قتلاين

نوش و عياشی دست يازيده ريز او سرمست و مغرور به بادهدار قرن و لشکريان خونيزيدِ تاج
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 /3: 1377)دوانی، « کردنددهن کجی می انگيز به ملت ايرانآور و نفرتهاي چندشبا قهقه
366). 

 گیرینتیجه

المی تأثير نگاري انقالب اسهاي سياسی بر تاريخاي جريانتضادهاي فکري و انديشه
نگاري هاي تاريخسزايی داشت و منجر به توليد آثار متنوعی در اين حوزه شد. جريانبه

حوالت انقالب را تروايتی از  ،مخاطبانها و باورهاي انقالب با هدف ايجاد تغيير در نگرش
. مورخان انقالب در هاي رقيب استدهند که در بيشتر موارد در تقابل با روايت طيفارائه می

دارند از منابعی الهام اين مسيري که آغاز نموده و در جهت بسط و گسترش آن گام برمی
نوي بر ابعاد دينی، مع سمی انقالباند. تأکيد مورخان رگرفته و راهنما و الگوهايی را برگزيده

هاي رقيبی که از تحوالت ها را در تقابل با روايتهاي آنو الهياتی انقالب اسالمی، ديدگاه
نوشتار با هدف  دهند قرار داده است. اينانقالب اسالمی تحليل مادي و طبيعی ارائه می

هايی نهنتقادي نمواه بررسی ب ،نگاري انقالب اسالمی با باورهاي الهياتیتبيين نسبت تاريخ
توان دريافت که ثار میآنگارانه انقالب اسالمی پرداخته است. با تعمّق در اين از آثار تاريخ

اي داشته و برجسته نگاري انقالب اسالمی ايران نقشهاي الهياتی در تاريخباورها و انديشه
ي می و باورهاز الهيات اسالشدت انگاري رسمی انقالب اسالمی بهتبع آن تاريخدارد و به
 ثر بوده و است.أکالمی مت

نگاري هم با وقوع انقالبی دينی و عجين شدن تمام شئون جامعه با دين، ساحت تاريخ
جهانی آميخته با باورهاي دينی و الهياتی شود. مورخی که زيستدر پيوند با دين تعريف می

نگرد. از ديدگاه ر ارتباط با يکديگر مینگاري هم به تاريخ و الهيات ددارد در عرصة تاريخ
ها و وقايع تاريخی وجود دارند که جريان ايمورخ باورمند، نيروهاي فراتاريخی و فروتاريخی

زنند. در نگاه اين مورخان، تاريخ صحنة اعمال قدرت و نفوذ خداوند است و مشيت را رقم می
ر صورت وجود شرايط الزم، نصرت و ها غلبه دارد و اوست که داو بر خواست و ارادة انسان

کند. مورخی که وظيفه روايت انسانی، طبيعی و ها میياري خود را شامل حال انسان
مند تاريخ را با استفاده از مدارک و اسناد تاريخی بر عهده دارد، در روايت انقالب قاعده

دغدغه مورخ در اين  کند.اسالمی اين رويداد را در پيوند با باورهاي الهياتی خود توصيف می
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گذار انقالب به تاريخ، در آثار دفاع از باورهاي الهياتی است. رويکرد معنوي و الهياتی بنيان
نگاري انقالب تأثير هاي نظري تاريخپردازانی چون علی شريعتی، بر بنيانکنار افکار نظريه

ی و الهياتی و مفاهيم هاي فراتاريخی، فراطبيعجاي گذاشت. تاريخ انقالب با گزاره مهمّی بر
هاي بنيادين مذهبی مانند شهادت و وقايعی چون واقعة کربال و قيام امام حسين، و مؤلفه

نگاري انقالب رسوخ کرد. اين رويکرد در روايت شد و رويکرد و بينش کالمی در جان تاريخ
سسات دولتی به شکل ؤطور مشخص توسط برخی نهادها و منگاري رسمی بهتاريخ

 شود.اي تبليغ و ترويج میهگسترد
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 های مسلمان در استقبال از راهبرد مصالحه با اشراف ایرانیسیاست عرب
 1جهان زهرا

  ۲پورمحمدتقی ایمان

 چکیده
رجيح تتر مواقع هاي مسلمان در بيشبررسی اخبار فتوح، حاکی از آن است که فرماندهان سپاه عرب

ورند. آميز به دست آجاي جنگ از طريقِ عقد قراردادهاي صلحدادند تسلط بر سرزمين ايران را بهمی
 نگی و حتیجو رعاياي آنان با وجود داشتن سابقة هاي مختلف به اشراف ايرانی جهت، به شکلبدين

اين سياست،  نشستند. با توجه به تکراردادند و پاي ميز مذاکره با آنان مینقض پيمان و شورش، امان می
نظامی عرب به در پيش گرفتن اسیهايی در ترغيب نخبگان سيهشود که چه انگيزمطرح می اين پرسش

هاي وسط عربتيران اف ايرانی وجود داشت؟ هرچند رويداد بزرگ فتح اراهبرد مصالحه و سازش با اشر
وهشی اکنون پژپژوهان قرار گرفته است؛ اما تمسلمان از زواياي گوناگون مورد بحث و تحليل تاريخ

ن آالش بر ضر، تدر پاسخ به پرسش موردنظر، صورت نگرفته است. لذا در جستار حا یجامع و مستقل
 ه پرسشتوصيفی بليلیاول و با استفاده از رويکردي تاريخی و روشِ تحنابع دستاست تا با تکيه بر م

ر ددهد که عواملی همچون تسهيل پيشروي سپاهيان عرب ها نشان میمذکور، پاسخ داده شود. يافته
ا بف ايران ها و اعتراضات در نواحی مختلکاهش مقاومت ،هاي حکام محلیسرزمين ايران با مساعدت

انی در شراف ايراز نيروي نظامی ا استفاده ،هاي بزرگ محلیاز نفوذ قومی و اعتبار خاندان استفاده
اداره  ساالران و دهقانان ايرانی دريوانداستفاده از دانش و تجارب  ،هاي داخلی قبايل عربدرگيري

ها از راهبرد نظامی عربآميز و استقبال نخبگان سياسیدر انعقاد عقد قراردادهاي صلح ،نواحی متصرفی
 مصالحه و سازش اشراف ايرانی در فتح سرزمين ايران مؤثر بوده است. 

هاي نخست اسالمی، فاتحان عرب، اشراف ايرانی، مصالحه و سازش، ايران، سده :واژگان کلیدی
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The Policy of Muslim Arabs in Welcoming the 
Reconciliation Strategy with Iranian Elites 

Zahra Jahan1 

Mohammad Taghi Imanpour2 

 
Abstract 

An investigation of the Fotouh news indicates that the commanders of 

the Arab Muslim Corps in most cases preferred to gain control over the 

land of Iran through the conclusion of peaceful agreements instead of 

war. For this reason, in different ways, they gave immunity to the Iranian 

nobles and their subjects, despite having a history of war and even 

violation of the treaty and rebellion. They sat at the negotiating table 

with them. Considering the repetition of this policy, this question is 

raised, "what were the motivations in persuading the Arab political-

military elites to adopt a strategy of reconciliation and compromise with 

the Iranian elites?" Although the great event of conquest of Iran by the 

Muslim Arabs has been discussed and analyzed by the historians from 

various angles, no comprehensive and independent research has been 

done to answer the question. Relying on the first-hand sources and using 

a historical approach and an analytical-descriptive method, the author 

tries to answer this question. The findings show that factors such as 

facilitating the advances of the Arab armies in Iran with the assistance of 

the local rulers, reducing resistances and protests in different areas of 

Iran by using the ethnic influence and prestige of the big local families, 

using the military force of the Iranian elites in the internal conflicts of 

Arab tribes, and using the knowledge and experiences of the Iranian 

bureaucrats and peasants in governing the occupied areas have been 

effective in concluding peaceful contracts. It was also the reason for the 

Arab political-military elites’ inclination to adopt the strategy of 

reconciliation and compromise with the Iranian nobles in conquering the 

land of Iran. 

Keywords: Iran, First Islamic Centuries, Arab Conquerors, Iranian 

Nobles, Reconciliation and Compromise, Motives of the Arabs. 
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 مقدمه

هاي مسلمان، گرفته پيرامون رويداد فتح سرزمين ايران توسط عربصورت مطالعات
حاکی از آن است که اشراف ايرانی هرچند بر طبق تمايالت بومی و منافع شخصی خود، 

عنوان عنصر بيگانه، خوش ها نبودند و حضور آنان را در منطقه بهحاضر به پذيرش عرب
ورزي آنان در دفع دشمن و حفظ جايگاه و ر بود؛ اما سياستنداشتند و بر ايشان ناگوا

ها و اهداف سياسی، نظامی، که برخی انگيزهامتيازات پيشين خود، متفاوت بود. چنان
اجتماعی و امنيتی همچون اضطرار در حفظ و تأمين امنيت جان خود، زنان و فرزندان و 

حفظ مال و مناصب  ،هااجم عرباهالی منطقه از کشتار، اسارت و تعرض توسط نيروي مه
پيشين و يا کسب جايگاه مناسبی در نظام جديد به سبب نااميدي و يا ناکامی در اتخاذ 

ها در حذف رقباي گيري از نيروي نظامی عرببروز اختالفات داخلی و بهره ،رويکرد نظامی
اف ايران به اي از اشرد دستهشسبب  دقوايگرايی براي گذر از بحران و تجدواقع ،ديرينه

تر در اين زمينه را آورند )شواهد و توضيحات بيشها روي راهبرد مصالحه و همکاري با عرب
از  (. در مقابل، خلفا و فرماندهان سپاه عرب69-53: 1398بنگريد در: جهان و ديگران، 

همان آغاز يورش به سرزمين ايران از پيشنهادهاي مصالحه، حفظ و ابقاي حاکمان محلی در 
هاي مکررشان هاي طوالنی و عهدشکنیحتی پس از مقاومت ،مناطق تحت نفوذشان ةادار

هاي فتوح، آشکار مستقيم به منابع و بازخوانی روايت ةکه با مراجعاستقبال کردند. چنان
هاي فراوان و نااميد ها، جنگها پس از محاصرهنامهگردد که در موارد فراوانی اين صلحمی

ها به رگان محلی از دفاع و مقاومت در برابر تجاوز و دستبرد عربشدن اشراف و بز
توان از والی خوزستان با نامِ هرمزان ياد کرد سرزمينشان منعقد شده است. براي مثال، می

که با وجود حضور در نبرد قادسيه و ايستادگی سخت در دفاع از قلمرو خود در اهواز؛ اما پس 
ديگر، موافقت  ة(. نمون1885-5/1883: 1375د )طبري، ها صلح کراز چند شکست با عرب

ها از درخواست مصالحه حاکم همدان به نامِ خسروشنوم پس از شکست فرمانده سپاه عرب
توان (. همچنين می9/20: 1371اثير، ؛ ابن1954 /5: 1375وي در نبرد نهاوند است )طبري، 

ها پس از با عرب هاي بزرگ مذهبی استخر و سيستانبه صلح و سازش شخصيت
؛ تاريخ سيستان، 258-257: 1372اعثم، ؛ ابن5/2008: 1375هاي نظامی )طبري، شکست

هاي وي شکنیهاي متعدد خاتون بخارا با فرماندهان عرب و پيمان( و صلح82 -80: 1366
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نشين منطقه اشاره کرد )بالذري، پس از رسيدن سپاهيان کمکی اميران شهرهاي ترک
که طبري نيز پيرامون چگونگی (. ضمن اين57، 54-52: 1363؛ نرشخی، 165-166: 1364

يک از مردم سواد، پيش از با هيچ»نويسد، هاي نواحی سواد در عراق مینامهانعقاد صلح
 (. 1512 /5: 1375)طبري، « که جنگی رخ دهد، پيمان در ميان نيامدآن

ازات از يکسري امتي سپاهيان عرب راهايی، ها و عهدنامهکه چنين سازشبا توجه به اين
ان و وال فراوآمد، مانندِ تصاحب امالک و اماقتصادي متداول که از طريق جنگ به دست می

رخی از ساخت و از طرفی با توجه به نظر ببه اسارت گرفتن نيروهاي محلی محروم می
تر در پی يشب بها از فتح ايران که معتقدند سپاهيان عراهداف عرب ةپژوهان دربارتاريخ

 و)جهان  سالمااعمال حاکميت و تأمين نيازهاي مادي خود بودند تا دعوت مردم به دين 
تار حاضر اين است که (، پرسش جس41-3: 1399آذر، ؛ ترکمنی129-109: 1398ديگران، 

 صالحهمهاي مسلمان در اتخاذ راهبرد سازش و نظامی سپاه عربهاي نخبگان سياسیانگيزه
مين ها به سرزربف ايرانی در فتح سرزمين ايران چه بوده است؟ اگرچه لشکرکشی عبا اشرا

بينی آنان بر سربازان ايرانی و فروپاشی سلسله ساسانی پيشهاي غيرقابلايران و پيروزي
پژوهان ز تاريخري ايکی از رويدادهاي مهم تاريخ اين سرزمين است که از ديرباز، ذهن بسيا

است؛ اما  ر گرفتهقرا شته و بارها از زواياي گوناگون مورد بحث و تحليلرا به خود مشغول دا
ه است. گرفتنتاکنون ارزيابی جامع و مستقلی پيرامون پرسش اساسی جستار حاضر صورت 

ها عرب وحاتعوامل و اهداف غيردينی، عدم مشروعيت دينی فت ةعنوان مثال در زمينبه
پور، يماناهاي مشترک زهرا جهان، محمدتقی الهتوان به مقازجمله در سرزمين ايران می

هاي ربوزي عجايگاه عوامل غيردينی در پير»حسين مفتخري و جواد عباسی تحت عنوانِ 
ي يا تهاجم اعراب مسلمان به ايران: عمليات جهاد»و « مسلمان در فتح ايران

واکاوي » فرد تحت عنوانِبگی و اميرعباس مهدويمقاله مشترک علی حسن ،«کشورگشايی
آذر با ین ترکمنرويمقاله پ ،«حديثیبيت به فتوحات صدر اسالم با رويکرد تاريخیديدگاه اهل

 اشاره کرد. « هاي ناعادالنهارزيابی ماهيت فتح بر اساس نظريه جنگ»نامِ 

 ةهاي برجستويژه اشراف و خاندانهاي متفاوت ايرانيان بهسرنوشت و واکنش ةدر زمين
نوري با نامِ توان از رساله دکتري سرور خواجهر مواجهه با سپاهيان عرب میايران باستان د
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مشترک حميدرضا  ةمقال ،روحانيون زرتشتی در مواجه با اسالم تا پايان قرن سوم هجري
مقاله مشترک  ،«واپسين ساسانيان در تخارستان و چين»پاشازانوس و احسان افکنده با نامِ 

هاي هرمزان مهرگانی در برابر تحليل مقاومت»ر کجباف با نامِ اکبالدين گيالنی و علینجم
تعامل بقاياي ارتش ساسانی با نيروهاي »فر با نامِ مقاله باقرعلی عادل ،«اعراب مسلمان

مقاله  ،سرداران ايرانی و اعراب در شامگاه ساسانيانپويا با نام کتابِ حميد کاويانی ،«اسالم
کتاب  ،«ن ايرانی در سپاه قبايلی عرب در سده نخست هجريجنگاورا»فرد با نامِ ناظميان

ستيز و سازش؛ زرتشتيان مغلوب و مسلمانان غالب جمشيد کرشاسب چوکسی تحت عنوانِ 
جامعه ايرانی در »مقاله حسين مفتخري با عنوانِ  ،هاي اسالمیدر جامعه ايران نخستين سده

تعامل طبقات اجتماعی ايران عهد »مِ مقاله اصغر فروغی با نا ،«مواجهه با اعراب مسلمان
پور و محسن معصومی مقاله مشترک زهره دهقان ،«ساسانی با اعراب مسلمان در فتح ايران

نقش ايرانيان در فتح ايران به دست اعراب از آغاز تا پايان سده نخست هجري »با نامِ 
 نام برد. « قمري

 ن عربها با فاتحامصالحه ايرانی جاد همکاري وهاي مؤثر در ايهمچنين پيرامون انگيزه
اجتماعی -هاي سياسیانگيزه»مشترک زهرا جهان و ديگران تحت عنوان  ةتوان به مقالمی

ک محسن و مقاله مشتر« ايرانی در مصالحه با اعراب مسلمان امنيتی اشراف-و نظامی
ی ينهاي اقتصادي و دانگيزه»معصومی، حسين بياتلو و محمد نورمحمدي تحت عنوان 

د از اشاره کرد. هرچن« هاها در قرن نخست بر اساس عهدنامهايرانيان در مصالحه با عرب
هاي ها و آگاهیتوان دادههاي تاريخی میالي اين آثار و برخی ديگر از منابع و پژوهشبهال

ها ها و آگاهیارزشمندي پيرامون موضوع اصلی پژوهش حاضر به دست آورد؛ اما اين داده
همين امر،  هايی همراه کرده است.اکنده است که درک شفاف موضوع را با دشواريچنان پر

رانه ي و نوآوبخشد و از طرفی بر جنبه ابتکاراهتمام به بررسی دقيق موضوع را ضرورت می
کهن و  ز منابعده اپژوهش حاضر، داللت دارد. درهرحال، در ادامه تالش خواهد شد با استفا

ها با اشراف، عرب به داليل احتمالی در پيش گرفتن راهبرد مصالحه تحليلیبا شيوه توصيفی
 ه شود.هاي بزرگ ايرانی پرداختحکام و خاندان
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 تسریع و تسهیل پیشروی سپاهیان عرب در سرزمین ایران با مساعدت .1

 ها حکاب محلی در شناسایی راه

 و همکاري گستردهازش سهاي ايران بدون ها در فتح ايالتترديد، کاميابی عرببی
هاي دهد که اين کمکپذير نبوده است. زيرا شواهد تاريخی نشان میاشراف ايرانی امکان

گر از هاي نظامی برخی ديحکام محلی در بسياري از موارد موجب شکسته شدن مقاومت
 ياشدهرهکه نشان دادن راه مخفی ورود به شهرهاي محاصاشراف ايرانی شده است. چنان

د شها نها به اين شهرها و فتح آشتر، نيشابور و گرگان منجر به ورود عربنظير شو
؛ 282: 1372اعثم، ؛ ابن159، 136، 95-94: 1364 ؛ بالذري،166-165: 1383)دينوري، 

وقاص در نبرد نيز سعدبن ابی نيازاشيکه پ(. چنان203-202: 1375، يشابوريحاکم ن
ز اه آن را بهاي فيل و چگونگی امکان ضربه زدن یهاي الزم در مورد ويژگقادسيه، آگاهی

هاي سپاه ايرانی نمود )طبري، ها و فيلبانها به دست آورد و اقدام به نابودي فيلخود ايرانی
 ز طريقاعمق دجله ( و يا در فتح مدائن از طريق آگاهی يافتن از قسمتِ کم5/1729: 1375

 حاصره کنداز دجله عبور دهد و شهر را ما ها توانست نيروهاي خود رگروهی از ايرانی
توان به هاي داوطلبانه مذکور مینين افزون بر همکاري(. همچ854 /6-4: 1386)مقدسی، 

اره کرد. اي از اشراف ايرانی با فرماندهان سپاه عرب اشهاي اجباري پارهمواردي از همکاري
ی را به ی امان داد که راهنمايرزبان شهر انبار به شرطبن حارثه به معنوان مثال، مثنیبه

 (.4/1624: 1375؛ طبري، 148-147: 1383همراهش بفرستد تا راه را نشان دهد )دينوري،

سري امتيازات ها را از يکهايی اگرچه عربها و عهدنامهدرهرحال، چنين سازش
و آمد مانندِ تصاحب امالک و اموال فراوان اقتصادي متداول که از طريق جنگ به دست می

ها اعم کرد؛ اما نخبگان سياسی و نظامی عرببه اسارت گرفتن نيروهاي محلی محروم می
 توانستند در قبال سازش و مصالحه با اشراف ايرانی به فتحاز خلفا و فرماندهان سپاه می

ها با مناطق مختلف ايران آشنايی کافی نداشتند؛ اما تر ساير مناطق بپردازند. زيرا عربآسان
هاي حکام محلی در توانستند از مساعدتآميز میعقد قراردادهاي مسالمت از طريق

ها و امکانات ديگر مناطق در روند فتح ساير مناطق، بهره گيرند. در تأييد ادعاي شناسايی راه
توان به تأکيد فاتحان عرب بر گنجاندن شروطی چون خبرگيري و خبررسانی مذکور می
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هاي مالی و ها و بازارها، کمکها، پلهم، نشان دادن راهازجمله رساندن اخبار تحرکات م
پشتيبانی همچون ساختن پل، رساندن غذا، پذيرايی و مهمانی و همکاري نظامی از طريق 

هاي منعقد شده با حکام نامهها و ساختن ابزارهاي نظامی در مفاد صلحپيوستن به سپاه عرب
؛ طبري، 160، 11، 8، 5: 1364؛ بالذري، 148، 147: 1383محلی ايران اشاره کرد )دينوري، 

 (. 1982، 1981، 1977، 1965، 1675، 5/1665؛ 1625، 4/1624: 1375

 ةها به سياست ابقاي حکام محلی در اداررسد روي آوردن عربهمچنين به گمان می
ند و ماعی بودشد تا با حضور آنان که هم در منطقه داراي نفوذ اجتنواحی متصرفی سبب می

کردند، ديگر تر عمل می، سنجيدهازنظر سياسی و اداري به دليل داشتن آگاهی و تجربه هم
ها به عرب اين ونيازي به حکمرانان عرب و اسکان نيروي نظامی در مناطق مفتوحه نباشد 

تر نمايند. لذا به داد که تمام نيرويشان را صرف جنگ و فتح نواحی بيشفرصتی می
ض حتی نق جنگی و ةجود داشتن سابقوف ايرانی و رعاياي آنان با هاي مختلف به اشراشکل

بن شاهک رهبر شورشی توان از ماهکدادند. براي نمونه میپيمان و شورش، امان می
مارده گتخر فارس در عصر خالفت عثمان ياد کرد که پس از سرکوب، مجدد به حکومت اس

مانرواي سلسله چهارمين فر ،د هرمزتوان از وندا. همچنين می(281: 1372اعثم، شد )ابن
براي بيرون راندن  ق166ياد کرد که با وجود شورش بزرگی که در سال  ،قارن در طبرستان

ه قتل بنان را سلمامسلمانان در اين منطقه آغاز کرد و شماري از نواب و امراي خليفه و م
را تا  خود ةسنگين، سلطهاي که سپاهيان عباسی توانستند با لشکرکشیرساند؛ اما پس از اين
قا شود. خود اب در مقام به وي اجازه داده شد که به وطن برگردد و يزودحدي تجديد کنند به
ا زمان الرشيد نيز انجام داد تهايی که در عصر خالفت هادي و هارونوي با وجود نافرمانی

؛ 62-60: 1345مرگش در عصر خالفت مأمون همچنان بر مقام خود باقی ماند )مرعشی، 
 (.189، 183: 1320اسفنديار، ابن

ها و اعتراضات با استفاده از تمکن مالی و نفوذ اجتماعی کاهش مقاومت .۲

 حکاب محلی

مناطق تحت نفوذ خود  ةها با حفظ و ابقاي حاکمان محلی در اداررسد عرببه نظر می
اي طور فزايندهی بههاي دريافتتوانستند ضمن تأمين نيازهاي مادي خود از طريق مالياتمی
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هاي محلی بکاهند. همچنين از اين از شدت و تعداد منازعات ميان دو طرف و شورش
به استحکام سلطه سياسی  جادشدهيتوانستد در قبال حفظ آرامش و امنيت اها میطريق، آن

خود در نواحی متصرفی بپردازند. زيرا در غير اين صورت، اشراف ايرانی با برخورداري از 
ها فراهم توانستند کانون مقتدري براي مقاومت عليه عربتبار محلی و دودمانی خود میاع

ها در منطقه هاي خود از گسترش سريع قدرت عرببازيها و جانآوردند و با رشادت
گيري از قدرت مادي و معنوي خود جلوگيري کنند. به ديگر سخن، اشراف ايرانی با بهره

را به  ها عليه نيروهاي مهاجم و فاتح عرباي نظامی ايرانیهتوانستند رهبري حرکتمی
دهی کنند و يا تحريک به دست گيرند و در مناطق مفتوحه، گروهی را براي قيام سازمان

توان از يک حرکت وسيع که اندکی بعد از فتح خراسان در شورش کنند. براي نمونه می
ها به پا شد، ياد کرد. رهبر کميت عربق در مناطق قهستان و نيشابور عليه حا32حدود سال 

اين ناراضيان، شخصی به نام قارن بود که با تحريک اهالی شهرهاي طبسين، بادغيس، 
: 1349فقيه همدانی، حاکميت پيشين خود را داشت )ابن يريگهرات و قهستان، اميد بازپس

توان به می(. همچنين 229-9/227: 1371اثير، ؛ ابن2172-5/2171: 1375؛ طبري، 151
اقدامات اسپهبد خورشيد و ونداد هرمز ازجمله حکام محلی طبرستان در کشتن بسياري 

هايی که عامل خراج در منطقه پس از فتح شده بودند، اشاره کرد )طبري، مسلمانان و عرب
 (. 185-183: 1320اسفنديار، ؛ ابن4735 /11: 1375

رعت پيشروي سپاه عرب در فتح هاي اعتراضی، از سبديهی است که با چنين حرکت
نظامی بسياري براي سرکوب چنين  ةشد و آنان ناگزير به صرف هزينمناطق، کاسته می

که بررسی اخبار فتوح، حاکی از آن است در بعضی مناطق که گشتند. چنانهايی میحرکت
ها تا اشراف ايرانی به مقابله نظامی و تحريک رعاياي خود به شورش روي آورده بودند، عرب

فارس که پايگاه  ةکه به گواه منابع، منطقها اسير تثبيت موقعيت خود بودند. چنانمدت
روحانيان  ژهيواعتقادي و خاستگاه ساسانيان بود به رهبري و تحريک بزرگان منطقه به

که بالذري،  ياگونهها را از خود نشان داد. بهها و مقاومتزرتشتی، شديدترين واکنش
يی از ايالت فارس را از جهت سختی کار و کسب غنائم، همانند نبرد قادسيه هاتصرف بخش

عنوان مثال، شهر استخر در ايالت فارس به مدت يک (. به143: 1364دانسته است )بالذري، 
اعثم، ماه در برابر نيروهاي عرب مقاومت کرد و پس از فتح، چندين بار شورش کرد )ابن
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هاي ( و بررسی2111، 2008 /5: 1375؛ طبري، 145: 1364؛ بالذري، 281، 260: 1372
صورت گرفته، حکايت از آن دارد که فتح سراسر ايالت فارس، ده سال به طول انجاميد 

فتح خوزستان اشاره کرد که به سبب  يکندتوان به(. همچنين می33: 1381)چوکسی، 
دو سال به درازا  و خاندانش، حدود ،از حکام محلی خوزستان ،هاي سخت هرمزانمقاومت

جناح راست سپاه ايران در جنگ قادسيه بود، پس از شکست يافتن  ةکشيد. وي که فرماند
اش در نبرد قادسيه به قلمروي موروثی خود در اهواز خود و ساير متحدان سياسی و نظامی

ها به سرزمينش با برخورداري از اعتبار دودمانی و گريخت و براي سد کردن پيشرفت عرب
منابع، هشتاد نبرد را  ةکه به گفت ياگونهی، کانون مقتدري براي مقاومت فراهم آورد. بهمحل

ها سامان داد و در تاريخ فتوح، نامی درخشان از خود به جا گذاشت در شوشتر در مقابل عرب
 (.8/384: 1371اثير، ؛ ابن5/1897: 1375؛ طبري، 138-133: 1364)بالذري، 

به سياست حفظ و ابقاي  رسد در اغلب مواردي که فاتحان عرب، به نظر میاين با وجود
توانستند از نفوذ مادي و معنوي آوردند، میمناطق مفتوحه روي می ةحاکمان محلی در ادار

هاي نظامی خود بهره گيرند. به ديگر سخن، هاي محلی و هزينهآنان در کاهش مقاومت
تر در مطيع م محلی، امکان توفيق بيشقدرت به حکا يهايبا اين واگذار فاتحان عرب

عنوان ها بههاي محلی را داشتند. زيرا حضور عربداشتن زيردستان و کاهش شورشنگه
شد ها ناگوار باشد؛ اما ابقاي حاکمان محلی سبب میتوانست براي ايرانیعنصري بيگانه می

م را نشان ندهند و حکومتی حساسيت الز ةهاي مردم ايران نسبت به تغييرات عمدکه توده
ها تر بپذيرند. لذا عربصورت تابعيت ظاهري هم که شده، راحتها را ولو بهحاکميت عرب

عنوان ابزاري در جهت اطاعت اهالی و تثبيت توانستند از نفوذ اجتماعی حکام محلی بهمی
ناِم توان به نقش والی آذربايجان به سلطه و حاکميت خويش، سود جويند. براي نمونه، می
ها اشاره اهالی اين سرزمين با عرب ةاسفنديار، پسر فرخزاد اسپهبدانی در پايان دادن به منازع

کرد. به گزارش منابع، وي پس از شکست نظامی در برابر سپاهيان عرب به بُکَيربن عبداهلل، 
دهد که اگر خواهان صلح و فتح آسان اين سرزمين ها چنين پيشنهاد میسپاه عرب ةفرماند

ها صلح نکنم يا نيايم به مردم آذربايجان اگر من از طرف آن»است، او را زنده نگه دارد. زيرا 
ترتيب، با بدين«. ها در حصار بماندهاي اطراف روند... مدتجاي نمانند و سوي کوهستان

ها مسلط اسفنديار با بکيربن عبداهلل، همه مناطقی از آذربايجان که اسفنديار بر آن ةمصالح
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: 1371اثير، ؛ ابن1/380: 1389؛ مسکويه، 5/1979: 1375ها شد )طبري، د، تسليم عرببو
9/39-40.) 

های استفاده از نیروی نظامی اشراف ایرانی در کارزار رتوح و درگیری. ۳

 داخلی

ها به ايران، شماري آيد از همان آغاز يورش عربهاي منابع برمیگونه که از گزارشآن
ين سرزمين با درک موقعيت و شرايط موجود، دست از مقاومت کشيدند و از اشراف نظامی ا

آنان در گرماگرم نبرد قادسيه  خود را به نيروهاي عرب، تسليم کردند. ظاهراً نخستين گروه
ها شدند ضعف و هزيمت بر لشکريان ساسانی عارض شد، خواستار تعامل با عرب کهیهنگام

توان به ماجراي پيوستن (. همچنين می5/1741 :1375؛ طبري، 41-40: 1364)بالذري، 
شهر شوش حدود سال  ةها در هنگام محاصرسياه و سيصد تن از همراهانش به سپاه عرب

؛ 1/357: 1389مسکويه، ؛ 1905-5/1904: 1375؛ طبري، 130: 1364ق )بالذري، 16
ان عرب تسليم ( و يا نيروهايی که در هنگام فتح قزوين به رزمندگ8/392: 1371اثير، ابن

(. از 343 /4: 1995؛ ياقوت حموي، 122-121: 1349فقيه همدانی، اشاره کرد )ابن شدند،
دوم با همه تعصبات و  ةهاي منابع، حکايت از آن دارند که خليفطرفی، گزارش

روند  ةفرماندهان خود اجازه داد براي ادام ةهاي قومی و نژادي که داشت به همگيريسخت
ايرانی استفاده شود و نيروهاي موردنياز خود را  ةشدميو مهارت جنگاوران تسل فتوح از تجربه

هاي که پس از خبردار شدن از خواسته(. چنان5/1855: 1375از ميان آنان برگزينند )طبري، 
صد تن از همراهانش، وي به ابوموسی اشعري دستور داد بر مبناي سوابق نظامی سياه و سی

ترين مبلغی که تا آن ها تعلق گيرد که به گزارش طبري، بيشي به آنها، باالترين مقررآن
-1905 :ها نيز داده شد )همانهاي عرب پرداخت شده بود به آنزمان به مردي از عشيره

ها پيوسته بودند، پارسی که به عرب ة(. حتی به دستور عمر، جزيه از بخشی از اساور1906
رسد اين مالحظاتی (. به نظر می231: 1408وعبيد، ؛ اب1982، 5/1855برداشته شد )همان، 

که عمر و ديگر خلفا و فرماندهان عرب در جذب و پذيرش اشراف نظامی ايران در ايام فتوح 
رفتاري خواستند با نشان دادن خوشتر به اين دليل بوده است که میکردند، بيشاعمال می

نيروهاي نظامی فراهم سازند و با جذب به دشمنان ديروز خود، زمينه را براي پيوستن ساير 
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(. زيرا تلفات 178: 1386اين عناصر، کمبودها و نياز سپاهيان خود را برطرف کنند )شيمادا، 
هاي خونين بين قبايل عرب موجب کاهش تعداد پرشمار انسانی در کارزار فتوح و درگيري

 نيروهاي عرب و توان رزمی قبايل درگير شده بود. 

، از ديرباز شماري از قبايل عرب براي تقويت توان نظامی خود، بر اساس بر اينافزون 
هاي فرار بتوانند تهاجم آوردند که در معرکهپيمان روي میسنت حلف و جوار به جذب هم

 :Landau-Tasseron, 2006شبيخون دشمن برآيند ) ةاز عهد یخوبرقيب را دفع کنند يا به

را براي آنان فراهم کرد و جنگاوران ايرانی در کانون  ( که فتوح اسالمی چنين فرصتی6-31
هاي قبايل عرب در عراق، خواه در وضعيت توجه قبايل عربی قرار گرفتند. زيرا درگيري

گيري از توان رزمی جنگاوران ايرانی که در دفاعی و خواه در وضعيت تهاجمی، نياز به بهره
(. 22: 1395فرد، کرده بود )ناظميانچندان تيراندازي و سوارکاري، مهارتی باال داشتند، دو

رسد، فاتحان عرب با درک توانايی و کاردانی جنگاوران ايرانی حاضر به به گمان می رونيازا
پذيرش تمامی شروط آنان در مصالحه شدند تا با جذب اين عناصر بر توان و اقتدار دفاعی و 

نين بين قبايل عرب بيفزايند. در هاي خوتهاجمی خود در کارزار فتوح و همچنين درگيري
توان به مشارکت اسواره در فتح مناطق داخلی ايران ازجمله ياري به تأييد ادعاي مذکور می

هاي نظامی (؛ کمک41: 1364فرماندهان سپاه عرب در جنگ مدائن و جلوال )بالذري، 
پيشرفت نظامی ها در هزارنفري از ايرانیحيان نبطی ايرانی در رأس يک گروه هفت يا ده

(، پيکار فرزند يکی 39000، 9/3866 :1375خراسان و ماوراءالنهر )طبري،  ةها در منطقعرب
ها به نامِ براءبن حازب و نقش از اسواران قزوين به نام عازب در رکاب فرمانده سپاه عرب

 ( و يا گزارش122: 1349فقيه همدانی، گزاري ديلميان و گشودن زنجان )ابنوي در خراج
هاي داخلی با دينوري از حضور جنگاوران ايرانی در سپاه مختار ثقفی و ياري به وي در جنگ

 (. 339: 1383امويان اشاره کرد )دينوري، 

ساالران ایرانی در اداره استفاده از تشکیالت، دانش و تجارب دیوان .4

  نواحی متصرری

گيري از نيروهاي و بهرهرسد نيازمندي فاتحان عرب به تشکيالت ديوانی به نظر می
ها و محلی براي رسيدگی به مسائل مالی و اداري مناطق مفتوحه از ديگر انگيزه ةباتجرب
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داليل آنان در استقبال از درخواست مصالحه و همکاري برخی از اشراف ديوانی / دبيران 
حکومتی  ةهاي سرزمين حجاز تا قبل از ظهور اسالم، فاقد تجربايرانی بوده است. زيرا عرب

بودند. پس از تشکيل حکومت اسالمی در مدينه نيز چنين حکومت مرکزي ازنظر 
ساالري بسيار ساده و بسيط بود و امور حکومتی در حد الزم و متناسب با وضعيت ديوان

که در عصر پيامبر و خالفت ابوبکر تدوين  صورتني. بدآمدیجنگی و نظامی به اجرا درم
ها با ملوک و سران قبايل و کارهاي و مصرف زکات، جزيه، مکاتبه آوريها، جمعنامهپيمان

ها و برداري و بايگانی مکاتبه، بدون هرگونه تشريفات ديوانی مثل نسخهدستنيديگر ازا
قلمرو حکومت اسالمی که  ة(؛ اما با توسع45: 1389شد )رضايی و ديگران، اسناد انجام می

که تشکيالت  شد مشخص جيتدرم صورت گرفت بهبه دنبال فتوح در قلمرو ساسانی و رو
قلمرو رو به گسترش اسالمی  ةها از ظرفيت و توان الزم براي ادارحکومت عرب ساده

 برخوردار نيست. 

امور مناطقی که ازنظر  ةبه بيانی ديگر، با گسترش فتوح، فاتحان عرب به پيچيدگی ادار
راتب، باالتر از آنان بودند، پی بردند. از مسطح تمدنی و فرهنگی و نيز مناسبات اقتصادي به

ويژه ثبت و ضبط ها درآمدهاي ناشی از خراج و جزيه بهطرف ديگر، مقياس محاسبه
مناسبات مالی ميان حکومت اسالمی و رعاياي آن در مناطق مفتوحه، بسيار فراتر از توان و 

ود. در چنين منصبان سپاهی و تشکيالت آن حکومت باستعداد اداري و ديوان صاحب
حل هاي پيشين، بهترين راهشرايطی، سرمشق قرار دادن نهادها و تشکيالت مالی حکومت

 ، شرايط الزم براي استفاده از طبقات فرهيخته ملل مغلوب ازجمله دبيران ايرانیرونيبود. ازا
م گشت. امور ديوانی برخوردار بودند، فراه ةداري و ادارکه از تجربه و سابقه مناسبی در ملک

از مصاديق بارز ادعاي مذکور، اقتباس و الگوبرداري فاتحان عرب از نظام و سازمان اداري 
گيري از دبيران ايرانی در ثبت و ضبط امور ديوانی نواحی ها در تشکيل ديوان و بهرهايرانی

ق 16که در سال هاي نخست اسالمی است. چنانالنهرين در سدهمختلف ايران و بين
به نام فيروزان يا پيروز که پدر زادان فرخ بود،  شعبه به کمک يکی از دبيران ايرانیبن مغيره

(. در سال 374 /1: 1389مسکويه، ديوان منظم سپاه را در قلمروي اداري خود تشکيل داد )
هاي هرمزان تصميم به ايجاد چنين ديوانی در ق نيز عمربن خطاب بر اساس راهنمايی20

؛ 402-401: 1383ا ديوان جند يا ديوان عطا ناميده شد )ماوردي، مدينه گرفت که بعده
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(. در 45-44: 1348؛ جهشياري، 374-1/373: 1389مسکويه، ؛ 113: 1350طقطقی، ابن
هاي خراج ساسانی با همان کارمندان بومی در مناطق مفتوحه ايران همانند کنار آن، ديوان

 (. 406: 1383 دادند )ماوردي،میگذشته به کار خود ادامه 

ن آنان هاي مسلمان در صدر اسالم در امور ديوانی و بيگانه بودبر ناآشنايی عربافزون 
( به نظر 45-44: 1348؛ جهشياري، 4: 1353بن جعفر، نسبت به فن و هنر دبيري )قدامه

ها در امور ديوانی، دشواري بديل ايرانیهاي بیرسد عواملی ديگر همچون توانايیمی
ل ها در آموزش و فراگيري اين حرفه، موجب استقباهاي عربهاي فارسی و محدوديتديوان

يري و نر دبهد. زيرا فن و شفاتحان عرب از درخواست مصالحه و سازش دبيران ايرانی 
شنا آها و سنن خاص خود را داشت و مانند هنرها و فنون ديگر، آداب و شيوهنويسندگی به

ر براي ن اممند کسب تجارب زيادي بود که رسيدن به ايشدن با دقايق اين هنر، نياز
 ؛112: 1374پذير نبود )محمدي، دک، امکانو در زمان ان یآسانهاي صدر اسالم بهعرب

 ةها از سابقيرانی(. اين در حالی است که سنت دبيري در بين ا48: 1389رضايی و ديگران، 
د آموخته بودن کان خودنيا ق هنر دبيري را اززيادي برخوردار بود و دبيران ايرانی، فنون و دقائ

، 59: 1345حوقل، ؛ ابن129: 1368ده بود )اصطخري، شها، ارثی و اين کار در برخی دودمان
هاي دبيري نامهکه آموزش دبيران و فراگيري اين حرفه از طريق آيين(. ضمن اين60-61

شتند هاي دبيري را ندان آيينگيري از ايپيش از اسالم بود که فاتحان عرب، امکان بهره
 يران ايرانی حتی آن دسته که ذمی بودند به علت(. لذا دب120-117: 1374)محمدي، 

مور ا ةادار تأسيس دواوين و نهادهاي ديوانی و برخورداري از تجربه ةتوانايی در ادار
 (. 100: 1348اقتصادي، مالياتی در جاي خود ابقا شدند )جهشياري، 

اي از مسائل سياسی و فرهنگ رسد آگاهی دبيران به پارهه نظر میاز سوي ديگر ب
ايرانشهري از ديگر عوامل استقبال نخبگان سياسی عرب از راهبرد سازش و مصالحه 

هاي نخست ساالران ايرانی و تقرب با فراز و نشيب آنان نزد خلفا و حکام عرب در سدهديوان
ها و رؤساي آنان به طرز زندگی منابع، عرب هاياسالمی بوده باشد. زيرا بنا بر گزارش

دادند هاي خود ترجيح میها و عادتاشراف ايرانی گرايش داشتند؛ حتی گاهی آن را بر سنت
خلدون، ؛ ابن43-42: 1320اسفنديار، ابن ؛699، 2/35: 1347؛ مسعودي، 51: 1352)بيرونی، 
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ها بر لشکرکشی و سلطه عرب (. بر همين اساس، دبيران ايرانی که پيش از1/339: 1336
و رويدادهاي مهم دربار شهرياران ساسانی را بر  ةثبت وقايع روزان ةسرزمين ايران، وظيف

ورز، اهل علم و عنوان يکی از طبقات واالمقام، انديشهعهده داشتند، در عصر اسالمی نيز به
رفتند )جهشياري، گآگاه به تاريخ عصر خود، مورد توجه حاکمان و انديشمندان عرب قرار 

مهارت و کفايت رقيب بودن دبيران ايرانی در امور مالی و (. افزون بر آن، بی52-54: 1348
شان در توسعه و تري براي حضور و تأثيرگذاريفرصت بيش 1نظير آنان در امر کتابت،بی

که زيادبن ابيه به هنگام نمود. چنانهاي مسلمان فراهم میتشکيالت ديوانی عرب
کرد و در تشکيالت ديوانی و ها در امور ديوانی اعتراف میيتش بر عراق به تبحر ايرانیحاکم

ها را بر برداري از نامهگيري از کاتبان ايرانی در نسخهتحت نفوذ خود، بهره ةاداري منطق
( و در اين دوره، يکی از دبيران مشهور 2/168: 1362داد )يعقوبی، کاتبان عرب ترجيح می

نام زادان فروخ را مأمور جبايت خراج عراق و انجام امور اداري مربوط به آن کرد  ايرانی به
(. اين فرد، تا بدان حد در جايگاه و مقام خود تثبيت شده بود که تا 54: 1348)جهشياري، 

بن يوسف ثقفی بر منصب خود باقی ماند و در رأس ديوان عراق که به امارت حجاج ةدور
( و با 68: 1348؛ جهشياري، 60: 1364د، جاي داشت )بالذري، شزبان پهلوي نوشته می

توجه به اهميت و پيچيدگی اين دستگاه مهم، دبيران ايرانی بسياري زيردست او فعاليت 
بن ربيع ة، پسر عبدالرحمن سيستانی بود که پدرش در حملداشتند. مشهورترين آنان، صالح

تميم در بنی ةدرآمد و به بردگی زنی از قبيلق به اسارت 31ق يا 30زياد به سيستان در سال 
بصره فروخته شد. وي در بصره به ديوان زيادبن ابيه و پسرش عبيداهلل راه يافت و در روزگار 

: 1366نديم، فروخ به فعاليت مشغول شد )ابنامارت حجاج، در ديوان خراج، زيردست زادان
 (. 60: 1364؛ بالذري، 120: 1414بن خياط، ؛ خليفه442-443، 21

عباسی  منصبان ديوانی در دورهشايان ذکر است که ترقی و اهميت واقعی اين صاحب
تر از ها به مقياس وسيعهاي اداري ايرانیعباسی، تقليد از نظام و سازمان بود. زيرا در دوره

هاي اشرافی دار بودن خلفاي عباسی به خانداناموي صورت گرفت. از سوي ديگر، وام ةدور

                                                           
آن  کردند. ازن ايرانی در امر کتابت به حدي بود که برخی از اديبان عرب نيز به اين امر اعتراف میکفايت دبيرا درواقع، مهارت و .1

ستايش مانند سبک دبيران ايرانی در علم سبکی شايسته و قابل»زبان در اين زمينه، چنين گفته است: عرب ةجمله جاحظ، نويسند
 (.100-1/99: 2009)جاحظ، « اممعانی و بيان نديده
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توان به حضور خاندان افزود. براي نمونه میران ازجمله دبيران، بر اعتبار و اختيار آنان میاي
برمک با ديگر برمکی در دستگاه خالفت عباسی اشاره کرد که به سبب همراهی خالدبن 

؛ 2/320: 1362؛ يعقوبی، 240: 1971العباسيه،  داعيان در امر دعوت عباسيان )اخبارالدوله
(، پس از به قدرت رسيدن عباسيان به مقام رياست ديوان خراج رسيد 125: 1348جهشياري، 

؛ 4677، 4674، 4669، 4667 /11: 1375و دبير مخصوص ابوالعباس و منصور شد )طبري، 
(؛ حتی پس از آن، فرزندان و نوادگانش به مدت چند دهه بر 137، 126: 1348جهشياري، 

بن خالد که از طرف مهدي مثل يحيی يافتند. مناصب عالی دستگاه خالفت عباسی رياست
يعنی  ،گري و نظارت در هزينه و رسيدگی به کارهاي قشون وليعهدشعباسی، منشی ةخليف

( و در عهد خالفت هارون به مقام 194: 1348الرشيد را بر عهده گرفت )جهشياري، هارون
بن يحيی ( و يا فضل229 :عباسی دست يافت )همان ةها و وزارت خليفديوان ةرياست بر کلي

 بنکه تالش يحيیچنان(. 117: 1312غسان، که به مقام دبيري مخصوص امين رسيد )ابن
برمکی در ابقاي هارون به واليتعهدي سبب شد که هارون پس از رسيدن به خالفت، خالد 

ري، تام در امور حکومتی را نيز به وي واگذارد )طب ضمن برگزيدن يحيی به وزارت، اختيار
: 1347؛ مسعودي، 229-228، 220-219: 1348؛ جهشياري، 5261، 12/5233: 1375

 (. 966 /6-4؛ 1386؛ مقدسی، 342، 2/337-338

هاي اشرافی هاي منابع حاکی از آن است که توجه و سازش با چنين خاندانالبته گزارش
و نيز  ه داشتندرخن با روي کار آمدن مأمون به کمک عناصر نفوذي ايرانی که در دربار امين

؛ حمزه 416-2/391: 1347تر گرديد )مسعودي، با همراهی نيروهاي نظامی ايرانی بيش
يحيی بن سهل که در آغاز، کاتب فضلبن عنوان مثال، فضل(. به204: 1367اصفهانی، 

؛ 385-384 :1348برمکی بود در زمان خالفت مأمون به مقام وزارت رسيد )جهشياري، 
 هاي شرقی قلمرو اسالمی از همدان تا تبت با( و حکومت قسمت306: 1350طقطقی، ابن

 ه حکومتبن سهل بميليون دستمزد به وي واگذار شد. پس از او برادرش، حسنپرداخت سه
ر کرد ها واگذاانیبرخی مناطق را به ساير اير ةکل مناطق اسالمی برگزيده شد که وي ادار

؛ 205: 1367اصفهانی،  ؛ حمزه972 /6-4: 1386؛ مقدسی، 2/461: 1362)يعقوبی، 
 (. 308، 302: 1350طقطقی، ابن
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 های متصرریتدابیر اقتصادی جهت آبادانی و کسب درآمد دائمی از زمین .5

بال ها در استقرسد سياست و تدابير اقتصادي عربافزون بر عوامل ذکرشده، به نظر می
اس رزي، اسکه کشاووده است. نظر به آناز راهبرد مصالحه و سازش اشراف ايرانی مؤثر ب

وي و پيشر ةهاي مفتوحه براي ادامدرآمدهاي زمين ةها، سخت وابستخراج بود و عرب
 ها به صاحبانزمين ةيعنی واگذاري ادار ،تها بودند، بخشی از اين سياسسرکوب شورش

ان سرزمين اير وهوايی و زراعیها با شرايط آبتوان ناشی از ناآشنايی عربپيشين را می
ما افقيري بود؛  زي، منطقهبر عوامل اقليمی ازنظر کشاور العرب بنادانست. زيرا جزيره

قتی د. لذا وهاي فراوان کشاورزي بووهوايی و زمينسرزمين ايران و عراق داراي تنوع آب
امور وع راق و تنکشاورزي و آبياري ع ةان رسيدند و با تقسيمات پيچيدها به سرزمين ايرعرب

 هم زدن آن ترتيب را امري دشوار يافتند. رو شدند به ديوانی و خراج روبه

 شتند تاها نيروي متخصص و آشنا به مساحی در کار کشاورزي ندااز سوي ديگر، عرب
 )قاضی چرخانندود را بخآنان به احتساب ماليات و درآمد بپردازند و امور ديوانی  ةليوسبه

تان، (. چون بافت اقتصادي زندگی در عربس4: 1353بن جعفر، مه؛ قدا55: 1335ابويوسف، 
د. بازرگانی بو ةاي با توليدات دامی و مختصر زندگی شهرنشينی با مشخصنشينی واحهکوچ

ق داشت هاي آباد و تنها با نخلستان در آن بافت بدوي رونجز در بعضی از واحهکشاورزي به
نداشت  ابطهدهقانی ممالک مفتوحه جديد، ر که با زندگی روستايی و کشاورزي / نظام

سيع و، فاتحان عرب قادر به اداره کردن امالک روني(. ازا6-5: 1391)آذرنيوشه و صالحی، 
ها تحت تأثير خوي بدوي خود، که عربويژه اينبا محور توليد محصول کشاورزي نبودند. به

( و 48: 1389ی و ديگران، دانست )رضايپرداختن به امور کشاورزي را در شأن خود نمی
 (.6: 1391اي به زندگی کشاورزي نداشتند )آذرنيوشه و صالحی، عالقه

د که فاتحان عرب براي تأمين منافع اقتصادي و تنظيم شوبا اين اوصاف، روشن می
روابط خود با رعاياي کشاورز ايرانی، ناگزير از ياري جستن از يک گروه واسطه بودند که 

آوري خراج و ماليات آشنايی هاي جمعاورزي، امالک، روستاييان و شيوهنسبت به امور کش
هاي نخستين پس از فتوح خصوص در سالطور طبيعی بيشتر اين افراد بهداشته باشند. به

هايی باشد که همين وظايف را در ادوار پيشين بر عهده داشتند. لذا فاتحان توانست ايرانیمی
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دهقانان ايرانی گشودند که پيش از فروپاشی حکومت  يسوناچار، دست ياري بهعرب به
ريزي در کار امور محلی در روستاها نظير نظارت و برنامه ةساسانی، وظيفه اصلی ادار

کشاورزي، قضاوت و همچنين تخمين و گردآوري خراج و سرانه براي حکومت ساسانی را بر 
؛ آذرنيوشه و 124-123: 1384سن، ؛ کريستينFloor, 2009: 328-331عهده داشتند )

که خود، بهتر از هرکس اطالع داشتند. چنان ة( و از ميزان درآمد منطق2-1: 1391صالحی، 
برخی از مسائلی که در ابتداي وضع خراج پس از  ةدربار ،الخراجبن جعفر در کتاب قدامه
ستيالي از حقايق روشن پس از ا»نويسد: ها بر سرزمين ايران رخ داده است، میعرب ةسلط

ديوان  ةها آگاه به ادارها بود. عربمسلمانان بر اياالت قلمرو ساسانی، در چگونگی حفظ آن
و احتساب ماليات و درآمد نبودند. لذا از مجريان ساسانی اين امر کمک گرفتند که 

خصوص در اين کار دهقانان و رؤساي قري مورد توجه بودند و مسلمانان، آنان را در به
 (. 4: 1353بن جعفر، )قدامه« بقا کردندمناصب خود ا

هايی نامهها با امور کشاورزي، سبب شد که خلفاي عرب، بخشهمچنين ناآشنايی عرب
جايی آنان ارسال کنند. مدارا با کشاورزان و عدم جابه ةبه فرماندهان نظامی عرب در زمين

مداين تصميم وقاص پس از تصرف عنوان مثال، گزارش شده است که سعد پسر ابیبه
کشاورزان را »ها درآورد؛ اما عمر به او نوشت، گرفت، کشاورزان آن منطقه را به بردگی عرب

(. البته، پيش از اين، 8/231: 1371اثير، ؛ ابن5/1834: 1375)طبري، « به حال خويش گذار
ت (. بالذري، عل1491، 4/1487: 1375ابوبکر نيز چنين فرمانی را صادر کرده بود )طبري، 

کند که پس از غلبه بر اين واگذاري را از قول فردي به نام شويس عدوي چنين روايت می
اهالی اهواز در جنگی شديد، اسيران بسياري گرفتيم و بين خود تقسيم کرديم؛ اما عمر به ما 

اسيران را آزاد کنيد و برايشان  ةها را نداريد. همشما خود ياراي آباد کردن اين زمين»نوشت: 
(. از سوي ديگر، خلفاي عرب به سبب همين ناآشنايی 133: 1364)بالذري، « ج ببنديدخرا

گيري از تجارب و ها با امور کشاورزي، واليان خود در مناطق مفتوحه را به بهرهعرب
نمودند. براي نمونه، هاي قديم، ملزم راهنمايی دهقانان ايرانی و سنت کشاورزي ايرانی

والی عراق  ،الذري اشاره کرد که به روايت وي زمانی که خالد قسريتوان به گزارشی از بمی
اموي مبادرت نورزيدن  ةخواست پلی بر روي دجله نصب کند، خليف ،ق120-105در سال 

 (.52 :کند )همانها بدين امر را به خالد گوشزد میپيشين ايرانی



 

 

 

 

  43 هاي مسلمان در استقبال از راهبرد مصالحه با اشراف ايرانیسياست عرب
 

وان به اين نکته نيز اشاره تها به صاحبان پيشين میزمين ةالبته در رابطه با واگذاري ادار
طور شان بهبراي جلوگيري از نابودي قوه نظامی کرد که خلفا و فرماندهان نظامی عرب

موقت با اين مسئله موافقت نمودند. به بيانی ديگر، چون فاتحان و خلفاي عرب، دوست 
تداوم شان از جنگ، دست کشيده و غرق در امور اقتصادي شوند براي نداشتند نيروي نظامی
چنين حفظ نيروي جنگی خود، تعامل با هاي متصرفی و همي سرزمينتوليد اقتصادي و اداره

راه در جهت کسب درآمد مالياتی و تداوم فتوح  نيترنهيهزعنوان بهترين و کمدهقانان را به
 توان به فرمان عمربن خطاب در عدم تقسيمدر ايران را برگزيدند. در تأييد ادعاي مذکور، می

 اراضی سواد بين نيروهاي نظامی عرب و واگذاري آنان به دهقانان بومی اشاره کرد )قاضی
؛ 5/1834: 1375؛ طبري، 347: 1383؛ ماوردي، 88، 52، 41، 35-34: 1335ابويوسف، 

(. اگرچه صاحبان اين اراضی ازنظر حقوقی چون در برابر اسالم 8/342: 1371اثير، ابن
انديشی عمر دادند؛ اما بنا به عاقبتهايشان را از دست میيت زمينمقاومت کرده بودند، مالک

همچنان  ،ماندها را بين شما تقسيم نمايم، ديگر براي آيندگان چيزي باقی نمیکه اگر آن
شدند و فقط ملزم به پرداخت مالياتی به نام خراج ها محترم شمرده مالکيت صاحبان آن

(. البته يعقوبی، اين تدبير را به 347: 1383؛ ماوردي، 35-34: 1335ابويوسف،  شدند )قاضی
هرحال، تحت چنين شرايطی، (. به2/39: 1362دهد )يعقوبی، طالب نسبت میبن ابیعلی

زور تصاحب کرده بودند، بر آن هاي سواد که بهتصميمِ نخبگان سياسی عرب در مورد زمين
ها در دست ر سرزمين ايران، اين زميند پراکنده کردن نيروهاي نظامی عرب يجاشد که به

هاي متصرفی، از صاحبان اصلی آنان باقی بماند و حکومت در برابر بازگرداندن زمين
ها با استفاده از تجارب صاحبان اصلی در کار صاحبان پيشين آنان خراجی بگيرد تا هم زمين

 ةائمی براي جامععمران آن مناطق آباد بماند و هم مال و خراج آن نواحی محل درآمد د
ها زمين گونهنياسالمی باشد. اين عمل ازنظر مسلمانان پذيرفته شد و پس از آن پيوسته ازا

نويسد: عنوان مثال، ابويوسف در تأييد اين تصميم عمربن خطاب میشد. بهخراج ستانده می
بارت رأي آن حضرت در امتناع از تقسيم اراضی متذکره ]عراق و شام[ بين فاتحين عرب ع»

از توفيقی است که خداوند به او در اين امر ارزانی نمود و خير جميع مسلمين به همين امر 
مربوط است. زيرا جمع نمودن خراج و قسمت کردن آن بين عموم مسلمين به جماعت 

شد رساند و اگر اين عطايا و ارزاق به اين طريق بر مردم موقوف ساخته نمیمسلمين نفع می
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يافت و مردم از رجوع و ثغور، حفاظ نگرديده و عسکر براي جهاد تقويت نمیحدود  نهييهر آ
 (. 40: 1335ابويوسف،  )قاضی« ماندنداهل کفر به شهرهاي ايشان مأمن نمی

 گیرینتیجه

 سهيلتعواملی همچون تسريع و  که دستاوردهاي پژوهش حاضر، حاکی از آن است
ها و ی راههاي حکام محلی در شناساياعدتپيشروي سپاهيان عرب در سرزمين ايران با مس

ه از ا استفادها و اعتراضات در نواحی مختلف ايران بکاهش مقاومت ،امکانات ديگر مناطق
ف می اشرانظا استفاده از نيروي ،تمکن مالی، قدرت و نفوذ واالي اجتماعی حکام محلی

داري و اتجارب  از دانش و استفاده ،ل عربهاي داخلی قبايايرانی در کارزار فتوح و درگيري
 ،يوانیهاي مسلمان صدر اسالم در امور دساالران ايرانی به سبب ناآشنايی عربمالی ديوان

 دهقانان گيري از دانش و تجارب زراعیتدابير اقتصادي جهت کسب درآمد دائمی و بهره
ها از عربنظامی یآميز و استقبال نخبگان سياسدر انعقاد عقد قراردادهاي صلح ،ايرانی

ها با يرا عربزست. اراهبرد مصالحه و سازش اشراف ايرانی در فتح سرزمين ايران مؤثر بوده 
آميز سالمتاي ممناطق مختلف ايران، آشنايی کافی نداشتند؛ اما از طريق عقد قرارداده

ها و امکانات ديگر مناطق در روند هاي حکام محلی در شناسايی راهتوانستند از مساعدتمی
 ةدر ادار ها با حفظ و ابقاي حاکمان محلیفتح ساير مناطق، بهره گيرند. همچنين عرب

هت جعنوان ابزاري در توانستند از نفوذ اجتماعی حکام محلی بهمناطق تحت نفوذ خود می
عنوان ها بهاطاعت اهالی و تثبيت سلطه و حاکميت خويش سود جويند. زيرا حضور عرب

شد یمحلی سبب ها ناگوار باشد؛ اما ابقاي حاکمان مبراي ايرانی توانستعنصري بيگانه می
و  ان ندهندحکومتی حساسيت الزم را نش ةتغييرات عمد هاي مردم ايران نسبت بهکه توده

 تر بپذيرند. احترصورت تابعيت ظاهري هم که شده، ها را ولو بهحاکميت عرب

هاي خونين بين قبايل عرب درگيري از طرفی، تلفات پرشمار انسانی در کارزار فتوح و
موجب کاهش تعداد نيروهاي عرب و توان رزمی قبايل درگير شده بود. لذا فاتحان عرب 

منظور افزودن بر توان و اقتدار دفاعی و تهاجمی خود با استفاده از نيروي نظامی اشراف به
انی شدند. ضمن اير شدهميايرانی، حاضر به مصالحه و پذيرش تمامی شروط جنگاوران تسل

که در پی گسترش قلمرو اسالمی و افزايش درآمد حاصل از آن، فاتحان عرب نيازمند اين
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هاي ديوانی براي رسيدگی به مسائل مالی و اداري مناطق مفتوحه سازمان ةايجاد و توسع
هاي مسلمان در صدر اسالم در امور ديوانی و بيگانه بودن آنان گرديدند؛ اما ناآشنايی عرب

ها در آموزش هاي عربهاي فارسی و محدوديتسبت به فن و هنر دبيري، دشواري ديوانن
ها در امور ديوانی موجب استقبال فاتحان بديل ايرانیهاي بیو فراگيري اين حرفه، توانايی

 د. شعرب از درخواست مصالحه و سازش دبيران ايرانی 

ران رزمين ايوهوايی و زراعی سآب ها با امور کشاورزي و شرايطکه ناآشنايی عربچنان
 وه سازش بزير و نداشتن نيروي متخصص و آشنا به مساحی در کار کشاورزي، آنان را ناگ

لفاي ختحان و ن فاياري گرفتن از دهقانان ايرانی کرده بود. افزون بر عوامل ذکرشده، چو
صادي ر اقتشان از جنگ، دست کشيده و غرق در اموعرب، دوست نداشتند نيروي نظامی

روي چنين حفظ نيهاي متصرفی و همسرزمين ةشوند؛ لذا براي تداوم توليد اقتصادي و ادار
رآمد دراه در جهت کسب  نيترنهيهزعنوان بهترين و کمجنگی خود، تعامل با دهقانان را به

وهاي دن نيراکنده شجاي پرمالياتی و تداوم فتوح در ايران را برگزيدند. زيرا در اين صورت به
ماند و حکومت ها در دست صاحبان اصلی آنان باقی میدر ديار عجم، اين زمين نظامی عرب

گرفت تا هم هاي متصرفی از صاحبان پيشين آنان خراجی میدر برابر بازگرداندن زمين
م مال و ماند و هها با استفاده از تجارب صاحبان اصلی در کار عمران آن مناطق آباد بزمين

 .می باشدسالا ةخالفت رسيده و محل درآمد دائمی براي جامع ةواحی به خزانخراج آن ن
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آهن آمریکا و قاجاریه از صنعت راه ۀاندیشان دورالگوپذیری دگر
 ام برای ورود این صنعت به ایرانهای نافرجتالش

 1ررشته جهانی

 ۲د طاهری مقدبسیدمحم

 چکیده
ي کشورها فنی گسترش روابط ايران با غرب و افزايش آگاهی ايرانيان از دستاوردهاي علمی و

 راي کسبرايد بباعث گرايش و تمايل بسياري از منورالفکران و اصحاب ج قاجاريهغربی در دورة 
اب ه با شتا بود کيکی از اين کشورهاي غربی که موردتوجه قرار گرفت، آمريک هاي جديد شد.فناوري

تحليلی و صيفیوش توفراوان در مسير توسعه و ترقی در حرکت بود. در اين مقاله تالش شده است با ر
ی و نعت ريلصر زمينة دبراي نخستين بار پيشرفت آمريکا  ،گيري از نشريات و اسناد منتشرنشدهبا بهره

ی قرار رد بررسيران مواو پيامدهاي آن در جامعه  قاجاريهآهن، بازتاب آن در انديشة مصلحان دورة راه
ه آهن آمريکا چي از راهرغم تمايل ايران به الگوبردارگيرد و به دنبال پاسخ به اين سؤال است که علی

حقيق حاکی از آن است که هاي تيافته گذاران اين کشور به ايران شد.علل و عواملی مانع ورود سرمايه
توسعة کمی و کيفی چشمگير  آهن آشنايی داشتند، امااگرچه ايرانيان از دورة ناصري از طريق اروپا با راه

زودي که بهنحويهبشبکة ريلی و قطارهاي آمريکا باعث جلب توجه مطبوعات ايران به اين کشور شد؛ 
ش حاضر همچنين نشان هن موردتوجه قرار گرفت. پژوهآعنوان تنها الگوي ايجاد و توسعة راهآمريکا به

اي با سفر مذاکره ؛مردان ايران براي کسب اين تکنولوژي جديد تالش کردنددهد که چگونه دولتمی
ين اارداد ازجملة عقاد قراي اناين کشور و اعزام نمايندة ويژه به آمريکا در دورة مظفرالدين شاه و تالش بر

آهن را براي ايرانيان بيش از تکاپوها به داليل مختلف ناکام ماند اما اهميت راه اقدامات بود. اگرچه اين
 پيش آشکار کرد.
 .طبوعات قاجاريهآهن، مستشاران آمريکايی، مخواهان، راه: آمريکا، اصالحات، ترقیواژگان کلیدی
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The Qajar Intellectuals Modeling from the American 

Railway Industry and the Unsuccessful Attempts to Bring 

this Industry to Iran 
Fereshteh Jahani1 

Seyed Mohammad Taheri Moghadam2 

Abstract 

The expansion of Iran's relations with the West and the increase of 

the Iranians' awareness of the scientific and technical achievements of 

Western countries during the Qajar period caused the tendency of many 

enlightened thinkers and journalists to acquire new technologies. One of 

these Western countries was the United States, which was moving 

rapidly in the direction of development and progress. In this article, an 

attempt has been made to analyze the progress of America in the field of 

rail and railway industry, its reflection in the thought of the reformers of 

the Qajar period and its consequences in Iranian society, for the first 

time, implementing a descriptive-analytical method and using 

unpublished works and documents. The question is, despite Iran's desire 

to model American railways, what causes and factors prevented the 

investors of this country from entering Iran. The findings of the research 

indicate that although Iranians were familiar with railways through 

Europe from the Nasser period, the significant quantitative and 

qualitative development of the American rail network and trains drew 

the attention of the Iranian press to this country. In such a way that soon 

America was considered as the only model for the creation and 

development of railways. The current research also shows how Iranian 

statesmen tried to acquire this new technology, negotiating with the 

country's ambassadors and sending a special representative to America 

during the Mozafaruddin Shah period and trying to conclude a contract. 

Although these efforts failed for various reasons, it revealed the 

importance of the railway to Iranians more than ever. 

Keywords: America, Reforms, Progress Seekers, Railways, American 

Advisers, Qajar Press. 
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 مقدمه

شه و ه انديحوز توسعه و ترقی کشورهاي غربی در قرون نوزده و بيست ميالدي عالوه بر
د، شورها شين کاتفکر که منجر به تغييرات اساسی در ساختار سياسی، اجتماعی و فرهنگی 

ر ت. هرچه به اواخها نيز تأثيرات عميقی به جاي گذاشهاي زندگی آندر ساير ارکان و عرصه
هاي صنعتی و ويژه در حوزهشويم سرعت تحوالت بهتر میيالدي نزديکقرن نوزده م

متحده منتقل تحال کانون تحوالت از اروپاي غربی به اياالتکنولوژيکی بيشتر شده و درعين
هيزات ارتباطی چنان توسعه امکانات و تج واسطهها بههاي آمريکايیشود. اين پيشرفتمی
اير سهاي مختلف روشنفکري در ه گروهازتاب يافت کسرعت در نقاط مختلف جهان ببه

عنوان بهترين ههاي الگوبرداري از اين کشور بکه زمينهنحويکشورها را به تفکر فروبرد به
 الگوي پيشرفت شکل گرفت.

عنوان يکی از مردان آمريکايی قرار گرفت و بههايی که موردتوجه دولتيکی از حوزه
ن دوره ونقل ريلی بود. در ايآهن و حملدر نظر گرفته شد راه نمادهاي توسعه در اين کشور

داده بودند،  گذاري کالنی انجامهاي علمی و تکنولوژيکی سرمايهها در زمينهآمريکايی
ها، وسايل و صنايع دستگاه اعاخترها ظهور دانشمندان و هاي آنگذاريازجمله نتايج سرمايه

 ريکا بهدم آمرجحان و برتري مرحان ايرانی ديگر . اين عامل سبب شد که مصلبزرگ بود
ها ه رسيدند که آمريکايیها به اين نتيجملل اروپا را ديگر تنها از حيث ثروت ندانند، بلکه آن

 اعات وتراخة در ساية علم، آگاهی و دانش کشور خود را به مهد بدايع صنايع و گهوار
ري از هدف روشنگ با قاجاريهبوعات دورة بازتاب اين موضوع در مط اند.کشفيات تبديل کرده

 گرفت.ام میمردان براي ايجاد تغيير در جامعه از سوي ديگر انجيک سو و فشار بر دولت

الزم به ذکر است که انعکاس تحوالت آمريکا در صنعت ريلی در حالی بود که ايرانيان 
ز کشورهاي اروپايی کسب آهن آشنايی داشته و اطالعاتی در اين حوزه ااز دوره ناصري با راه

آهن انجام داده نتيجه زيادي هم در خصوص احداث راهکرده بودند و مذاکرات متعدد و بی
بودند اما آگاهی از پيشرفت اين صنعت در آمريکا باعث شگفتی ايرانيان شده و چنان بازتابی 

هم آورد. آهن فرادر مطبوعات ايران داشت که زمينه را براي تحوالت بعدي در حوزه راه
شديدي در داخل ايران به مساعدت از آمريکا  يشبه داليلی چند تمايل و گراعالوه بر اين 
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ونقل بلکه در تنها در عرصه تکنولوژي و صنعت حملکه آمريکا نهدر جريان بود: يکی اين
هاي گوناگون سياسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی تحوالت سريع و دور از انتظاري عرصه

که حتی کشورهاي اروپايی با ستايش و تحسين از اين طوريسر گذاشته بود به را پشت
همچنين اين کشور برخالف برخی از  .(7: 1399کردند )رحمانيان؛ جهانی، تحوالت ياد می

کشورهاي اروپايی سابقه استعماري نداشت و به علت فاصله زيادي که با ايران داشت 
در ايران پياده کند. اين عوامل موجب شد که آمريکا به  توانست مطامع استعماري خود رانمی

هاي مختلف ازجمله صنعت ريلی و کشور مناسبی براي اخذ الگوهاي تجدد و تمدن در حوزه
 آهن براي ايران تبديل شود.راه

ی د آگاهرون در خصوص پيشينه تحقيق بايد يادآور شد که هيچ پژوهشی نيز به موضوع
طورکلی مقاالتی اخته است اما بهآهن اين کشور نپردويژه راهمريکا بهايرانيان از تکنولوژي آ

اند نوشته شده هقاجاريآهن و مشکالت و موانع رشد آن در دورة در مورد صنعت ريلی و راه
اريوش رحمانيان، دنوشته « آهن در ايران عصر قاجارله راهأمس»توان به که از آن ميان می

نوشته غالمعلی پاشازاده، « شاهنديشمندان ايران عصر ناصرالدينآهن و ترقی از نگاه اراه»
 موري اشاره کرد.نوشته ابراهيم تي« آهن در ايرانمذاکرات کلنل اسميث براي تأسيس راه»

کا ر آمريديلی محدوده زمانی اين پژوهش از زمان نخستين آگاهی ايرانيان از صنعت ر
گيرد. ر بر میي پس از انقالب مشروطه را دهاق آغاز تا سال1260هاي دهه يعنی از سال

ه مشروطه دهد طی يک فرايند مستمر هرچه به دورارزيابی محتواي مطبوعات نشان می
ي به اين موضوع هاي ايرانی در آمريکا توجه بيشترشويم، مطبوعات و ديپلماتتر مینزديک
 ةاسناد منتشرنشديابد. یها تداوم چشمگيري ماند چنانکه پس از مشروطه نيز اين بحثداشته

است  هش حاضرپژو مرکز اسناد و ديپلماسی وزارت امور خارجه نيز بخش مهم ديگر از منابع
ردهاي آمريکا در مندي از دستاوهاي نمايندگان سياسی ايران در آمريکا جهت بهرهکه تالش

 دهند.اب میازتبداران اين کشور به ايران را آهن و ورود سرمايهعرصه صنعت ريلی و راه

ترتيب مقاله حاضر در تالش است با تکيه بر منابع فوق و مشاهدات سياحان ايرانی، بدين
آهن از ها در عرصه صنعت راههاي آمريکايیاعات و پيشرفتاختربه اين سؤال پاسخ دهد که 

ها چه بود؟ و آيا اين مردان قاجاريه چگونه حاصل شد و واکنش آننگاه مصلحان و دولت
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هاي براي اين صنعت در ايران به دنبال داشت؟ پژوهش بر اين ها نتايج و دستاوردهیآگا
هاي پايانی حکومت قاجاريه از طريق مطبوعات ويژه در دههفرض استوار است که ايرانيان به

از تحوالت صنعت ريلی آمريکا آگاه  سابقهبی ياگونهو نمايندگان سياسی ايران در آمريکا به
 را فراهم آورد. قاجاريهآهن ايران در اواخر دورة هها زمينه تحول صنعت ران آگاهیشدند و اي

 آهن آمریکاواکنش روشنفکران ایرانی در مواجهه با توسعه راه

روز ها روزبهآهن، اهميت و نقش آن در زندگی اجتماعی انسانبه دنبال توسعه راه
 ه فاقدد داشت کتر کشوري در دنيا وجوگشت. درواقع در آستانه قرن بيستم کمآشکارتر می

افغانستان  يران وايا جز آهن باشد و به فوايد و منافع عظيم آن آگاه نباشد. در آسيا هم گوراه
آهن در قدان راهآهن داشتند اما با وجود فو بعضی از متصرفات عثمانی، ديگر مناطق راه

 ايران، عموم مردم به اهميت نيروي بخار پی برده بودند.

« ساالرمشيرالدوله سپه خانينميرزا حس»آهن در ايران در دوره صدارت فکر احداث راه
مطرح و پيرامون آن تبليغ زيادي شد و از آن زمان به بعد جايگاهی عمده و  يطورجدبه

خان ميرزا ملکم»اساسی در انديشه و عمل اصالحی ايرانيان به خود اختصاص داد. 
هاي خود به ضرورت و اي از رسالهساالر بود در پارهن اصلی سپهکه از مشاورا« الدولهناظم

طورکلی در اين دوره (. به94: 1391ها اشاره داشت )رحمانيان، فوريت تأسيس راه
آهن بر رشد اقتصاد، رشد شهرها، ارتباطات و تعامل فرهنگی خواهان ايرانی از تأثير راهترقی

آهن و مزاياي آن در کشورهاي غربی و صيف راهو... آگاه بودند، به همين دليل ضمن تو
 اخترويژه آمريکا به انتقاد از وضعيت موجود در ايران پرداختند. در اين خصوص روزنامه به

« آهن در کوتاه زمان توانسته بود ساکنان هر مرزوبوم را با يکديگر آشنا کندراه»نويسد: می
ونقل داشت، براي حملهن وجود نمیآاگر راه(. 1597-1598: 49، ش5ق، س1296، اختر)

ها ميليون ها کارگر و دهبايست ميليونشوند میجا میوسيلة آن جابهکاالهايی که ساالنه به
آهن تأثير (. از ديگر فوايد راه5258: 3، ش18ق، س1309، اخترشد )اسب به کار گرفته می

سال پيش در  60: »نوشته است ق1309در  اخترروزنامه آن بر آبادانی شهرها و روستاها بود. 
 27شهر شيکاگو جز دو سه کلبه محقر و پست چيز ديگري مشهود نبود اما امروزه مرکز 

ق يک خط آهن به اين شهر 1266م/ 1850در سال « باشد.آهن بسيار بزرگ میرشته راه
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 که ارتباط ريلی اينکشيده شد و اين موجب سرآغاز تحول در اين شهر گرديد. بعد از آن
ق تنها هزار نفر بود به 1251م/ 1835جا که در سال شهر با نيويورک برقرار شد جمعيت آن

ق، 1309، اخترق رسيده است )1309م/ 1892نفر در سال 335هزار و 375 ميليون ويک
آهن بايد به نقش آن در (. همچنين براي درک بيشتر فوائد راه5593، 5594: 33، ش18س

م/ 1872-1852سال يعنی  20تجارت خارجة آمريکا در مدت تجارت آمريکا اشاره کرد. 
ميليارد رسيد و اين ترقی و پيشرفت  372هزار و  11هزار ميليارد به  5ق از 1289 -1268

کند که خاطرنشان می روزنامه ناصري(. 90: 1373آهن بود )کاشف، نتيجه داشتن راه
رساند، تجارت و صنايع را می نيروي بخار مملکت را از خاک ذلت به سرير ثروت و دولت»

و در ادامه به انتقاد از عدم توجه ايرانيان به اين صنعت مهم پرداخته و « دهدترقی می
که در ايران هنوز آنخط آهن کشيده شده است حال 25افزايد: از نيويورک تا شيکاگو می

، 6ق، س1317شود، وجود ندارد )ناصري، هر نوع ترقی محسوب می ةماشين بخار که مقدم
 (6: 31ش

آهن در پيشرفت يک کشور؛ برخی ديگر از مصلحان هم براي نشان دادن اهميت راه
کردند و آهن را به عروق و شرائين تشبيه میخطوط ريلی مملکت را به انسان و راه

آهن نباشد در يک شهر به آهن وابسته است. اگر راهافزايند که حيات هر مملکتی به راهمی
که در شهري ديگر از تنگی و کمی آنشود حالو فراوانی ارزاق، کارگر پيدا نمی علت ارزانی

(. روزنامه ايران در اين 1: 137ق، ش1329شوند )مجلس، آذوقه اغلب از گرسنگی تلف می
آهن بر زياد شدن خواروبار را بايد در کاليفرنيا ديد. نويسد: مصداق بارز تأثير راهخصوص می

آهنی بود که از اين شهر به اطراف و غله در اين ناحيه نتيجة خطوط راهحد و حصر وفور بی
(. زيرا کشاورزان اطمينان 606: 152ق، ش1290جوانب مختلف کشيده شده بود )ايران، 

داشتند که محصوالتشان به بازارهاي فروش منتقل خواهند شد و روي دستشان نخواهد 
راه در ايران اصالً معنا و مفهوم « يم طالبوفعبدالرح»اين در حالی بود که به گفته ماند. 

وي از قول يکی از اهالی « نامندکوبيد راه می قاطر و االغ لگد»واقعی نداشت و هر جا را که 
)طالبوف، « پوسدحاصل مزارع خوب است چه فايده همه در بن چاه می»نويسد: ده می
آهن در ترقی تجارت با هميت راه(. روزنامه ادب هم مانند طالبوف ضمن اشاره به ا30: 2536

فرسنگی تهران، زغال به تهران  15نويسد: از کند و میذکر مثالی به وضع موجود انتقاد می
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ها به واسطة رفت و ممکن بود در فصل زمستان راهآمد و به قيمت جان به فروش میمی
(. از 312: 39، ش1ق، س1319برف مسدود شود و وجود آن مانند کيميا ناياب گردد )ادب، 

وفور کارگيري اين تکنولوژي نوين در ايران بهآهن و ضرورت بهاين قبيل انتقادات به نبود راه
خواهد مانند آمريکا ترتيب بنا بر باور انديشمندان ايرانی اگر ايران میشود. بدينديده می

ترين رگآهن به يکی از بزدر حقيقت فقدان راهترقی کند بايد خطوط ريلی ايجاد کند. 
کردند عدم موفقيت طلبان و متجددين ايرانی تبديل شده بود و ادعا میهاي اصالحدغدغه
اطالع، آهن در کشور بوده است )ها و ورشکسته شدن آنان در ايران نتيجة نبود راهکارخانه
ها و بسياري از خرابی أو منش أگونه بود که مصلحان مبد(. اين5: 22، ش25ق، س1321

 دانستند.آهن میاي ايران و ايرانی را فقدان راههبدبختی

ز آمريکا و اروپا که ا انگيزيرتشد که دليل ترقيات حدر اين دوره اين سؤال مطرح می
شرق مشروع شده است، چيست؟ علت ضعف و فقر و پريشانی کشورهاي  18نيمة قرن 

تی اس شناخر اسب يهقاجارزمين که از همان تاريخ شروع گرديده، چيست؟ روشنفکران دورة 
کردند؛ گروهی که از غرب حاصل کرده بودند هرکدام دليلی را براي اين موضوع بيان می

دانستند، اين گروه می« قانون»ماندگی ايران را در يک کلمه به نام پيشرفت غرب و عقب
ر ن اموم درآمدنتظااعتقاد داشتند که وجود قانون در غرب باعث پيشرفت اين کشورها و به ا

ده تمدن ش ماندگی ايران از قافلهها شده است و عدم وجود قانون در ايران باعث عقبآن
حال بسيار ضروري نآهن ازنظر اين انديشمندان از نتايج دولت قانونمند و درعيراهاست. البته 

(. 126تا: خان، بی؛ ميرزا ملکم53: 1386 مستشارالدوله،رفت )براي ترقی به شمار می
ترين علت آن را پرداختند و مهمگر از نگاه فنی و تکنولوژيکی به موضوع میگروهی دي

« کشتی آتش» اتفاقيه وقايعآهن و به قول روزنامه اع راهاخترانکشاف قوه بخار و 
ها از نويژه کسب آگاهی آدانستند. از طرفی گسترش آشنايی ايرانيان با غرب و بهمی

 ها با انعکاسان شد. آناي در انديشه و عمل ايرانيعمدهتغييرات  سازينهتحوالت آمريکا زم
ور اين کش ژيکیاخباري درباره رشد کمی و کيفی صنعت ريلی آمريکا روند تحوالت تکنولو

ها تالش نتشار آناها و انتقال و را موردتوجه قرار داده و با کسب آگاهی از اين پيشرفت
 ند.صنعتی اين کشور آگاه کنکردند جامعه ايران را نسبت به تحوالت فنی و 
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 ونقل ریلی در آمریکا و انعکاس آن در مطبوعاتتوسعه کمی حمل

ا ور که بويژه توسعه کمی و کيفی شبکه ريلی اين کشنوين در آمريکا به هاييفناور

ه روزنام. انگيزي در حال پيشرفت بود، موردتوجه مطبوعات ايران قرار گرفتسرعت شگفت

آهن شدند ياي راهها خيلی زود متوجه فوايد و مزاآمريکايی :نويسدیتربيت در اين خصوص م

ساير  ا که درردتی و فوراً به احداث و ساخت آن پرداختند و در اين کار همان جرئت و جال
ه از دره و نکردند  نديشهنه از کوه و رودخانه ا»کارها داشتند، به کار بستند و در اين راستا 

(. اين 1825، 1826: 364ق، ش1323)تربيت، « مات نوظهورماهور نه از خطرات و صد
اند که در دهمملکت که در ابتداي کشف شدن ساکنانی وحشی داشت اينک به جايگاهی رسي

(. درواقع 3: 232ق، ش1306اند )اطالع، آهن احداث کردهتمام شهرها و روستاهايشان راه
آهن نسبت داده مندي از راهبهره وقفة اين کشور به همين تحول، يعنیپيشرفت سريع و بی

 شد.می

ق 1217م/ 1802 آهن در آمريکا به سالبنا بر اطالعات موجود پيشينة استفاده از راه
شن ( و هر سال به مناسبت چنين روزي ج27ق: 1340السلطنه، گردد )کاشفبرمی

ق 1284الثانی جمادي 24م/ 1867اکتبر  23سال بعد، يعنی  65که طوريگرفتند بهمی
رگزار جمهوري آمريکا بنايب رئيس« مستر دورنت»جشنی با حضور مهمانان ويژه همچون 

ر اين مراسم (. بدون شک شرکت مقامات بلندپايه امريکا د170، 171ق: 1316شد )ورن، 
 ور دارد.آهن در توسعه اين کشنشان از اهميت راه

شور را وابسته به مساحت عالوه بر موارد فوق مصلحان و روشنفکران ميزان ترقی هر ک
ترين کشور عنوان پيشرفتهها از آمريکا بهدانستند. از اين نظر آنآهن آن کشور میو مقدار راه

 جهتينبردند زيرا سرعت گسترش خطوط آهن اين کشور بسيار چشمگير بود و ازانام می
ق 1304ال طورکلی تا سطولی نکشيد گوي سبقت را از تمام کشورهاي اروپايی ربود. به

اند اين در حالی بود که تمام اروپا هزار کيلومتر ذکر کرده 206هاي آمريکا آهنمجموع راه
که آهن نداشت و نکتة مهم اينکيلومتر راه 910هزار و  180رفته بيش از همروي

آهن در آمريکا تا آنجا پيش رفت ها هنوز هم در حال توسعة آن بودند. توسعة راهآمريکايی
« ويرجينيا»ی در همان ربع آخر قرن نوزدهم در برخی نقاط آن کشور ازجمله که حت
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وقايع آهن زياد، احداث خطوط جديد ممنوع اعالم شده بود )واسطة وجود خطوط راهبه
هزار و  242ق به 1306(. همچنين خطوط آهن آمريکا در 1114: 173ق، ش1270، اتفاقيه

هاي قرن ق يعنی آخرين سال1317در سال  (.4: 223ق، ش1306کيلومتر، )اطالع،  367
( و در آغاز قرن بيستم به 4: 477ق، ش1317کيلومتر، )اطالع،  904هزار و  285نوزدهم به 

که توجه اين(. نکته قابل1825، 1826: 364ق، ش1323هزار کيلومتر رسيد )تربيت،  300
ق نقشی نداشت و 1306م/ 1888آهن حداقل تا سال دولت آمريکا در ساخت و احداث راه

رفتند و آنان در تغيير و تبديل آهن به شمار میها، مالک راههاي خصوصی و کمپانیشرکت
بودند و دولت حق دخالت در  ياراختنرخ و قيمت بليط و غيره در حمل مسافر يا کاال صاحب

ا به ها موظف بودند پنج درصد از درآمد قيمت بليط رکمپانی حاليناين کار را نداشت. باا
 (97: 1373دولت پرداخت کنند )کاشف، 

اي ميان اين کشور و ديگر کشورهاي آهن در آمريکا بايد مقايسهبراي درک توسعة راه
الدوله نماينده سياسی ايران در ق اسحق مفخم1321در سال پيشرفتة اروپايی صورت داد. 

هزار کيلومتر،  318کا با آهن را به ترتيب اهميت آمريترين کشورهاي داراي راهواشنگتن مهم
هزار کيلومتر نام برده  41و فرانسه با  يلومترهزار ک 52هزار کيلومتر، روسيه با  53آلمان با 

حاجی ميرزا محمد »موجب گزارش (. اما به1: 5، پ11ق، ک1321بود )استادوخ، 
 310هزار و 988م، اروپا 1921ق/ 1340در سال سال بعد يعنی  20در حدود « السلطنهکاشف

هزار  59هزار کيلومتر، استراليا  50کيلومتر، آفريقا  491هزار و  648آهن، آمريکا کيلومتر خط
ق: 1340السلطنه، کيلومتر خط آهن داشت )کاشف 200هزار و  261کيلومتر و آسيا  79و 
(. به همين ترتيب آمريکا نسبت به ديگر کشورها از بيشترين شمار قطارها برخوردار 37، 38

ق شمار کُل قطارهاي موجود در کشورهاي جهان را 1318روزنامه اطالع در سال بود. 
هزار قطار وجود داشت )اطالع،  40داند که از اين ميزان تنها در آمريکا هزار قطار می109

آهن سه کشور برتر دنيا را به ق مجله بهار تعداد خطوط راه1328(. در 4: 532ق، ش1318
آهن انگليس و نويسد؛ طول خطوط راهبرد و میسيه نام میترتيب آمريکا، انگليس و رو

ق، 1328روسيه که در جايگاه دوم و سوم قرار دادند بسيار بسيار کمتر از آمريکا است )بهار، 
اي بود (. بنا به نوشته نشريات اين دوره رشد تکنولوژي در آمريکا به اندازه183: 3، ش1س

آهن راه ةواسطتنها کراية امتعه که به» يراکند ز توانست با آن رقابتکه هيچ کشوري نمی
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هاي ميليون است اين در حالی است که راه 750ميليارد و  2کنند بيشتر از ونقل میحمل
)اطالع، « کنندونقل نمیامتعه حمل قدرينآهن انگليس، فرانسه و ايتاليا همه با هم ا

آهن اين دوره به طول خطوط راهگونه که مشاهده شد منابع (. همان3،4: 155ق، ش1304
ها بحث پيشی اين پيشرفت ازپيشيشکردند و براي نشان دادن بآمريکا بسيار توجه می

 کردند.گرفتن اين کشور از ديگر کشورهاي متمدنه را مطرح می

هاي پيشرفت آمريکا ترين جلوهها روزنامه تربيت به توصيف يکی از مهمدر ادامه گزارش
آهن اين خط آهن سان فرانسيسکو به نيويورک پرداخت،ن يعنی ساخت راهآهدر عرصة راه

شده بود، خطی که  آهن آمريکا بود که از سان فرانسيسکو به نيويورک کشيدهترين راهمهم
، 1826: 364شق، 1323کرد )تربيت، هاي اطلس وصل میسواحل اقيانوس کبير را به کناره

ند که ين نتيجه رسيدبسياري از مصلحان و روشنفکران به اگونه اخبار بازتاب اين (. با1825
د را ممکن بوغير دانشمندان آمريکايی بسياري از اموري که ازنظر مردمان آسيايی محال و

نه علم و هاي باالتري در زميروز در حالی پيشروي براي فتح قلهاند و روزبهممکن ساخته
 فناوري هستند.

 نگاه ایرانیان رشد کیفی صنعت ریلی آمریکا از

يفيت کانگيز بود ازنظر که ازنظر کمی شگفتآهن آمريکا عالوه بر اينتوسعه خطوط راه
اب وجه اصحوردتمو ايجاد رفاه در ميان مردم بسيار حائز اهميت بود و همين موضوع نيز 

 جرايد و سياحان اين دوره قرار گرفت.

اي است که در سال نخستين نشريه هوقايع اتفاقيروزنامه  قاجاريهدر ميان نشريات دورة 
در اين  دهد.آهن آمريکا اطالعاتی هرچند مختصر ارائه میق در مورد کيفيت راه1267

در همان نيمه قرن ها خيلی زود توانستند به لحاظ کمی و کيفی آمريکايیروزنامه آمده است 
ق، 1276، قايع اتفاقيهوهاي انگليسی را با تفاوت زياد پشت سر بگذارند )نوزدهم رکورد قطار

هاي مهم قطارها آمريکا که در اين (. بايد توجه داشت که يکی از ويژگی2779: 453ش
شد سرعت نخستين گفته می .ها بوددوره بيشتر به آن پرداخته شده است، سرعت آن

(. 27ق: 1340السلطنه، قطارهاي آمريکا بيش از يک فرسنگ و نيم در ساعت نبود )کاشف
طولی نکشيد استفاده از قطارهايی که با  رعت ناچيز با گذشت زمان افزايش يافت واما اين س
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ميل بود  9سرعت حرکت اين کالسکه در ابتدا ساعتی کردند، رايج شد. هواي فشرده کار می
 (1492: 372ق، ش1295. ايران، 2: 52ق، ش1295)علمی، 

هاي شمندوفر اده از چرخآهن آمريکا استفهاي اساسی در صنعت راهيکی ديگر از تحول
ها با هدف باال بردن رخهاي آهنی در ربع آخر قرن نوزدهم بود. استفاده از اين چچرخ يجابه

(. 3565: 11، ش13ق، س1304، اخترگرفت )سرعت قطارها و حمل بارها صورت می
 شد.راي آن کامل بزودي با توليد لوکوموتيو جديد و خاصی هاي شمندوفر بهاستفاده از چرخ

اع در اختری کند. اين ثانيه ط 22متر مسافت را در ظرف  600اين لوکوموتيو قادر بود هزار و 
 300مسافت  آن يجةمورداستفاده قرار گرفته بود و درنت« لوئیسن»آهن شيکاگو به راه

: 35، ش18ق، س1309، اخترشد )کيلومتري ميان اين دو شهر در عرض دو ساعت طی می
قطارهاي  گونه که مشاهده گرديد سرعت(. همان5767: 13، ش19، سق1310، اختر؛ 274

السلطنه که مسافرت با آمريکايی همچون امتياز و برتري بعدها نيز برقرار بود و معين
شور قطار در اين ک»: نويسدونقل ريلی آمريکا را تجربه کرده بود در اين خصوص میحمل

رسد و قطارها مثل دو ف به تيري ديگر میآهن به يک چشم به هم زدن از تير تلگراراه
 (297: 1363السلطنه، )معين« شوند.گلوله توپ از کنار هم رد می

عالوه بر مشخصة سرعت که از اسباب راحتی قطارهاي آمريکا بود، بايد به کيفيت 
ها به اين ويژگی در ها نيز پرداخت. يکی از نخستين اشارهها و امکانات آندرونی واگن

موجب ادعاي اين روزنامه مزاياي کيفی قطار و ق آمده است. به1290مة ايران در سال روزنا
هاي نشست از کالسکهچه فردي در اين قطارها میآهن آمريکا چنان باال بود که چنانراه

هاي بخار تمام اسباب فراغت و آسايش کرد! در هر يک از کالسکهفرنگستان نفرت پيدا می
(. عالوه بر جرايد که قطارهاي آمريکا را ازنظر 614: 154ق، ش1290ايران، مهيا بود )

دانستند. برخی از سياحان ايرانی که به آمريکا رفته بودند کيفيت برترين قطارها در دنيا می
ونقل ريلی آمريکا و کيفيت آن را موردتوجه قرار دادند. يکی از اين جزئيات بيشتري از حمل

آهن آمريکا خصوص مشاهدات خود و در توصيف راهبود که در« باشیابراهيم صحاف»افراد 
اي نوشته است. وي بر اين باور بود که هاي آن مطالب ارزندهو قيمت بليط و ديگر ويژگی

اند. نديده بودم. قطارهاي آمريکا هيچ جاي دنيا قطار آهن به عظمت و شکوه آمريکا نساخته
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: 1357تهرانی، باشیشود )صحافمتفاوت میها بندي دارند و بر اساس درجه قيمتدرجه
آهن، به چگونگی استفاده مردم از در ادامة توصيف مشاهدات خود از راه یباش(. صحاف69
آهن آمريکا با ديگر جاها تفاوت کلی دارد و پردازد. طبق روايت او، مسافرت در راهآهن میراه

هستند! هيچ مسافري از آدرس دان کند که مردم آمريکا تماماً جغرافیخاطرنشان می
ها به کنند. در ايستگاهاي که در دست دارد، مسير را طی میپرسد و بر اساس نقشهنمی

آهن آمريکا خطوط راه» يقتشوند و در حقفاصلة يک دقيقه جماعت زيادي خارج و داخل می
آوردند میدر اين قطارها طوري اسباب راحتی مسافر را فراهم « مثل تارعنکبوت زياد است.

 (71-76که حد نداشت )همان؛ 

هاي خانههاي آمريکا و کارآهنيکی ديگر از سياحان اين دوره که به توصيف راه
من شگفتی از بود. وي ض السلطنهينسازي اين کشور پرداخته است، معلوکوموتيو
اين صنايع  جزء به تشبيههاي لوکوموتيوسازي جزءبههاي آمريکا در بازديد از کارخانهپيشرفت

 يقدرشود بهیدر کارخانه لوکوموتيوسازي آمريکا... آنچه مالحظه م»پرداخت و نوشت: 
ده  وامروز  کند وسعت دستگاه دارد که اگر کسی به نظر دقت بخواهد اين امکان را سياحت

« ارد ...دمله روز ديگر به جهت تماشاي اين اداره کم است... اين کارخانه شش هزار ع
ين توصيفات و حيرت ايرانيان از ترقی سيستم ا(. ارائه 312-316: 1363لطنه، الس)معين

آهن به هم وصل راه از آغاز قرن بيستم تمام دنيا از طريقآهن آمريکا در حالی بود که راه
رفتند ترين ملت دنيا به شمار میرفاه و آسايش بودند و ايرانيان که تاريخی يتنها شده و در

انشهر، جله ايرمشته . بر اين اساس بنا به نونات بارکش در مسافرت بودندبا چهارپا و حيوا
نحصر به مواسطة آنکه وسايل نقلية آن سال فاصله داشت و به 500ايران با تمدن، 

چنين (. 599: 9، ش3ق، س1344شد )ايرانشهر، تر شمرده میچهارپايان بود از آفريقا پست
ز تمدن تشبيه ت قرن بيست را به آمريکاي قبل اهاي نخسوضعی باعث شده بود ايران دهه

چه ايران بخواهد پيشرفت (. عقيده بر اين بود که چنان54ق: 1340السلطنه، کاشفکنند )
کند  آهن دست پيداهاي مانند آمريکا برسد تنها بايد به راکند و به سطح کشورهاي پيشرفته

 و بس!

و عمق تغييرات و کشفيات جديد گونه که مالحظه شد منابع اين دوره سرعت همان
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کردند. نتيجه ها را در رفاه مردم بررسی و تحليل میتأثير هرکدام از آن حالينامريکا و درع
عنوان الگوي توسعه و پيشرفت جايگزين اروپا شود. در ها سبب شد اين کشور بهاين گزارش

ي استخدام مستشاران يا ورود مردان ايرانی براويژه بعد از دوره مشروطه دولتاين راستا و به
 هايی را آغاز کردند.آهن تالشگذاران آمريکايی براي توسعه و احداث راهسرمايه

 آهن از رهگذر دیپلماسی رعال با آمریکا و موانع آناحداث راه

آگاه بودند و در حسرت  یخوبآهن بهچه گفته شد ايرانيان از مزاياي راهبا توجه به آن
خان حسينقلیهاي زيادي را منتشر کردند، براي نمونه مقاالت و گزارش مندي از آنبهره

ويژه در هاي آمريکا بهکرد پيشرفتهايش به شاه سعی میسفير ايران در آمريکا در گزارش
آهن در کشور ترغيب بسا او را به احداث راهآهن را براي وي توصيف کند و چهزمينة راه

حکايت آمريکا حکايت »نويسد: وي می(. 1/12، 12، ب3، پ20ق، ک1306استادوخ،نمايد )
اروپا و مملکتين برلن و اسالمبول و لندن و پاريس و وينه نيست، اينجا جاي ديگر است در 

مهمانخانه و حمام و تماشاخانه است، شهري است متحرک. در  هاي اين کشورآهنراه
عرض کنم آمريکايی کجا، اروپا و  رود...من چهها میشمار و راهآهن بینيويورک قطار راه

: 3، پ20ق، ک1306)استادوخ، «غيره کجا،... دوستی با اين مملکت را سود عظيم بشماريد.
پيداست رسيدن اين گزارش به ايران تا چه ميزان تصور خوانندگان آن از آمريکا، (. 16-13

رگون ساخته است هاي اروپايی را متحول و دگرفاه، آسايش و برتري آمريکا نسبت به قدرت
آهن ايرانيان را تشويق به الگوبرداري از آمريکا کرده است؛ اما ظاهراً احداث راه شيازپشيو ب

-1883هاي زيادي مواجه بود. براي نمونه بنجامين وزيرمختار آمريکا در ايران )با دشواري
ست که زياد ا يقدرآهن در ايران بهم(. معتقد بود موانع و مشکالت احداث راه1885

ترين مشکل موضوع برگشت سرمايه است زيرا بر فرض مهم»ها فائق آمد. توان بر آننمی
ها بتوان ساخت، پول و بودجه آن را چه کسی آهنی را با تمام دشواريمثال چنانچه چنين راه

آهنی از مرز ترکيه يا روسيه تا تهران و نقاط ديگر ايران، با عالوه کشيدن راهدهد؟ بهمی
طور هاي روسيه و انگليس هر يک بهالت بزرگ مهندسی و فنی توأم بوده و دولتمشک

ها آهنی تا هرات بکشند و در اين ميان براي آمريکائیاند که راهجداگانه درصدد برآمده
آهن در ايران به کار اندازند. از طرف ريسک بزرگی است که سرمايه خود را در ايجاد راه
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آهنی داشت زيرا مردم مناطق اطراف خط برداري از چنين راههبهر توان اميدي بهديگر نمی
چيز هستند که توانائی خريد بليط و سوار شدن در قطار را ندارند و فقير و بی يقدرآهن به

هاي باريک و آالت الزم در داخل ايران از جادهآهن يعنی ريل و ماشينحمل وسايل راه
آهن در ايران مين در ادامه ذکر موانع احداث راهبنجا« کوهستانی هزينه زيادي دارد.

آهن با شاه شريک شد و آهن بايستی در ساختمان راهنويسد که براي گرفتن امتياز راهمی
آهن بگيرند. آهن را به نام او ساخت تا سر هر سال بتوان مبالغی از وي بابت اقساط راهراه

ونقل ريلی در داخل و توليد وسايل حملحلی که بنجامين ارائه داده بود ساخت ديگر راه
 (1: 77ق، ش1328. مجلس، 329: 1363بنجامين، ايران بود )

زيادي در  يوگوهاآهن بحث و گفتدرخصوص چندوچون برخوردار شدن ايران از راه
در ابتدا بر اين باور بودند که  اخترها ازجمله روزنامه مطبوعات در جريان بود. برخی از آن

آهن احداث کند بنابراين هيچ احتياجی به تواند، راهها ديگر میکمک کمپانیايران بدون 
توان ظرف پنج سال بدون دخالت بيگانه موفق به انجام اين هاي بيگانه نبود! و میکمپانی

 یق زمان1304(. چند سال بعد در سال 1597، 1598: 49، ش5ق، س1296، اخترکار شد )
ه بيگانگان جدي شد همين روزنامه ضمن ابراز تأسف از آهن بکه بحث اعطاي امتياز راه

اعالم کرد چنانچه ناچار به تَن « پرستیو وطن یخواهدولت»چنين امري، بنا به مالحظات 
هاي آمريکا، استراليا، دادن به اعطاي امتياز به بيگانگان شويم بايستی اولويت را به کمپانی

: 36، ش13ق، س1304، اخترران قرار داشتند )آلمان و غيره داد که در فواصلی دور از اي
ق 1303زمانی اين مطلب را نوشت که يک سال قبل از آن يعنی  اختر(. روزنامه 3769

مشهد را به  -بوشهر و تهران -آهن تهرانقصد داشت امتياز دو خط راه شاهينناصرالد
نا به قول (. اما ب3364: 49، ش12ق، س1303، اخترآمريکايی بدهد )« مسيو وينستون»
( و وينستون در حالی 783: 1362)کرزن،  در آخرين مرحلة کار مانعی پيدا شد« کرزن لرد»

ق، 1306)اطالع،  آهنی از ايران کسب کندتهران را ترک کرد که نتوانسته بود امتياز راه
عدم موفقيت نماينده آمريکا در ايران در ترين داليل يکی از مهمشک  (. بدون2: 220ش

ق، 1328مجلس، ) ها و مواضع روس و انگليس بودآهن سياستياز احداث راهکسب امت
هايی که کند: تعمق در رشته توافقاشاره می یدرستگونه که جان فوران به( و همان1: 77ش

ش تا جنگ جهانی اول 1890/1269هاي براي احداث خطوط تلگراف آهن در سال
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ا و روسيه براي حفظ منافع خويش در ايران به دهد بريتانيکرد، نشان میممنوعيت ايجاد می
 .(175، 1388اند )فوران، شدهچه ترفندهايی متوسل می

شاه با مظفرالدين وچنان ادامه داشت آهن در ايران همتمايل به احداث راه حالينباا
اندازي آن اهرکان اطالع از قطار برقی در آمريکا مشتاق اطالع از چندوچون و در صورت ام

ی ين نماينده يک انگليساي را به آمريکا فرستاد، اايران شده بود و به اين منظور نماينده در
کرد. روزنامه ت میسال قبل در دربار ايران خدم 15بود که از « جانمارسدِن وُرد»نام  به

شاه »ق، با تيتري با عنوان 1318الثانی ربيع19م/ 1900وت ا 16در  ،توپيکا اِستِيت جورنال
ينده طی دو خصوص نوشته بود که قرار است اين نمادر اين « ان وآگون برقی استخواه

اي را در هاي سفر با چنين وسيلههفته به بررسی شبکه واگن برقی نيويورک بپردازد تا زمينه
 امه، دربرن مسير تهران تا بندرگاهی درياي خزر فراهم آيد. در صورت عملی شدن اين

رد همچنين ترين خط آهن برقی آسيا خواهد شد. وُطوالنی مايلی 93حقيقت اين مسير 
به فيالدلفيا خواهد « بالدوين»سازي  اعالم کرده بود که براي بازديد از کارخانه لوکوموتيو

تهران  هن جديدآخط  رفت تا گزارشی پيرامون امکان استفاده از اين نوع لوکوموتيو در مسير
 از نتيجة اين (.60، 61: 1397اييان، ز نگاه آمريکايرانيان افارس تهيه نمايد )تا خليج
اي در پی نداشته است. ها اطالعی در دست نيست اما ظاهراً اين مأموريت نتيجهبررسی

ت خارجه از الدوله در گزارشی به وزارق اسحق مفخم1321ال حال چند سال بعد در سبااين
داد و  بود خبر جمهور آن کشوررئيستعيين وزيرمختار جديد آمريکا در ايران که از نزديکان 

آهن در حداث راهجمهور آمريکا به وي دستور داده نهايت تالش خود را براي اادعا کرد رئيس
ها به بينیوش(. اما عمالً اين خ1: 5، پ11ق، ک1321ايران، به کار گيرد )استادوخ، 

 اي ختم نشد.نتيجه

واسطة سفراي فعال ايران در يکا بهبعد از انقالب مشروطه که مناسبات ايران و آمر
هاي آمريکا در مندي ايران از پيشرفتاي شده بود تالش براي بهرهواشنگتن وارد فصل تازه

اي به وزارت الدوله در نامهخان نبيلچنان ادامه داشت. در اين راستا، عليقلیآهن همزمينه راه
داران فيليپين و ديگر سرمايه آهنمجري راه« وايت مستر»مالقات خود با  خارجه از

برداري از منابع طبيعی ايران خبر ها براي حضور و مشارکت در بهرهآمريکايی و موافقت آن
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هاي خود را با اين اميد ادامه داد که او تالش(. 598: 1، پ20ق، ک1329استادوخ، داد )
وسيله آنان را بدينها کند و هاي آمريکايیدولت ايران باالخره وي را مأمور جذب سرمايه

 االولجمادي9راضی به ساختن ترامواي شهري در ايران نمايد. در همين خصوص در 
است که  ق در گزارشی به وزارت خارجه نوشته بود که کمپانی معتبري پيدا کرده1329
مند به ايجاد ترامواي برقی باري و مسافري است و تأکيد کرده بود که آمدن اين عالقه

ها و غيره خواهد آهنتر و ساخت راهاي براي انجام کارهاي بزرگيران مقدمهمهندس به ا
هاي فراوان نگاريرغم مکاتبات و نامهاما به(. 282: 1، پ20ق، ک1329استادوخ، بود )

خان به وزارت خارجه، اين وزارتخانه از دادن پاسخی روشن و قطعی به وي خودداري عليقلی
در گزارشی ديگر به وزارت خارجه نوشته  ي(. و606: 1، پ39ق، ک1329استادوخ، کرد )می

داران بزرگ ازجمله ق با بسياري از سرمايه1329صفر  21بود که در سفر به نيويورک در 
ها متمايل ديدار کرده است که بعد از شنيدن منابع ثروت طبيعی ايران آن« مستر مارويک»

نکته بسيار مهمی اشاره کرده است و آن به روابط با ايران شدند. وي در گزارش خود به 
که روس و انگليس همواره سعی کرده بودند که ايران را نزد ديگر کشورهاي خارجی، اين

داران کشوري ورشکسته جلوه دهند تا هيچ کشوري متوجه ايران نشود. ظاهراً سرمايه
خان با ارائه ا عليقلیخان نيز تحت تأثير اين تبليغات قرار گرفته بودند زيرمورداشارة عليقلی

هاي ايران تالش کرده بود تبليغات سوء را برطرف کند آمار و ارقام و شرحی از ثروت
خان بعد از مسافرت به نيويورک و ديدار عليقلی(. 500، 501: 1، پ20ق، ک1329استادوخ، )

نوع  حاضرند که همه هاينآهن سازان در گزارش خود نوشت همگی اگذاران و راهبا سرمايه
کرد که خان در اين مذاکرات قوياً تأکيد میخدماتی در ايران به عهده بگيرند اما عليقلی

 يجتدرخواهد خود بهدولت مشروطه ايران در فکر دادن امتيازات به احدي نيست بلکه می»
آهن براي مملکت خود بسازد و به دست خود مشغول استخراج و توسعه صناعت بشود و راه

هايی خواهد دستورالعملوي در پايان اين گزارش از دولت می« يرانيان است.ايران مال ا
گذاران راجع به اين امور براي وي ارسال کنند تا بداند از چه راه و چگونه به سرمايه

(. از چندوچون اين مذاکرات 607: 1، پ20ق، ک1329استادوخ، آمريکايی مذاکره کند )
خان در شرايطی بود که دولت ذاکرات عليقلیرسد ماطالعی در دست نيست اما به نظر می

داران آمريکايی ايران تا اين زمان هنوز تصميم قطعی درخصوص جلب همراهی سرمايه
 اتخاذ نکرده بود.
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م/ 1919در سال  آهن به کمک آمريکا، ظاهراًهاي ايران براي احداث راهدر ادامة تالش
اي نامه وضوع ازداده شد. اين م« و پسران کمپانی پيرسون آمريکايی»ق امتيازي به 1338

شود. او در شن میهاي ايران نوشته بود، روخطاب به سنديکاي راه« الدوله فيروزنصرت»که 
ق که آقاي 1338االول ربيع9 /1919دسامبر  2در تعقيب يادداشت مورخه »اين نامه آورد 

اند و همچنين راجع به ايجاد ادهد جانبينس. پيرسون و پسران )اداره کنطرات کنندگان( به ا
ز بوعم اولت متدهاي آهن ايران که از طرف آن سنديکا بود اجازه دارم پاسخ دهم که راه
ر بواسطه الحاق و اشتراک کمپانی )ويکرز آرم استرانگ ويث ورث( با سنديکا که بهاين

آهن اهري کاتشييد مبانی سنديکاي مزبور افزوده شده خشنود و خرسند است و حق سندي
و موافق مراسله 1331 االولربيع24خابی که به تاريخ موجب مواد حق انتايران را که به

شده  ي دادهوخرم آباد به -وزير امور خارجه راجع به ايجاد خط محمره 1914مارس 19مورخ
دهد آهن حق انتخاب میشناسد. همچنين دولت ايران به سنديکاي راهاست به رسميت می

ازد و زوين بسقدان، تهيه کليه وسايل از خانقين به تهران از راه کرمانشاه، همکه خطی با 
ن به همدان ز خانقياکه خط را يک شعبه تا انزلی واقع در کنار بحر خزر بر آن بيفزايد و يا آن

طعی ضوع آن قبرداري در موو تهران از هر طريق ديگري که باالخره پس از معاينه و نقشه
از قرار معلوم اين تدابير نيز (. 23-27: 13، پ52ق، ک1338)استادوخ، « دشود، ايجاد نماي

آهن در اي احداث راهداران آمريکايی برها براي ورود سرمايهراه به جايی نبرد و تمام تالش
هاي حسين عاليی ديگر نتيجه ماند. پس از آن تالشها بیايران و دادن امتيازي به آن

يز بدون نتيجه باقی ها در ايران نگذاري آمريکايیاي جذب سرمايهسفير ايران در واشنگتن بر
 .(14، 15: 4709/240ساکما، ماند )

ها نسبت به هاي ديپلماتيک براي جلب مساعدت آمريکايیکه تالشنکته مهم اين
هاي مقيم آمريکا نبود بلکه برخی سفراي ايران گذاري در ايران منحصر به ديپلماتسرمايه

ش(. بايد به 1302ها سهيم بودند. در اين رابطه و در همين زمان )م در اين تالشدر اروپا ه
توجه کرد. وي در گزارشی به وزارت خارجه اعالم « برن سوئيس»گزارشی از سفير ايران در 

تواند از حيث امور اقتصادي و مالی به ساير ممالک کرده بود که امروزه تنها مملکتی که می
 مسيو»ريکا است. در اين راستا سفير ايران در برن ضمن مذاکره با ديگر کمک نمايد، آم

: 16، پ36ش، ک1302استادوخ، ها را ترغيب به حرکت به ايران کرد )آمريکايی آن« شراور



 

 

 

 

68  1401تابستان  سی و يک،شمارة سيزدهم، سال ، د از اسالمران بعينامة اتاريخ  
 

ها حتی در ها صورت نگرفت. اين تالشاقدام عملی از جانب آمريکايی اين، با وجود(. اما 60
نايب رئيس « مستر بنت»براي نمونه سردار سپه به  هم ادامه داشت قاجاريهاواخر دورة 

آهن در اين کشور به من کمک کنيد تا خطوط راه»... آمريکا گفته بود: « يولن»کمپانی 
اما ماجراي قتل ماژور ايمبري باعث شد شرکت (. 194: 1345السلطنه، )معتصم« ايجاد کنم.

ترتيب ، ايران را ترک کند. بديننفتی سينکلر به بهانه نداشتن امنيت جانی نيروهاي خود
گذاران آمريکايی در ايران توسط برخی آهن توسط سرمايهتالشی ديگر براي احداث راه

ضديت هاي انگليس ناگفته نماند عالوه بر کارشکنیعوامل داخلی و انگليس، عقيم ماند. 
خان بر . عليقلیها بودآهن در ايران به کمک امريکايیها هم از ديگر موانع احداث راهروس

خواستند امتياز ها نمیاين باور بود که مخالفت با مستر شوشتر به اين دليل بود که روس
(. 49: 18، پ39ق، ک1329)استادوخ،  داران آمريکايی داده شودهاي ايران به سرمايهآهنراه

ياحان اين در حالی بود که در اين دوره نشريات، نمايندگان سياسی ايران در آمريکا و س
کردند براي نمونه يکصدا بر ضرورت الگوبرداري از آمريکا و توجه به اين کشور تأکيد می

هاي آهن و اتحاد و اظهار دوستی با آمريکا ايران را به راه»نوشت:  نماچهرهروزنامه 
توان اغلب کارهاي ايران را به قوه مادي و ادبی ... و می رساندکارخانجات معتبر می

رفته بايد گفت همي(. رو6، 7: 12، ش8ق، س1329نما، چهره) «ا انجام دادهآمريکايی
هاي بزرگ اروپايی انگليس، فرانسه، آلمان، اسپانيا و ... االيام با قدرتاگرچه ايرانيان از قديم

هاي اروپايی در کليه انگيز آمريکا و پشت سر گذاشتن قدرتدر ارتباط بودند اما توسعة حيرت
سوي اين کشور باعث شد که آمريکا به قطب آمال و آرزوهاي ايرانيان تبديل ها از عرصه

طلبی در ايران با کم به الگويی براي ايران تبديل شد و گرايش اصالحشود. اين کشور کم
 رفت.الهام از تحوالت آمريکا رشد کرده و پيش می

 گیرینتیجه

آهن، مطبوعات ايران در و راههاي غرب در زمينه شبکه ريلی با کسب آگاهی از پيشرفت
هاي سريع دوره ناصري و مظفري به اين موضوع عطف توجه نمودند. در اين راستا پيشرفت

ونقل ايران را موجب شد آمريکا در اين زمينه اسباب شگفتی ايرانيان و انتقاد از وضع حمل
ماندگی و ورود به قبکه بسياري از متجددان و منورالفکران تنها راه گذار ايران از عنحويبه
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آهن در آمريکا باعث شد اين از طرفی توسعه راه دانستند.آهن میدروازه تمدن را در ايجاد راه
عنوان کشور نخست و آهن و قطارهاي مسافري و باري بهکشور در رشد کمی و کيفی راه

کا متمايل پيشتاز مطرح گردد و همين موضوع باعث شد نگاه ايرانيان از اروپا به سوي آمري
آهن در هاي خود براي ايجاد و توسعه راهعنوان يکی ديگر از الگويشده و اين کشور را به

نظر بگيرند. در اين راستا اصحاب جرايد تالش کردند با تشريح شبکه ريلی آمريکا و تاثيراتی 
يد مردان را براي کسب اين تکنولوژي جدکه بر پيشرفت و رفاه مردم اين کشور داشته دولت

 آهن به ايران ترغيب کنند.و ورود راه

ی جذب اي براي بررسبعد از دوره مشروطه به دليل اهميت اين موضوع نماينده
راه به هم ستاورديدگذار آمريکايی به اين کشور فرستاده شد، اما اين مأموريت نيز سرمايه

ويژه از دوره هاي سياسی ايران در آمريکا بههاي ديپلماتنداشت. عالوه بر اين تالش
گزاف مالی و  يهاهاي روس و انگليس، هزينهمشروطه به بعد هم به داليلی چون کارشکنی

مل عچه در ت اگرتر از همه عدم پيگيري وزارت خارجه ايران ناکام ماند. اين اقدامامهم
ه کچرا اقع شد، موثر و سيارتحولی ايجاد نکرد اما از بُعد نظري و تأثير آن بر افکار ايرانيان ب

ويژه آمريکا سيا و بهآهن در اروپا، آهايی که از پيشينه پيشرفت راهشناخت و آگاهیمردم با 
ها منجر به اين شد که آهن آشنا شده و اين شناختبه دست آورده بودند با منافع ايجاد راه

 تو بستري براي تحوال اي در افکار عمومی ايرانيان تبديل شودمطالبهعنوان آهن بهراه
بنابراين ر نشست، ها در دورة رضاشاه به ثمبعدي در اين زمينه گردد و درنهايت اين تالش

 يکا صورت نگرفت.وجه بدون الهام گرفتن از آمرهيچآهن بهبايد اذعان داشت که احداث راه
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 هاکتاب

 .مه عليرضا ترج ،(1397) ،آمریکاهایدر روزنامهایران عهد قاجار  ایرانیان از نگاه آمریکاییان
 پارسه. ،ساعتچيان، تهران

 ردبچه، ، مترجم حسين کایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه ،(1363) بنجامين، س.ج.و
 .دانيجاو ،تهران

 تهران محمد مشيري، چاپ اول،کوشش، بهسفرنامه ،(1357) تهرانی، ابراهيمباشیصحاف، 
 شرکت مولفان و مترجمان ايران.

 شبگير. ،هران، با مقدمه و حواشی باقر مومنی، تکتاب احمد ،(2536) لرحيمطالبوف، عبدا 

 ه تا سالهاي، تاريخ تحوالت اجتماعی ايران از صفويمقاومت شکننده ،(1388) فوران، جان 
 رسا. ،، ترجمه احمد تدين، تهرانپس از انقالب اسالمی

 واید و حمل اشیا و ر تغییرات و ترقیات در وضع و حرکت و مساررت ،(1373) کاشف، محمد

 نشر نقطه. ،، تهرانآهنراه

 ي ملی.مطبعه مجلس شورا ،، تهرانممات و حیات ،(1340) السلطنه، ميرزا محمدکاشف 

 لتشاهی، بال، به کوشش عليرضا دورساله یک کلمه(، 1386) خانالدوله، ميرزا يوسفمستشار، 
 تهران.

 کوشش همايون شهيدي، ، بهمه شیکاگوسفرنا ،(1363) السلطنه، حاج ميرزا محمدعلیمعين
 علمی. ،چاپ اول، تهران

 مد محيط ، به کوشش محخانمجموعه آثار میرزا ملکمتا(، بی) الدولهخان ناظمميرزا ملکم
 علمی. ،طباطبايی، تهران

 اپ سنگی، حسين خان فروغی، چ، ترجمه محمدسفر هشتاد روز دور دنیا ،ق(1316) ورن، ژول
 تب.شرکت طبع ک ،تهران
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 هاهمقال

 ورة درانيان يشه ايبازتاب نظام آموزشی آمريکا در اند» ،جهانی، فرشته ؛رحمانيان، داريوش
، 1399، بهای تاریخی ایران و اسالمجله پژوهش، «و نتايج آن جستارهاي تاريخی قاجاريه

 .1شماره پياپی  ،1ش 

 های تاریخی ایران و مجله پژوهش ،«آهن در ايران عصر قاجارراه»ش، رحمانيان، داريو

 .11، شماره پياپی 11، ش 1391، اسالب

 هاهنشری

 33، شماره 18ق(، سال 1309) روزنامه اختر 

 49ق(، سال پنجم، شماره 1296) روزنامه اختر 

 3، شماره 18ق(، سال 1309) روزنامه اختر 

 49، شماره 12ق(، سال 1303) روزنامه اختر. 

 11 ، شماره13ق(، سال 1304) روزنامه اختر. 

 36، شماره 13ق(، سال 1304) روزنامه اختر. 

 2(، سال هفتم، شماره 1309) روزنامه اختر 

 13، شماره 19ق(، سال 1310) روزنامه اختر. 

 39ق(، سال اول، شماره 1319) روزنامه ادب. 

 155ق(، شماره 1304) روزنامه اطالع. 

 220ق(، شماره 1306) روزنامه اطالع. 

 223ماره ق(، ش1306) روزنامه اطالع. 

 232ق(، شماره 1306) روزنامه اطالع. 

 477ق(، شماره 1317) روزنامه اطالع. 
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 532ق(، شماره 1318) روزنامه اطالع. 

 22، شماره 25ق(، سال 1321) روزنامه اطالع. 

 152ق(، شماره 1290) روزنامه ایران. 

 154ق(، شماره 1290) روزنامه ایران. 

 372ق(، شماره 1295) روزنامه ایران. 

 364ق(، شماره 1323) وزنامه تربیتر. 

 12، شماره8ق(، سال1329) نماروزنامه چهره. 

 52ق(، شماره1295) روزنامه علمی. 

 77ق(، شماره1328) روزنامه مجلس. 
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 چکیده
کرد. گ میردم تنبراي زندگی م ها و مشکالت اقتصادي در عصر قاجار، همواره عرصه رابحران

اريخی در ابع تترين مشکل اقتصادي مردم در اين دوره بود. منترين و حياتیگرانی نان، ازجمله مهم
عتراضات اتبع آن از هاواخر دوره ناصري و در عصر مظفري از کمبود و گرانی نان در شهر تبريز و ب

 با ها و اعتراضات عمومی در مورد کمبود نان، غالباًدهند. شورشمردمی در اين شهر گزارش می
ن حران ناتراضات بشد. در تبريز دوره مظفري نيز حضور زنان در اعحضور جدي زنان همراه می

غيير نشينی حاکمان و تهاي زنان در بلواهاي نان که بعضًا باعث عقبپيروزي بسيار مشهود بود.
يگر دبخشيد تا در مطالبات نفسی میادبهشد، به زنان اعتمبرخی مسئوالن حکومتی در اياالت می
ز با ان تبريت بعدي زنهاي جمعی به الگويی براي مبارزااجتماعی نيز وارد شوند و اين اعتراض

تحليلی و با یاين پژوهش با رويکرد توصيف د.تبديل شحکومت قاجار در وقايع دوران مشروطه 
ر عليه راضات ببريز در اعتتست تا به نقش و تکاپوهاي زنان ا آن اي براستناد به منابع کتابخانه

بررسی  ن زمينهر ايدآنان را بحران نان در عصر مظفري پرداخته و برخی نتايج و تأثيرات مبارزات 
 .کند

 : کمبود نان، معيشت، عصر قاجار، عصر مظفري، زنان تبريز.واژگان کلیدی
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The Struggles of Tabriz Women During the Bread Famines 

of the Mozaffari Era (1313-1324 AH) 

Mohammad Salmasizadeh1 

Majid Rezazad Amuzeinoldini2 

Abstract 

Economic crises and problems in the Qajar era have always 

threatened the people's lives. The high price of bread was one of the 

most important and vital economic problems of the people in this period. 

Historical sources at the end of the Naseri era and during the Mozaffari 

era report the scarcity and high cost of bread in Tabriz and, as a result, 

public protests in this city. Riots and public protests about the lack of 

bread were often accompanied by a serious presence of women. In 

Tabriz during the Mozaffari era, the presence of women in the bread 

crisis protests was very evident. Women's victories in the bread riots, 

which sometimes caused the retreat of the rulers and the change of some 

government officials in the states, gave women the confidence to 

participate in other social demands. These collective protests became a 

model for the subsequent struggles of Tabriz women with the Qajar 

government in the events of the constitutional period. This research, with 

a descriptive-analytical approach and citing library sources, aims to deal 

with the role and efforts of Tabriz women in the protests against the 

bread crisis in the Mozaffari era and examine some of the results and 

effects of their struggles in this field. 

Keywords: Lack of Bread, Livelihood, Qajar Era, Mozaffari Era, 

Women of Tabriz. 
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  77 ق(1324 – 1313) هاي نان عصر مظفريتکاپوهاي زنان تبريز در قحطی
 

 مقدمه

در  مردمی اضاتناصري باعث برخی اعتر ةفشار اقتصادي و بحران نان که در اواخر دور
سياسی  وديريتی ی، معوامل طبيعی و اقليم .مظفري نيز ادامه يافت ةتبريز شده بود، در دور

ز اين ز يکی اه برونان تأثيرگذار بود و گا و سوءاستفاده برخی محتکران، بر قيمت غالت و
دردست ستدکرد و شرايط پديدآمده، علل فراهم می ةنه را براي فعال شدن بقيعوامل زمي

ار به قاج ةوردنان در  ةترتيب مسئلساخت و بدينيکديگر، جامعه را با بحران نان مواجه می
نواحی  دي درتظاهرات سياسی زنان عا ،دوره مهم مردم تبديل شده بود. در اين ةدغدغ

شد. ده مین ناميبود که بلواي نا« خاطر نانشورش به»وضوح شهري ازجمله تبريز، اغلب به
ادي و الت اقتصدادند که ناشی از مشکبا وجود اين، آنان اغلب ناراحتی عميقی را نشان می

ينوايان داد. عصيان زنان و باي بود که تمام جامعه را تحت تأثير قرار میاجتماعی گسترده
ت، در مان کيفيههر عواملی گرد آمده بودند که به ن شاي خاص تبريز نبود، اما در ايپديده

که هاي تبريز از چند نظر اهميت داشت. يکی آنشدند. آشوبمناطق ديگر کشور ديده نمی
رد، موا مشروعيت حکومت در پيش چشم شهرنشينان فرو ميريخت، زيرا در بسياري از

 که در اينيناتر از آن کارگزاران حکومتی در احتکار و گرانی نان دست داشتند و مهم 
د که ها نوعی پيوستگی و هماهنگی بين قشرهاي مختلف شهرنشين پديد آمده بوشورش

 زينب»م ه ناشاخص اصلی آن در تبريزپيشگامی زنان در اين اعتراضات به رهبري زنی ب
 بود.« پاشا

ي و در مورد پيشينه پژوهش بايد ذکر شود که در مورد بحران نان در اواخر دوره ناصر
وگريخته صورت جستهها بهعصر مظفري و برخی علل و عوامل آن، تاکنون در برخی کتاب

دوره نيز اشاراتی شده است و همچنين مقاالت چندي از سوي  به بحران نان در تبريز اين
هاي شهري در اعتراض»توان به برخی پژوهشگران به نگارش درآمده که ازجمله آنان می

بررسی و تبيين عوامل مؤثر در شيوع قحطی و »راب يزدانی و نوشته سه« عصر مظفري
هاي نان در شناسی شورشريخت»، توسط محمد عباسی و «بحران نان در عصر مظفري

هاي اجتماعی دوره مطالعه موردي بررسی بحران»توسط هاجر صالحی و « عصر مظفري
ن معشيت و انقالب بحرا»توسط شهال منصوري و « مظفريالوقايع مرآتمظفري به روايت 
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وگريخته صورت جستهنيا اشاره نمود که در اين مقاالت بهتوسط فرهاد دشتکی« مشروطيت
توان اذعان و بسيار گذرا به مسئله نان در تبريز دوره مظفري نيز اشاراتی شده است اما می

هاي نمود که تاکنون هيچ مقاله مستقلی در مورد قحطی نان در تبريز دوره مظفري و تکاپو
و در پاسخ  زنان تبريز در اين زمينه، به نگارش درنيامده و مقاله حاضر در جهت رفع اين خأل

 به اين نياز نوشته شده است.

 عوامل طبیعی قحطی نان

نوان عترين عواملی بود که در اين دوره بر اثر عوامل طبيعی به سالی يکی از مهمخشک
ن در حران ناو ب امر به کمبود محصول گندم يک بال در جامعة ايران نمود پيدا کرد. اين

ت ديم برکش که کشاورزي ايران در بسياري از مناطقنظر به اين عصر مظفري منجر شد.
ت کمی ن در صورکرد، بنابرايمبتنی بود و ارتباط مستقيمی با ميزان بارش ساالنه پيدا می

شاه  فرالدينديدند. مظیباران يا زيادي بارندگی )سيل( محصوالت کشاورزي آسيب فراونی م
تی ی اشاراسالی و قحطخود در هنگام برگشت از سفر اروپا، در منطقه آذربايجان به خشک

ر وضعيت بعالوه  .(131: 1398؛ عباسی، 31: 1318، سفرنامه مبارکشاهینموده است )
ل قبي گير انسانی ازهاي همهنزوالت جوي و ميزان بارندگی، سرما و سيل و همچنين بيماري

هاي ارين بيمها، تأثير داشته است. ايوجود آمدن برخی قحطیه وبا و طاعون نيز در ب
ام شد، با انهدطور مستقل و گاه در ضمن و يا بر اثر قحطی شايع میگير که گاهی بههمه

ختل هاي بعد مالسبخش بزرگی از نيروي انسانی شاغل در روستاها عمالً کار زراعت را در 
دامه ی و يا ات و شروع قحطمناسبی را براي کاهش توليد غال ةترتيب، زميننايکرد و بهمی

خوردگی نيز مزارع هايی همچون ملخ و سنآفت .(19: 1384آورد )کتابی، آن فراهم می
رسيد، ها میشهر که اخبار هجوم اين آفات بهگندم را مورد حمله قرار داده و به محض آن

س از هاي دولتی از افزايش قيمت غله پن زمينه در تلگرافيافت. در ايها افزايش میقيمت
 م بيرونهملخ »چنين گزارش شده است: ملخ در مزارع آذربايجان اين ةانتشار اخبار حمل
. (72: 1369پور، )ضرغام« خورد، به اين واسطه غله هم رو به ترقی استآمده و خوب می

بيعی در طتأثير عوامل  ر گويايی ازقمري تصوي 1321 السلطنه مافی در سالتوصيف نظام
يامت را سالی و نالة زارع و فالح فقير، هول قخشک»مظفري است:  ةهاي دوربرخی قحطی

 (.569: 3، ج1362السلطنه مافی، )نظام« آشکار کرده؛ حساب روز و ماه از دست دررفته است
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 مظفری ۀعوامل سیاسی و اجتماعی قحطی نان در تبریز دور

الکان وذ و ما نفبعضی از مقامات دولتی، عوامل ب ةوسيله کردن بازار بهاحتکار و قبض
ه است؛ ترين داليل قحطی نان در تبريز دوره مظفري بودبزرگ و سودجو، يکی از مهم

، به ی مواردر بعضعنوان عامل تشديد کننده قحطی ها، بلکه دتنها بهاحتکار نه»بنابراين 
 (.35: 1384)کتابی، « ه استها ظاهر شدصورت مبدأ و منشاء آن

ميشه هه که هاي زمان خودکامگی، انبارداري بوديکی از گرفتاري»به نوشته کسروي 
تر هاي بيشببه  دارانی گندم و جو را نفروختندي تا نان کمياب و گران شدي و آنگاهديه

و بيشتر  افته بودهاي پيش از مشروطه درآذربايجان رواج بسيار يفروختندي. اين کار، در سال
گرفت، مینگيرد،  بايست جلوپرداختند و دولت که میداران از اعيان و بازرگانان به آن میديه

)کسروي، « گرديدمند میداشت و او نيز از گرانی غله بهرهزيرا خود محمدعلی ميرزا ديه می
1381 :140.) 

و مرد بود  نبوه زناز اهاي تبريز پر در نتيجه اين کارها، نان هميشه کمياب و جلو نانوايی
ود و بقير شده فشد. اين يک گرفتاري براي مردم که فرياد و هياهوي آنان از دور شنيده می
هاي راج خانهق و تا1316ها آشوب خونين سال چند بار آشوبی پديد آورد که يکی از آن

 (.140د )همان: الملک و ديگران بوءالعلماء و عالنظام

 رحمی دربه محتکران بی« نظمی در تبريزقحطی و بی»ل کلنل کاساکوفسکی در ذي
وقتی »ودند تا بکند که تمام غله را به قيمت ارزان خريداري کرده دوره اشاره می تبريز آن

فته جازه گراشاه  و اين محتکرين از« کلی تمام شد، به بهاي گران بفروشندذخيره مردم به
ه سيد، برر قيمت داکثحکه هر وقت به به قصد اين بودند که گندم خود را به نانواها نفروشند.

 (.252-251: 2535)کاساکوفسکی، « فروش برسانند

، عمل 1316االخري در ماه جمادي»در اين زمينه آمده است:  الوقايع مظفريمرآتدر 
رده گويند مالکين گندم را انبار کآيد، میزحمت به چنگ مینان در تبريز سخت شده و به

ر درسد در ميان عوامل تأثيرگذار بر قحطی نان به نظر می .(285: 1، ج1386، )سپهر« اند
 تبريز دوره مظفري، احتکار مؤثرترين عامل بوده است.
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 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کمبود نان

کرد. ها و مشکالت اقتصادي در دوران قاجار، همواره عرصه را به مردم تنگ میبحران
ترين مشکل اقتصادي مردم در اين دوره بود. منابع ترين و حياتیگرانی نان، ازجمله مهم

ويژه از دوران ناصري و مظفري تا اواخر حکومت اين سلسله، مملو از تاريخی قاجار، به
آوري هاي مصيبتاعتراض مردم به کمبود و گرانی نان است. درحقيقت کمبود نان، بازتاب

است عواقب اقتصادي قحطی و گرسنگی به  بديهی .(163: 1375در جامعه داشت )دلريش، 
خواري، خواري، مردههاي اجتماعی نيز بينجامد. قتل، دزدي، تکدي، خودکشی، آدمبحران

ها فحشا و سست شدن نظام خانواده برخی از پيامدهاي اجتماعی است که در طول قحطی
ور از آن جمله دوره، برخی موارد مذک داد. البته با توجه به اسناد و نشريات آنرخ می

هاي نان در تبريز عصر مظفري گزارش نشده است. به خواري در قحطیخودکشی و مرده
رسد به علت اهميت شهر تبريز که وليعهدنشين و در دوره قاجار شهر بسيار نظر می

تأثيرگذاري بوده، حاکمان و اعيان شهر در بيشتر موارد از ترس پيامدهاي اعتراضات مردمی 
هاي احتکاري و يا خريد و توزيع گندم بين نانوايان و پايين آوردن قيمت گندم با وارد کردن

تبع آن از عواقب بسيار خطرناک ناشی از قحطی جلوگيري نان از گسترش اعتراضات و به
ق برخی اقدامات از طرف 1313نمودند. براي نمونه بعد از بحران معروف نان در سال می

مجلس »ام گرفته که گزارش آن بدين شرح و در ذيل حاکمان و اعيان شهر تبريز انج
المظفر شاهزاده  شهر صفر 18روز شنبه »گزارش شده است:  روزنامه ناصريدر « اعانه
مبارکه با حضور جناب ... حاج ميرزا  ةخاناالمر مبارک در عمارت ديوانالسلطنه حسبنصره

تجار محترم، مجلسی مرتب  الدوله و ساير علما و اعيان وجواد مجتهد و شاهزاده عين
فرموده و در تسهيل امر نان از هر طرف مذاکرات وافيه به ميان آوردند و بالخره اعضاي 

دست آيد، مقدار چهارهزار ه مجلس بدين متعلق شد که از حاال تا چهل روز ديگر غله تازه ب
به خبازان شهر روز خريده و  ةنمايد، به مظنخروار که در اين مدت تخمينا کفايت شهر را می

السلطنه و کارگزاران ... اکنون از حسن اهتمامات و مواظبت کامله شاهزاده نصره بدهند
، 16، شناصري) شوديافت می« حکومت که با کمال دقت مراقبت دارند، نان در کمال وفور

همين اقدامات که بيشتر براي جلوگيري از شدت يافتن اعتراضات  .(126-125: 1313
ق نيز از سوي مقامات 1316گرفت در ديگر بحران معروف نان در سال می مردمی انجام
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ها چون قرار در مسئله عمل نان و خبازخانه»... دولتی و اعيان شهر تبريز انجام گرفته است: 
کلی در اين خصوص الزم بود، لهذا برحسب امر... وليعهد }محمدعلی ميرزا{ به رياست 

خانه تشکيل يافته ...؛ و جار و مالکين در عمارت مبارکه ديواناميرنظام ... مجلسی از امرا و ت
: 1326، 5، س21، شناصري) اقداماتی انجام گرفت« محض رفاه حال و توسعه عمل نان

وجود آمدن ه ب هاي نان عصر مظفري، ازموارد مذکور ازجمله عواملی بود که در قحطی .(12
نمود، اما اين ا تا حدودي جلوگيري میهعواقب بسيار خطرناک اقتصادي و اجتماعی قحطی

اين نوشتار به  ةکه در ادامبه معنی آسودگی خاطر مردم و عدم مشکالت آنان نبوده، چنان
اي از اهالی شهر تبريز در اعتراضات نان در اين دوره کشته مواردي اشاره خواهد شد، عده

ضات، به فکر تأمين نان به شدند تا حاکمان از ترس و به ناچار براي فروکش کردن اعترامی
 نرخ عادالنه براي آنان باشند.

ي يافت و افت درآمد، موقوفات بسيارها کاهش میاز طرفی خيرات و نذورات در قحطی
ا در ار و علمهايی همچون مالکان، تجّگذاشت. گروهالمنفعه را معوق میهاي عاماز فعاليت

شدند و شتري در مقابل حاکميت میروت و نفوذ بيهاي نان، صاحب قدرت، ثپی بحران
« ديدهاي حکومتی در برابر خود میگيريحکومت قاجار، شرکاي جديدي را در تصميم»

ها به روستا و شهر يکی ديگر از پيامدهاي کمبود غله، مهاجرت از .(278: 1394)ميرکيايی، 
 (.7-6: 1323، 13، س 847، ش حکمتمناطق ديگر براي تأمين معشيت بود )

 های نان عصر مظفریکننده در شورشر شرکتاقشا

ها بسيار دشوار است. مسائلی چون ترکيب جمعيت معترض، گاهی از ابعاد اين اعتراضآ
اين امر نيز  ةند. دليل عمداابهام مانده ةها در پردهاي آنها و هدفها، انگيزهرهبري آن

اند و از خود سواد بودهکننده در اعتراضات بیچنين است که اکثريت عظيم افراد شرکت
ديگر تشخيص ميزان خودانگيختگی يا  ةاند. مسئلرجا نگذاشتهبنوشته يا سندي 

توان ردپاي برخی از ها میشورش در برخی از» هاي اعتراضی است.يافتگی حرکتسازمان
ايی هحکومتگران يا اعيان و گاه بازرگانان و علما را يافت. اين افراد براي ضربه زدن به گروه

هاي دولت، مردم عادي را به شورش س قدرت بودند، يا در مخالفت با سياستأکه در ر
هاي نارضايتی مردم، به علت کميابی و گرانی مواد غذايی يا استبداد انگيختند؛ اما زمينهبرمی
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هاي اعتراضی اي در حرکتدست بر چنين زمينهحاکمان، همواره مساعد بود. قشرهاي تنگ
اعتراض  رسيدند، دست ازهاي خود میند و هنگامی که به هدفجستشرکت می

هاي ترين گروهی بودند که در شورشزنان مهم .(395-296: 1384)يزدانی،  «داشتندبرمی
که مسئول تهيه و تدارک خوراک خانواده بودند، هنگام دليل آنه نان شرکت داشتند، آنان ب

هايی از تند. بسيار معمول بود که شورشپيوسسالی به تظاهرات سياسی میقحطی و خشک
هاي صنفی و خدماتی را بازار و علما و سازمان ةطرف زنان آغاز شود و سپس تمام شبک

هاي نان حضور داشتند، آنان ها نيز ازجمله قشرهايی بودند که در شورشدرگير کند. لوطی
شدند. از ها درگير میکردند و با فراشهاي خود میدارها را مجبور به تعطيلی دکاندکان

ها حضور داشتند، روحانيون و بازاريان بودند. آنان در تمام هايی که در شورشديگر گروه
تحوالت سياسی و اجتماعی دوران قاجار حضور پررنگی در کنار يکديگر داشتند، درنتيجه 

 هاي نان شاهد اتحاد اقشار مختلف شهرنشينان با يکديگردر شورش»توان گفت که می
ها از طرف زنان آغاز شده است. نگرانی آنان براي تأمين خوراک هستيم، اما عمده شورش

خود و فرزندانشان و نيز رعايت حرمت حجاب آنان از سوي فراشان حکومتی باعث حضور 
شد. پس از زنان نقش علما و روحانيون و بازاريان در کنار ها میها در اين شورشجدي آن

دليل ه هايی چون لوطيان نيز بها گروشهود است و پس از اينها ميکديگر در شورش
ارتباطاتی که با روحانيت داشتند و يا به منظور پيگيري اهداف و مقاصد گروهی خود، به اين 

چه در  (Cronin) به نوشته کرونين .(143-140: 1398)صالحی،  «پيوستندها میشورش
اي نان بسيار کليدي است. آنان گاه هايران چه در ديگر مناطق نقش زنان در شورش

هاي بعدي مردان به افراشتند و گاهی آغاز کننده بودند و در گامتنهايی پرچم شورش برمیبه
هايی را حرکات درهرحال بخش مهمی از مناسک و آداب چنين شورش .پيوستندها میآن

پيدا کرد که زنان در توان گزارشی از شورش نان در ايران سختی میداد. بهزنان تشکيل می
رنگ شورش  ها غالباًاعتراض .(63: 1400)کرونين،  آن مشارکت و نقش فعالی نداشته باشند

هاي نشينی هم که در کنشقسمتی از شهر و بست ةگرفت اما گاهی محاصربه خود می
الزم به  .(61)همان:  رفتشدند، به کار میسياسی دوره قاجار مشروع و مقبول شناخته می

علت احتکار گندم توسط برخی از ه هاي نان دوره مظفري در تبريز بکر است که در شورشذ
مستقيم به اين انبارها و تقسيم  ةحکام و اعيان، اغلب اعتراضات به صورت ميدانی و حمل
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در ميدان اعتراضات حاضر بودند، انجام  کاالهاي احتکارشده بين نيازمندان که اکثراً 
 اند.زنان تبريز در اين مواقع مطالب زيادي بيان نکرده 1نشينیز بستگرفت، لذا منابع امی

 واکنش زنان تبریز به بحران نان

هاي پايانی سلطنت ناصرالدين شاه، شورش در شهرهايی هاي ساليکی از ويژگی
ت و و عدال منيتامختلف ايران، ازجمله تبريز بود که به علت ناخرسندي همگانی از نبود 

خ ويژه نان رهمحلی و حکومت مرکزي، با بهانه گران شدن ارزاق عمومی ب زورگويی حکام
ت و ئجر ها بود که گاهی باها شرکت زنان در آنهاي بارز اين شورشداد. از ويژگیمی

اساس مونه، برشدند. براي نجسارت بيشتري از مردان و پيشاپيش آنان در تظاهرات ديده می
شاه رخ داد که ينرالدليه محتکران در آستانه کشته شدن ناصمنابع معتبر قيامی در تبريز برع

 د.در اين قيام تعدادي از زنان و مردان معترض اين شهر کشته و زخمی شدن

( سرکنسول انگليس در تبريز که در واقع شاهد عينی Cicil G. woodسيسيل وود )
ر تهران، پس از اشاره رويدادها در اين شهر بوده است در گزارشی به ديوراند سفير انگليس د

نويسد: عالقگی مقامات محلی که مردمان را به حال خود گذاشتند، میتوجهی و بیبه بی
اند، دست به تظاهرات کوچکی در ها که گرسنه و گرفتار قحط و غال شدهنيمی از تبريزي»

)مظفرالدين  )پيشکار حکومت آذربايجان( از طرف وليعهد 2مقامبازار تبريز زدند؛ اما وقتی قائم
)ششم صفر  1895ژوئيه  29ميرزا( به آنان وعده بهبود اوضاع داد، آرام شدند. در روز دوشنبه 

مقام رفتند تا نيازهاي خود را به آگاهی او ( شماري از زنان تبريز به محل اقامت قائم1313
که چند نها رسيدگی نشود شورش خواهند کرد. با آبرسانند و تهديد کردند اگر به شکايت آن

ها خسته بار به مردم وعده داده شده بود، ولی کاري صورت نگرفت و آنان که از اين وعده

                                                           
ظهور داشته  می نمود ورباز در جوامع اسالويژه در اماکن مقدس، از ديههاي مختلف باننشينی و پناه گرفتن در مکبست و بست .1

انکار ن غيرقابلآو کارکرد  هاي متأخر به لحاظ واقعيتبور در نظام قضايی و آيين دادرسی ايران، ازجمله در دورانزم ةاست. پديد
مينه زدرسی ... ی و داعواملی مانند فقدان عدالت قضاي رسد کهبوده و جايگاهی مبنايی و اساسی داشته است. به نظر می

به حقوق فردي  جا که متجاوزانساخته است. البته اين اقدام در گذر زمان مسير مقبول را طی نکرد تا آننشينی را فراهم میبست
ازپيش ومرج حاکم بيشرجهاي بست، پناه گرفته و با اين اقدام بر هتيررس مجازات، در مکاناز و عمومی براي امان ماندن 

 .(81: 1389)طيبی،  افزودندمی

در مورد شرح حال وي  .فرزند ميرزامحمد از سادات طباطبايی آذربايجان ،مقامميرزا عبدالرحيم خان ملقب به ساعدالملک و قائم. 2
 .«146-142: 5، ج1371بامداد، »بنگريد: 
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( شماري از زنان تبريز در ساعت 1313صفر  11) 1895شده بودند، ناچار روز شنبه سوم اوت 
ها پيوستند همگی که زنان و مردان بسياري به آنها ريختند و پس از آنصبح به خيابان 3
صد سوار جا نزديک به يکمقام حرکت کردند، اما در نزديکی آنسوي محل سکونت قائمبه

مقام جلو جمعيت را گرفتند. وقتی زنان و شماري از مردان با کمک گروهی از طرفداران قائم
سوي آنان آتش مقام حمله بردند، سوارها بهسوي درهاي ورودي محل سکونت قائمبه

سيسيل وود از تبريز به مورتيمر ديوراند در تهران  1895وت ا 5)گزارش مورخ « گشودند
F.o.539/70 ،؛ با استناد به گزارش 99-98: 1388؛ رضازاد، 20: 1385؛ به نقل از تيموري)

خاطر کمبود نان و قحطی رسد رهبري اين حرکت اعتراضی که بهسيسيل وود به نظر می
 انجام گرفته در دست زنان تبريز بوده است.

 1313 صفر ماه 12 – 11خود، آغاز اين واقعه را در  روزنامه خاطراتالسلطنه در داعتما
 ةواسطمقام ميرزا عبدالرحيم خان که حاال بهتعديات قائم ةواسطبه»: است آورده و کرده ذکر

العلما، طباطبايی از نظام ةالرجالی پيشکار آذربايجان شده است و اقوامش طايفقحط
الملک و غير و غير، مردم آذربايجان عموماً و اهالی شهر تبريز خصوصاً به دبيرالسلطنه، وکيل

طور عرض و شکايت اند، قيمت نان هم ترقی کرده، بلکه قحطی شده بود. بهستوه آمده
مقام رفته بودند. او هم حکم کرده بود، سربازان به عارضين شليک کرده قائم ةمردم به خان

: 2536)اعتمادالسلطنه، « وايتی سی نفر کشته شده بودندبه روايتی بيست و به ر .بودند
اي هايش به حضور زنان در اين حادثه اشاره(. اعتمادالسلطنه، در اين نوشته1026-1027

 دستبههزار زن، چوبسه»اسناد وزارت امور خارجه فرانسه از حضور  نکرده است، ولی در
ن دکان و پيوستن به راهپيمايان مجبور به راه افتاده و کسبه را به بست« که در بازارها

حکومت قشون را خبر کرد، دستور تيراندازي داده شد. در »کردند، ياد شده و آمده است: می
دم پنج زن و يک سيد کشته شدند، فرداي همان روز تظاهرات را از سرگرفتند، اين بار نيز 

اسی و عليه سلطنت شعار نان تبديل به شعار سي 1سه زن کشته و تعدادي زخمی شدند.
 (.53 :1358)ناطق، « قاجارها شد

صورت زيسته که واقعه مذکور را بهدر تبريز می« ميرزا فرخ»در آن زمان شاعري به نام 

                                                           
 .(54-53: 1358، کتاب جمعهبه نقل از )، 42ارت امور خارجه فرانسه، جلد ، اسناد وز1895از تبريز، اوت « هرگون» هايگزارش .1
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مکر زنان و ) معرفی نموده است« زينب پاشا»شعر بيان نموده و رهبر اين زنان را نيز 
توان اذعان نمود که زنان ک مذکور، می(. با استناد به مدار25-23تا: ، بیاحواالت زينب پاشا

هاي مبارزه حضور فعال تبريز در دوره قبل از مشروطه نيز در مسائل اجتماعی و در ميدان
داشتند و در اين مبارزات تعدادي از اين زنان گمنام نيز کشته شدند که با توجه به 

تواند حرکات زنان میهايی که براي زنان ايران در آن دوره وجود داشت، خود اين محدوديت
که باز هم  یيدوره ادامه داشت تا جا امر بسيار مهمی تلقی گردد. مبارزات زنان تبريز در اين

ق و در  1313به علت کمبود و گرانی و نامرغوبی نان بارها در تبريز بلوا در گرفت. در سال 
ر تبريز با زنان همان روز که مظفرالدين ميرزا خبر کشته شدن پدرش را دريافت کرد، در شه

الدوله در اين زمينه آمده در خاطرات سياسی امين .رو شد که به او ناسزا گفتندهمعترض روب
هنوز آفتاب روز جمعه غروب نکرده گفتند وليعهد در تلگرافخانه تبريز حاضر است و »است: 

ت شهري سبب تأخير آن بود که بامداد همين روز وليعهد از ماللت انقالبات و قصور تنظيما
و کمبودي ارزاق ره صحرا گرفته عزم شکارگاه باباباغی کرد و در عبور کالسکه وليعهدي، 

والي شاهزادگان گل 1درازي نموده و به جانب جنيبتدرايی و زبانزنان براي نان هرزه
افکنده بودند و حضرت واليتعهد را ظهور اين حال به وقوع هنگامه و هيجان کلی تهديد 

ر نخستين که هنوز به بشارت پادشاهی اشارت نداشت با مشاهدات صبحگاهی کرده بود. خب
کند. در عود به به وليعهد يقين قطعی داد که به طنبور نغمه افزوده به شورش جمهور مدد می

گرفت، الجرم تن به قضا و به بال رضا داد، يک ساعت به تبريز ترديد و تشويق دامنش می
-199: 1370الدوله، )امين« و پاي دستگاه تلگراف رسيدغروب مانده به عمارت حکومتی 

تبع سند مذکور، نشان از وضعيت بحرانی شهر تبريز به علت کمبود و قحطی نان و به .(200
که اعتراض زنان باعث ترک دربار و يی آن اعتراض ميدانی زنان شجاع اين شهر دارد تا جا

و جانشين ناصرالدين شاه، جرأت وارد شدن پناه بردن مظفرالدين ميرزا به خارج از شهر شده 
 به داخل شهر را نداشت.

اعتراض بزرگ بعدي که به علت احتکار گندم از طرف افراد بانفوذ و قحطی نان در 
ق است. در اين اعتراض نيز حضور زنان آذربايجان 1316تبريز انجام گرفت، مربوط به سال 

                                                           
 .(473: 1384داشتند )عميد، جنيبت: در قديم اسب خاص پادشاه را می گفتند که زين و يراق کرده بر در بارگاه نگاه می .1
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که رهبري اين اعتراضات در دست الب آنميدانی مبارزات کامالً مشهود بود و ج ةدر عرص
ق( 1309خصوص، زينب پاشا قرار داشت. وي که در جريان نهضت تنباکو )هزنان اين شهر، ب

ترين شخصيت مبارز پا به عرصه مبارزات سياسی گذاشته بود، گويا در اين زمان نيز معروف
فته و در رکاب وي با رفت که بسياري از اهالی شهر رهبري وي را پذيردر تبريز شمار می

 .(52: 1360)ناهيد،  کردندناعدالتی و محتکران مبارزه می

تر و سختی مردم بيشتر بود و سيد نان کمياب»قمري  1316به نوشته کسروي در سال 
ها به منبر خوانیمحمد يزدي که در آن زمان تازه به تبريز آمده بود و در مسجدها و روضه

ها و زد. در نتيجه اينکرد و باد به آتش خشم مردم میويی میرفت و از انباردارن بدگمی
هايی که در ميان بود کسانی جلو افتادند و بازارها بسته گرديد و مردم در برخی دست

بود، خواست با سيدحمزه گرد آمدند و به فرياد و ناله پرداختند. امير گروسی که پيشکار می
ها افتاده و به زبان 1العلمادر اين ميان نام نظام پيام و سخن آشوب را فرونشاند نتوانست.

اند و او نخواسته بفروشد و شد نانوايانی براي خريدن گندم به نزد او رفتهچنين گفته می
شد. اين بود روز دوم مردم آهنگ خانه او کردند و گرد بدگويی بسيار از خاندانش کرده می

دانسته و تفنگچی آماده کرده بود و اينان به العلما و کسانش از پيش آن را گرفتند. نظام
شد بسياري از مردم تير خورده و از پا افتادند. ولی مردم که گفته میشليک برخاستند و چنان

پراکنده نشدند و از اين سو نيز تفنگچيانی پيدا شده و به جنگ پرداختند و چند تنی را نيز 
خود به اين  روزنامه خاطراتالسلطنه در عين .(142-140: 1381)کسروي، ...« اينان زدند 

هزار خروار جنس آذربايجان و العلما سال گذشته سینظام»نويسد: واقعه نيز پرداخته و می
 ]ق1316[تبريز را به خرواري سه تومان خريده و خرواري ده و پانزده تومان فروخت. امسال 

ن را محض خبازخانة تبريز هم به همان قيمت خريداري کرده در خرواري ده تومان تمام آ
العلماء قبول نکرده و ميل داشته است به کردند. نظامحکومت و اهل شهر خريداري می

فروشم. اند فايده نکرد. جداً ايستاده که نمیخارجه به قيمت اعلی بفروشد. هرچه گفتگو کرده

                                                           
وهشت سال اقامت آذربايجان که در مدت سیالعلماء، حاجی ميرزا سيد رفيع طباطبايی، رئيس خاندان بانفوذ طباطبايی در نظام .1

آنان با احتکار گندم باعث ناراحتی و »ثروت کالن اندوخت.  ،عنوان وليعهد، از راه توليد و فروش گندممظفرالدين شاه در تبريز به
: 2، ج1386پهر، )س درآمدمخالفين مشروطه  نيز در سلکالعلما بعدها نظام .(201-200: 1369)چرچيل، ...« رنج مردم می شدند 

 .(1042و  1037
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وت گرفته به ... روز بعد اجماع ق انداهل شهر اجماع مختصري کرده به سمت انبارها رفته
السلطنه در اين واقعه که منجر به عين ةبه نوشت...« اند العلماء و سايرين ريختهنظام ةخان

اند، به قولی ها را تصاحب کردهالعلما و اطرافيان وي شده و مردم گندمهاي نظامتخريب خانه
(. اين 1313: 2، ج1376السلطنه، اند )عينشده« چهل نفر، به قولی هيجده نفر مقتول»

هاي قدرت صدراعظم شورش چنان گسترش يافت که اميرنظام را از شهر گريزاند، پايه
السلطنه را در پايتخت سست کرد و شاه را به توبيخ محمدعلی ميرزاي وليعهد واداشت امين

العلما در نظام ةدر مورد حمله مردم تبريز به انبار و خان .(109 و 99-98: 1385)هدايت، 
مسئله قلت نان  ]1316الثانی ربيع[اهالی تبريز در اوايل اين ماه »آمده است:  صريروزنامه نا
 ةدکاکين و اسواق را بسته و در بقع ]الثانیربيع 18 [شنبه آويز قرار داده و روز سهرا دست

هوي گذاشتند. روز ديگر با هيئت اجتماع از آن بقعه سيد حمزه اجتماع و غوغا و هاي ةمتبرک
 [خانه  العلما داشتند، يک مرتبه به سرده، بنابر سابقة عداوتی که با خانواده ... نظامبيرون آم

هاي محض حفظ جان و مال و عيال خود، در را بسته و آدم ]ايشان [و  هجوم آوردند ]وي
ايشان از باالي بام با مردم غوغايی بناي مدافعه را نهادند. چند نفر از طرفين مقتول و 

به  روزنامه ناصري ،( در ادامه گزارش11: 1316، 21، ش 5، س ناصري)« مجروح شدند...
العلما و اطرافيان وي پرداخته و به تخريب عمارت آنان اشاراتی نظام ةمردم به خان ةحمل
در حمله به  روزنامه ناصرينيا در مورد گزارش رحيم رئيس .: همان(1316کند )ناصري، می

العلماي ديبا از مالکان بزرگ در آذربايجان بوده دانيم که نظامیم»نويسد: العلما میخانه نظام
اهلل خان دبيرالسلطنه که الملک و ميرزا فضلالدوله و عالءبرادرانش چون ناظم ةو به پشتوان

باشی وليعهد بود و ... نزديکی به شخص ناصرالدين شاه و مقام علمی ... خويش از منشی
اميرنظام گروسی و  ازدار بوده و به نوشته مهدي مجتهدي نفوذ خاصی در آذربايجان برخور

برد، بنابراين اميرنظام برضد او تحريکات کرد و از آنان حساب نمیوليعهد چندان اطاعت نمی
کرد و جمعی را واداشت که به اتهام احتکار به خانة او ريزند و آن را غارت نمايند؛ اما حادثه 

نيا از خيزش رئيس .(947: 1، ج1385نيا، )رئيس «نمايددارتر از يک توطئه شخصی میريشه
درستی با عنوان ق، به 1316ق و  1313مردم تبريز و حمله آنان به خانه محتکران در سال 

 .(943نيا، همان: ياد نموده است )رئيس« هاي بزرگهاي فئودالغارت انبارها و خانه»
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تفصيل به به خود زاري نيز در خاطراتکلنل کاساکوفسکی، فرمانده بريگاد قزاق روسيه ت
اري ان خريدهاي ارزرحم غله را به قيمتچند محتکر بی»اين واقعه پرداخته و نوشته است: 

قتولين تعداد م وي« .کلی تمام شد، به بهاي گران بفروشنداند که وقتی ذخيره مردم بهنموده
سه نفر از زنان »ها را شوبنفر ذکر کرده و محرکين اصلی اين آ 16-15را در اين واقعه 

هاي ست که گفته(. بديهی ا253-251: 2535ذکر کرده است )کاساکوفسکی، « اشراف تبريز
« اشراف زنان»ها را از اين آشوب که وي آن« محرکين اصلی»کلنل کاساکوفسکی در مورد 

ادي عو زمند نيا وجه صحيح نبوده و اين اعتراضات با حضور زنانهيچتبريز ذکر نموده، به
واره در تند، همه داشزنان اشرافی، به دليل امکاناتی ک»شهر تبريز انجام گرفته است؛ زيرا 

ها نداشتند. پرداختند و در اين مورد هيچ احتياجی به نانوايیمنزل خود به طبخ نان می
)دلريش، « ه داشترهبري زنان را به عهد ]پاشا [واقعيت اين است که در اين ماجرا، زينب 

1375 :167). 

را از  ن حادثهاز ايهايی طاهرزاده بهزاد که در آن زمان شاگرد مدرسه بوده و خود گوشه
کت ر آن شردريز نزديک شاهد بوده، اين عمليات را که تعداد زيادي از زنان و مردان تب

آخرين »ه است: نوشت عنوان آخرين کار زينب در شهر تبريز دانسته و در مورد آنهداشتند، ب
تفاق ام گروسی العلما بوده که در زمان حکومت اميرنظانظام ةزينب پاشا، تاراج خان صحنه

ن خاتويزي نيز در کتاب محمد ابراهيم باستانی پار .(85: 1363)طاهرزاده بهزاد، « افتاده بود
پاشا و  له زينباز حم ودوره اشارات کوتاهی داشته  آن به قيام زينب پاشا در تبريز ،قلعههفت
 (.463: 1392مطالبی ذکر کرده است )باستانی پاريزي، « العلمانظام»ش به خانه ياران

 ةدربار العاتیاط ةيک شعر ترکی که از قرار معلوم در همان ايام سروده شده، دربردارند
مر را به ک شود: زينب پاشا که چادرشدر اين سروده گفته می اوست. زينب پاشا و ياران

يش ا پيشاپرود خ ة زده و روي خود را با چارقدش گرفته، نقشهايش را باالبسته و آستين
الدين ايستاد نزي عمو ةکشيده و مقدمات الزم را تدارک ديده بود، آمد و در جلو مسجد محل

بيگم، شرف، جانیبيگم، ماهنساء، سلطانو هفت يارش را که عبارت بودند از فاطمه
ازار را فت که بگها داده، دستورات الزم را به آنبيگم جمع کرد و بيگم و شاهخيرالنساء، ماه

 .(2 :1320، 14، ش آذربايجان) «وداي براي گرسنگی پيدا شبايد ببنديم تا چاره
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به  واشتند دهده هريک از اين زنان فرماندهی عده ديگري از زنان مبارز تبريز را برع
البته اين حرکت  .(49: 1360، ناهيدزدند )فرمان زينب پاشا مستقالً دست به عملياتی می

شد، می ز همراهر نياعتراضی زنان تبريز برعليه محتکران و درباريان که با ياري مردان شه
مل نان تبريز ع، چون 1316االخري در عشر دوم جمادي»تأثير مثبتی برجاي گذاشت زيرا: 

، در ]محمدعلی ميرزا[عهد سخت شد و مردم به فغان آمدند، به حکم حضرت واليت
عيان و جار و اتا و خانة دولتی به رياست جناب اميرنظام پيشکار، مجلسی مرکب از امرديوان

ت جنسی الياممالکين منعقد شد و محض رفاه حال اهالی، شانزده هزار خروار گندم از 
ه خبازها رروزه بهکه  جا شده و مقرر شدديوانی و تقبل علماء و اعيان و تجار و مالکين جابه

ک من تبريز يرا در  نان هند و نيز مبلغی نقد از بابت تسعير به خبازها داده شود ومتدرجاً بد
 (.286: 1، ج1386)سپهر،  «چهار عباسی بفروشند

قمري درگرفت. کمبود و گرانی نان يکی از علل بروز  1321آشوب بزرگ بعدي در سال 
ند تغيير تعرفه هايی به ميان آمد، مانآن شورش بود ولی طغيان گسترش يافت و خواست

گمرکی جديد ايران و روسيه، برکناري پريم بلژيکی، رئيس گمرگ آذربايجان و عزل 
ترتيب بازرگانان با همکاري علما، نارضايتی مردم را در مسير السلطان ازصدارت. بديننامي

هزار تومان گندم خريد و آن را مخالفت با سياست گمرکی دولت انداخته بودند. وليعهد پنج
-34: 1388ن نانواها توزيع کرد. اين تدبير تا حدودي مردم نيازمند را آرام کرد )يزدانی، بي

قمري قحطی رخ داد و اعتراضات بزرگی  1323ديگر در سال  (. بار393: 1384؛ يزدانی، 35
در خود شهر »نويسد: السلطنه مافی پيشکار وقت آذربايجان در اين زمينه میبرپا شد. نظام
وقال دارند. با نداشتن استعداد و نبودن قشون و جسته مردم رجالة گرسنه قيلتهتبريز هم جس

مسافرت شاه و غيبت موکب مسعود واالحضرت اقدس و فغان مردم آذربايجان ... يک نفر 
 .(376، باب دوم و سوم: 1361السلطنه مافی، )نظام...« من در اين مملکت چه حالت دارم 

در تهران بود، او شتابان به تبريز بازگشت تا جلوي گسترش  در اين ايام محمدعلی ميرزا
هايی درگرفته است که بلوا را بگيرد. در اين سال در تبريز به علت کميابی نان بارها شورش

عنوان مسئول تهيه هزنان ب .ها نيازمند تحقيق جداگانه و مستقلی استآگاهی از چگونگی آن
 .(179: 1389)مارتين،  اعتراضات حضور جدي داشتندو تدارک خوراک خانواده در اکثر اين 
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، مطلبی تحت عنوان حکمتقمري در روزنامه  1323در مورد کمبود نان در سال 
منتشر شده که گزارشی است از شورشی ناشی از گرانی نان و گوشت « شهرآشوبی در تبريز»

از آن آمده است: فرستاده و در قسمتی  حکمتدر اين شهر که يک تبريزي به دفتر روزنامه 
خبر از کم تا ده قران باال رفت... چند نفر از خدا بینان که يک من يک قران بود، کم»

سخن گويم و به شرح کالم درد  دانم از کدام دردزنند. نمیها میدودمان احتکار غله آتش به
زنان را بيوه... شورش و فساد اغنيا و اعيان ... فقراي ملت و ايتام و  گويمپردازم. آري می

ها که پاي فرار دارند دست اطفال و عيال خود را گرفته مضمحل نمود و از پاي درآورد. آن
با  .(7: 1323، 13، س847، ش حکمت)« اندبه کوه و بيابان نهاده دل از يار و ديار کنده سر

که گزارش مستقيمی از وضعيت قحطی غالت و برخی  حکمتاستناد به مطالب روزنامه 
توان اذعان نمود که عمومی مردم تبريز در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه بوده، می ارزاق

خاستند و دوره برعليه محتکران به پا می هرچند مردم تبريز و خصوصاً زنان اين شهر در اين
شده و رسد قدرت افراد متنفذ و محتکران در مواردي چيره مینمودند، اما به نظر میقيام می

هاي نيازمند تبريزي، تحت فشار اقتصادي ناشی از ردمان عادي و خانوادهبرخی اوقات م
شدند، هرچند که هاي زيادي را متحمل میتبع آن سختیگرفتند و بهاحتکار قرار می

شدند و لذا حرکات اعتراضی زنان تبريز در اين آسانی نيز تسليم اين شرايط ناعادالنه نمیبه
رسد بلواهاي نان دفعات آيد؛ زيرا به نظر میمندي به شمار میارتباط، امر بسيار مهم و ارزش

نشينی حکومت در برابر مردم را به مراتب افزايش داد و جسارت و خودباوري مردم را عقب
در برابر حکومت ارتقا بخشيد. الگو شدن بلواهاي نان براي اعتراضات جمعی و مبارزات 

ازجمله )زنان( را در برابر حکومت متحد  هاي شهريبعدي مردم بسيار مؤثر بود و گروه
ويژه در ها بهها الگويی براي مبارزات بعدي آنهمين تالش»اي که کرد و به گونهمی

هضت تحريم (. به نوشته يزدانی، ن279-278: 1394)ميرکيايی، « نهضت مشروطيت شد
اي بر جنبش مشروطه بود. در فاصله بين آن نهضت تا آغاز جنبش مشروطه تنباکو مقدمه

هاي ارتباطی، تجارب مبارزه را از يک مرحله به هاي شهري همچون حلقهخواهی، اعتراض
 .(396: 1384)يزدانی،  يک مرحله ديگر منتقل کردند و آن مقدمه را به نتيجه رساندند

توان ادامه قيام يز در جريان مشروطه همراه با مردان اين خطه را نيز میحضور زنان تبر
دوره قحطی نان در شکل ديگر و در دوره جديدي از تاريخ اين سرزمين به شمار آورد. چه 
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شدند، زنانی نيز حضور هاي دوره مشروطه حاضر میبسا در ميان زنان مبارزي که در جنگ
معترضان قحطی نان و از ياران زينب پاشا محسوب  از ،ها قبل از آنداشتند که سال

زدند و اين ها و احتکار غله، دست به عصيان میشدند و به رهبري وي در برابر ناعدالتیمی
براي رهايی مردمان خود از استبداد و گرفتن  خواهی مردم ايرانُ بار با آغاز مشروطه

 )رضازاد، گذاشته بودند ود، پامشروطيت، به عرصه جديدي که عبارت از مشروطه خواهی ب
که ايگونههاي بعدي شد، بهدرواقع حرکات اعتراضی نان، راه گشاي اعتراض .(45: 1388

تفاوت نبودند و در بسياري از مسائل، مردم ديگر نسبت به عملکردهاي هيئت حاکمه بی
خواه، هگيري جريان اعتراضی مشروطبا شکل»بنابراين ، دادنداعتراض خود را بروز می

مشارکت زنان چنان فعاالنه گشت که در مسير پيروزي مشروطه و برقراري مجلس شورا و 
)کديور، « اصرار و تأکيد بر تدوين نخستين قانون اساسی در ايران بسيار ياري رساندند

1396 :295). 

 گیرینتیجه

به  ريزن تبهاي مهمی که در عصر مظفري و در دوران قبل از مشروطه، زنايکی از حوزه
جود ت. با وه اسشکل مؤثري در آن ايفاي نقش نمودند، در وقايع مربوط به قحطی نان بود

ي در نان تبريزايران حاکم بود، حضور ز ةدور آن ةهاي زيادي که بر زنان در جامعمحدوديت
 د.ررنگ بوپند، اين اعتراضات به علت مسئوليتی که در قبال تدارک خوراک خانواده داشت

مردان و متموالن، سالی و خصوصًا آزمندي و طماعی برخی دولتکقحطی و خش
هاي متعدد و متناوبی که در بررسی تحليلی قحطی .ترين عامل کمبود نان بوده استمهم
گوياي اين واقعيت است که در کنار علل طبيعی، عوامل  روشنیمظفري اتفاق افتاده، به ةدور

از طرفی  .اندها ايفا کردهو يا تشديد اين قحطیسياسی و اجتماعی هم نقش مهمی در ايجاد 
ريزي و مديريت صحيحی براي رفع اين مشکالت نداشت، لذا زنان تبريز حکومت نيز برنامه

کارگيري شدند و بعضاً براي بهبود وضع نان، حتی از بهاغلب در اين اعتراضات پيشگام می
اهرات سياسی زنان عادي در نواحی تظ .کردندخشونت و اعتراضات ميدانی نيز خودداري نمی

با وجود اين،  .شدبود که بلواي نان ناميده می« خاطر نانشورش به»وضوح شهري، اغلب به
دادند که ناشی از مشکالت اقتصادي و اجتماعی آنان اغلب ناراحتی عميقی را نشان می
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ها، مشروعيت اعتراضاين  ةداد. درنتيجاي بود که تمام جامعه را تحت تأثير قرار میگسترده
کارگزاران حکومت در احتکار گندم  ديد، زيرا در بسياري از مواردو حرمت حکومت آسيب می

طور در گرفتند. هميندستان قرار میدست داشتند و به اين دليل هدف حمله و توهين تنگ
آمد. کسانی ها نوعی پيوستگی و هماهنگی بين قشرهاي شهرنشين پديد میخالل شورش

ها شرکت از کميابی و گرانی نان و ديگر مواد غذايی در رنج بودند در آن حرکت که
ترتيب درگيري آمد. بدينوجود میه کردند؛ بنابراين در بين قشرهاي مختلف همبستگی بمی

مظفري،  ةشد. در برخی مبارزات قحطی نان در دوربا نظام موجود امري غيرعادي تلقی نمی
شده و به رهبري زينب پاشا به مبارزه برعليه محتکران دهیمانصورت ساززنان تبريز به

اقدام نمودند و بعضاً زنانی نيز در اين مبارزات کشته شدند؛ اما بلواهاي نان، جسارت و 
بنابراين الگو شدن اعتراضات قحطی نان،  ؛خودباوري را در ميان زنان اين خطه افزايش داد

خواه، گيري جريان اعتراض مشروطهبا شکل هاي بعدي بسيار مؤثر بود.براي حرکت
تواند مشارکت زنان تبريز نيز در اين مسير جديد ادامه يافت که بررسی اين مهم، خود می

 موضوع يک پژوهش مستقل علمی قرار گيرد.
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 فرهنگی مؤثر بر آن در عصر صفویطب عامیانه و بسترهای اجتماعی
 1راطمه علیان

 ۲مسعود کثیری

 ۳اسماعیل سنگاری

 4احمدی نزهت

 چکیده
شناختی، فرهنگی و ها و بسترهاي متعدد معرفتطب عاميانه در دورة صفويه، از برخی زمينه

شده و تاريخی، هاي فکري و فرهنگیِ ديرپا، تثبيتاجتماعی تأثير پذيرفت. از يک طرف، خصلت
جانب ديگر، کرد و از اي پيشامدرن تثبيت میمثابة جامعهوضعيت جامعة ايرانِ عصر صفوي را به

ها، ام باور، نظوقوع برخی تحوالت سياسی، اجتماعی و فرهنگی در اين دوره، بر وضعيت فرهنگی
گذاشت. اين دو می ها و هنجارها و اعمال طبقات اجتماعی در بستر زندگی روزمره تأثيربينیجهان

اشتند. أثير گذت صورت مستقيم و غيرمستقيم، بر وضعيت طب عاميانه در اين دورهمولفة کالن به
هايی لفهؤزمان از مصورت همفرضية اين پژوهش اين است که طب عاميانة دورة صفوي، به

يبه و رويکردهاي شناسیِ پيشامدرن، غلبة علوم غراي بودن جامعه، اتکا بر کيهانچون اسطورههم
تأثير پذيرفت. م، چنين وضعيت ساختاريِ علوگرايی و همبينی، رواج گستردة خرافهمبتنی بر طالع

ضعيت ر بر وثيرگذاشود تا به روشی تحليلی، اين مسئله تبيين شود که بسترهاي مهم و تأتالش می
 .أثير پذيرفتشناختی، فرهنگی و اجتماعی تهاي معرفتطب عاميانة عصر صفوي، از کدام زمينه

 طب عاميانه، صفويه، بسترهاي فرهنگی، اجتماعی، خرافات. :گان کلیدیواژ
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Folk Medicine and Socio-Cultural Contexts Affecting it in 

the Safavid Era 
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Abstract 

Folk medicine in the Safavid period was influenced by several 

epistemological, cultural and social contexts. On the one hand, the long-

lasting established historical, intellectual and cultural traits established 

the status of the Iranian society of the Safavid era as a pre-modern 

society. On the other hand, the occurrence of some political, social and 

cultural changes in this period influenced the cultural situation, the 

system of beliefs, worldviews, norms and actions of the social classes in 

the context of everyday life. These two major components directly and 

indirectly affected the state of folk medicine in this period. It is 

hypothesized that the folk medicine of the Safavid period is affected by 

some factors, such as the mythic nature of the society, reliance on pre-

modern cosmology, the predominance of foreign sciences and 

approaches based on astrology, the spread of superstition and also the 

structural state of science. Using an analytical approach, the author tries 

to explain which of the epistemological, cultural and social factors 

highly affected the folk medicine in the Safavid era? 

Keywords: Folk Medicine, Safavid, Cultural and Social Contexts, 

Superstitions. 
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 مقدمه

ها، باورها، هنجارها، بينیهاي فرهنگ اجتماعی اعم از جهانطب عاميانه با اليه يوندپ
ست. تأثير طّبی ا ةخهاي بارز اين شارفتارها، تصوّرات، اعتقادات، خرافات و غيره از خصلت

ر هه در است که موقعيت طب عاميان يبه نحواين بسترهاي فرهنگی بر طب عاميانه 
رهنگی، فها، تحوّالت اجتماعی و ساختارهاي اي، بدون شناخت بسترها، زمينهدوره

وده واجه بآن م صفوي نيز با ةپذير نباشد. اين وضعيتی است که طب عاميانه در دورامکان
ات و تقادهنجارها، اع رها،طب عاميانه با باو ةتنيدگی مسئلاست. درواقع، اگرچه پيوند و درهم

اي روندهاي حال، پارهخلقيات طبقات اجتماعی مختص عصر صفوي نيست امّا درعين
رجاي اميانه بعدر اين دوره، تأثير تقريباً بيشتري بر طب  ايدئولوژيکی -مذهبی -اعتقادي

ر صعايران  تاريگذاشته است و گرايش به آن را تقويت کرده است. آگاهی از تحواّلت ساخ
 صورت مستقيم و غيرمستقيم برتوجّه است و همين تحواّلت بهصفوي نسبتاً وسيع و قابل

طبقات اجتماعی  هايتداوم و تحوّل طب عاميانه در ساختار طبّی عصر صفوي و نيز گرايش
 .به آن مؤثر بوده است

عی و شناختی، اجتمااي، جهانهاي اسطورهها، روندها و جرياناي مؤلفهدر اينجا پاره
ي قرار اکاووفرهنگی تأثيرگذار بر موقعيت و جايگاه طب عاميانه در عصر صفوي مورد 

ِن هاي ديرپا و کُهخواهد گرفت. هدف اين است تا نشان داده شود که هم مؤلفه
 ةتر شدن جامعشناسیِ ويژه و هم البته مذهبینگري، هم کيهانشناختی و جهاناسطوره

رخی بفقهی و نيز شکل گرفتن هاي کالمیاي قرائتپاره ةايران عصر صفوي و غلب
اجتماعی اين عصر به فرهنگی ةآميز حول محور مذهب رسمی، بر گسترهاي تعصبجريان

چنين . همذاشتشکل اعم و بر پزشکی و طب عاميانه به شکل اخص تأثير خود را بر جاي گ
 گرفته حولن اصلی شکلطورکلی گفتمااشاره خواهد شد که روندهاي علمی اين دوره و به

ه، مستقيم يا فرهنگی، بر موقعيت طب عاميانها در اين ساختار علمیمحور علوم و دانش
 غيرمستقيم تأثير گذاشته است.
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 پژوهش ةپیشین

ستقلی موهش درباره تأثير بسترهاي اجتماعی فرهنگی بر طب عاميانه عصر صفوي، پژ
ين موضوع در عصر هاي جديد به ابعادي از اانجام نشده است. با وجود اين در برخی پژوهش

ها که پيوند ترين آنها، به برخی از مهمصفويه اشاره شده است که به دليل حجم باالي آن
 نی طب،ضوع يعکليت اين مو ةتري با پژوهش کنونی دارند اشاره خواهد شد. دربارنزديک
بايست نام ا میهزاد کريمی رهاي بصفوي، پژوهش ةآن در دور ةعاميان ةگرايی و شاخخرافه

وهش، تالش (. در اين پژ27-1: 1390هاي ميانه: برد )پزشکی مذهبی مسلمانان در سده
طالعه مه مورد در عصر صفوي يژهوشده است تا جايگاه زن ايرانی در ادوار مختلف تاريخی به

صر ع رغم اهميت اين پژوهش تحقيقاتی ارزشمند در مطالعات پزشکیقرار گيرد. علی
بعاد برخی ا ن باآن بر طب عاميانه و پيوند آ ةصفوي، با وجود اين، تمرکز اصلی نويسند

ائبيان جليل ن ةوشتساختار اجتماعی صفويان نبوده است. مقاله طب عاميانه در عصر ناصري ن
ها و رويکردهاي آن اميانه و روشعطب  ةهايی است که دربارو ديگران نيز ازجمله پژوهش

 ةشناختی در زمينشاه قاجار پرداخته است که از منظر برخی تأمالت روشالديندر عصر ناصر
ت اندکی است گرايی در آن با پژوهش کنونی داراي سنخيطب عاميانه و نيز رسوخ خرافه

صفوي  ةگرايی در دورخرافه ة(. عالوه بر اين، دربار201-171، 1394)نائبيان و ديگران، 
شناختی بر ه( با عنوان تحليل جامع1397) يگرانفر و دتوان به پژوهش مهدي ستودهمی

تأثير  دگانخرافه گرايی دينی در عصر مرشد شاهان صفوي اشاره کرد که در آن نگارن
گرايی خرافه هاي ايدئولوژيک در زمان شاهان نخستين صفوي را در گسترش و بسطپرداخت

اضر از نگاه مؤلفان حژوهش که حوزه موردبحث پينچه مشخص است ااند. آنبررسی کرده
 یهاي غربنامهسفر پزشکی عصر صفويه با تکيه بر ةاين مقاله مورد توجّه نبوده است. مقال

 دي از پزشکی( نيز پژوهشی است تا حدودي توصيفی که به ابعا186-201 :1396 ،)رضايی
 نويسان پرداخته است.و طب صفويان از منظر نگاه سفرنامه

هاي مختلف نيز هطب عاميانه و کارکردهاي درمانی آن در دور ةفارغ از اين، دربار
کدام از منظري که پژوهش حاضر بر آن توجّهی انجام گرفته است. امّا هيچهاي قابلپژوهش

درمان » هايی مثلپژوهشاز عنوان نمونه اند. بهمتمرکز شده است به اين مسئله نپرداخته
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تأثير باورهاي طّبی مغوالن در »(، 160-138 ،1396، )ذوالفقاري «عاميانه نزد مردم ايران
سالمت و باورهاي عاميانه در دوره »(، 42-30، 1393)کثيري،  «طب عاميانه دوره قاجار

 يپژوهشنامه تاريخ اجتماعی و اقتصادتوسط سميه سادات شفيعی در شماره اول که « قاجار
« اي از متون ادبیطبّی در پارهباورهاي عاميانه »و رسيده،  چاپ( به 75-57، 1395)شفيعی، 
)خليلی،  یپژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعاکبر باقري خليلی در شماره چهاردهم که علی

 ةتوان نام برد که ازنظر رويکردي و نوع تأمّلی که در مقالمی منتشر کرده،( 13-40، 1383
يرگذار بر آن در عصر هاي ساختاري تأثها و مؤلفهترين جريانحاضر بر طب عاميانه و مهم

 صورت نگرفته است. یبرده اشاره و تأماّلت دقيقهاي نامصفوي انجام شده، در پژوهش

 هاها و شیوهها، روشطب عامیانه: منشأها، نگرش (الف

هاي حيات ترين دوره، طب عاميانه از کهنیشناختاز منظر پيشينه و وجوه اسطوره
هاي زيست هاي طّبی که برتافته از باورها و شيوهرصد است و الگوها و رفتاربشري قابل

 ةاي مندرج است. پيشينهاي اسطورهعاميانه و باورها و هنجارهاي نخستين بوده، در روايت
 نفيسی، .کند )نکشناختی پيروي میطب عاميانه در ايران نيز تقريباً از چنين الگوي اسطوره

توان نام اي میهاي اسطورهديگري نيز در زمان ةهاي عاميانعالوه بر اين، يافته .(43: 1364
درمان، پيشگيري و سالمت در  ةبرد که به نحوي با طب عاميانه پيوند دارند و در حوز

هاي (. محتواي روايت499ق: 1328 فزونی، .اند )نکهاي باستانی رواج داشتهدوره
ها نسبت به درمان و ها و درک و ذهنيت آنمردم با بيماري ةمواجه ةاي در زميناسطوره

طبّی با  ةهاي عاميانه در زميندهد که پيوند اين ذهنيتچنين نشان میسالمتی و غيره هم
اند و همواره تصوّرات تأمل، جدي و عميق بودهدينی بسيار قابلباورهاي اعتقادي

و  ها با امراض تأثير مستقيم بر جاي گذاشتهآن ةمواجه ةشناختی اين مردمان در نحوکيهان
ها عاملی ها از بيمارياي در فهم آناسطوره -دينی -هاي اعتقاديها و برداشتذهنيت

دينی طبقات توان گفت که طب عامه از باورهاي اعتقادياند. درواقع میبوده کنندهيينتع
هايی از تأثيرات پذيرفته است و متون مقدس نزد پيروان اديان، اليهاجتماعی نيز تأثير می

هاي بيماري، درمان، سالمت، زادوولد و غيره را در اختيار معتقدان و بر پروسهماورايی 
اين  ةاند که اين محتواي مقدس، بر باورها و رفتارهاي عامدادهباورمندان اديان قرار می
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وسو پزشکی و طب تأثير گذاشته است و خواسته يا ناخواسته به آن سمت ةپيروان در زمين
عنوان نمونه، در نوعی رفتارهاي عاميانه و غيرعلمی سوق داده است. بهداده و آن را به جانب 

توان رصد اعتقادي را میمدعيات دينی دستينهايی ازا، متن مقدس زرتشتيان نمونهاوستا
 ةکنندشود که اردويسور ناهيد، پاکزادوولد تأکيد می ةيشت با اشاره به پديدنمود. در آبان

 ةبراي زايش است. او زايش همه زنان را آسان گرداند و به همزنان  ةمردان و مشيم ةنطف
 اوستا ة(. اشار235-233: 1، هات 1356ها، دهد )يشتزنان حامله در وقت ضرورت، شير می

هاي چرکين، ناتوانی و غيره گونهها مانند گَري، تب، آبعنوان منشأ برخی بيماريبه مار به
ها در باورهاي عاميانه، در ت که رسوخ آنهاي مقدسی اسهمين داده ةنيز در زمر

(. 876: 1391 توجّه برجاي گذاشته است )دوستخواه،ها نيز تأثيرات قابلرويکردهاي طبّی آن
تأثيرپذيري باورهاي طّبی در متون زرتشتی، از باورهاي اقوام آريايی البته روشن بود. آريائيان 

دادند و خشم انی را به خدايان نسبت میها و راهکارهاي درمنيز منشأ بسياري از بيماري
-179: 1341، 1آبادي، جکردند )نجمها و بالهاي آسمانی قلمداد میها را سبب بيماريآن

180.) 

مرسوم در طب عاميانه را بعضاً برتافته از  يهاها و روششناختی، شيوهاز منظر روش
هاي دانشی ژرف از درمان ةمثابهتوان قلمداد کرد که باي نيز میهاي اسطورهاي نگرشپاره

وخطا و در طی هاي بومی موجود بوده است و احتماالً از طريق آزمونطبيعی در فرهنگ
صورت شفاهی با دقت از نسلی به نسل ديگر انتقال يافته است )شمس قرون متمادي به

 بر اساس که معموالً را هاها و شيوهاي از اين روش(. نمونه37: 1390اردکانی و ديگران، 
وجو ها جستها و آرمتوان در نشانهمی ،اندبندي شدهموازين غيرعلمی و غيرمنطقی مفصل

شود )شمس هاي شفابخشی جهان يافت میکرد که اصول آن را در برخی از فرهنگ
رنگ و هاي قرمز رنگ، گياهان سرخعنوان نمونه، ميوه(. به37: 1390اردکانی و ديگران، 

خون در  ةهايی مؤثر بودند که در اثر غلبزاي حيوانات، در درمان بيماريهاي خونقسمت
هاي هاي متنوع اندام حيوان، در درمان بيماريعنوان مثال، قسمتشدند. يا بهبدن ايجاد می

(. اين تصوّرات، 45: 1364 ؛ نفيسی،26: 1390اللهی، )جانب هاي مشابه در انسان مؤثرنداندام
ها بر جاي گيري از بيماريپيوندهاي ميان باورهاي دينی و درمان و پيشتأثير ديگري که بر 

اي از تشريفات و آداب و رسوم را ايجاب گذاشت اين بود که همراه با خود، مجموعهمی
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شريعتی اين اديان بر گان آن اغلب مقامات روحانی و ناظران فقهیکرد که برگزارکنندهمی
درمانگري ارتباطی تنگاتنگ با مذهب و  ةد که پروسگرفتند. بر اين اساس بوعهده می

 .(69-68: 1385 آرا،کرد )ملکباورهاي اعتقادي عامه مردم ايجاد می

ير نه تأثمياطب عا ةديگري که بر شاکل ةعالوه بر اعتقادات و باورهاي دينی، پديد
بود. در  هاماريجادويی براي درمان بي ةگذاشت، جادوگري و استفاده از اوراد و ادعيمی
رواح ار دفع ه بيمار، بها، جادوگران با استفاده از خوراندن برخی گياهان تلخ باي نمونهپاره

دادند. در گونه انجام میکردند و فعاليت درمانی خود را اينشيطانی از جسم او تمرکز می
ن عنواب بهحهاي جوشانده، شربت، مرهم، معجون و جا، برخی گياهان طبّی به صورتاين

هاي درمانی گاه اين شيوهوبیشد. تأثيرگذاري گاهابزارهاي مهم جادوگران طببی تهيه می
ها را تا حدودي اعتبار شد و کار آنالبته سبب رواج رويکردهاي درمانی اين جادوگران می

 .(464-463: 1369بخشيد )فضايی، می

ه انه در دورثیرگذار بر وضعیت طب عامیأها و بسترهای تترین زمینهمهم (ب

 صفوی

شناسی، تحت صفوي چه از منظر معرفت شناختی و چه هستی ةطب عاميانه در دور
شناختی قرار معرفت -شناختیامعهج -هاي فرهنگیها، بسترها و وضعيتتأثير برخی زمينه

اي پيشامدرن در جامعه ةمثابصفوي به ةگرفته است. معناي اين مدعا اين است که در دور
هان اختیِ جت شنرکان و ساختار و مبناِي آن بر اصول سياسی، فرهنگی و معرفايران که ا

و چه بسا  امه دادات خود ادطبّی، به حي ةيک شاخ ةمثابپيشامدرن استوار بود، طب عاميانه به
هاي فکري، تر شد. اين وضعيت، تابعی بود از برخی زمينهها به آن نيز پررنگگرايش
 گذاشتند.رهنگی که بر وضعيت طب عاميانه تأثير میشناختی، اجتماعی و فجهان

 ایای اسطورهمثابة جامعهایران عصر صفوی به .1

ها و ايرانِ عصر صفوي به معناي وجود برخی خصلت ةاي دانستنِ جامعاسطوره
سياست، جامعه و فرهنگ است که مختص جهانِ يپشامدرن و  ةهاي فراگير در حوزويژگی

اي بودن هاست. اين اسطورهها با پديدهآن ةها و نوع مواجهريافتها و دمنطبق با فهم
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تر سازد که ها در بستر اجتماعی را آسانتواند در جاي خود، فهم برخی پديدهحال میدرعين
ها، وجود طب عاميانه و منطق حاکم بر آن در اين دوره است. وضعيت يکی از اين پديده

ها ها و کنشفرضها، رفتارها، باورها، پيشبينیخی جهانطب عاميانه در اين دوره و وجود بر
کند که منطقِ برآمده از دل طب عاميانه را نه به حول محور آن در اين دوره، اقتضا می

اي از مناسبات اجتماعی بدانيم که در صورت مستقل و خودجوش، بلکه آن را در زمينه
انتظار و گرايش به آن دور صفوي، قابل ةچون دورانديش هماي و اسطورهاي اسطورهجامعه

هاي تأثيرگذار بر ترين زمينهتوان مدعی بود که يکی از مهماز انتظار نيست؛ بنابراين، می
اي اي بودنِ اين جامعه بوده است. امّا اسطورهصفويه، اسطوره ةوضعيت طب عاميانه در دور

اي بودن و صلت اسطورهعصر صفوي به چه معناست و پيوند ميان اين خ ةبودنِ جامع
نظران، در تعريف اسطوره، آن را وضعيت طب عاميانه از کدام منظرهاست؟ برخی از صاحب

زبان، ارائه و  ةاند که به وسيلها دانستهنوعی حکايت و بازگويی داستانِی مسائل و پديده
اختی هر هايی از گفتمان معرفت شنها، اليههاي برآمده از دل اين روايت و حکايتگزاره

ها، (. بر اين مبنا، حکايت53: 1396کاسيرر،  .)نک دهددوره را تا حدودي سر و سامان می
چون داستانِ آفرينش و خلقت، هاي هر قوم حول محور مسائلی همها و داستانروايت

ها و ست که بسياري از افسانهآفريننده، عالم و مرگ و غيره نيز بخشی از اين روايت قومی
(. به بيان ديگر، اسطوره را 17: 1377پور، آيد )اسماعيلا از دلِ آن بيرون میهاسطوره

اي از اند که هدف آن آشکارسازي گوشهداستانی کهن از رويدادهاي به ظاهر تاريخی دانسته
ها بوده تحليل و توصيفی از پديده ةها به منظور ارائديدگاه جهانی يک ملّت و کمک به آن

دهد، اساطير اغلب پاسخی چنان که کاسيرر توضيح می(. يا هم5: 1390)آرمسترانگ،  است
هستند به سؤاالت بی شمار مردمان در دوران معينی از تاريخ در باب چگونگی پيدايش عالم 

اي نوعی شناخت از جهان را به دست و قوانين موجود در طبيعت؛ بنابراين، ذهنيت اسطوره
 (.68-71: 1369ا دارد )کاسيرر، دهد که منطق و مقوالت خاص خود رمی

اي و کمک به آن به ها در جهت پرورده کردن ذهيت اسطورهترين مهارتيکی از مهم
ها به مقدس و غيرمقدس بوده است. در بندي آنها، تقسيممنظور توضيح يا تبيين پديده

، جايگاه و هاي طبيعی و غير طبيعی، معنا، کارکردبندي، بسياري از پديدهاين تقسيم ةنتيج
هاي آسمانی را توانستند داشته باشند. بر همين اساس، آسمان و پديدهمنزلت متمايزي می
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پنداشتند. از اين رو، کوشيد به راز افالک پی ببرد و در جدا از وقايع و رخدادهاي زمين نمی
کرد می شناسی را اقتضاها را بشناسد. اين فرايندها، نوع خاصی از کيهانحد توانايی خود آن

هاي زمينی بر اساس آن نظم کرد که بر اساس آن، توضيحِ پديدهآن کمک می ةو به سيطر
زمانی اي تکرار متوالی و همشناسی اسطورهشناختی ميسر گردد. درواقع، در کيهانکيهان

 ةبه منزل« شدن»و « بودن»فرد وقايع را به سوي ها، تأثير خاص و منحصربهبرخی پديده
ف داشت. بر همين اساس تقارن رويدادهاي آسمانی با حوادث زمينی، يک کل معطو

کنندگان به آسمان، ها، نخستين توجّهچون فصل برداشت محصوالت يا طغيان رودخانههم
( را به چنين تصوري 21: 1363هال و ويليام،  .)نک يميعنی کاهن ی منجمان ملل قد

اي خاکی اثرگذار باشند. به اين شيوه از توانند بر نظام طبيعی دنيواداشت که اختران می
درک  ةساختار عقالنی و به صورت مفهومی بلکه بر پاي ةاي که نه بر پايآگاهی اسطوره

ويژه در پيوند تنگاتنگ با آسمان و اجرام سماوي، به دست واسطه و تأثرات عينی، بهبی
 ةر طبق آن همشود. فهم تنجيمی معرفتی است که بآيد، شناخت تنجيمی گفته میمی

هاي ماورايی نهفته در اجرام سماوي يک کل، در آسمان و قدرت ةمثابفرايندهاي جهان به
بخشی کنند. در اين انديشه اجرام سماوي وسايل انتظامنوعی نظم تکرارشونده را حس می

زمانی حرکات هم ة(. به اين ترتيب، در نتيج192-179شوند )کاسيرر، عالم سفلی تلقی می
ها، شيوع قحطی و ها و شورشچون جنگم سماوي با برخی از رخدادهاي زمينی هماجرا

ها اين فکر به وجود آمد که ستارگان حاکم ها و ناخوشیگيري مذاهب، خوشیبيماري، شکل
 و اثرگذار بر سرنوشت و مقدرات آدميان هستند.

 شناسی پیشامدرن در دوره صفویهتسلط کیهان .۲

ها و ها، تبيينیِ پيشامدرن، درواقع مجموعه باورها، فهمشناسمنظور از کيهان
ها و اعمال شناسیِ مدرن، بر کنشهايی بود که تا پيش از رسوخ و تثبيت کيهانتوضيح

گذاشت و جهانِ طبقات اجتماعی تأثير میطورکلی زيستاجتماعی، سياسی، فرهنگی و به
شناختیِ کالسيک، از اين فهمِ کيهانهاي طبيعی و غيرطبيعی، با الهام بسياري از پديده

شناسیِ فلسفی و شناسیِ پيشامدرن، برخالف کيهانشدند. در کيهانتوضيح و توصيف می
تر بر اساس استدالل و روابط علّت و معلولی به تفسيري عقالنی از مدرنِ پس از آن، کم
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ن است، حرکات کردند؛ فهمی عُقاليی که بر اساس آن هرچه در آسماجهان هستی اقدام می
طورکلی مباحث آن ذيل اند و بهموجودات آسمانی کروي شکل ةدَورانی يکنواخت دارد و هم

مقابل اين فهم،  ةيابد. در نقطشناسیِ با عنوان علم هيئت، نظم و نسق میيک شاخه معرفت
و کوشيد تا پيوند ميان عالم علوي اي وجود داشت که میشناسیِ پيشامدرن يا اسطورهکيهان

اثربخشی ستارگان بر جهان مادي توضيح دهد. همين رويکرد  ةعالم سفلی را بر پاي
ها، باورها، رفتارها و اعمال آدميان در جهانِ پيشامدرن صورت مستقيم، بر بسياري از کنشبه

هاي پيشامدرنِ يکی از دوره ةمثابصفوي نيز به ةدور ةگذاشت. طب عاميانتأثير مستقيم می
هاي پذيرفت. بر اين مبنا، ريشهاي تأثير میشناختیِ اسطورههمين منطق کيهان ايران نيز از

گيرانه نيز بر اساس يک فهِم ها و باورهاي درمانی و پيشها، شيوهبسياري از بيماري
اي شناختیِ کالسيک و اسطورهشناختی در درون همين منطق کيهانتنجيمی و ستاره

شناسیِ کالسيک در اگرچه در يک سطحِ باالتر، کيهانشد. بندي و توضيح داده میصورت
ها نيز بر اساس شد و اين شخصيتچون مالصدرا تقويت میصفويه با فيلسوفانی هم ةدور

کردند شناسیِ فلسفی خود را عرضه میبينی و کيهانشناختیِ بطلميوسی، جهانمنطق کيهان
مردم با  ةوند ميان طبقات اجتماعی و عامجا که پيتر و آنامّا با وجود اين، در سطوحی پايين

شد، اين نگرش عاميانه به نجوم و کواکب و نظِم شناختی برقرار میل کيهانئنجوم و مسا
ها ها در درمان بيماريشناختی، کارکردهايی مهم و حائز اهميت داشتند که يکی از آنکيهان

: 1348کارري،  .عنوان نمونه نکها بود )بهو تجويزهاي طّبی و عاميانه براي برخی بيماري
(. تاورنيه نيز که در همين دوره از ايرانِ عصر صفوي بازديد 97و  152: 1363؛ کمپفر، 165

بينی نفوذ منجمان را از تعيين ساعات سعد و نحس براي رفتن به حمام تا پيش ةکرد، دامن
وفصل ي حلهاي جوي و ناخوشی و مريضی و سنجش افتراق و اقتران کواکب براوضعيت

(. شرح و توصيفات شاردن البته 615: 1369بسياري از امور صحبت کرده است )اولئاريوس، 
فعاليت منجمان را بسی بيشتر از سايرين  ةبا جزئيات بيشتري نيز همراه است شاردن حيط

طبقات اجتماعی را باال و  ةاجتماعی و بستر حيات روزمر ةها در حوزدانست و اهميت آنمی
هايی توانست در زمينهديد. بر اساس آنچه شاردن آورده است يک منجم میون میروزافز

چون سحر، جادو، استخاره، رمل و تاس انداختن و اموراتی از اين قبيل، به متقاضيان، هم
ديگر براي خدماتی ارائه بدهد و وضعيت را بر اساس نوع يا موقعيت کواکب نسبت به هم

 (130: 5، ج1335، شاردن .آنان توضيح دهد )نک
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 بینی و علوب غریبهبینی مبتنی بر طالعتسلط جهان .۳

 ةدر بدن آن ةبينی و علوم غريبه و رسوخ وسيع و گستردبينی مبتنی بر طالعجهان
اي بود که هی، پديدتماعاجتماعی و تأثيرش بر باورها، رفتارها و هنجارها و خُلقيات طبقات اج

صورت مستقيم هم بر وضعيت طب توجّه داشت و بهقابل ةردر جهان پيشامدرن، غلبه و سيط
اورهاي باي از رفتارها، بينی درواقع مجموعهگذاشت. اين جهانعاميانه تأثير می

 ةود و دامنها و اعمال مرتبط با فهمِ مردمان از امورات غيبی بشناختی، کنشکيهان
اقع گير بود. دروشمچبقات اجتماعی ط ةهم ةها و ابعاد حيات زيستشان بر فعاليتتأثيرگذاريِ

بينِی درن در ايران، جهاناي از دوران پيشامدوره ةمثابتا پيش از روي کار آمدن صفويان به
وجود به شمار ترين رفتارها و باورهاي مبينی جزو بديهیمبتنی بر علوم غريبه و طالع

دوران پيش از صفويان،  علوم غريبه در ةو گستر چه مشخص بود اينکه دامنهرفت. آنمی
لم رمل، علم چون علم الجفر يا علم حروف، عهاي متنوعی همبسيار گسترده بود و شاخه

(. 401-386: 1384 شد )سجادي،االکتاف و غيره را شامل میاعداد، خواص اسماء اهلل، علم
 هجومنماها بعد از ها و دانشن دست از فعاليتکه شيوع بيشترِ ايينچه مشخص است اآن

به در ايران لوم غريين عمغوالن بسيار بيشتر شد و به نسبت ادوار پيشين، به زوايا و خفاياي ا
اورها بن قبيل ه اينخست به دليل گرايش و تمايل باالي مغوالن ب ةافزوده شد. اين در درج

 (.1526-1530تا: خليفه، بیحاجی .و کارها بود )نک

مغوالن و تيموريان، رشد  ةدر ايران، يعنی در دور از اين دوره تا روي کار آمدن صفويان
در برخی  کهينحوها در ايران فزونی گرفت بهاين علوم و متخصصان اين قبيل فعاليت

هايی به دليل تبحر و تسلّط بر اين مسائل و انجامِ آن براي رفع نيازها و شهرها، شخصيت
(. اين شيوع و 30: 1332نوايی،  .شدند )نکتقاضاهاي طبقات اجتماعی، مشهور و معروف می

ها و نخبگان علمی و اجتماعی و فرهنگیِ وسيع علوم غريبه حتّی برخی از شخصيت ةدامن
مذهبی شيعه و سنیِ قبل از صفويه را نيز تحت تأثير قرار داد و برخی از مشهورترينِ اين 

يی به اين هاچون شهيد اول، ابن فهد حلی و مال حسين واعظ کاشفی گرايشعالمان هم
بينی را از خود نشان دادند بينیِ مبتنی بر طالعطورکلی جهانعلوم غريبه و طلسمات و به

زمانی در مغرب جهان  ةخلدون نيز که در همين باز(. ابن274و  305: 1385شيبی،  .)نک
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علمی و  ةها و رشدشان در بدنکرد، نسبت به اين پديدهاسالم دست به نگارش آثار خود می
دانست اي از طلسمات میداد و علوم غريبه را شاخهاعیِ جهان اسالم، واکنش نشان میاجتم

، 1345 خلدون،ابن .رفتند )نکترين اشاعه دهندگانِ آن به شمار میکه صوفيان غالی بزرگ
هايی بود که جنبشی مهم و (. سرانجام از دل شيوع چنين گرايش1059-1053: 2ج

هاي عنوان يکی از چالشها، بهه وجود آمد و براي مدّتچون حروفيه بتوجّه همقابل
 .(261: 1390ز،ترفت )مايدئولوژيکی در برابر حکومت تيموري به شمار میسياسی

صورت عميق و ژرف تحت اجتماعی پيشامدرن، به ةمثابايرانِ عصر صفوي به ةجامع
بينی و تأثير اين جهان ةستربينی و علوم غريبه بود. گبينیِ مبتنی بر طالعتأثير نوعی جهان

هاي مهم اين مردم اين دوره از پديده ةزيستِ روزمر ةآن بر نوع تعامالت و رفتارها و شيو
بينی و علوم غريبه را بينیِ مبتنی بر طالعرفت. تأييد و تثبيت اين جهاندوره به شمار می

ترين آثار در از مهمهاي مهم در اين دوره، حدس زد. يکی توان در انتشار برخی کتابمی
 .)نک اين زمينه، کتاب اسرار قاسمی بود که توسط حسين کاشفی از شاگردان شيخ بهايی

توان حدس زد بندي کتاب کاشفی می( به رشته تحرير درآمد. از عنوان116: 1396کريمی، 
 کند و نگارنده برايها پيروي میبينی مسلط بر کتاب از کدام آبشخورها و رويهکه جهان

هاي جهان ها و کدام منطق حاکم بر پديدهمخاطبان خود از چه نوع مناسبات و پديده ةداير
در باب علم کيميا و  چونکند. کاشفی در ابتداي اين کتاب با آوردن عناوينی همصحبت می

اشکال عدد هندسه، عامل در  سيميا و ريميا و ليميا و هيميا، در باب اشکال حروف و اعداد،
اگر  ها، حروف تهّجی در باب عمل عطارد و طريقه خواندن و عمل به آناج آنوقت استخر

خواهی طيران کنيد از مکانی به مکان ديگر رفتن در باب ديدن عجايب در باب عمل شمس 
اگر کسی خواهد از آفات و بالها محفوظ باشد در باب  و تسخير شمس و طلسم تسخير آن

در باب عمل برآورده شدن حاجات  واکب و نجومدر باب عمل تسخيرات ک تعويذات کواکب
گوناگون و دستورات آن دعوت کوکب مشتري، دعوت کوکب شمس، دعوت زهره، دعوت 

ساخت نمايان می یروشنبندي کتاب به(. عنوان4تا: عطارد، دعوت قمر و غيره )قاسمی، بی
يه، يعنی شيخ صفو ةهاي بسيار پرنفوذ دورعنوان شاگرد يکی از شخصيتکه نگارنده به

 ةمنظور ارائها را بهها، راهکارها، اعمال و شيوهاي از دستورالعملبهايی، چگونه مجموعه
هاي اجتماعی و فرهنگی و مشکالت پيش پاي حلِ معضالت، گيروگرفتراهکار و راه
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بينی و هاي مبتنی بر طالعمنظور بهره بردن از اين شيوهها بهگذاشت و از آنمخاطب می
مخاطبان و  ةصفويه تا حدودي دامن ةکرد. نگارش چنين آثاري در دورغريبه دعوت می علوم

اين  ةسازد. اهميت سيطرباال بودن تقاضاي اجتماعی براي نگارش چنين آثاري را نمايان می
شود که بدانيم در همين دوره، بسياري از درباريان و تر میبينی زمانی برجستهجهان

منظور استفاده از اين توجّه بهصفويه، تقاضاهايی قابل ةهاي متنفذ دورشخصيت
کردند. بينی و طلسمات براي عبور از مشکالت مطرح میهاي مبتنی بر طالعدستورالعمل

عباس و کاشفی در همين کتاب با اشاره به طلسمِ نيرومندي که شيخ بهايی براي شاه
ديگر از بزرگان اين دوره، رغبت  کند که بسياريخان ايجاد کرده بود، ذکر می يورداهلل

 .(96-92تا: دادند )کاشفی، بیتوجّهی به طلسمات و علوم غريبه از خود نشان میقابل

 گرایی و بازتولید وسیع آن در دوره صفویهخراره. 4

هاي صورت مستقيم بر طب عاميانه در تمامی دورهها که بهترين مؤلفهيکی ديگر از مهم
که اين پديده به چه گرايی است. اينم گذاشته است، خرافه و خرافهتاريخی تأثير مستقي
ها طب عاميانه را تحت تأثير قرار داده است و چگونه اي و از کدام جنبهنحوي و تا چه اندازه

هاي تأثيرگذار بر آن مطرح بوده است، همواره از ترين مؤلفهعنوان يکی از مهمبه
و شايد بتوان در تعاريف متعدد امّا تقريباً يکسانی که  هاي اساسی در اين زمينه استپرسش

اي از ارتباط خرافات با طب گرايی به دست داده شده است، پارهاز مفهوم خرافه و خرافه
توجّه در اين تعاريف مفهومی و پيوند آن با طب عاميانه مهم و قابل ةعاميانه را دريافت. نکت

 و اعتقادات باورها، ها،¬و با تصوّرات، نظرگاهدر ميزان پيوستگی و پيوند عميق اين د
هاي افراد بشري است. در برخی تعاريف که از اين اصطالح به دست داده شده بينیجهان

خرافه عبارت است از باور و وابستگی شديد عاطفی به يک عمل. در »است آمده است که 
ل عادي و طبيعی و علمی در غيرمعقول و خارج از روا ياگونهباورشناسی خرافه، اين عمل به

(. 37: 1391)افشانی،  «شودپيدايش، بهبود و يا از ميان رفتن يک وضعيت، مؤثر واقع می
توان مبناي تجربی و علمی براي آن فرض نمود؛ بنابراين، می گونهيچتوان هنمی»درواقع، 

ناآگاهی انسان گفت که خرافه عبارت است از سلسله باورها و عقايدي که احتماالً از جهل و 
 «خوانی نداردها شکل گرفته و با موازين علمی و عقلی همدرباره پيوندهاي علِّی پديده
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گرايی يا (. داشتن چنين باورهايی نزد افراد، ذيل مفهوم خرافه39-37: 1378)پاکدامن، 
گرايی عبارت است از پيروي عقايد باطل خرافات»بندي شده است. پرستی صورتخرافه

اي که شخص خرافی منسوب به آن است فرهنگ و دانش جامعه ةس که با درجاسابی
مالحظه و صحيح تناسب نداشته باشد. از اين تعريف منطقی و لفظی، مفهومی قابل گونهيچه

اي که آيد که خرافات وقتی خرافات است که عقايد علمی زمان در محيط جامعهبه دست می
کم برگزيدگان و ته و غلط و باطل بودن آن را دستاز اين لحاظ موردنظر باشد بسط ياف

رسد که ميان خرافات و (. به نظر می37: 1378)پاکدامن،  «روشندالن آن قوم بدانند
هاي عميقی وجود داشته احساسی و عاطفی انسان پيوندهاي روانیگرايی با موقعيتخرافه

د، بيماري، قحطی و فقر و حوادث چون تولّلی همئعنوان نمونه، در رويارويی با مساباشد. به
اند و احساس طبيعی و پيشامدهايی از اين قبيل که هميشه براي بشر منبع اضطراب بوده

توانسته ها را آدميزاد نمیکدام از ايناند و چون هيچشکست و ترس و خشم به دنبال داشته
تا از اضطراب و تشويش از راه علم و منطق توجيه کند، به خرافات و اعتقادات رو آورده است 

؛ جاهودا، 23: 1381؛ هدايت، 1: 1380در آن رها شده، تسکين خاطر پيدا کند )خاشعی، 
1371 :525). 

 ةزصفويه در حو ةورها و شيوع و رواج باورهاي خرافی در دنگرش به پديده ةامّا اين نحو
که با فرايندهاي  هايیصورت جدي وجود داشت و خود را در بسياري از زمينهطب عاميانه به
 ةعنوان نمونه، در شرح و توصيف دامنساخت. بهگيرانه ارتباط داشت، نمايان میدرمانی، پيش
 التیيگر معضاز د»صفويه، الگود آورده است که  ةطب دور ةاين پديده در بدن ةرسوخ و رخن

 قاد بهشد، اعتباعث زمينه حضور افراد غيرمتخصّص در حوزه پزشکی در اين زمان می که
دليل ذهنيّت  ؛ بهبود جامعه مختلف هايدر نزد مردم و کارکرد خرافات در گروه و جادو سحر

آمد و وجود می گران خرافاتی بهسويی با درمانخرافاتی اکثريت توده مردم، گرايش و هم
ياري از جايی که بس گرفتند تا، پزشکان شايسته از جامعه طرد و در حاشيه قرار میيجهدرنت
ه پزشکی در ند و بد رفتها نتوانستند به فعاليت خود ادامه بدهند و به دربار مغوالن در هنآن

 (.403-407: 1371)الگود، « آن سامان پرداختند

هايی بود که مستند در آثار تاريخی و ها و گزارشهاي الگود البته دادهمبناي تحليل
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هايی عنوان روايتها بهه موجود بود و اهميت آنهاي اروپايی عصر صفويدر سفرنامه يژهوبه
بسط  ةها، رفتارهاي بيماران و دايرپزشکی و طب اين دوره و نيز ويژگی ةدست اوّل دربار

گذاشت. جزئيات اين اعتقادات و باورهاي خرافی در ميانه طبقات اجتماعی ترديدي باقی نمی
يافت، خالصه پايين جامعه ارتباط میچه که به طبقات عامه و ها البته فقط در آنگزارش

اجتماعی داشت؛ شد بلکه نشان از نفوذ و رسوخ آن در ميان تمامی طبقات سياسینمی
بينی را در بيماري و عدم سالمت دخيل دانسته و براي نيز طالع صفوي که شاهان ياگونهبه

ين گرايش به خرافات شدند. ادرمان و غلبه بر امراض دست به دامن رماالن و فالگيران می
بود که دامن پزشکان معروف عصر صفوي را نيز گرفته بود و برخی از اين پزشکان  جايی تا

که زمانی  حد دست يافته بودند تا اين خود به رويکردي مطلوب به اين خرافات در درمان
شدند،  گساري ناتوانپزشکان شاه صفی، از درمان وي به دليل ازدياد و افراط وي در می

ستارگان انداخت.  گردن ، تمام تقصيرها را براعتقادش سرپزشک شاه از ترس جان و يا
چون از عالج کردن پادشاه درمانده و نااميد شد،  طبيب: »شاردن در اين خصوص آورده است

ظرافت طبع و نيروي ابتکار،  ةبراي خالص، عذري انديشيد که طبيبان هوشمند اروپا به هم
مشابه چنين  و جالينوس نيز بقراط هايتوانستند و در کتابچنين دستاويزي را نمیآفريدن 

 باشی انداخت و گفت مقصرباشی، گناه را به گردن منجمدستور درج نشده است. حکيم
)شاردن،  «است گذاري ساعت سعد انتخاب نکردهباشی است که براي تاجحقيقی، منجم

خرافاتی بودن برخی شاهان صفوي  ةچنين دربارن همشارد (.1718-1722: 5، ج1374
در همان روز به نام جديدش براي حکام  دوبارهگذاري شاه سليمان پس از تیاج»نويسد: می

کشور، رقم و خلعت فرستاد، گفتی  سراسر مهم بزرگ و معاونان آنان و صاحب منصبان
 (.1718-1722: 5ج ،1374)شاردن،  «پادشاهی نو به تخت سلطنت برآمده است

اند. ها را منابع ذکر کردهمنظور درمان بيماريهايی از تمسک به باورهاي خرافی بهنمونه
هاي چرکی بدن، وقتی ماه در مُحاق است، بدن طفل را با پارچه پاک جوش درمان براي»

روي می زوال چنان که تو رو بهکرده و در همان موقع اين جمله را تکرار کنند: اي ماه هم
چنين براي درمان تب ماالريا يک روش جادويی پيشنهاد هم« .ها را هم زايل کناين جوش

يک چهارشنبه  در کند که نيازمند استفاده از يک بره )گوسفند(، ريسمان و يک دوشيزهمی
هاي خرافی در بين پزشکان عصر صفوي دست درمان( و ازاين407: 1371)الگود، «است
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در  حيات دوره صفويه با تجديد وم آن، بيشتر است؛ به عبارت ديگر اگرچهخصوصاً نيمه د
هاي هنري مقارن گشت و پزشکی نيز دستاوردهايی داشت امّا اين افتخارات اندک بود زمينه

هاي سوم ها، هنوز خود را هم چون پزشکان سدهو پزشکان ايرانی، ناآگاه از پيشرفت اروپايی
هاي اجتماعی بايد زوال (. به اين زمينه317: 1394پويا، د )کاويانیديدنمی هجري و چهارم

واقعيتی فرهنگی و علمی مورد تأکيد قرار داد. الگود با  ةمثابصفويه را به ةکلی پزشکیِ دور
ها اين»دهد که پزشکی دوره صفويه توضيح می ةاشاره به تسلّط چنين رويکردهايی در بدن

دست آورند و  به تازه هايمطالعات و تحقيقات جديد، پيشرفت نداشتند با )پزشکان( عادت
با همان تعصبی که به مقدسات میتمسک بودند بیه اصول طبّ عرب چسبيده  جهتينازا

 کارد کردندتر طرف توجّه واقع شده و تصوّر میکم شناسیو بيماري شيمی يجهبودند، درنت
گران اين دوره، فراير، به نقل از برخی گزارش. (450-451: 1371)الگود،« جراح مفيدتر است

 ةها به اندازآن براي شیيوه و روش عربی»آورد: درمان پزشکان اين دوره می ةشيو ةدربار
ها نه دارد و در آن علم شيمی جايگاهی ندارد. براي آن حرمت به تثليث در نزد ما ارزش

نفعی، چون شرع، آن را حتّی از  تشريحی، يچاقو شناسی، محلّی از اِعراب دارد و نهآسيب
ها است و لذا در تشريح کارشان ناقص و معيوب و نظريات آن کرده تشريح کرکس مرده منع

ها در هنر و فن جراحی کامل نيستند و به . آناست سان وراجی يک طوطی سخنگويبه
 .(308: 1390)فراير،  «شوندحجامت متوسل می

بارداري و زايمان  ةزنان، در زمين يژهوخرافی نزد طبقات اجتماعی و به حجم اين باورهاي
زخم و باور به تأثير آن بر چشم ةدر زمين يژهونيز چشمگير بود. اين باورهاي خرافی به
عامه، چشم تأمّلی داشت. در اين دوره، در فرهنگسالمتیِ فرزند نزد زنانِ اين دوره رواج قابل

ياي اجتماعی بر اساس علّت يابی طب عاميانه، عبارت از آزار و گزندي زخم يا همان تأثير دن
منبعث از تأثير نگاه کسی به انسان يا کودک بود بنابراين با گمان به کسانی که چشمشان 

خواندند و عمل او را چشم زدن، می« شورچشم»يا « بدچشم»چنين تأثيري داشت، او را 
چشم »راي اجتناب از تأثير چشم زخم، غالباً عبارت چشم رسانيدن و نظر زدن تعبير کرده، ب

بردند و براي جلوگيري از آثار شوم چشم زخم، به اقداماتی چون اين به کار می« بد دور
هاي کبود، شاخ آهو، ناخن پلنگ، مهره سفيد و سياه و توانست اشيائی نظير مهرهتعويذها می

(، پارچه کبود، باباغوري و پنبه 48وان، نس يب؛ تأد459 /9مرغ )راوندي، آبی و شکستن تخم
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( که همراه خود داشته و با تحريراتی باشد که بر سطح 89 -87چهل رنگ باشد )خوانساري، 
اي کوچک ابريشمی و يا انواع زربفت ديگر شد و آن را در کيسهکاغذ يا پوستی نگاشته می

ها را از خود آن وقتيچدادند و هها را در نگين انگشتر قرار میکردند و يا نوشتهمی يدارنگه
(. تعليق تعويذات و عقيق بر ايشان جهت منع مضرت 371 /2ساختند )شاردن، ججدا نمی

چنين سوختن سپند و نمک بر انگشت افروخته به نيت ايشان و دفع مضرات و چشم و هم
ايشان که  ها را الزم بود و اين را رکنى بزرگ دانند در تربيتهاى کهنه پوشيدن آنجامه

 .(316؛ الگود،:111-108مجرب است )رازي،  يتغابه

 ایدئولوژیکی صفویه و تأثیر آن بر وضعیت طب عامیانهگفتمان علمی .5

 يهاگفتمان پزشکی صفويه اگرچه در گزاره»اند چنان که برخی محققان اشاره کردههم
گفتمان پزشکی ماقبل خود  دار پزشکی جالينوسی پيشاصفوي بود، امّا به داليلی ازعلمی وام

متن جستجو کرد، جايی که سلسله ترين گسست را بايد در حوزه برونمهم»متمايز گرديد. 
 یمتنشيعی صفوي قدرت را به دست گرفت و حکومتی شيعه تأسيس کرد. اين گسست برون

شکی در پی داشت که ازجمله بايد اين پيامدها را در گفتمان پز یمتنپيامدهاي پرشمار درون
نخستين گسست متنی در  (.183: 1395)کريمی،  «صورت عمومی پيگيري کرد.صفوي به

اي ديرين داشت و موضع نگارش ادبيات طب مذهبی رخ داد. پزشکی نگاري مذهبی، سابقه
کرد. اين سنّت امّا در عصر  يريگهاي نزديک به حيات اين امامان رهتوان آن را تا سالمی

تأمّل اينجاست که در اين مه بازتوليد شد و گسترش يافت. نکته قابلاالئصفوي در قالب طب
هجري  907دوره زمانی، مذهب شيعه از شکل يک نگرش عقيدتی اقلّيت به درآمد و از سال 

عنوان مذهب رسمی قلمرو صفويه اعالم شد. بدين ترتيب شيعه و قدرت سياسی حداقل به
 «ر شدند و از يکديگر حمايت کردند.نشين يکديگدر شکل نهادهاي کالسيک آن، هم

هاي علمی غيردينی را نيز مانند (. اين وضعّيتی بود که ساير شاخه183: 1395)کريمی، 
 دستيناي ازاعنوان نمونهبه .راندها را به حاشيه میداد و آنپزشکی تحت تأثير قرار می
ی مانند مدارس نيز که بعضاً درصدد وقف نهادهاي يردينیتحواّلت، عالمان علوم غ

که کارکرد اين نهادها در خدمت به بسط علوم آمدند، تحت تأثير فضاي موجود، از اينبرمی
داشتند. براي درآيد، هراس داشتند و متوليان نهادهاي وقفی را از آن بر حذر می يردينیغ
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دوره بود؛ پرآوازه اين  طبيبان گران، خود ازالملک اردستانی، واقف مدرسه کاسهنمونه، حکيم
 به اش حتّی کوتاه و گذرامدرسه ةناموقف در خواندند، امّارا بقراط زمان می که اوچنان

 به آموزش طب اشارت نکرده، بلکه از متولی مدرسه خواسته بود هنگام واگذاري حجره
شود و طالب جز  واگذار تحصيل علوم دينی داوطلبان به هاطالب دقت کند تا حجره

(. اين 136: 6، ج 1387 دينی به علوم ديگري سرگرم نشوند )اشکوري، علوم حصيلت
علوم  ؛ زيراتوان متأثر دانیستجامعه عصر صفوي می مذهبی واکنش را از محيط خاص

و جامعه برخوردار نبود و حکومت صفويه  جايگاهی ارزشی در مدارس از کمابيش غيردينی
اي به علومی اگر مدرسه مدارس رد. گويی از ديد واقفان و بانيانکنيز از آن پشتيبانی نمی

؛ بنابراين، علوم شدمی ناکاش شبههثواب اخروي ، کسبپرداختمی دينی علوم غير از
 از گاهی ها در مدرسه توجّه نکردند و حّتیرا فرو گذاردند و به تعليم و تعلّم آن يردينیغ

 مرکز ترينتلقی از کارکرد نهادهاي فرهنگی، مهم ةدند. اين نحوها جلوگيري کرتعليم آن
را به وضعيّتی رساند که در افول برخی از علوم  مدرسه در اين دوره يعنی آموزش نهاد

 ة(. اگرچه تثبيت اين نحو18-19: 1392تأثير گذارد )احمدي و بخشی استاد،  يردينیغ
اي مواجه نشد و گرايش هاي جديصفويه با چالش ةمواجهه با علوم دينی و غيردينی در دور

ترين رانی علوم غيردينی همواره حمايت و پشتيبانی مهمبه علوم دينی و تضعيف و به حاشيه
ديد امّا در اين ميان، گروندگان ايدئولوژيک صفوي را پشت سر خود می -نهادهاي سياسی

خی از دانشمندان اين دوره، بعضًا تر دينی مانند برهاي کممعدود به علوم طبيعی و دانش
هاي دينی و ناديده گرفتن علوم طبيعی بود اعتراض دانش ةچه که غلبنسبت به آن

اين نوع انديشمندان معدودي  ةميانی صفويه در زمر ةکردند. ميرفندرسکی از عالمان دورمی
کرد و آنان بود که آشکارا مانعان تعليم و گسترش علومی هم چون طیب و نجوم را نقد می

عالمان  ة(. در مقابل امّا نقد و حمل52: تایناميد )ميرفندرسکی، بمینمايان جاهل را عالم
متنفذ علوم دينی به عالمان و طالبان علوم غيردينی تأثيرگذاري بسيار بيشتر از خود برجاي 

مالخليل توان در رويکرد هاي عالمان متنفذ را میمواجهه دستيناي ازاگذاشت. نمونهمی
ترين مدرّسان عصر صفوي بود و منکر ق(، مشاهده کرد. وي از بزرگ 1089)م  قزوينی

، از علما و مدرّسان المقربينحدائقاجتهاد، تصوف، حکمت، نجوم و طب بود؛ و يا نويسنده 
هاي حکمی میانند شفا و اشارات اصفهان )اواخر عصر صفويه(، گروهی را که به کتاب
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دانست و معتقد بود اين افراد روز قيامت در جرگه جاهالن نمی ، عالمشدندسرگرم می
 (.20-21: 1392استاد، )احمدي و بخشی شوندیمحشور م

شمندان گيرانه، واکنش علما و برخی دانهاي مذهبی و سختبا گسترده شدن نگرش
ين شد. بر اساس چنهاي ديگر نيز میعلوم غيردينی بعضاً شامل مهاجرت به سرزمين

ه و يا عى نبوده شيکتحواّلتی و البته در گيرودار نشر تشيع بود که بعضى از پزشکان حاذق 
 به سرزمين هند و يا به و يا بیه قیلمرو دولت عثمانى دادندیبه پذيرفتن اين مذهب تن درنم

دوايى شيرازى،  کالملنزد ازبکان و اميران سنى مذهب آن ديار رفتند. حکيم عين فرارود
ديار هند بدرود زندگانى  در پايان سده دهم هجرى و در زجمله آنان بود که در الهور زيستا

هاي يان شاخهمطبيعی  ةچنين رويکردهايی، موازن ةيج(. درنت227: 1348، گفت )ميراحمدي
ه برخی کاست  يکردهايیرفت. بر اساس چنين روعلوم و گروندگان به آن از ميان می

شکی نّت ادبيات پزادبيات پزشکی عصر صفويه در دنباله س»اند که عقيدهپژوهشگران بر اين 
 ع باشد؛ امّا بروز دوتوانست کامالً از آن منقطتاريخ ميانه اسالمی قرار داشت و قطعاً نمی

شکی دبيات پزنوبه خود آن را در مواردي تحت تأثير قرار داد: رشد ابه گفتهيشرويداد پ
ها و نيز نامهها و باهجمله در حوزه بهداشت جنسی و انواع باهيهبه زبان فارسی از يژهوبه

رسد، صفويان (. به نظر می25-24: 1395)کريمی،  «االئمهالنبوي به طبتوسعه حوزه طب
ات و يم روايتنظ در راستاي شيعی کردن وجوه مختلف جامعه ايران قصد داشتند با تدوين و

ها از طريق نگارش نآمبر اکرم و ائمه شيعه و ترويج احاديث بهداشتی و پزشکی منقول از پيا
عربی  به زبان واربحاراالنبه زبان فارسی و آثاري همانند  المتقينحليهچون هايی همرساله

ما  ی صفوي،زشکی شيعپپزشکی را شيعی، امامی و توده گير کنند. در گفتمان  ینوعحتّی به
ميزان  وذهبی مکه قرار بوده است پزشکی شاهد نوعی رابطه ايمانی مذهبی هستيم، گويی 

هاي آتی الف سدهچنين در اين دوره برخعمل به آن مؤمنان و مؤمنات را متمايز سازد. هم
که  رار بودبی برقعصر قاجاريان، دادوستد اندکی ميان پزشکی صفويه و پزشکی غر يژهوبه

ماري آتشک توسط بهاءالدوله بي اعتناي آن را در گزارشچندان قابلشايد بتوان تنها اثر نه
 «اهده کردلدين شيرازي مشداتوسط عما رساله آتشکو نگارش  التجاربخالصهرازي در 
 .(25-24: 1395)کريمی، 
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هايی از صفويه هستند که روايت ةشاهد چنين وضعيّتی نيز برخی از سفرنامه نويسان دور
دهند. دالواله در را به دست می روح مذهبی بر جريان طبيعی علوم ةاين تحواّلت و تأثير غلب

هايی از آثار علمی پيشينيان منظور يافتن نسخهکند که بههاي خود نقل میيکی از گزارش
هاي فلسفه و پزشکی به مشکل برخورده بود و يافتن اين قبيل آثار براي وي تقريباً در زمينه

ن راه نصيبم نشده؛ زيرا در اي يتیتالشم تاکنون موفق همه با وجود»غيرممکن شده بود. 
مندي است نواحی کم است و همين تعداد کم در دست افراد عالقه اين در هاي علمیکتاب

تر توان پيدا کرد، بیيشهايی هم که میکنند. کتابداري میآن نگه از وجود که با تمام
« نيست مذهبی است که مورد استفاده ما و تعاليم قصص، حکايات، اشعار و قوانين

اي بود که به چشم ديگر سياح اروپايی اين دوره يعنی تاورنيه (. اين مسئله98: 1377)دالواله،
در ايران، علم طب به پايه فرنگستان پيشرفت نکرده »نويسد که نيز آمده بود. تاورنيه مى

ز که ا کندیبا بعضى نباتات تجويز م بيند اغلب چهارتخمهاست. وقتى طبيب، بيمار را مى
دهند. در ايران، بيمارستان خوب جوشانند و به بيمار مىگيرند و در خانه مىدکان عطارى مى

کنند و ، ناچار او را سوار االغى مىخود بياورد منزل وجود ندارد. اگر کسى نتواند پزشک را به
 . طبيب، نبض او رابرندپيچند و او را نزد پزشک مىدستمال و يا شالى دور گردنش مى

مسهل و منضجى براى او  کوچکى کاغذ کند و بعد روىگيرد و زبانش را معاينه مىمى
ها پس از دالواله به نگارش اثر (. شاردن نيز که مدّت934 :1382)تاورنيه، «کندتجويز مى

شديد مدارس دينی را در ايران گزارش داده است. او روايت  ةپرداخت، بسط و غلبخود می
ناحيه از شهر نيز  هر شهري تعداد کثيري مدرسه موجود اسیت و در کند که در هرمی

 کندیعنوان م مدرسه وهفتاصفهان پنجاه شهر براي وجود دارد. وي تنها مدارس بسياري
ترين دروسی (. مهم46: 1، ج1335)شاردن،  شدندیطیريق میوقوفات سیلطنتی اداره م از که

)الگود،  و رياضيات ، طبفیقه، فیلسفه از شدند عبارت بودندمدارس تدريس می اين که در
وجود اين هرچند تعداد مدارس عصر صفوي بیيانگر گیسترش عیلوم در اين  (. با149: 1357

و  تبليغ براي حاکميت توسط علوم شرعی بر علوم ديگر که ارجحيت دوره است ليکن
شد که آموزش و تربيت بر محور علوم دينی شده بود، سبب  اتخاذ گسترش مذهب تشيع

 در و حّتی هاي علوم اسالمی توجّه چندانی نشدحوزه ساير به متمرکز شود. به همين دليل
 ة(. روي1394:310پويا، تعليم فلسفه و حکمت تحريم گرديد )کاويانی صفوي عصر اواخر
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بينی، سنجش رواج و گسترش طالعتضعيف ساير علوم در مقابل علوم دينی و توجّه شديد به 
چون علوم تجربی خرافات در امور مهمی هم از امور با رويکرد به اخترشناسی و استفاده

صفوي به خاموشی کامل اين دوران ازنظر پيشرفت علوم  ةپزشکی در پايان دور يژهوبه
 (311: 1394پويا، کاربردي انجاميد )کاويانی

فويه به اين ص ةهاي تأثيرگذار بر تحواّلت طب در دورسيريل الگود با بررسی مؤلفه
 ةمی دورترين عوامل دخيل در رکود حاکم بر فضاي علرسد که يکی از مهمنتيجه می

ا ديگر ختالط بهه و اپزشکی، عالوه بر رويکردهاي ايدئولوژيکی، عدم مواج يژهوصفويه و به
وره از اين د ن ايرانیآگاهی دانشمندااروپا و نا يژهوها و ميراث طبّی جوامع ديگر بهسنّت

لی وی کرد، ه ترقپزشکی نيز گرچ»تحواّلت اين حوزه در ديگر نقاط جغرافيايی جهان بود. 
ابهی که سراسر خبر از زندگی جديد مشتري به دست آورد. پزشکان ايرانی بیافتخارات کم

بردند تند. ايرانيان گمان میپنداشسينا میاروپا را فراگرفته بود، خود را جانشين هوشمند ابن
دانستند که توفيق در که دنياي علم هنوز هم در پی کسب معلومات از آنان است و نمی

 انی آنزشکان ايرپهاي ديگر انتقال يافته است. با اين احساسات بود که پزشکی به سرزمين
 (.398: 1371)الگود،  «گفتندنوشتند و سخن میکردند، چيز میزمان فکر می

ويژه شدند که فضاي راکد حاکم بر علوم و بهدر اين ميان امّا استثنائاتی نيز پيدا می
پزشکی را تا حدودي تعديل کرده و در انتقال ميراث پيشين، فارغ از تعصبات ايدئولوژيکی 

طب و پزشکی، در تمام دوران صفويه تنها پزشکی که  ةپرداختند. بر اين اساس و در زمينمی
رفت علم طب کوشا بود و در اين باره شرح مشاهدات و تجارب خودش را به در زمينه پيش

رشته تحرير درآورد، محّمد حسين نوربخش، معروف به بهاءالدوله بود. بهاءالدوله علم طب را 
مند شد. در هرات و ري نزد استادان ايرانی و هندي آموخت و به طب هندي بسيار عالقه

عنوان يک پزشک عمده و سرشناس در موطن خود ، بهوي پس از بازگشت به زادگاهش ري
براي استفاده آيندگان  ،التجاربخالصهزندگی کرد و حاصل يک عمر تجربياتش را در کتاب 

اين کتاب حذاقت »: گويدی(. الگود م496: 2، ج1375به رشته تحرير درآورد )تاجبخش، 
و با توضيحات مرتب و  خوردبه چشم می الحاويکلينيکی و ابتکارات شخصی را که در 

شود، در هم آميخته است. کتاب گرچه اساساً جنبه علمی دارد، منظمی که در قانون ديده می
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ولی از مالحظت اصيل و نکات دقيق علمی سرشار است. اين اثر در نظر من بهترين کتاب 
 درسی پزشکی است که پس از هجوم مغول، به زبان فارسی نوشته شده است. در اظهار اين

افضل قاطع قزوينی، يکی از پزشکان دوره صفوي به برادر خود نظر من تنها نيستم، زيرا علی
 ذخيرهکند که يکی که تازه تحصيل طب را آغاز کرده بود، فقط دو کتاب فارسی توصيه می

بهاءالدوله است که البته، اوّلی مربوط به دوره قبل از  التجاربخالصهجرجانی و ديگري 
 ةعلی گنابادي نيز در زمر(. عالوه بر بهاءالدوله، از سلطان390: 1371لگود، )ا« مغول است

را به  دسیتورالعالجاند که توانسته بود کتاب صفويه نام برده ةدور ةشدمعدود طبيبان شناخته
درباره  فصل تشکيل شده وپنجيستق در دو مقاله بنويسد. مقاله اوّل که از ب933سال 

وگو عمومى گفت هاييماريمقاله دوم که در هشت فصل است از بهاى موضعى و بيماري
 در ، چهل سالوسهیصد و سکند. سلطانعلى در مقدمه اين کتاب گفته که تا سال نهمى

آموخت و در مالزمت ابوالمنصور ويژه در سمرقند دانش پزشکى مىخراسان و ماوراءالنهر، به
بيک( معروف به کوچوم خان و نواده دخترى الغکوچکونجى خان ازبک )پسر ابوالخير خان 

برد و اين کتاب را به درخواست يکى ديگر از خانان ازبک به اسم ابوالمظفر محمود مى سر به
بعد  . چندىه.ق به اتمام رسانيد934سلطان )پدر عبيد اللّه خان ازبک( تأليف نمود و در سال 

 936خان ازبک پسر کوچوم خان مذکور که از  سلطانعلى به دستور ابوالغازى سلطان ابوسعيد
 تنظيم العالجدستورروايى داشت، کتاب فارسى ديگرى موسوم به مقدمه ق فرمان939تا 

مقاله شامل چندين فصل در بيان حفظ صّحت و بيان  و دو مقدمه کرد. اين کتاب در يک
 355 ،5، ج1332 )صفا، تاس شده حد طب و احوال تندرستى و بيمارى و احوال نبض تدوين

– 356). 

 گیرینتیجه

هاي ايدئولوژيکی و ها، وضعيتبينیصفويه، از برخی جهان ةطب عاميانه در دور
طبّی، به دليل ماهيت آن و نوع  ةدار تأثير پذيرفت. اين شاخهاي ويژه و ريشهشناسیمعرفت
ها و درمان و بيماري ةينها و تجويزهايی که در زمها و نوع توصيهاش با بيماريمواجهه

هاي ها و وضعيتبينیداد، به صورتی عميق از برخی جهانها ارائه میپيشگيري از آن
ايرانِ  ةپذيرفت. وضعيت جامعموقعيت علوم در بستر اجتماعی تأثير می ةساختاري در زمين
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فکري و شناسیِ پيشامدرن بر فضاي اي، تسلط کيهاناي اسطورهجامعه ةمثابعصر صفوي به
بينی و علوم غريبه و طلسمات بر نظام بينی مبتنی بر طالعفرهنگیِ اين دوره، تسلط جهان

گرايی و هاي فکري و فرهنگیِ مردم در اين دوره، رشد خرافهباورها و رفتارها و کنش
آن بر علوم  ةچنين دگرگونی در وضعيت علوم و تغيير معنادار جايگاه علوم دينی و سيطرهم

صورت مستقيم و اي بودند که بههاي ساختاري و زمينهلفهؤترين م، ازجمله مهمغيردينی
 صفوي تحت تأثير قرار دادند. ةغيرمستقيم وضعيت طب عاميانه را در دور
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ها فارس و واکنشو قحطی در نواحی شمالی خلیج سالیواکاوی خشک

 ش(۱۳۲۴-۱۳۱7نسبت به آن )
 1محمدرضا عمرانی

 ۲حسن الهیاری

 ۳نیااله سعیدیحبیب

  چکیده
هاي زيادي در طول تاريخ مواجه بوده ها و قحطیسالیايران با توجه به موقعيت جغرافيايی خود با خشک

 فارس در فاصلهسالی و قحطی گسترده و فراگير در نواحی شمالی خليجاست. يکی از اين موارد خشک
يري ناقص از اين ن زمينه، تصوهايی چند در ايش بوده است. با وجود پژوهش 1324تا  1317هاي سال

 ر نواحیدحران بحران توسط پژوهشگران فراهم شده است. اين پژوهش در پی آن است تا بازتاب اين ب
مات هاي هفتم و هشتم در دوره زمانی مذکور را بررسی نموده و اقدافارس واقع در استانشمالی خليج

نابع کيه بر متتحليلی و با ژوهش به روش توصيفیشده در قبال اين بحران را بررسی نمايد. اين پانجام
دهد ن میژوهش نشاپنتايج اين  اي، اسناد آرشيوي، نشريات و منابع محلی نويافته انجام شده است.کتابخانه

يی، واد غذاديد مشاين بحران در نشريات آن دوره، اسناد دولتی و کتب خاطرات در قالب گزارش کمبود 
ه همين حال مراجعه بتوجهی يافته است. بااينر و مهاجرت گسترده، انعکاس قابلومير فراگيناامنی، مرگ

سالی و کثري در کنترل اين خشؤقش منبر عوامل مختلف نتوانست  دهد دولت مرکزي بنامنابع نشان می
 ش نبود.تيجه بخدان نقحطی ايفا کند. در همين رابطه درخواست کمک از متفقين براي تأمين ارزاق نيز چن

درگير در  عی نواحیها انجام شد. در مقابل، نقش بخشی از اقشار اجتماهرچند در مواردي اقداماتی توسط آن
 توجه بوده است.ثر و قابلؤاين بحران، در کاستن از رنج مردم م
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An investigation of the Drought and Famine in the 

Northern Regions of the Persian Gulf and the Reactions to 

it (1317-1324) 
MohammadReza Omrani1 

Hassan Allahyari2 

HabibAlah Saeidinia3 

Abstract 

Due to its geographical location, Iran has faced many droughts and 

famines throughout history. One of these cases was the widespread and 

pervasive drought and famine in the Northern regions of the Persian Gulf 

between the years 1317 and 1324. Despite several studies in this field, 

researchers have provided an incomplete picture of this crisis. This 

research seeks to investigate the reflection of this crisis in the Northern 

areas of the Persian Gulf, located in the seventh and eighth provinces, in 

the mentioned period and examine the actions taken against this crisis. 

This research has been carried out using a descriptive-analytical method 

and relying on the library sources, archival documents, publications and 

new local sources. The results show that this crisis has been significantly 

reflected in the publications of that period, government documents and 

diaries in the form of reports of severe food shortages, insecurity, 

widespread deaths and extensive migration. However, referring to the 

same sources shows that the central government could not play an 

effective role in controlling this drought and famine due to various 

factors. In this regard, asking for help from the allies to provide food was 

not very fruitful. However, in some cases, actions were taken by them. 

On the other hand, the role of part of the social strata of the areas 

involved in this crisis has been effective and significant in reducing the 

suffering of the people. 

Keywords: Persian Gulf, northern Regions, Drought, Famine, Mortality. 
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 مقدمه .1

شود. بارش و خشک ايران محسوب میفارس در شمار مناطق کمهاي شمالی خليجکرانه
ها سالی و قحطی بوده است. گاهی اين قحطیمعرض خشکبه همين دليل همواره در 

سالی و قحطی رسد خشکحال به نظر میگرفته است. بااينهاي چندساله را در بر میدوره
تر از موارد قبل از ش در مقياسی بسيار متفاوت و گسترده 1324تا  1317هاي در فاصله سال

آن،  یزمانغرافيايی و طول مدتخود بوده است و به دليل اشتمال بر گستره وسيع ج
حران را باي اين امدهپيامدهاي فراوانی را در منطقه موردنظر از خود بر جا گذاشت. آنچه پي

وجود  فارس بوده است. بانمود ورود متفقين به ايران از نواحی جنوبی و خليجدوچندان می
طقه يط در منهاي متقارن، اين شرااهميت اين مسئله به عللی ازجمله وجود بحران

توان ها میکه طبق بررسیموردبحث، در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. درحالی
ي آن را شود ردپاکه هنوز می يابحران مذکور را در تراز يک فاجعه انسانی تلقی کرد. فاجعه

ن ين دوراد. ادر حافظه جمعی معمّرين اين مناطق دنبال نموده و با اسناد انطباق دا
ی فارس با عناوينشمالی خليج يهاکرانهها و پسهشتناک در ادبيات شفاهی مردم کرانهد

ومير شود که ناظر به شدت قحطی، مرگبازشناسی می« سال آزارو»يا « سال دردو»چون 
رسد یهاست. از طرفی به نظر مهاي واگير و ديگر حوادث تلخ آن سالگسترده، بروز بيماري

ز ال آن نيهاي احتمالی در قبوهشگران نسبت به اين پديده، واکنشپژ یتوجهدر کنار کم
هاي کنشهاي مقدماتی ناظر به واکه يافتهگرفته است. حال آن کمتر مورد مداقه قرار

مختلف  اب ابعادباشند. بر اين مبنا پژوهش حاضر در پی بازتمختلف در قبال اين رويداد می
تا به  پژوهش در پی آن است بدين ترتيب اين .استها نسبت به آن اين قحطی و واکنش

فارس از سال نحوه انعکاس بحران قحطی در نواحی شمالی خليج :که پرسش پاسخ دهداين 
 ها نسبت به اين بحران چه بود؟ش در ابعاد مختلف چگونه و واکنش1324تا  1317

هیاي یقحطهیاي در مورد اين پديده تاکنون پژوهش مستقلی انجام نشده اسیت. کتاب
پل پيروزي؛ سرزمين قحطی: ايران در جنگ جهیانی دوم ( تأليف احمد کتابی و 1384) ايران

طور مجید و ترجمیه علیی فتحعلیی آشیتيانی بیه ی( تأليف محمیدقل1395)، (1324–1320)
قحطی در ايران در بازه زمانی موردبحث پرداختیه و کمتیرين توجیه را بیه  ةعمومی به پديد
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اند. چند مقاله نيز حول محور قحطی در همين زمیان نوشیته داشته فارس عرضهخليج ةمنطق
اي و پيامیدهاي جنییگ جهیانی دوم بییر منیاطق کرانییه» ةهیا مقالییتییرين آنشیده کیه مهم

، و نيا و عبیدالرزاق ملکییاهلل سیعيديدکتیر حبيیب( تأليف 1395) «فارساي خليجکرانهپس
( تأليف 1390« )ه.ش.1324 – 1293هاي هاي فارس در فاصلة سالعلل و عوامل قحطی»

( تیأليف 1390« )غالت و زندگی اجتماعی مردم ايران در جنگ جهانی دوم»ظريفه قاسمی، 
ش. 1324تیا  1320هاي بررسی و تبيين عوامل مؤثر در شيوع قحطی سال»حسين آباديان، 

م لطفی، نژاد و الها( تأليف مرتضی دهقان1393« )و اقدامات دولت در کاهش آثار مخرب آن
جنگ جهیانی دوم، »( تأليف شهال آذري، 1371) «ش( 1320-1324قحطی و گرانی نان )»

( تیأليف بهیروز طيرانیی 1372(« )1320-1324هاي مردمی در قبیال آن )قحطی و واکنش
بررسی پيامدهاي سياسی، اقتصادي و اجتماعی حضور متفقين »مانند  هايینامهيانهستند. پا

( تییأليف 1397« )ه.ش.1325-1318فییارس در جنییگ جهییانی دوم در بنییادر شییمالی خليج
( 1395« )فیارس و دريیاي عمیانتأثيرات جنگ جهانی دوم بر خليج»پور، غالمرضا گلستانی

( نيیز اشیاراتی بیه ايین موضیوع 1394« )فارس در جنگ جهانی دوم»زاده، تأليف زهرا قلی
ن کشیور را در نظیر گرفتیه و ها بروز قحطی در سیطح کیالبخشی از اين پژوهشاند. داشته

هیا بيشیتر بیه ديگیري از پژوهش ةاند. دسیتفارس را ناديیده انگاشیتهخليج ةقحطی در حوز
ها نسبت انعکاس و واکنش ةاند تا نحوپيامدهاي قحطی با عامليت جنگ جهانی دوم پرداخته

مل قحطیی، عا ينترعنوان مهمها در مورد جنگ جهانی دوم بهبه آن. از طرفی پافشاري آن
که خیود ايین است به عوامل طبيعی نموده  یتوجهو کم نيازيیهاي فوق را دچار بپژوهش
عالوه ناديده انگاشتن منابع محلی درک ناقصی از پديده را به دنبال داشته است. در همسئله ب

عزيمیت را سیال  ةنواختی، نقطیصیورت يیکچارچوب همين ديدگاه اکثر ايین تحقيقیات به
هاي پيش از بايست در سالآغاز اين بحران را می ةکه نقطاند درحالیظر گرفتهش در ن1320

عزيمیت، چگیونگی  ةآن جستجو نمود. لذا اين پژوهش در پی آن است تا با بازنگري در نقط
 ةها نسیبت بیه آن را در ابعیاد مختلیف بررسیی نمايید. گسیترانعکاس اين بحران و واکنش
هاي هفیتم و فارس واقیع در اسیتانمل نواحی شمالی خليجشا جغرافيايی اين پژوهش عمدتاً

 .استهشتم 
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رارس از اواخر عصر قاجار تا سال درآمدی بر قحطی در حوزه خلیج .۲

 ش1۳1۳

فارس در طول اي الينفک از سرنوشت نواحی شمالی خليجسالی مقولهقحطی و خشک
رار داده شدت تحت تأثير قرا بهگی مردم که بارها زندطوريتاريخ معاصر ايران بوده است. به

توان از گذاشت. بر همين مبنا میو اثرات مخربی بر معيشت مردم اين نواحی می
هاي وقوع جنگ جهانی اول نام برد. بر اساس گزارش سالی در اين مناطق در سالخشک

فارس همچون کنگان، هاي شمالی خليجکرانهها و پسمنابع اين قحطی در کليه کرانه
، نير ق1333المتين،ی، تنگستان، دشتستان و ساير مناطق مشاهده شده است )حبلدشت

سالی اين نواحی خشک ينترازآن سختپس. (21:1394بانی، ، صافی دره197:1383شيرازي 
زارش منابع قحطی در اين ش روي داده است. بر اساس گ1313تا  1308 هايساليان در م
همچون  ايی و مهاجرت اجباري به مناطقین مواد غذها باعث گسترش ناامنی، فقداسال

: 1393بانی، ، صافی دره24546/240خوزستان و بحرين شد )آرشيو اسناد ملی سند ش 
. 209:1392ي، ا. ميانخره 19،20: 1381. محيايی، 289و 281، 263، 238، 210، 209، 207

ها در سنجی انگليسی(. بررسی آمارهاي بارندگی از ايستگاه باران26:1394دريابندري، 
ر نواحی دسالی گسترده بارشی و خشکگفته ناظر به تداوم کمبوشهر در هر دو مقطع پيش

طور که در ادامه مالحظه خواهد شد، حال همانبااين. (91: 1398)فلور،  استمورد پژوهش 
 تري نسبت بهداراي ابعاد پيچيده 1324تا  1317هاي سال ةسالی و قحطی در فاصلخشک

ارتباط با ی را بیقحط توان گستردگی پيامدهاي اين دوره ازموارد قبل از خود بود. البته نمی
 قحطی قبل از خود دانست. ةاثرات بلندمدت دور

 ش(1۳۲4-1۳17رارس ). انعکاس قحطی در نواحی شمالی خلیج۳

 انعکاس قحطی در اسناد آرشیوی. 1.۳

اقشار  ةفارس، همهاي خليجکرانها و پسهزمانی موردپژوهش، قحطی در کرانه ةدر باز
موردنظر يکی از اين اقشار بودند.  ةجامعه را درگير کرده بود. کارکنان اداري مشغول در منطق

ها از يک سو به مقتضاي وظيفه خود و از سوي ديگر به علت فشارهاي ناشی از قحطی آن
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د. همچنين بازرسين حکومتی شان به توليد اسناد و شواهد مکتوبی پرداختنبر زندگی شخصی
هاي مختلف به بازتاب شدند، در گزارشکه براي بررسی اوضاع به اين مناطق فرستاده می

ها اند. اين گزارشفارس در بازه زمانی پژوهش پرداختههاي شمالی خليجوضعيت کرانه
 .شوندسالی و قحطی اين ناحيه محسوب میامروزه منبع مهمی براي تحقيق درباره خشک

اي اين منطقه ستردهش قحطی گ1317-1324بر اساس همين اسناد در بازه زمانی سال
ی ت گرسنگثر شداها، مادري در ميناب بر بر يکی از همين گزارش را فرا گرفته بود. بنا

(. محمد 1317، 21077/240آرشيو اسناد ملی، ش سند خود بوده است ) ةدرصدد خوردن بچ
گی جان در گرمسيرات مردم بر اثر گرسن»کند که م میناصر قشقايی در تلگرافی اعال

 ود اهالیدهند و اگر شرايط در سال آينده به همين منوال ادامه داشته باشد صد نمی
 .(1320، 62461/310)آرشيو اسناد ملی، ش سند  «گرمسيرات از بين خواهند رفت

وزير ستداري جاسک به دفتر نخش از بخش1317اي که در سال گزارش محرمانه
هايی ارسال شد، ناظر به اين مسئله بود که اکثر مردم قراء اين بخش بر اثر قحطی در دسته

آرشيو اسناد ملی، ش اند )نظر يکی از اشرار يا سارقين محلی قرار گرفته و مسلح شدهتحت
(. همچنين تلگرافی از دهدار عسلويه به فرمانداري بوشهر ارسال 1317، 22548/310 سند

ه ضمن انتقاد از عدم رسيدگی دولت در تشريح اوضاع، گسترش ناامنی و مهاجرت شده ک
(. در 43741/293،1321آرشيو اسناد ملی، ش سنددهد )جمعی ناخواسته را هشدار میدسته
اي به دفتر مخصوص شاهنشاهی از ش جمعی از اهالی اهرم و تنگستان در نامه1323سال 

م توجه اولياي امور نسبت به مردم آن منطقه اظهار سالی و گرانی و عدقحطی شديد، خشک
در »... که طوريکنند. بهها اشاره میسابقه طی اين سالومير بیناراحتی کرده و به مرگ

 ةواسطاند و عده زيادي هم بهشماري بر اثر گرسنگی فوت نمودههاي اخير عده بیسال
ز دست داده و به انواع امراض و هاي صحرا و غيره تدريجاً بنية خود را اخوردن علف

آرشيو اسناد ملی، ش سند ) «اندها دچار شده و سر انجام زندگی را بدرود گفتهبيماري
3535/310 ،1323.)1 

                                                           
 -ش1320، 714/260)آرشيو اسناد ملی ايران ش سند:  ها و پرهيز از اطاله کالم ر.ک:هايی از اين گزارشبراي درک بهتر نمونه. 1

 -ش1320، 13232/240 -ش1319، 22909/310 -ش1321، 154/293 -ش1321، 15046/240 -ش1317، 2430/350
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سالی و اند ضمن اثبات وجود خشکتوان گفت اسناد آرشيوي توانستهترتيب میبدين
د عنی کمبولی منطقی آن يامذکور، تو ةفارس در دورقحطی گسترده در نواحی شمالی خليج

ی و رارت و ناامنشسابقه، گسترش ومير بیفرسا، مرگارزاق، گرسنگی فراگير و طاقت
اسناد  رافيايیه جغعنوان راه نجات از بحران را به تصوير بکشند. گسترسرانجام مهاجرت به

 درستی گوياي اين فاجعه است.مانده بهبرجاي

 انعکاس قحطی در نشریات .۲.۳

ترين همماز  مورين دولتی صادر شده است يکیأاز طرف م بر اسناد که غالباً عالوه
کاس اين اند. در اين بين اغلب نشرياتی که به انعهاي اين بحران نشريات بودهدهندهبازتاب

ر صورت محلی در بوشهبه خليج ايراند. تنها نشريه اند چاپ تهران هستنمسئله پرداخته
سالی و از يک طرف خشک»هاي اين نشريه آمده اين گزارش شد. در يکی ازمنتشر می

الء غه و نيامدن باران، از يک طرف نداشتن بذر براي کشت، از يک طرف قحطی آذوق
 و خوردن تنگی و نبودن شغل و باالتر از همه پيدا شدن ملخعمومی، از طرف ديگر دست

 ان احاطهخلستان بر مردمهاي روييده و محصول تنباکو و سزيجات، صيفی و نی سبزهئجز
بروز  اامنی ونشوند، روزي نيست که در دهات و قراء چند نفر در اثر گرسنگی تلف ن ... کرده

رو ين نشريه ازآن(. اطالعات ا26/10/1320)خليج ايران،  «آبله هم مزيد بر علت شده است
 شد واجد ارزش و اعتبار بااليی است.که در کانون بحران چاپ می

هاي شمالی هاي متعدد نسبت به قحطی در کرانههايی که در شمارهاز روزنامهيکی ديگر 
بود که توسط سيد شکراله صفوي نماينده  کوششداد، روزنامه فارس واکنش نشان میخليج

هاي اين روزنامه نيز شد. گزارشمردم بوشهر در مجلس شوراي ملی در تهران منتشر می
به مشاهدات ميدانی و واجد اعتبار بااليی است. در يکی از بنابر موقعيت مديرمسئول آن ناظر 

بار گرسنگان رو به موت مهاجران به بندر بوشهر به تصوير کشيده ها، وضع رقتاين گزارش
جمعيت کثيري از »(. همو در جاي ديگري آورده است: 4/8/1321، کوشششده است )

ی با عيال و اوالد از نقاط دور و زارعين و فقرا و مستمندان براي به دست آوردن لقمه نان
ها و ها در خرابهنزديک به شهر بوشهر پناهنده شده، جمعيت شهر متدرجاً زياد و اغلب آن

                                                                                                                                  
 .ش و ...(1323، 1139/260 -ش1321، 42741/293 -ش1320، 2658/310
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سراها به سر برده همه گرسنه و تشنه، گاهی ديده شده است بعضی تلف شده و چند کاروان
، کوشش) «تها در حرارت پنجاه و شصت درجه متعفن گرديده اسروز گذشته که جنازه

داد هايی در اين روزنامه منتشر شد که نشان می(. با شدت يافتن قحطی گزارش24/6/1321
ها در معابر موجب آوري و کفن و دفن مردگان فرصتی نيست و اجساد مردهحتی براي جمع

 (.18/6/1321، 17/9/1321، کوششوحشت عمومی است )

مک به کريافت دن و وذ براي بازتاب بحرابه دنبال آن بسياري از طرف مردم و افراد بانف
ه گزارش ب شد و يا نشريات افرادي را براي ارائهنشريات مختلف در تهران فرستاده می

خورشيد داشتند. در همين راستا نويسندگان روزنامه فارس گسيل مینواحی شمالی خليج
بار ز اوضاع رقتفارس سفر کرده بودند شرح مفصلی اهاي شمالی خليجکه به کرانه ايران

ذايی، مواد غ داقلحمناطقی همچون بندر دير، بندر لنگه، بندر مُقام و... آورده و فقدان 
، ايران خورشيداند )روزنامه خواري و فقر گسترده مردم آن نواحی را منعکس کردهملخ
21/4/1321 ،28/4/1321.) 

ه ر شد کمنتش اقدام نام عالءالدين مورخ الري در روزنامهه گزارش ديگري از شخصی ب
فرما سالی شديدي که از سه سال گذشته در منطقه الرستان حکمکند بر اثر خشکاشاره می

 قريباً تده و شبکلی از بين رفته، مردم بسياري تلف شده است امور تجارتی و کشاورزي 
نامه (. روز14/4/1321اند )اقدام،نفر نيز از فرط گرسنگی به اطراف پراکنده شده صدهزاريک

فارس واکنش هاي شمالی خليجهاي متعدد نسبت به قحطی در کرانهنيز در گزارش بهرام
 رح اوضاعبه ش« کنديک مرگ عمومی الرستان را تهديد می»نشان داد و گزارشی با عنوان 

هاي زيادي از شدت گزارشپرچم و داد هاي (. همچنين روزنامه20/9/1322پرداخت )بهرام،
صورت فراگير همه ساکنين مناطق داد اين بحران بهکه نشان می قحطی منتشر کردند

 .(28/8/1321، داد؛ 22/1/1321، پرچم)روزنامه  مذکور را درگير کرده است

تر از اسناد طور که مالحظه شد انعکاس اين بحران در نشريات دقيق تر و گستردههمان
يان نشريات پس از سقوط . مالحظات اداري از يک سو و آزادي باستو مکاتبات دولتی 

نشان دهد له را ئانعکاس اين مس ةرضاشاه به شکلی دوسويه توانست نقش نشريات در نحو
هاي توان در روزنامهاوت در سطح انعکاس را میف(. حتی همين ت30/7/1321،خليج ايران)
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ق توان عمنمی که اصوالًطورينيز مشاهده کرد. به اطالعاتکثيراالنتشار دولتی همچون 
مقابل، نشريات محلی و  ةمتوجه شد. در نقط اطالعاتاين بحران را از طريق روزنامه 

نشرياتی که به نوعی ارتباط با محيط بحران داشتند، نقش موثرتري در انعکاس اين بحران 
هاي متعدد به انتقاد از که در شماره خليج ايران ةاند. تا جايی که در همين زمان، روزنامداشته

پرداخت از طرف فرماندار تهديد شد که جلوي نشر روزنامه گرفته گی مسئولين میعدم رسيد
 (.175:1398شود )فلور، می

 انعکاس قحطی در کتب خاطرات محلی. ۳.۳

فارس و خروج هاي شمالی خليجکرانهها و پسبا وجود بحران اجتماعی فراگير در کرانه
ه اي ماندج بر دم مناطق مدنظر پژوهششرايط از حالت طبيعی، خوشبختانه خاطراتی از مر

ت سانی اسکايی يکی از ابراهيم محي اين پديده هستند. ةدهندصورت ملموسی انعکاسکه به
جرت سالی شديد تصميم به مهاکه در بازه زمانی اين پژوهش به دليل قحطی و خشک

بحران  نتايج اسگيرد. در واقع او به نوعی خود درگير اين بحران بود و خاطرات او انعکمی
تا  کرانه بندر کنگاندار در پسمدنظر است. او که مسير روستاي خود شلدان دهستان گله

وضاع ه است ايمودبندر بوشهر و سپس تا آبادان و سرانجام کشور عراق را با پاي پياده پ
سالی خشک»خوبی شرح داده و نوشته است که فارس را بههاي شمالی خليجقحطی در کرانه

به  خود را ترانطی چنان به مردم هجوم آورده بود که در بعضی جاها حاضر بودند دخو قح
ان د مهاجرهاي متعدهمو در گزارش مهاجرت خود به گروه« مقدار کمی جو و خرما بفروشند.

، 43: 1381 دهد )محيايی،اي بوشهر خبر میگرسنه در ديّر و بردخون و ديگر مناطق کرانه
لت زدگان دالطیر زمان سکونت در آبادان نيز بر شرايط زندگی قحخاطرات محيايی د (.48
 است که ی به حديعنوان کانون خاطرات ابراهيم محيايانعکاس بحران مدنظر به .کندمی
فارس در خليج مردم نواحی شمالی ةنامترين رنجرا مستند گذر از سرمنزل عنقاتوان کتاب می

کند آن است یمهاي اين کتاب را بيشتر اهميت گزارش چهبازه زمانی مدنظر قلمداد کرد. آن
فارس را نيز ش در حوزه شمالی خليج1313تا  1308هاي که نويسنده، قحطی مابين سال

ی در توان در مقام مقايسه، شدت و گستردگی قحطدرک کرده است. بر همين اساس می
 هاي موردبحث را بهتر درک کرد.سال
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 نيز منعکس شده ازرونیکخاطرات ماشاهلل در کتاب سالی اين دوره قحطی و خشک
جا را فرا گرفته بود و سالی همهش قحطی و خشک1320کند که در سال است. او اشاره می

 هک در اين کتاب خواري روي آورده بودند.به دليل کمبود خواروبار و گندم، مردم به ملخ
ان به رازجبستاهاي اطراف توسط آقاي ياحسينی تدوين شده اشاره شده است که وضع رو

خوردند یرا ممراتب بدتر از شهر بوده و مردم از فرط گرسنگی، برگ درختان و علف صح
 (.46: 1388ياحسينی، )

زاده ولی ايرج است که خاطرات انگلو و بنگلو در آباداناز ديگر کتب خاطرات، کتاب 
ن مهاجرا گر زندگیروايتاين کتاب به نوعی  .است فرزند آشپز شرکت نفت ايران و انگليس

فارس را براي نجات از قحطی و گرسنگی ترک اي است که نواحی شمالی خليجزدهقحطی
 را از فقر و نفت خود اند تا بلکه بتوانند از قِبل کار در صنايعکرده و به آبادان سرازير شده

براي  گليسبه دليل همين مهاجرت گسترده، شرکت نفت ايران و ان فالکت نجات دهند.
ر ردم که دمهايشان و همچنين عده زيادي از فراهم آوردن خواروبار کارکنان و خانواده

م ود اقداخالت خيز مشغول به کار بودند با مشکل مواجه شده و براي رفع مشکمناطق نفت
هاي تعاونی کرد کتسيس شرأهاي سهميه و تبندي و توزيع بنبه سرشماري، جيره

 (.179 ،178: 1391زاده، )ولی

ه بکه  گذر از سرمنزل عنقاخصوص کتاب توان گفت کتب خاطرات بهترتيب میبدين
 ةم گسترصورت ملموس هاند بهزيسته نويسندگان آثار نيز بوده، توانسته ةنوعی تجرب

 .يات آن را به تصوير بکشندئزمانی و هم جز ةجغرافيايی بحران و هم باز

 یوارنگاره مسجد نخل خَلفانانعکاس قحطی در سندی نویارته؛ د .4.۳

ش ديوارنگاره 1324تا  1317هاي شده در مورد قحطی از ساليکی از منابع کمترديده
ها، به يادگار مانده رسد از آن سالمسجد نخل خلفان از توابع بندر لنگه است که به نظر می

د شده اي بر ديوار مسجد اين روستا ايجاش نوشته1321اساس شواهد در سال  باشد. بر
(. 1برگی است )پيوست شماره سالی و بیهاي خشکاست که گوياي ابعاد وحشتناک سال

سفانه اين ديوارنگاره که به زبان عربی نوشته شده پس از بازسازي آن مسجد ديگر در أمت
دسترس نيست و اکنون تنها عکسی از آن برجاي مانده است. ترجمه فارسی اين ديوارنگاره 
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هاي گرسنگی؛ تاريخ هالک مردم از گرسنگی و فقدان ه يادبود سالب»مهم چنين است: 
تا  1361خويی، همراه با نابودي متموالن و مرگ ديگران، از سال رحم و مروت و نيک

اي که با پوشش کفن به خاک سپردند و مردهق. مردگان را بی1363هاي سال جاري نيمه
ترکيد و از ات میرا که من ديدم سينه ديدي آنچهرفت کفنش گونی بود. اي برادر اگر می

خوردند ... هاي پوسيده را از خاک درآورده و میسپردي. زندگان استخواندهشت جان می
 «.ديديخوردند ... اي برادر صورت زندگان را ... چون ... مردگان میها الشه گنديده میآن

هاي قحطی لسا نواحی در مرز مردم اينرنج بی ةشايد بتوان گفت اين ديوارنگاره چکيد
خواري و مرده هايی چون گرسنگی فراگير، مرگ گسترده، فقربوده و با وجود اختصار، عارضه

گاره را ن ديوارنچه محتواي ايخوبی در اين سند انعکاس يافته است. آنمردم در آن نواحی به
ی خاطرات وريات اسناد، نش هايوزن در گزارشکند، وجود شواهدي هممعتبر و باورپذير می

 ةدهد پديدمی بخشی از آن قيد شد. محل کشف اين ديوارنگاره نيز، نشان است که قبالً
فارس در کرانه خليجاي و پساي به مراتب بيش از گرمسيرات و نواحی کرانهمذکور گستره

 استان هفتم داشته و استان هشتم را نيز درگير کرده بود.

ومير سالی، قحطی، ناامنی، مرگتوان گفت خشکمی در بررسی کلی انعکاس اين پديده
ه بهاي هفتم و هشتم فارس در استانمهاجرت مردم نواحی شمالی خليج گسترده و نهايتاً 

د انخاطرات و اس منطقه خوزستان و مناطق ديگر، محتواي پرتکرار اسناد آرشيوي، نشريات،
ترين سال ش بحرانی1321ل دهند ساها نشان مینويافته محلی بوده است. اين گزارش

يات و ه در نشرحال ميزان انعکاس اين پديدقحطی در بازه زمانی موردبحث بوده است. بااين
لتی دو که اسناد آرشيوي که عموماً اند. درحالیکتب خاطرات بيشتر و ملموس تر عرضه شده

مذکور  قداده در مناطهستند، به ذات خويش عزمی جدي براي انعکاس مناسب حوادث روي
يات با د تا نشررضاشاه باعث ش پس از تبعيد مقابل اسناد، فضاي بازِ ةاند. در نقطنداشته

شان باال ن نابعمآزادي بيان بيشتري نسبت به اين بحران واکنش نشان دهند. برآيند کلی 
هاي هفتم و هشتم منطبق بر اي استانکرانهاي و پسدهد اين بحران مناطق کرانهمی

 ا درگيررعلی فبی و جنوب شرقی استان فارس، استان هرمزگان و استان بوشهر نواحی جنو
 کرده و باعث مهاجرت گسترده به استان خوزستان شده بود.
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 ها نسبت به قحطی. واکنش4

 اقدامات حکومت مرکزی .1.4

فارس پيش از وقوع قحطی مشکالت زيادي داشتند و دولت هاي شمالی خليجکرانه
توان ادعا که میطوريها انجام داده بود. بهاندکی براي انتظام اين قسمتمرکزي اقدامات 

کی از توان از گزارش ياين وضعيت را می .کرد اين مناطق به حال خود رها شده بود

رف در از طبنا فرماندهان لشکر هفتم فارس، سروان خسروي، نماينده کميسيون اعزامی به
زيره اي از مردم به سواحل عمانات و جعده وزارت جنگ براي بررسی داليل مهاجرت

ش  ،اسناد ملی آرشيواستنباط کرد ) ،ش به مرکز ارسال کرده بود1317که در سال ، بحرين
 (.1317، 22548/310سند 

وي و هاي بعد نيز ادامه داشت که در اسناد آرشياين عدم رسيدگی در قحطی سال
به  ش1319رزم آرا که در سال  رتيپگزارشی از س هاي آن زمان هويداست.روزنامه
آرشيو داند )آور میتوجهی دولت به سکنه اين بخش را شگفتبیوزير ارسال شده نخست

 (.1319، 22909/310ش سند  ،اسناد ملی

ش فردي به نام ابطحی نسبت به قحطی شديد در بنادر ثالث و عدم 1321در سال 
توجهی دولت به اين مناطق سبت به بیتوجه دولت و اولياي امور به اين مناطق منتشر و ن

کند که اگر توجه خاصی به اين حدود نشود اغلب اهالی دهد. او در ادامه بيان میهشدار می
همين نشريه در  (.23/1/1321، روزنامه خليج ايراناين حدود از گرسنگی تلف خواهند شد )

لی تعريف و تمجيد کرده السلطنه که از خدمات دولت سهيوزير قوامانتقاد به سخنان نخست
پريشانی مردم به جايی رسيده است که توده متواري در واليات به خون و »... بود، نوشت: 

روزنامه خليج ) ...«کنند استخوان گوسفند و هسته خرما و دل و روده ماهی قانع ]قناعت[ می
ابينه ش ک1321مرداد ماه سال  18 (. بر همين اساس وقتی قوام در14/5/1321، ايران

ترين برنامه خود براي مهم ت دولت را به پادشاه و مجلس شوراي ملی معرفی نمود،ئهي
. اما هاي مختلف دانستتأمين ارزاق عمومی را تشکيل وزارت خواروبار براي تمرکز سازمان
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مردم بوشهر در مجلس شوراي ملی با انتقاد از عدم رسيدگی به  ةشکراهلل صفوي نمايند
بر هاي آن را زمانر جنوب در دولت قبل، تشکيل وزارت خواروبار و سازمانوضعيت مردم بناد

خانه جديد ومير را بيش از آن دانست که معطل تشکيل وزارتدانست و شدت قحطی و مرگ
 (.21/5/1321، کوشششود )

وزير نخست لکه ومبا مخاطب قرار دادن پادشاه،  خورشيد ايراناحمد ديّري در روزنامه 
هاي مهفارس با وجود نايدگی به وضعيت قحطی مردم در نواحی شمالی خليجدر عدم رس

م بنادر داد مرد ر و بهتر از دولت قبل بهعزرائيل زودت» :نويسدوار میمتعدد، با لحنی طعنه
مقام را  ر لنگه وفارس از ديّر تا بنادبار بنادر خليجدر ادامه نيز شرايط رقت« جنوب رسيد.

ومير و گسترش شرارت و توجهی حکومت مرکزي نسبت به قحطی، مرگیيادآور شده و از ب
مقايسه با  توجهی در مقامکند. ازنظر نويسنده، اين بیشدت انتقاد میناامنی در اين مناطق به

 (.21/4/1321، خورشيد ايران روزنامه) آيدديگر مناطق ايران خوب به چشم می

رازجانی از تجار برازجان که در شيراز اقامت توجهی تا جايی بود که ابوالقاسم باين بی
داشت گندم موردنياز برازجان و حتی دهات اطرف آن را از شيراز و کازرون تهيه کرده بود اما 

(. سند ديگري 8/7/1321، کوششکردند )استاندار و فرماندار شيراز اجازه ارسال صادر نمی
دار شهر شيراز که مرکز استان هفتم دار و فرمانش. استان1321دهد در سال نيز نشان می

آرشيو اسناد ملی، ش اند )بود از صدور خواروبار به بنادر و سواحل جنوب جلوگيري کرده
با وجود تذکر از وزارت کشور و وزارت دارايی براي اجازه حمل  1(.1321، 2731/310سند

خواروبار از شيراز به  حمل ةخواروبار از شيراز به بوشهر مسئوالن امور در شيراز باز هم اجاز
(. به عقيده سرتيپ فيروز استاندار فارس اگر 23/7/1321، روزنامه داددادند )بوشهر را نمی

آذوقه شيراز و کازرون به بوشهر و بنادر حمل شود در زمستان تمام اين استان به درد سواحل 
ز مناطق ديگر به کند که اشوند و از وزارت خواروبار درخواست میو بنادر جنوب مبتال می

رسد (. با همه اين احوال به نظر می7/8/1321اين نواحی خواروبار حمل شود )همان، 
حداقلی از اقدامات از سوي حکومت مرکزي در خصوص اوضاع بحرانی اين مناطق انجام 

ومير و مهاجرت ناگزير مردم اين اند. مرگگوي عمق بحران نبودهشده باشد، اما هرگز جواب

                                                           
 .5034، شماره 4986، شماره 4971، شماره 4957، شماره روزنامه کوشش، 838، شماره روزنامه خليج ايران. همچنين ر.ک: 1
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يد ناکارآمدي اقدامات حکومت مرکزي در اين زمينه ؤه در بخش قبل بيان شد منواحی ک
 است.

ر گرفت هاي بحران در دستور کار قرايکی از نخستين اقداماتی که از نخستين سال
رمان و له به کرخ غيس اداره کل تثبيت نئجوار بود. تلگرافی که رتأمين گندم از مناطق هم

الن دهد که مسئومدير کل وزارت ماليه ارسال شده نشان می رونوشت آن به آقاي گلشائيان
ک کرده ش خطر قحطی در سواحل جنوب را در1317ربط در استان هشتم در تيرماه ذي

از  هاي تابعهوزهحوضعيت بندرعباس و ساير »بودند. در بخشی از اين تلگراف آمده است که 
ارد و ريفی ندم تعهست. وضعيت بوشهر قبيل ميناب، چابهار، قشم، هنگام و... امسال خوب ني

اس خيز به بندرعبترين محل حاصلکمک کرد. نزديک ها از ساير نقاطباالخره بايد به آن
 ،21077/240 ش سند ،آرشيو اسناد ملی) «کرمان است. مطالعه و خيلی فوري نظر دهيد

ه جاسک کند که گندم از زاهدان بش وزارت دارايی درخواست می1320(. در سال 1317
از  ياديزونقل مناسب بخش منتقل شود که به دليل بُعد مسافت و فقدان وسايل حمل

 ،یسناد ملآرشيو ارفت و موفقيتی حاصل نشد )شده در طول مسير از بين هاي خريداريگندم
فارس ش کمبود گندم ساير نقاط ساحلی خليج1320(. تا سال714/260،1320ش سند 

( چون 173:1398 شد )فلور،چابهار و ...( توسط بوشهر تأمين می)لنگه، بندرعباس، جاسک، 
مناسب  زرع به لحاظ وضعيت بارش شرايط نواحی شمالی استان بوشهر هنوز براي کشت و

ما با ا زده به خوزستان مواجه نشده بود.صورت جدي با امواج مهاجران قحطیبود و هنوز به
اروبار أمين خوبه ت به دليل کمبود ارزاق قادر شدت يافتن قحطی فرماندار بوشهر اعالم کرد

يد هاي تابع شهرستان عباسی بالذا بخش يستهاي تابعه خود نبراي بوشهر و بخش
، 3390/310 ةرسند شما ،خواروبار خود را از جاي ديگري تأمين کنند )آرشيو اسناد ملی

از قحطی  هاي مکرر اهالی دشتی براي نجاتش پس از درخواست1321در سال (. 1322
ج، هاي شرکت نفت برنوسيله کشتیهن بدهد که از خوزستااداره کل و خواروبار دستور می

 (.1321، 249/310گندم و حبوبات خريداري و حمل گردد )آرشيو اسناد ملی، ش سند

هايی نيز براي واردات ارزاق از کشورهاي ديگر انجام موازات اقدامات داخلی، پيگيريبه
زاده وزيرمختار ايران در لندن وزير وقت از تقیش سهيلی نخست 1321شد. در سال 
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انگلستان ديدار داشته باشد و به دليل حضور قشون  ةکند که با وزيرخارجدرخواست می
هزار تن گندم نمايد. انگليس و مهاجرين جنگی لهستان در ايران از وي درخواست بيست

هاي خود را تأمين حوائج نيرو»دهد که خ میانگلستان پاس ةزاده وزيرخارجپس از جلسه تقی
اند و بعد از اين چون عالوه مقدار زيادي گندم هم براي اهالی ايران آوردههاند و بکرده

طور ذخيره در فارس بهجز مقدار کمی که در خليجآيد ديگر بهدست میه محصول جديد ب
 «ن باب نخواهند توانست بکنندگونه کمکی در اياند هيچدسترس بوده و به ايران فرستاده

(. در همين راستا دولت مرکزي باز هم 1321، 10281/310 آرشيو اسناد ملی، ش سند)
کاهش شدت قحطی داشت  هاي متفق براي وارد کردن گندم وهايی از دولتدرخواست

( که چندان قرين 23/1/1321؛ خليج ايران، 1321، 10280/310 آرشيو اسناد ملی، ش سند)
 (.14/12/1321،کوششت نبود )موفقي

ز طرف طی ابندي و توزيع کوپن از اقدامات ديگري بود که براي کاهش شدت قحجيره
فزون وم روزاهج ومورين دولتی أدولت مورد توجه قرار گرفت. اما اين طرح به دليل فساد م

سند  تر با شکست مواجه شد )آرشيو اسناد ملی، شزدگان به مناطق شهري بزرگقحطی
فارس نادر خليجبثبت تلفات انسانی زياد در  (.177، 175: 1398؛ فلور، 1321، 1139/260

 ،نخليج ايرا؛ 18/6/1321 ،کوشش؛ 1321، 2760/310آرشيو اسناد ملی، ش سند)
جنوبی  ( و فرار مردم از مناطق خود به استان خوزستان و حتی نواحی24/6/1321

، پرچم، 27/6/1321، اقدام؛ 1321، 15046/240 آرشيو اسناد ملی، ش سندفارس )خليج
 گوي وسعت بحران موجودولت مرکزي هرگز جوابدهد اقدامات د( نشان می22/1/1321

منابع  ر نيز درهاي عدم توجه دولت به اين نواحی در قياس با نواحی ديگنبوده است. نشانه
 مشهود است.

 اقدامات بازرگانان، اصناف و صاحبان حِرَف .۲.4

هاي مختلف افتن قحطی و عدم رسيدگی از طرف حکومت مرکزي، گروهبا شدت ي
ها و... به اولياي امور، خود ها، تلگرافدوستی عالوه بر ارسال نامهاجتماعی بومی از روي نوع

فارس کمک هاي شمالی خليجزده در کرانههاي مختلف به مردم قحطینيز به روش
هايی بودند که به ياري ج از ايران از نخستين گروهبازرگان و تجار در داخل و خار کردند.می
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ش از طرف بازرگانان الري 1320ماه اي که در چهارم بهمندر نامهزدگان شتافتند. قحطی
ومير فراوان مقيم شيراز به وزارت دارايی ارسال شد با تشريح اوضاع اسفناک قحطی و مرگ

م و ساير خواروبار به اين منطقه اعالم در الرستان، آمادگی خود را براي خريد و ارسال گند
ش گروهی از تجار 1321سال  (. در1320، 2644/310آرشيو اسناد ملی، ش سند کردند )

کويت پس از اطالع از اوضاع شديد قحطی به ارسال خواروبار  بستکی مقيم عمان، بحرين و
از فردي به نام  طور خاصهاي نقدي به مردم اين مناطق پرداختند. در اين زمينه بهو کمک

توجهی به اهالی بستک و جهانگيريه کمک کرده مصطفی ياد شده که مبلغ قابلشيخ حاج
يکی از تجار بستک به نام نور  (.1321، 45995/293است )آرشيو اسناد ملی، ش سند 

وزير وقت سهيلی براي ارسال فارس مشغول تجارت بود از نخستسعدي که بين هند و خليج
آرشيو خواروبار براي بنادر و سواحل جنوب از هندوستان درخواست مجوز کرد ) گندم و ساير

(. يکی از تجار صاحب نام بوشهري، به نام لطفعلی 1321، 8313/310 اسناد ملی، ش سند
کند به دليل قحطی شديد در بنادر و افتخاري تلگرافی را به وزارت کشور ارسال و بيان می

زدگان ست تا روزانه دو تن گندم را تهيه و در اختيار قحطیهجوم مردم به بوشهر، آماده ا
 (.1321، 2760/310 آرشيو اسناد ملی، ش سنداين شهر قرار دهد )

ی به هر شخصبوش عالوه بر اين، حاج ابراهيم محيايی در خاطرات خود آورده است که در
اهنده پن زدگانی که به بوشهرنام حاج خليل بوشهري که صاحب يک کشتی بود به قحطی

صورت دان بهداد و سپس در هر سفر دويست نفر را تا آباشده بودند جيره نان و خرما می
و تجار بوشهري براي  گروهی از بازرگانان(. 50: 1381محيايی، کرد )جا میرايگان جابه

ر اتاق شدند دکمک به مستمندان و بينوايان که در زمان قحطی به بوشهر پناهنده می
زدگان حطیقبه  شهر تشکيل جلسه داده و هرکدام با اعطاي مبلغی درصدد کمکبازرگانی بو

عد ده و در جلسات ب(. اين عمل باعث تشويق ساير بازرگانان ش175:1398)فلور،  يندآبرمی
شود رفته میيم گقدم شدند. در همين رابطه تصمافراد بيشتري براي کمک به بينوايان پيش

هاي ه از راهداري آوارگانی کبازسازي شود تا محلی براي نگهسراي شکري در بوشهر کاروان
 (.18/2/1322، روزنامه کوششدور و نزديک به بوشهر پناهنده شده بودند تبديل شود )

حسين ايگار مدير کارخانه نساجی بوشهر ملقب به اعتمادالتجار يکی از افرادي بود که در 
زدگان کرد که تی و خيرخواهی به قحطیدوسهاي بسياري را از روي نوعزمان قحطی کمک



 

 

 

 

140  1401تابستان  سی و يک،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

او در يک  .(23/1/1321،ايران يجخل، 18/4/1321، اقدامها بازتاب زيادي داشت )در روزنامه
يک درصد براي  ،ها از تمامی فروش محصوالت کارخانه نساجی اعتماديهفقره از اين کمک

 (.6/11/1321، کوششبينوايان بوشهر منظور نمود )

رَف از حِاحبان صر و مشارکت افراد نيکوکا ةدهندرد، اسناد و مدارک نشاندر کنار اين موا
مل فارس در کنترل اين بحران هستند. اين اقدامات شاهاي مختلف نواحی شمالی خليجطيف

(، ايجاد مکانی 6/4/1321؛ 21/3/1321؛ 1/2/1321، خليج ايراناطعام فقرا و مستمندان )
 يآوري وجوهات نقدع( جم177:1398زدگان )فلور، داري قحطیآوري و نگهبراي جمع

زدگان ( کفن و دفن قحطی14/5/1321، کوشش؛ 18/4/1321؛ 20/3/1321، اقدام)
اين بحران در  ستی از خيرين درفهر( بودند. انتشار 24/6/1321، خليج ايرانبالصاحب )

 (.2 ارهت شمس)پيو استناظر به کنش اجتماعی گسترده بوميان اين مناطق  کوششروزنامه 

 اقدامات دول خارجی .۳.4

شدت گرفتن قحطی در ايران باعث شد خبرگزاري انگليس در لندن گزارشی در اين 
 1941 ترين داليل قحطی را بدي محصول سالزمينه منتشر کند. اين خبرگزاري مهم

ران کند که سطح زندگی در ايمه بيان میاداند و در ادونقل میميالدي و نقصان وسايل حمل
(. 2/12/1321، روزنامه کوششپانصد درصد افزايش و رواج اسکناس سه برابر شده است )

پنجاه تن گندم  1سرخ آمريکا آقاي ماکدونالدگزارشی در دست است که مدير محلی صليب
دار فارس براي کمک به مستمندان استان ارسال کرده است براي سرتيپ فيروز استان

مستشار آمريکايی  2(. همچنين مستر شريدان1321، 4133/310 آرشيو اسناد ملی، ش سند)
وزارت خواروبار که براي بهبود اوضاع خواروبار به استخدام دولت ايران درآمده بود 

وزير قوام ضمن بيان گزارشی از قحطی اي به نخست( در نامه51: 1393 نژاد، همکار،)دهقان
دهد که با هزينه وزارتخانه آقاي اد میومير گسترده در الرستان و دشتستان پيشنهو مرگ

زده فارس ببرد تا با آگاهی از حقيقت اوضاع کمک بيشتري مک دونالد را به مناطق قحطی
 (.1321، 3413/310 آرشيو اسناد ملی، ش سندبه اين مناطق داشته باشد )

                                                           
1. McDonald 

2. Sheridan 
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دولت  اي بين وزيرمختار دولت انگليس، وزيرمختارنامهنيز موافقت 15/9/1321در تاريخ 
قدار شوند هرچه زودتر مرسد و دولتين مذکور متعهد میآمريکا و دولت ايران به امضا می

ن با شدت يافت (.15/9/1321، کوششهزار تن گندم به دولت ايران تحويل دهند )وپنجبيست
نده ت. نمايگرف قحطی انتقادها نسبت به عدم اجراي توافق توسط متفقين در نشريات باال

حطی قود آمدن وجه بکه دولت ايران در ک سخنرانی در راديو تهران با بيان اينمتفقين با ي
سافت مونقل و دوري مقصر اصلی است دليل عدم اجراي تعهد خود را کمبود وسايل حمل

ل خوبی گوياي ناتوانی دولت ايران از کنترهاين مسئله ب (.12/12/1321داند )همان، می
هايی به گري انگليس در بوشهر کمکن وجود کنسولبحران به وجود آمده است. با اي

ها به اشکال مختلف انجام فارس داشت که اين کمکهاي شمالی خليجزدگان کرانهقحطی
ولگري زده را در کنسشد. در يک مورد بيش از پانصد نفر از بينوايان و مستمندان قحطیمی

گري بين هفتصد نفر رف کنسول(. در گزارش ديگر از ط10/1/1321،پرچمبوشهر غذا دادند )
 (.176: 1398؛ فلور، 1/2/1321، خليج ايرانزدگان غذا و پارچه تقسيم شد )از قحطی

اعانه انگليس و ايران تشکيل و اقدامات مثبتی ازجمله ساخت سد بر  ةاز طرفی کميت
ه توزيع غذا عالوهانبار، بترين رشته قنات بندر بوشهر و احداث آبروي چاهاي اُندر بُندر، مهم

زدگان بود، انجام دادند. اقدامات که اکنون کانون تجمع قحطیرا  و پارچه در اين شهر
مشابهی در برخی بنادر ديگر نيز انجام شد. در همين راستا مقداري وجه نقد به انجمن خيريه 

(. در 17/1/1322، کوششمحلی در بوشهر تقديم شد تا به وضعيت فقرا رسيدگی شود )
داشت و  1که آقاي پزشکی شهردار بوشهر با قونسول انگليس آقاي ميژر هوسمالقاتی 

شود مبلغ معتنابهی از امور خيريه شود قنسول انگليس متعهد میطبق مذاکراتی که انجام می
صاص دهد )همان، تصورت اعانه اخداري مستمندان بهانگليس در تهران براي نگه

که انجمن خيريه بوشهر بودجه کافی براي ه اينهاي بعد با توجه ب(. در ماه18/3/1322
آوري شده بودند نداشت آقاي هوس سراي شکري جمعداري مستمندانی که در کارواننگه

نفر از فقرا و  160نظر گرفت و وسايل آسايش جا را تحتوضعيت فقراي آن شخصاً
داري نگه ةزينهزار ريال ماهيانه ه30مستمندان را فراهم کرد و همچنين ماهيانه مبلغ 

                                                           
1. Miser Haws 
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پردازد و مبلغی هم براي کفن و دفن افراد فقير و بالصاحب تخصيص داده شد )همان، می
سالی، خشک ةهاي پايان دوربا مشاهده نشانه و احتماالً 1/5/1323 (. در تاريخ7/10/1322

که شود مبنی بر ايناي از طرف سفارت انگلستان در ايران به وزارت خارجه داده مینامه
فارس دولت هندوستان پيشنهاد داده هاي شمالی خليجراي کاهش شدت قحطی در کرانهب

است که هزارتن گندم بذر براي بوشهر، لنگه و بندرعباس ارسال شود که در ادامه دولت 
کند ايران با وجود اذعان بر قيمت باالي پيشنهادي موافقت خود را با اين موضوع اعالم می

 (.1323، 12571/310ندآرشيو اسناد ملی، ش س)

دوم  توان گفت حکومت مرکزي ايران که هنوز جنگ جهانیبندي اين بخش میدر جمع
توان  برد، فاقدمی نگذاشته بود و در يک دوره انتقال قدرت و اشغال نيز به سر را پشت سر

ر و طق مذکوی منااساس اسناد و مدارک نوعی رهاشدگ کافی براي کنترل اين بحران بود. بر
شده يافت. حتی توان اثباتسيدگی نامتوازن نسبت به آن از سوي دولت مرکزي را میر

خود  د. زيرانبو رايزنی با دول متفق براي حل بحران اين مناطق نيز چندان قرين موفقيت
 نداشت. ها قراردرگير جنگ بودند و کمک به ايران در اولويت آن

که  حِرَف احباناکنش تجار، اصناف و صمدي دولتی و کمک خارجی، وآکنار اين ناکار در
زدگان، حطیقکردند، در ابعاد مختلف مشهود بود. اطعام خود از نزديک بحران را لمس می

در  ت بود کههاي بحران بخشی از اين اقداماها از کانونپوشاک، کمک به انتقال آن ةتهي
ه نظر بحال اايننوع خود توانست اندکی از شدت پيامدهاي اين قحطی را کاهش دهد. ب

ز ها پس اند. تنطورکلی کنترل کد مجموعه اين اقدامات نتوانست اين بحران را بهسرمی
توان وم، میهاي بعد و پايان جنگ جهانی دبهبود شرايط بارندگی در جنوب ايران در سال

 شاهد فروکاستن اين بحران در مناطق مدنظر بود.

 گیرینتیجه

موردبحث با  ةهاي موجود در مورد پديدد عمده گزارشدهنتايج اين پژوهش نشان می
موضوع قحطی و پيامدهاي آن حول محورهاي فقدان خواروبار، سرقت و ناامنی، بيماري و 

ومير گسترده و فرار و مهاجرت مردم بوده است. در اين ميان اسناد و مدارک دولتی مرگ
فارس در د نواحی شمالی خليجچندان پررنگی در انعکاس ابعاد اين بحران در مورنقش نه
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 اند.ش داشته 1324تا  1317هاي سال ةفاصل

 

گرند. توجه اما متفاوت از يکديحال جايگاه نشريات در انعکاس اين بحران، قابلبااين
طق از هاي ابتدايی قحطی به دليل عدم آزادي بيان و دوري اين منانشريات در سال

سال  فارس نداشتند اما ازهاي شمالی خليجکرانه مرکزيت سياسی توجه چندانی به قحطی در
ی در سياس وجودآمده ناشی از فضاي بازگيري قحطی و شرايط بهش به بعد با اوج1320

 نليج ايراخو  کوششهاي شمارگان متعددي به اين بحران پرداختند. در اين ميان روزنامه
ر مورد داند اطالعات بيشتري شتهتري با حوزه جغرافيايی بحران دانوعی ارتباط نزديککه به

بار اهالی و ها وضعيت فالکتترين موضوع موردبررسی آناند. مهمموضوع توليد کرده
 ،مقابل ةزدگان به شهرهاي برخوردارتر است. در نقطومير گسترده و هجوم قحطیمرگ

يده توجه کمتري به اين پد کيهانو  اطالعاتهاي رسمی چاپ تهران همچون روزنامه
سی صورت ملمواند نيز بهنويسندگان کتب خاطرات که خود درگير اين قحطی بوده اند.داشته

سناد ، اندک ااند. در کنار اين مواردشده گزارش کردهبحران مدنظر را در همه ابعاد طرح
اد امع ابعما جاديوار مسجد نخل خلفان نيز به صورتی موجز  ةمحلی همچون کتيب ةنويافت

 دولتی، ها در آرشيوترتيب انطباق دادهحطی را منعکس کرده است. بديندهشتناک اين ق
وخامت  ان ويد گستره بحرؤنخل خلفان ناظر و م ةنشريات، خاطرات محلی و ديوارنگار

 ند.هستفارس در دوره زمانی موردبحث اوضاع در نواحی شمالی خليج

يک سو و دوري  دهد مشکالت فراوان کشور ازهمچنين نتايج اين تحقيق نشان می
مرکزي  ها پس از بروز قحطی، دولتمنطقه موردبررسی از سوي ديگر باعث شد تا مدت

اقدام درخورتوجهی براي حل اين بحران انجام ندهد. در همين راستا اقداماتی همچون 
سيس وزارت خواروبار و استخدام مستشاران خارجی، درخواست واردات گندم، اختصاص أت

اقالم نتوانست بر اين بحران غلبه نمايد. به همين خاطر دوره اين قحطی  بنديکوپن و جيره
با اثبات  سالی تداوم يافت.خشک ةو پيامدهاي آن تا پايان روند طبيعی و اتمام دور

زده همچون تجار، بحران ةهايی از جامعناکارآمدي اقدامات دولت مرکزي، اقدامات طيف
فارس در کنترل اين خليج ةاعی مناطق مختلف حوزصاحبان صنايع، حِرَف و کنشگران اجتم
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پوشاک،  ةرسد. اين موارد شامل تهيه و حمل گندم، تهياوضاع بارز و برجسته به نظر می
زده، آوري وجوهات نقدي، تعمير و اختصاص فضاهايی جهت اسکان مهاجران قحطیجمع

کفن و دفن متوفيان ها به خوزستان جهت اشتغال در صنعت نفت و حتی کمک به انتقال آن
هاي ها محدود به ايران نبود بلکه ايرانيان مقيم اميرنشيناين کمک ةشد. دامنبالصاحب می
در کنار اين  وطنان خود نقش مهمی ايفا کردند.فارس نيز در تأمين نياز همجنوب خليج

متحده خصوص از جانب کشورهاي انگليس و اياالتهاي خارجی بهموارد، ردّي از کمک
بر عوامل مختلف  پيگيري است. هرچند بنافارس قابلزدگان حوزه خليجآمريکا به قحطی
 ها در قياس با ميزان بحران ناچيز بوده است.سطح اين کمک



 

 

 

 

  145 ...و فارسدر نواحی شمالی خليج و قحطی سالیواکاوي خشک
 

 منابع

 هاکتاب

 ين ميرزايی، آبادان، به کوشش حسهای جوانی و سیاستسال (،1394) دريابندري، نجف، 
 نامه.آبادان

 به کوشش حسين ارسفرنامه و تصحیح دیوان اشع (،1393) سينبانی، شيخ حصافی دره ،
 .صحيفه خرد ،سليمی و سيدناصر جابري اردکانی، قم

 پور، ترجمه اسماعيل نبی .،ب1947-1797بوشهر: شهر، جامعه و تجارت (، 1398) فلور، ويلم
 .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر ،جلد نخست، چاپ اول، بوشهر

  ،القربی.نشر ذوي ،، چاپ اول، تهرانگذر از سر منزل عنقا (،1381) ابراهيممحيايی 

 الت دومين همايش دشتی در، مجموعه مقاسفرنامه دشتی (،1392) اي، سيدعلينقیميانخره 
 .رسانش نوين ،آيينه تاريخ، به اهتمام سيدغالمحسين بهرسی، تهران

 جاپ اول، انبرخاطرات هفتادساله پسرک ررمانگلو و بنگلو در آبادان:  (،1391) زاده، ايرجولی ،
 انتشارات سيميا هنر. ،تهران

 شر سوره مهرن ،، ج اول، چاپ اول، تهرانهلل کازرونیاخاطرات ماشا(، 1388) ياحسينی، قاسم. 

 هامقاله

 هاي الشيوع قحطی س بررسی و تبيين عوامل مؤثر در»و لطفی، الهام، مرتضی ، نژاددهقان

پژوهشی -یدورصلنامه علم ،«اقدامات دولت در کاهش آثار مخرب آن ش. و1324تا  1320

 .68-45، صص 6ش  ،1393 ،تاریخ ایران بعد از اسالب

 هاهنشری

  3، ص 83ش. شماره 20/3/1321، 3، ص63، سال بيست و دوم، شماره اقدامروزنامه ،
 .27/6/1321، 3، ص 118، شماره 18/4/1321، 3، ص 87، شماره 14/4/1321

 ش.20/9/1322، 4، ص 21، سال دوم، شماره بهرام مهروزنا 

  2، ص 64ش.، شماره 2،10/1/1321، ص54سال اول، شماره  ،پرچمروزنامه ،
 ش.22/1/1321



 

 

 

 

146  1401تابستان  سی و يک،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

  16ق، شماره 1333 ،المتينحبلروزنامه. 

  4، ص5ش. شماره 21/4/1321، 5، ص2، سال اول، شمارهخورشيد ايرانروزنامه ،
 ش.28/4/1321

 سال سيزدهم  ش.26/10/1320 ،3ص، 796دوازدهم شماره ، سالنليج ايراروزنامه خ
، 3، ص811ش. شماره 23/1/1321، 3ص ،810شماره ش.30/7/1321 ،1، ص839شماره

ره ماشش. 6/4/1321، 2، ص822ش. شماره21/3/1321، 3، ص819ش. شماره 1/2/1321
، 3، ص811ش. شماره24/6/1321، 1، ص834ش. شماره 14/5/1321، 3، ص828

 ش.1/2/1321

  ش.23/7/1321، 3، ص40ش. شماره 28/8/1321، 1، ص33، سال اول، شماره دادروزنامه 

  1، ص4991ش. شماره4/8/1321، 1، ص5033بيستم، شماره  ، سالکوششروزنامه ،
. ش17/9/1321، 1، ص5069ش. شماره18/6/1321، 1، ص4986ش. شماره 24/6/1321

، 1، ص5035ش. شماره8/7/1321، 1، ص5014ش. شماره21/5/1321، 1، ص4973شماره
، 2، ص4969ش. شماره 14/12/1321، 1، ص5109ش. شماره7/8/1321

، 1، ص5075ش. شماره18/6/1321، 1، ص4986ش.شماره14/5/1321
ش. 15/9/1321، 1، ص5067ش. شماره2/12/1321، 1، ص5097ش.شماره6/11/1321

 ش.18/2/1322، 1، ص5157ش.سال بيست و يکم، شماره12/12/1321، 1، ص5106شماره
، 1ص ،5210ش. شماره18/3/1322، 2، ص5044ش. شماره 17/2/1321، 1، ص5130شماره

 ش.7/10/1322

 اسناد

 شناسه  - ش1312، سال 24546/240شناسه سند: آرشيو سازمان اسناد ملی ايران
شناسه  - ش.1320، سال 62461/310شناسه سند - ش.1317، سال 21077/240سند
شناسه  - ش.1321، سال 43741/293شناسه سند - ش.1317، سال 22548/310سند
شناسه  - ش.1320، سال 714/260شناسه سند - ش.1323، سال 3535/310سند
شناسه  - ش.1321، سال 15046/240شناسه سند - ش.1317، سال 2430/350سند
شناسه  - ش.1319، سال 22909/310شناسه سند - ش.1321، سال 154/293سند
شناسه  - ش.1320، سال 2658/310شناسه سند - ش.1320 ، سال13232/240سند
شناسه  - ش.1323، سال 1139/260شناسه سند - ش.1321، سال 42741/293سند



 

 

 

 

  147 ...و فارسدر نواحی شمالی خليج و قحطی سالیواکاوي خشک
 

شناسه  - ش.1322، سال 3390/310شناسه سند - ش.1321، سال2731/310سند
شناسه  - ش.1321، سال 10280/310شناسه سند - ش.1321، سال 249/310سند
شناسه  - ش.1321، سال 2760/310شناسه سند - ش.1321ل ، سا10281/310سند
شناسه  - ش.1321، سال 45995/293شناسه سند - ش.1320، سال 2644/310سند
شناسه  - ش.1321، سال 3413/310شناسه سند - ش.1321، سال 8313/310سند
 ش.1323، سال 12571/310سند

 ترتیب اسناد و نشریات بر اساس قرار گررتن در نوشتار است. 

 



 

 

 

 

148  1401تابستان  سی و يک،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

 پیوست

 

 
 : دیوارنگاره مسجد نخل خلفان1پیوست 



 

 

 

 

  149 ...و فارسدر نواحی شمالی خليج و قحطی سالیواکاوي خشک
 

 
 

 
 زدگانهای مختلف مردب بوشهر نسبت به قحطی: اقدامات خیرخواهانه طیف۲پیوست 





 
 171-147صفحات ، 1401ويک، تابستان سیارة شمسيزدهم، سال ، نامة ايران بعد از اسالمفصلنامه علمی تاريخ

 شناسة دیجیتال :JIIPH.2022.48037.2243 (DOI)/10.22034 پژوهشی مقاله

 25/11/1400 تاريخ پذيرش نهايی: 28/06/1400 تاريخ دريافت:

 

  های توسعهارزیابی رویکرد مجلس شورای ملی در قبال برنامه

 ش۱۳۲7-۱۳56
 1آراکشتی اکیمی

 ۲اکبر جعفریعلی
  ۳مرتضی نورائی

 چکیده
هاي توسعه مبين اين برد برنامهدر پيش م(1977-1948ش/ 1356-1327واي مجريه و مقننه )تعامالت ق

عنوان روندي ريزي بهبرانگيز است و برنامهبر و چالشامر بود که سازندگی فرايندي پرهزينه، زمان
ملی، روايتی  ات مجلس شورايرو، ارزيابی مذاکراينيابد. ازگذاري تحقق میاقتصادي در پرتو قانونسياسی

دهد. به همين خاطر، را نشان می هاگفتمان حاکم بر اين نهادهاي توسعه و نوين از چگونگی تحقق برنامه
گذاري سياست بندي و فراينداين نوشتار به دنبال پاسخ اين پرسش است که اساساً قوة مقننه در صورت

گرايی يافت همبراي يافتن پاسخ بايد در حمدرضاشاه ايفاگر چه نقشی بود؟هاي توسعه در دورة مبرنامه
مالحظه بود و بلهاي توسعه و تغييرات سازمان برنامه قانهادهاي مذکور در چه سطوحی در پيشرفت برنامه

ها افزايش يا تقليل يابد. سپس ارزيابی کرد که مجلس ها در قبال برنامهشد واگرايی آنچه عواملی سبب می
ه نقش بداد. همچنين دازه انعطاف نشان میدر بررسی لوايح برنامه تا چه ان به شرايط اقتصادي،با توجه 

دهد ها نشان مینظارت برنامه، اشاره کرد. يافتهکميسيون برنامه در ساختار درونی مجلس و ايجاد هيئت 
هاي الزم در چند سطح ريزي و ايجاد زيرساختسويی و تباين ميان اين نهادها در لزوم برنامههم
اجتماعی و تصويب قوانين ريزي اقتصاديرنامهبنهادها در نيازمندي کشور به تقارب  مشاهده است. ابتدابلقا

 ن تخصيصهمچو کليدي، سپس همکاري در ايجاد سازمان برنامه و درنهايت بروز اختالفات در مسائلی
وهش به روش ين پژسازي دولت. ااي و کوچکها، تمرکززدايی، توسعة منطقهاعتبارات و صرف هزينه

 کند.اي، اين مسائل را ارزيابی میگيري از مذاکرات مجلس، اسناد و منابع کتابخانهاي، با بهرهمقايسهعلّی

                                                           
 k.keshtiara@ltr.ui.ac.ir . دانشجوي دکتري تاريخ ايران بعد از اسالم دانشگاه اصفهان، ايران1
 a.jafari@ltr.ui.ac.ir . دانشيار دانشگاه اصفهان، ايران، )نويسنده مسئول(2
 m.nouraei@ltr.ui.ac.ir استاد دانشگاه اصفهان، ايران. 3

mailto:k.keshtiara@ltr.ui.ac.ir


 

 

 

 

152  1401تابستان  سی و يک،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

 امه.ارت برنيئت نظمحمدرضاشاه، مجلس شوراي ملی، سازمان برنامه، کميسيون برنامه، هواژگان کلیدی: 

Evaluation of the National Council's Approach towards 

Development Programs 1356-1327 
Kimia Keshtiara1 

Ali Akbar Jafari2 

Morteza Nourai3 

Abstract 

The interactions of the executive and legislative powers (1327-1356 
AH/1948-1977 AD) in the advancement of the development programs 
showed that construction is a costly, time-consuming and challenging 
process, and planning is realized as a political-economic process in the light 
of legislation. Therefore, the evaluation of the deliberations of the National 
Council shows a new narrative of how to realize the development plans and 
the discourse governing these institutions. This article seeks to answer this 
question, “what was the role of the legislature in the formulation and policy 
making process of the development programs during the period of 
Mohammad Reza Shah? In order to find an answer, it is necessary to find 
out at what levels the convergence of the mentioned institutions was 
significant in the progress of the development programs and changes in the 
program organization?  What factors caused their divergence towards 
programs to increase or decrease?  How much flexibility did the parliament 
show in considering the economic conditions? The role of the program 
commission in the internal structure of the parliament and the creation of the 
program supervision board is also examined. The findings show that the 
alignment and difference between these institutions can be seen in the 
planning and creating the necessary infrastructures at several levels. First, 
the convergence of the institutions could be observed in the country's need 
for economic-social planning and the approval of key laws, cooperation in 
the creation of the program organization. The differences appeared in issues 
such as the allocation of credits and expenditure, decentralization, regional 
development and government downsizing. This research evaluates these 
issues in a causal-comparative way, using parliament's deliberations, 
documents and library resources. 
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 مقدمه

 اجه بال مونخستين تجربه ايران در تهيه نقشه اقتصادي، در دوره رضاشاه به دلي
گيرهاي وي موفق اعضاي دولت و سخت ةيقسلمشکالتی نظير کمبودهاي مالی، اختالف

ه با توجه بوم، دنبود. به دنبال تغيير ساختار قدرت در کشور، پس از خاتمه جنگ جهانی 
سعه سير تومدن در گير اقتصادي و اجتماعی، دولتمردان دريافتند قدم نهااي گريبانهبحران

 ارآمدک و ولمعق جامع، ةبا الگوپذيري از تجارب کشورهاي موفق و پيروي از يک برنام
 تغيير هپيوست سياسی ثباتیبی الشعاعتحت کشور اقتصادي مسائل زيرا است؛ پذيرامکان

راي سامان شد و چارچوب مشخصی بيدگاه هر دولت متحول میيافت و مدل توسعه از دمی
ترين ابسته بود و مهمهاي ساالنه قوه مجريه وشد. مديريت امور مالی به برنامهآن تدبير نمی

رو در زمان دولت دوم ويژه فروش نفت بود. ازاينها بهدليل اين امر تسلط دولت بر درآمد
مقدمات  وتوسعه موردتوجه قرار گرفت  نامهم(، موضوع تدوين بر1946ش/1325قوام )

والحسن اب با همراهی يسینگارش اولين برنامه توسعه به سرپرستی دکتر حسن مشرف نف
يير غ از تغفار ابتهاج مهيا گشت. روند کار نشان داد تأسيس نهادي مستقل و هدفمند که

ابراين ازد، الزم است؛ بنبپرد اجرا در قالب بودجههاي منظم و قابلها به ترسيم نقشهدولت
د و شهاي متخصص، اعضاي دولت و نمايندگان مجلس تشکيل جلساتی با حضور چهره

 مقدمات تأسيس سازمان برنامه فراهم گشت.

گيري پيش از متوان گفت روند ورود مجلس شوراي ملی در چرخه تصميرو میازاين
بوده است.  م(1949ی1947ش/1328ی1326ارائه اولين اليحه برنامه، به مجلس پانزدهم )

لس، ويژه از منظر اقتصادي در مجرفت با توجه به بازتاب معضالت کشور بهانتظار می
ا ر باما روند کا ها و يافتن راهکار را تسهيل نمايد،تشکيل اين جلسات، نيازسنجی استان

توسعه  ريزي برايکه حتی طرح موضوع برنامه ياگونهرو گشت. بههاي جديدي روبهچالش
ايان پرود تا ازوفدر مجلس با بازخوردهاي متفاوتی از سوي نمايندگان مواجه شد و اين فر

 توسعه ميان قوا ادامه پيدا کرد. ةگانهاي پنجاجراي برنامه

بر اين اساس، پژوهش پيش رو در نظر دارد حول محور ارزيابی گفتمان حاکم بر روابط 
بندي پرسش پاسخ دهد که در جريان صورتقوه مجريه و مجلس شوراي ملی، به اين 

هاي توسعه، قوه مقننه اساساً چه نقشی ايفا کرد؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش برنامه
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بايد دريافت، در چه سطوحی همگرايی دولت، سازمان برنامه و مجلس شوراي ملی در 
شد. ن نهادها میمالحظه بود و چه عواملی سبب واگرايی ايهاي توسعه قابلپيشبرد برنامه

گذار را در روند ها و نقش نهاد قانوناي، چگونگی گذر از چالشمقايسهیپژوهش به روش عِلّ 
 ةهايی پيرامون فرايند توسعه در دوردهد. تاکنون پژوهشها، نشان میپيشبرد برنامه
 اسناد بر تکيه با( 1388) روحانی و زارعی. است شده انجام دولت نقش و محمدرضاشاه

ريزي اند. تاريخ برنامههاي توسعه بررسی نمودهبرنامه ةوزيري، مکاتبات قوا را در حوزخستن
( و نيلی و کريمی 1392هايی مانند ليالز )و بررسی عملکرد سازمان برنامه در پژوهش

شناختی دولت رانتی از منظر ( به بررسی جامعه1387(، منعکس شده است. قدسی )1396)
( 1377يوسفی )هاي توسعه پرداخته است. حاجیها در برنامهرف هزينهدرآمدهاي نفتی و ص

( 1389هاي اقتصادي را تحليل نموده است. هادي زنوز )داليل عدم موفقيت دولت در برنامه
ريزي اقتصادي در ايران را مورد بررسی قرار داده و به تصويب لوايح توسط نظام برنامه

و مجالس شوراي ملی، با  ل پيرامون تعامل دولتمجلس اشاره دارد؛ اما تحقيقی مستق
هاي توسعه و رابطه با سازمان برنامه رويکرد بررسی نقش مجلس در روند پيشبرد برنامه

 تدوين نشده است.

 گیری سازمان برنامهشکل سازیبستر .1

کت نهادها، پذيري آن در تعامل سازنده و مشارتوسعه فرايندي است چندبعدي و شکل
پردازان تحقق آن نيز در به باور نظريهريزي دقيق و کارآمد نهفته است؛ ا و برنامههسازمان

پذير است. امري که سبب شد نامکا هاي بلندمدتمدت و تعيين افقانتخاب اهداف کوتاه
 ی بهمداران ايرانی در تکاپوي دستيابپس از جنگ جهانی اول نظر برخی سياست

ب شود. در هاي منسجم جلجامعه به سمت تهيه برنامهاجتماعی در هاي اقتصاديپيشرفت
هاي مالی در گير و مجري، به دليل توانمنديعنوان نهاد تصميمبهبسياري از کشورها، دولت 
که ميزان اما به سبب آن، هاي توسعه بوداندرکار اجراي برنامهچارچوبی قانونمند، دست

ی ها نتايج متفاوتسان نبود، اجراي برنامهها يککاربست قدرت سياسی و اقتصادي، همه دولت
ريزي منسجم در دوره هاي برنامهکرد. همين امر، ايران را در اولين قدمرا منعکس می

 (.302ی301: 1، جلد1371 رو کرد )ابتهاج،هاي متفاوتی روبهرضاشاه با چالش
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ل مالی سائمريزي هدفمند در اين دوره را فارغ از دليل عمده عدم موفقيت برنامه
گيري در معنوان عامل اصلی تصميتوان در چيدمان قدرت واکاوي کرد، زيرا رضاشاه بهمی

مانع از اجراي کارها  گرايانهجايگاهی فراتر از دولت و مجلس قرار داشت و نگاه سلطه
ريزي را از ه برنامهشد. حضور افرادي در بدنه دولت نيز که مقولبرخالف ميل و اراده او می

ه دليل مشکالت دانستند و اجراي چنين مسائلی را بمیمات اداره کشورهاي پيشرفته ملزو
 ،نيلی و کريمی)کردند، سبب شد پيگيري اقدامات مسکوت بماند ايران، کاري عبث تلقی می

 (.31ی30: 1396
درضاشاه، هاي آغازين حکومت محمهاي جنگ جهانی دوم بر کشور در سالتأثير شعله

ويژه وازن قدرت بهتدهی اوضاع اقتصادي موردتوجه قرار گيرد؛ اما يگر سامانموجب شد بار د
 ياسی درثباتی سهاي نخست ميان کابينه، مجلس و دربار، در نوسان بود و اين بیدر سال

 ياگونه(. به208 :1391 کرد )آبراهاميان،سامان بخشی به امور اقتصادي نيز نمود پيدا می
ت اقدامات صور ها با يکديگر باعث شد،ها و ارگانگی وزارتخانهکه عدم همکاري و هماهن

مراه نباشد م، با موفقيت ه1944ش/1323گرفته از سوي شوراي عالی اقتصاد از مرداد 
 (.83ی82: 1392 )توفيق،

وزير، سبب عنوان نخستبخشی به امور با حضور مجدد قوام در صحنه قدرت بهانسجام
م و تهيه اولين طرح 1946ش/1325عمرانی کشور، در سال تشکيل هيئت نقشه اصالحی و 

(. انگيزه و هدف او در 118: 1382 زاده،مقدماتی برنامه توسعه شد )قديري معصوم و عليقی
ويژه آمريکا در مسائل حمايت از چنين طرحی ايجاد روابط نزديک با ساير کشورها به

اجتماعی، در زمره صالح امور اقتصاديعالوه اهاقتصادي و جلوگيري از نفوذ کمونيسم بود. ب
گذاري در کشور با وظيفه يکی از ارکان قانونعنوان در مجلس، به مرتباًموضوعاتی بود که 

بازتاب داشت و نمايندگان خواستار رسيدگی به آن بودند. در اين  تصويب و تعديل قوانين،
ه اولين برنامه توسعه بود ها در مسير تهيراستا تشکيل هيئت عالی برنامه از نخستين گام

 1(. سپس تکميل گزارش اوليه72ی62: 1327 )سازمان برنامه، ضميمه مجله بانک ملی ايران،
م، به دکتر حسن مشرف 1947ش/1326اجرا، در مرداد هاي قابلها به طرحو تبديل آن

 (.8: 1327 نفيسی واگذار گشت )سازمان برنامه، گزارش شرکت موريسن نودسن،

                                                           
 ( تهيه شده بود.Morrison-Knudsen. گزارش توسط شرکت موريسن نودسن )1
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شی از لت، نات دووضوعاتی که در جريان واگذاري اين مأموريت، ناپايداري قدرازجمله م
رف نفيسی و ساخت، جايگاه متزلزل قوام و مشهاي سياسی ميان قوا را نمايان میکشمش

وجه وام، متمالت مخالفين قتيز ح ةکه لب ياگونهها با نمايندگان مجلس بود. بهدرگيري آن
ه ساعد شاظر ملوگيري از بروز مشکالت بيشتر، تالش کرد نمشرف نفيسی شد و او براي ج

 ز فقدانايگري داعضاي هيئت عالی برنامه، جنبه را جلب نمايد. توصيفات وي از مجموعه 
ا روشن رسعه فکري ميان کنشگران فعال در تدوين اولين برنامه توکاري و همروحيه هم

ز اين اکمک  مور را بدون دريافتدر خاطراتش مدعی است بخش اعظم ا سازد؛ زيرا اومی
اندازي بودند. همچنين اشاره ها در پی کارشکنی و سنگافراد به اتمام رسانده است، زيرا آن

ار دخيل هاي شخصی را در کها و رقابتها، حسادتنمايندگان مجلس خصومت که کندمی
 (.266-264: 2، جلد1397کردند )مشرف نفيسی،کرده و روند پيشرفت امور را کند می

و  توجهی دولت در تخصيص امکاناتیبوي بارها از  عالوه در مدت تهيه برنامه اول،به
تالف از داليل امنظور تکميل برنامه گاليه کرده و اين امر را اعتبارات به هيئت عالی به

قدماتی مشرف کرد )سازمان برنامه، گزارش موقت، در تنظيم و تکميل برنامه عنوان می
حال گزارش نهايی در مورد برنامه اول را در سال (. بااين42-2: 1326 نفيسی،
هاي کشور در حوزه مشیتا براي تعيين خطداد م، به دولت حکيمی ارائه 1947ش/1326

ن آراي به مجلس شوراي ملی ارائه شود و ب قالب اليحه اقتصادي و اجتماعی، در
 ريزي شود.بودجه

 الیحه برنامه اول توسعه .۲

م، ابوالقاسم نجم، وزير دارائی، با حضور در مجلس 1948ش/1327وايل سال در ا
ساله اول، درخواست تصويب يک فوريت اليحه را عنوان کرد. پانزدهم و تقديم برنامه هفت

رو شد. موافقان طرح يک فوريت، مانند هاي متفاوتی در مجلس روبهاين تقاضا با واکنش
عبده، نمايندگان لرستان و تهران، برنامه را از محمدعلی کشاورز صدر و دکتر جالل 

دانستند. در مقابل مخالفان مانند ناصرقلی اردالن، مفيدترين لوايح اقتصادي دولت می
نماينده سنندج، عقيده داشتند در مرحله اول پيش از طرح در صحن مجلس، موضوع در 

ي حذف گردد. به باور هاي غيرضرورهاي مختلف مورد ارزيابی قرار گيرد و بخشکميسيون
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الزم جهت صنعتی شدن را به  هايها ايران کشوري با پيشينه کشاورزي بود و پتانسيلآن
دليل عدم برخورداري نيروي ايرانی از سواد کافی و آموزش نداشت. اين نمايندگان لزوم 

اد کرده و آفرين قلمدها را با توجه به رويکرد برنامه مشکلکارگيري کشاورزان در کارخانهبه
ها رغم اين مخالفتها بايد بر مسائل کشاورزي متمرکز شوند. بهمعتقد بودند برنامه

نمايندگان به دليل اهميت موضوع با طرح يک فوريت موافقت کردند )مجلس پانزدهم 
 (.63 ة: جلس1327شوراي ملی،

 کمیسیون برنامه .1.۲

ونی کميسي آن در اي ملی، بررسیعه به مجلس شورتوس اول ةبه دنبال ارائه اليحه برنام
کی از يهاي تخصصی به هاي مختلف و ارزيابی در کميسيونمستقل يا تفکيک به بخش

مجلس،  داخلی در ةنامموضوعات موردبحث و اختالف نمايندگان تبديل شد. مطابق نظام
گذاري و نتسهيل در فرايند قانوهاي تخصصی بودند که با هدف ها، کارگروهکميسيون

ريزي و بلندمدت برنامه رو با توجه به افقازاينکردند. فعاليت می وگيري از اتالف وقتجل
بنا بر راهکار پيشنهادي ، ها و تصويب اعتباراتلزوم تشکيل جلسات متعدد براي ارزيابی طرح

ا هجده بشعبه،  ز هراحسن نبوي نماينده نيشابور، اولين کميسيون برنامه با انتخاب سه نفر 
اي لس پانزدهم شورهاي بعد تعداد اعضا تغيير پيدا کرد )مجتشکيل شد. البته در دورهعضو 
 (.64 ة: جلس1327 ملی،

، نائب رئيس، کرد و از ميان اعضاکميسيون به مدت يک سال زير نظر رئيس فعاليت می
ز سال جديد شدند. مطابق رسم مجلس، انتخابات داخلی در آغامخبر و منشی انتخاب می

لس و تحوالتی هاي طول يک دوره، با توجه به عمر مجتعداد کميسيون شد، امار میبرگزا
با  در دوره شانزدهممثالً  کرد.داد تغيير پيدا میالشعاع قرار میکه فعاليت نمايندگان را تحت

ايندگان، رغم ناراحتی برخی نمکه زمان فعاليت کميسيون برنامه تمام نشده بود و بهوجود آن
(؛ و 140 و 139: جلسات 1330 ت جديد برگزار شد )مجلس شانزدهم شوراي ملی،انتخابا

ضاع سياسی، وچهارم مجلس، به دليل پايداري اوودوم و بيستهاي بيستدر دوره بالعکس
 چهار کميسيون برنامه تشکيل شد که بيشتر اعضاي آن ثابت بودند.

ها مانند بودجه اير کميسيوناعضاي کميسيون در مسائل مالی و تخصيص درآمدها، با س
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هاي آموختگان رشتههمکاري نزديکی داشتند. بيشتر نمايندگان عضو کميسيون، از دانش
ويکم تا اقتصاد، حقوق و مهندسی بودند. البته تحصيالت و تخصص اعضا از مجلس بيست

يت وچهارم به نسبت قبل ارتقا يافت و نمايندگان بيشتري با تحصيالت عالی به عضوبيست
از برنامه دوم، کميسيون مشترکی از نمايندگان  (. همچنين1جدول  .کميسيون درآمدند )نک

: 1389 زنوز، مجلس شورا و سنا تشکيل شد تا به بررسی و تصويب قوانين بپردازند )هادي
110.) 

دهد، اليحه پيش از طرح در صحنه علنی نگاهی به روند تصويب قانون برنامه نشان می
گيري ها به شور گذاشته شود. تصميمها و تبصرهشد تا مادهيسيون مطرح میمجلس، در کم

گذاري و تعيين حدود اختيارات دولت بود، به همين دليل در قانون ةمنزلها نيز بهدرباره تبصره
وزير، نيز شرکت بيشتر جلسات کميسيون برنامه، وزرا، رئيس سازمان برنامه و نخست

ها با درآمدها از اقدامات بسيار مهم کميسيون بود. به تطبيق هزينه کردند. بررسی ارقام ومی
پيچيدگی اين فرايند و تهيه ارقام، غالبًا  يلمجيدي از رؤساي سازمان برنامه، به دل ةگفت

-404: 1381 کرد )مجيدي،شده از طرف دولت به کميسيون تغييري پيدا نمیموارد ارائه
405.) 

زمايی شد، زورآويب کميسيون، در جلسات علنی مطرح میاليحه، پس از تص کهیهنگام
مايان ننمايندگان موافق و مخالف  يظرهاتعبير مجيدي در اظهارنمجلس با دولت، به 

 شد.می

وگو که غالباً وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه پس از برگزاري چند جلسه بحث و گفت
رسيد تا به مجلس سنا ارسال شود. یبه تصويب مجلس مها نيز در آن حضور داشتند، طرح

مفاد برنامه، ازنظر نمايندگان به بررسی بيشتري نياز داشت، به کميسيون  کهیدرصورت
تا اصالحات روي آن صورت گيرد. معموالً رئيس کميسيون برنامه و نمايندگان  گشتیبرم

ويژه نمايند. به جلب گيرييکردند تا نظر ساير نمايندگان را براي رأموافق دولت تالش می
خواستند به دولت فرصت دهند در جريان اجراي در دو برنامه آخر از نمايندگان مخالف، می

ها معطوف سپس مسئوليت مجلس به نظارت بر پيشرفت پروژه ها را رفع کند.برنامه کاستی
 کارها پيشبرد ةساله از نحوماهه يا ساليانه و پنجهاي سهشد و دولت وظيفه داشت گزارشمی



 

 

 

 

160  1401تابستان  سی و يک،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

 (.265: 1389 زنوز،هادي ) دهد ارائه مجلس و کميسيون به

هاي همکاري و فنی با ساير نامهعقد تفاهم ها، خريد تجهيزات،افزايش اعتبار طرح البته
سيون فقت کميموا با پس از آغاز برنامه کشورها و استخدام کارشناسان داخلی و خارجی نيز

همراهی  . به همين دليل ميزان انعطاف وودپذير ببرنامه و تصويب مجلسين امکان
هم در وضوعات مويژه اعضاي کميسيون برنامه با دولت و سازمان برنامه از منمايندگان، به

 آمد.تعامل دو قوا به حساب می

 همراهی مجلس شورای ملی با دولت. ۲.۲

ب ر تصويدها همياري مجلس با دولت در بيشتر دورهداد تحوالت نشان میسير کلی 
دوار ايندگان ياسی نمابراي مثال با توجه به بافت اجتماعی و سهاي توسعه وجود دارد. برنامه

رفت ظار میانت پانزدهم تا نوزدهم مجلس که بيشتر از مالکين و کارمندان دولت بودند؛
رودست فگی طبقات بهبود کشاورزي و زنددر راستاي  هادر تغيير برنامه کميسيوناعضاي 

ها به افزايش ولتدتوجهی باشند؛ اما آنان به تذکرات شفاهی و گاه انتقاد از بی تأثيرگذارتر
کردند یها يا سطح پايين زندگی روستاييان، در سخنان پيش از دستور، بسنده مقيمت

همچنين  (.87: جلسه 1329مجلس شانزدهم شوراي ملی، ؛ 258: 4، جلد1383 شجيعی،)
يز نه نخست، ويژه در جريان سه برنامسازمان برنامه به هايمديرعاملتغيير مدام نسبت به 

ها ودن اين برنامهموفق نب داليلشد. گرچه اين موضوع يکی از انتقاد نمی دولت،از  آشکارا
 توان گفت، دولت و مجلس در. حتی می(329-327 :1 ، جلد1371 آمد )ابتهاج،به حساب می

ند سو عمل کرداج، همی مشرف نفيسی و ابتهدو مديرعامل سازمان برنامه، يعن گيريکناره
هاي سازمان برنامه، در ميان مديرعامل(. البته 300-297: 2، جلد 1397مشرف نفيسی، )

ها اعتماد نهايی مانند صفی اصفيا و مجيدي نيز حضور داشتند که هر دو نهاد به آچهره
 داشتند.

هاي اين همکارها در جنبه با حضور نمايندگان وابسته به احزاب دولتی در مجلس نيز
هاي برنامه در سه مجلس آخر بيشترين همراهی ديگري نمود پيدا کرد. براي مثال کميسيون

هاي چهارم و سازمان برنامه و تغيير اعتبارات برنامه يازرا با دولت در خريد تجهيزات موردن
منتقدين جدي نگاران عضو کميسيون در ادوار مختلف از پنجم داشتند. همچنين روزنامه
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نمايندگان زن در مجلس، حضور ويکم عالوه تا دوره بيست(. به2جدول  .دولت نبودند )نک
نخستين بار از اين دوره زنان به عضويت ها دخيل باشند و گيرينداشتند تا در تصميم

 .)نک (190: جلسه1357 چهارم شوراي ملی،وکميسيون برنامه درآمدند )مجلس بيست
نگيز دولتشاهی اولين زنی بود که به دليل سابقه همکاري با سازمان اصل (. مهرا3جدول 

 ، جلد1362/1984 دولتشاهی،الجوردي، مصاحبه کرد )چهار ترومن در اين کميسيون کار می
10 :9-11.) 

 وچهارم، در تصويبويکم تا بيستتوان گفت، نمايندگان مجالس بيستهمچنين می
 د. صدوراشتندأسيس مرکز آمار ايران با دولت همکاري قوانينی مانند ملی شدن آب و ت

به  رم، نيزچها مجوز تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، پيش از آغاز برنامه
معدنی و هاي صنعتیگذاري و ايجاد شرکتبيشتري در امر سرمايه ةدولت کمک کرد مداخل

؛ 378 ة: جلس1346 ي ملی،ويکم شوراتربيت نيروي انسانی داشته باشد )مجلس بيست
 (.307-305: 1394 دهباشی، مصاحبه عاليخانی،

 های مجلس شورای ملی و دولتچالش. ۳.۲

هاي توسعه به آن معنا نبود که هاي مجلس با دولت در تصويب برنامههمکاري
هاي مالی از برنامه اول، محل اختالف دولت، چالش ها وجود نداشت.نظر و مخالفتاختالف

ن برنامه و مجلس بود. تأمين اعتبارات الزم، به دليل کمبود درآمدهاي نفتی و موانع سازما
ويژه دريافت وام از نخست، مشکل اصلی بود. به دولت در دريافت وام، در دو برنامه

 ةهاي بين المللی از داليل بدبينی بخشی از نمايندگان، به شيوکشورهاي خارجی و بانک
(. مثالً معتمدي 3: 1326 ساله،ن برنامه، گزارش مقدماتی برنامه هفتريزي بود )سازمابرنامه

، نبود بستر مناسب و تورم ناشی از چاپ پول را دليل مخالفت 1دماوندي، نماينده بندر پهلوي
دانست. در مقابل، دکتر خليل فلسفی و عباس اسالمی و مهدي صدرزاده، نمايندگان خود می

منظور رفع مشکالت اقتصادي و کاهش برنامه اول را بهگرگان و بابل و شيراز، تصويب 
ها متزلزل و مستعجل بودند و خصوص که دولت کردند، بهبيکاري و فقر راهگشا تلقی می

                                                           
 بندر انزلی. 1
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کرد. استدالل نمايندگان موافق براي راضی را دنبال نمی هاي دولت قبلیهيچ دولتی برنامه
اند. بر تهيه کرده ر فرايندي زمانها را دکردن مخالفان اين بود که متخصصان، طرح

توانند با گذر زمان و تکيه بر درآمدهاي نفتی و ها میکردند که دولتهمچنين اشاره می
هاي اقتصادي مديريت صحيح، برنامه را عملی کنند و الزم است مجلس در قبال پروژه

 (.296-295: 2، جلد1397دولت انعطاف بيشتري داشته باشد )مشرف نفيسی، 

ها و مجري عنوان متولی تأمين هزينهريزان و نمايندگان مجلس، دولت بهعقيده برنامههب
 ها اختصاصها، مکلف بود سهم درخور توجهی از درآمدهاي نفتی را به برنامهاصلی طرح

منظور ارتقاي هبيی، دهد؛ زيرا اين ثروت متعلق به ملت بود و صرف هزينه براي امور زيربنا
ام با وونه آينده، الزم بود. همچنين مجلس تأکيد داشت دريافت هرگ سطح زندگی نسل

 ها و واگذاريماليات برداري بهينه ازاطالع و تأييد نمايندگان باشد و راهکارهايی مانند بهره
ونقل و آموزش نيروي انسانی و هاي حملها به بخش خصوصی در حوزهبرخی پروژه

 (.146: 1389د )بهشتی، دادنبهداشتی را به دولت پيشنهاد می

تر شد؛ اما چگونگی دنبال افزايش بهاي نفت، مشکالت مالی کماز برنامه سوم، به 
ون رغم درخواست کميسيشد نمايندگان، بهتقسيم درآمدها از داليل مهمی بود که سبب می

ها به روژهپري واگذا برنامه، تصويب لوايح برنامه را به تعويق بيندازند. موضوع ديگر
رح هاي غيرايرانی و حضور مشاوران خارجی بود که همواره در صحن مجلس مطشرکت

داد نشان می (. البته دولت34و  32: جلسات 1346مجلس بيست و دوم شوراي ملی،شد )می
 د.نکرا حل  سانیتالش دارد با تغيير شيوه عقد قرار دادها اين مشکل و آموزش نيروي ان

هاي توسعه، گير و مجري در طول برنامهنهاد تصميم از ديگر مسائل مورداختالف سه
بخش خصوصی در  پايين بودن سهم، ها بود.ميزان مشارکت بخش خصوصی در پروژه

کمبودها گاليه نمايندگان مخالف را به دنبال داشت؛ زيرا معتقد بودند،  هاي عمرانیفعاليت
خدمات عمومی مانند مدرسه و  ةسازي و ارائهايی مانند جادههاي توسعه در بخشدر برنامه

بيمارستان تا حد زيادي متأثر از همين مسئله است. نمايندگان خواهان توجه بيشتر به بخش 
هاي دولتی در شکوفايی اقتصادي بودند؛ اما با خصوصی و کاهش ميزان مداخالت سازمان
رفت. ش میاجتماعی رو به افزايهاي اقتصاديصعود درآمدهاي نفتی، دخالت دولت در جنبه
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هاي بارز ايران با ساير کشورها مانند هند بود که نتايج متفاوتی را در همين نکته از تفاوت
: جلسه 1334مجلس هجدهم شوراي ملی، زد )میهاي توسعه براي ايران رقم زمينه برنامه

138.) 

يدا وهانی و اليخساز اختالف عاين موضوع در جريان برنامه چهارم ازجمله مسائل زمينه
کند، اما هويدا یمسازي، حجم کار دولت را کم نيز بود؛ زيرا عاليخانی عقيده داشت خصوصی

هاي ين پروژهگفت بخش خصوصی توان الزم را ندارد. همچنبا اين نظر مخالفت بود و می
 نی،عاليخا احبهآهن را بايد دولت انجام دهد )دهباشی، مصکليدي مانند پتروشيمی و ذوب

1394 :205.) 

ور صادي کشويژه در دو برنامه آخر بازيگر اصلی عرصه اقتهمين امر سبب شد دولت به
ويژه ارتقاي سطح ، بههاتجمع امکانات در تهران بود که با اهداف برنامهمسئله ديگر  باشد.

ين رکز تا آخرخوانی نداشت. توجه بيشتر دولت به مها و روستاها همزندگی در شهرستان
مثاًل  م بود.ايال وانتقاد نمايندگان مناطق محروم مانند سيستان، کرمان برنامه نيز مورد

ان استان و نابسام ضعيتابراهيم پردلی، نماينده سيستان، ضمن انتقاد از وزير آب و برق، به و
گويی سازمان برنامه، کرد و خواستار پاسخآبی و مشکالت کشاورزان اشاره میبحران کم

اي هاي توسعه منطقهت ارضی بود، اما دولت در اجراي برنامهوزراي آب و برق و اصالحا
 (.170و  15: جلسات 1346و دوم شوراي ملی،  کرد )مجلس بيستموفق عمل نمی

هاي وچهارم، دولتويکم تا بيستدر مجالس بيست همين مسائل سبب شد براي مثال
ريزي و مشخص رنامهحسنعلی منصور و اميرعباس هويدا به دليل سوءمديريت و قصور در ب

 (.305-304 :1344 کردن ميزان بودجه مورد بازخواست نمايندگان قرار گيرند )شجيعی،

 های توسعهگذاری و نظارت بر برنامهمجلس قانون .4.۲

هاي توسعه، چگونگی نظارت بر تخصيص اعتبار و صرف درآمدها در با آغاز برنامه
اي از درآمدهاي ارزي و ماليات عمده ها به يکی از موضوعات مهم بدل شد. بخشطرح

ها شد، بنابراين الزم بود بر پيشرفت برنامهويژه از فروش نفت در اين راه هزينه میکشور، به
دقت نظارت شود. دولت که نقش کليدي را در اجراي  هاي مسئول بهو شيوه تعامل سازمان
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برگزيند؛ بنابراين، مسئوليت انتخاب توانست مستقيماً ناظران را ها بر عهده داشت، نمیبرنامه
هاي بينی شده بود که از ميان چهرهناظران به مجلس محول گشت. در قانون برنامه پيش

دار و موثقی که در امور محاسباتی تبحر داشتند، تعداد مشخصی از طريق صالحيت
: 1326گيري در مجلس انتخاب شوند )سازمان برنامه، گزارش مقدماتی مشرف نفيسی، رأي

47-48.) 

ميان  ش، از1327گزارش شماره يک کميسيون برنامه، مصوب سال  9مطابق ماده 
مدت دو سال عملکرد برنامه و  بهشدند تا می نفره، شش عضو انتخاب فهرست هجده

: جلسه 1327 مجلس پانزدهم شوراي ملی، ؛97: 1392 سازمان را ارزيابی کنند )توفيق،
144.) 

ر ظارت بها شامل ناعضا، نداشتن مشاغل دولتی بود. وظيفه آن از شروط مهم انتخاب
به  ها و وصول درآمدها، رسيدگیها، پرداختعملکرد سازمان برنامه در زمينه صرف هزينه

انزدهم ش مجلس) بود برنامه پيشرفت ةاسناد مخارج و تأييد صحت محاسبات سازمان و نحو
 (.17و  14: جلسات 1329شوراي ملی، 

نظارت برنامه به  وزيري منصور، اولين اليحه انتخاب اعضاي هيئتنخستدر دوره 
ا آغاز کرد. م، کار خود ر1950ش/1329مجلس شانزدهم ارائه و اين هيئت در ارديبهشت 

هاي خريد و قرار دادهاي سازمان ها و گزارشحساب ها درخواست صورتاولين اقدام آن
اي که مجلس شوراي (. مسئله9: 1328نفيسی،  برنامه بود )سازمان برنامه، گزارش مشرف

در  جلس سنامبا  ملی را در انتخاب اعضاي هيئت نظارت با چالش مواجه کرد، بروز اختالف
داخله در تأکيد داد که سنا خواستار متأييد اعضا بود. مجموع مکاتبات مجلسين نشان می

فاً به ظيفه صروين س قانون، ااعضا بود؛ اما نمايندگان مجلس شوراي ملی معتقد بود بر اسا
م لس هجده)مج اين مجلس واگذار شده و مجلس سنا اجازه دخالت در اين موضوع را ندارد

 (.72 : جلسه1333 شوراي ملی،

رسی جايگزين هيئت نظارت شد تا از ميان حال از برنامه سوم، هيئت حساببااين
لس شوراي ملی و عضو رس از سوي مجفهرست معرفی شده از سوي دولت دو عضو حساب

ديگر توسط مجلس سنا انتخاب شوند. حقوق هيئت جديد نيز از محل بودجه اداري سازمان 



 

 

 

 

  165 ش1356-1327 هاي توسعهارزيابی رويکرد مجلس شوراي ملی در قبال برنامه
 

ها بررسی اسناد مالی سازمان برنامه بود. اين هيئت گزارش شد و وظيفه آنبرنامه تأمين می
: 1389 زنوز، کرد )هاديهاي مجلسين ارائه میرسی را به وزارت دارايی و کميسيونحساب

ها وظيفه داشتند در (. از برنامه چهارم مدت فعاليت هيئت مذکور پنج سال شد. آن147
هاي نهايی عمليات مالی در هر سال شامل اقالم تعامل با سازمان برنامه، اسناد حساب
ها را بررسی نمايد. همچنين مقرر شد در صورت بروز درآمدها، اعتبارات مصوب و کليه هزينه

يان مديرعامل سازمان برنامه و اين هيئت، کميسيون برنامه مجلسين مرجع اختالف نظر م
ها نيز از سوي هيئت وزيران تعيين و از محل رسيدگی به موضوع باشد. حقوق و مزاياي آن
: 1346ودوم شوراي ملی،شد )مجلس بيستبودجه اداري سازمان برنامه پرداخت می

 (.45جلسه

نجم هاي اول تا پنظارت در خالل برنامهعضاي هيئت بررسی پايگاه و ترکيب اجتماعی ا
هاي اقتصاد، حقوق، مهندسی آموختگان دکتري در رشتهها از دانشدهد، بيشتر آننشان می

بق ها، رؤساي ساهاي آمريکايی و اروپايی بودند. در ميان آنو علوم سياسی از دانشگاه
ز شفيعی ا ار، زرين کفش، عامري وداشتند. آرامش، شيخ، خشاي ها و وزا نيز حضوربانک

ضو هيئت عهاي مختلف بودند که چند نوبت هاي هيئت نظارت در دورهترين چهرهمعروف
 (.144: جلسه 1334بودند )مجلس هجدهم شوراي ملی، 

 سلطه گرایی دولت و رویکرد مجلس در مناسبات با سازمان برنامه .۳

ند با شوراي ملی در پيو دهمهجم، تعامالت دولت و مجلس 1953ش/1332از سال 
هاي بلندمدت و گذاريسياستبا توجه به  دولت سازمان برنامه فرازوفرودي تازه يافت.

عنوان لس بهما مجااز تدوين برنامه دوم توسعه استقبال کرد؛  افزايش قدرت سياسی و مالی
د مه جدينارغم انعطاف بيشتر نسبت به عملکرد دولت، در موضوع تدوين برنهاد ناظر به

دهد گرچه انتخابات مجلس مجلس پانزدهم اتخاذ کرد. همين امر نشان میمواضعی مشابه 
د ظرات خونيان هجدهم با نظر شاه انجام شد، اما هنوز وکال اندک منزلت و آزادي در ب

 (.110: 1389 زنوز، داشتند )هادي

ه کميسيون آبان ب 30ش، به مجلس رفت و در 1334آبان  21اليحه برنامه دوم در 
برنامه ارجاع داده شد؛ اما مدت زمان طوالنی صرف بررسی و رسيدگی به آن شد و در هشت 
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ابوالحسن اسفند به تصويب مجلس رسيد. دليل اين امر، مخالفت برخی نمايندگان مانند 
زاده از تهران بود که ضمن ابراز نارضايتی از عملکرد سازمان برنامه، در طول برنامه حائري
هايی مانند اصالحات کشاورزي و آب، تهيه دليل اجرا نشدن طرحعقيده داشتند بهاول، 

يک از مسئوالن در خصوص که هيچاي ندارد، بهبرنامه جديد، جز اتالف منابع مالی، نتيجه
گو نبود )مجلس هجدهم شوراي نشده پاسخهاي عملياتیهاي هدررفته و طرحقبال پول

 (.196: جلسه 1334ملی، 

کرد الدين جزايري، رئيس کميسيون برنامه، معتقد بود عملمقابل، دکتر شمسدر 
 طح جامعهها سبب شده است تبليغات ضد سازمان در سناصحيح برخی افراد و کارنامه آن

را  ريزي و اصالح ساختار اقتصادي کشورکه نبايد اهميت برنامهافزايش يابد؛ در صورتی
داخالت مآميز نبودن برنامه اول فقيتکی ديگر از داليل موباور جزايري، يناديده گرفت. به 

که رحالیها بود که تزلزل سازمان برنامه را به دنبال داشت، دها در روند پيشرفت طرحدولت
عالی و  ورايها و مسئوالن، اعم از مديرعامل و شقانون حيطه وظايف و اختيارات سازمان

حال، از آغاز ها مصون بمانند. بااينوذ سياسی دولتنف نظارت را مشخص کرده بود تا ازهيئت
مشی طها و تعيين خوزيران در تغيير مديرعاملفعاليت سازمان و اجراي برنامه اول، نخست

 کردند.سازمان و حتی خريد تجهيزات دخالت می

ان، وزستخنمايندگانی مانند مهدي ارباب و عبدالحميد بختيار، از بندرعباس و 
ت با نداشتن دول ز تعاملانبودن برنامه اول را عالوه بر مشکالت مالی، ناشی آميز موفقيت

ودند قطع دانستند و معتقد بها میسازمان برنامه و تخصيص اعتبار ناکافی به بعضی از استان
رد؛ کختل مبودجه سازمان، پس از بروز مشکالت فروش نفت، روند پيشرفت برنامه را 

ويژه در مناطق محروم را متوقف ها، بهکه برخی طرح داشت که دولت توان مالیدرحالی
 (.196: جلسه 1334نکند )مجلس هجدهم شوراي ملی، 

دانستند. بسياري از گروه ديگر اين معضل را ناشی از وابستگی به درآمدهاي نفتی می
هاي کالن نياز داشت و توانمند نبودن بخش خصوصی گذاريبه سرمايه هاي زيربنايیطرح

هاي اصلی برعهده دولت گيريشد، تصميمگيري سبب مینبودن نظام مالياتمنسجم و 
بينی مخارج در حيطه ها و پيشگذاري سازمان برنامه، ارزيابی مؤلفهپس از پايهگرچه  باشد.
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حال، نقش اصلی را دولت ايفا ها بود، بااينوظايف اين سازمان و مسئوليت اجرا با وزارتخانه
عملکرد و دخالت سازمان در ر نمايندگان داليل مخالفت با سازمان برنامه را کرد. سايمی

کردند. ها عنوان میها به وزارتخانهها و واگذار نکردن آنها پس از تکميل آناداره پروژه
ها، تعامل سازنده خود را با ازنظر اين نمايندگان، سازمان برنامه موظف بود پس از اتمام طرح

هرچند اين انتقاد به دولت نيز وارد بود؛ زيرا در زمان ارائه بودجه، در روند  دولت حفظ کند.
حال ها، طبيعی بود باايننظر کرد. گرچه اين اختالفکار سازمان برنامه اخالل ايجاد می

 داد، وکال سعی داشتند اعتبارات عمرانی حوزه انتخابی خود را افزايش دهند )هادينشان می
 .(110: 1389 زنوز،

کرد، ز میها متمايتوان گفت آنچه روند فعاليت سازمان در برنامه دوم را از ساير دورهمی
ختالف اآتش نچه وزير مقبول نبود. آطلبی ابتهاج بود؛ امري که از ديدگاه شاه و نخستقدرت

ه نقش کرد، اصرار ابتهاج بور میو تنش ميان سازمان و دولت را پس از آغاز برنامه شعله
نظمی در ها انتقاد داشت و بیزارتخانهبه عملکرد وها بود؛ زيرا او ان در اجراي پروژهسازم

هاي مسئول و تالقی تصميمات را عامل اصلی لطمه به نبودن سازمانکارها، مشخص 
مثالً از اواسط برنامه دوم،  (.339-338: 1، جلد 1371 کرد )ابتهاج،قلمداد می پيشرفت برنامه
رنامه بها و سازمان ها و تفکيک وظايف وزارتخانهتقسيم بودجه اجراي پروژه تضادها بر سر

ناخشنودي  افزايش يافت. هنگامی که سازمان سهم بيشتري از درآمدهاي نفتی خواست،
 در رفتنهيل نمايندگان دوره نوزدهم از خود رأيی ابتهاج سبب شد اقدامات او از دال

ا در رابتهاج  هاي شخصيتی و مديريتی، آنچهبر ويژگیدرآمدهاي سازمان قلمداد شود. عالوه 
خطی تفساد مالی و هاي خارجی، داد، عقد قرار دادهاي سنگين با شرکتمظان اتهام قرار می

خلی روهاي دابه تجارب برنامه اول، مجلس انتظار داشت نيبود؛ زيرا با توجه  از قوانين
ساز را به هاي کليدي و پولاج بيشتر پروژه؛ اما ابتهها به کار گرفته شوندبيشتري در طرح

کرد و در توجيه اقداماتش، او از کمبود نيروي انسانی هاي خارجی واگذار میشرکت
 روحانی، کرد )زارعی وگفت و نواقص سازمان برنامه را قبول نمیمتخصص و فنی سخن می

1388 :181-185.) 

ن برنامه به دولت، با هدف همکاري هاي واگذاري مسئوليت سازمااز همان زمان، زمزمه
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ش، منوچهر اقبال تقاضاي دولت 1337بهمن  23در بهتر و کاهش اختالف، شروع شد. 
وزير دليل اين کار گرفتن رياست سازمان برنامه را به مجلس برد. نخست مبنی بر در اختيار

طقی در مجلس ها و سازمان برنامه عنوان کرد. وي در نرا کاهش تصادم ميان مجريان طرح
وظيفه کند و صورت دفتري فنی انجام گفت، دولت عقيده دارد سازمان برنامه بايد به

مطابق خواست  همچنين هاي عمران کشور را مطالعه کنند.متخصصان سازمان صرفاً پروژه
هاي اجرايی ابالغ شود و سازمان نه مجري بلکه ناظر حسن اجراي ها به دستگاهدولت، طرح

 (.271 : جلسه1337 باشد )مجلس نوزدهم شوراي ملی، هابرنامه

وه، جويی در مصرف وجها، صرفهچنين پيشنهادي تسريع در اجراي برنامه ةهدف از ارائ
قويت هاي موجود عنوان شد، اما تمايل دولت به تها و استفاده از دستگاهتمرکز مسئوليت

هاي ش، با واکنکرد. به همين دليلانه و اقتدارگرايانه را تداعی میهاي تمرکزگرايسياست
ج و تسلط ري ابتهارو شد. پيرنيا، از نمايندگان مخالف، هدف را برکنامتفاوتی در مجلس روبه

مسئوليت دولت در اجراي  دانست. ساير منتقدان اين اليحه، با يادآوريها میدولت بر برنامه
برنامه و  تصميمات مسئوالن سازمان  متأثر ازهاي برنامه صرفاًها، عقيده داشتند ناکامیطرح

لت يت در دوها با دولت نيست؛ اما نمايندگان موافق از تمرکز مسئولعدم همکاري آن
گو اسخه مجلس پبکردند و معتقد بودند وزرا، در مقابل پيشرفت امور، مستقيماً استقبال می

به  ير عاملش، تمام اختيارات مد1337جلس در بهمن مشوند. در نهايت با تصويب می
بتهاج از ابا خروج (. 272 : جلسه1337 نوزدهم شوراي ملی، وزير واگذار شد )مجلسنخست

از اوايل اسفند وزير مقام نخستعنوان قائمسازمان برنامه و حضور خسرو هدايت به
سير با موزير قرار گرفت و مجلس در اين ش، سازمان برنامه رسماً زير نظر نخست1337

فت زايش يای افبه همين دليل اقتدار دولت با حمايت مجلس شوراي مل کرد؛ دولت همکاري
؛ 90: 1377لئود،و اين امر سبب شد از ميزان استقالل سازمان برنامه کاسته شود )مک

 (.446 ی445: 1، جلد 1371 ابتهاج،

 تصویب قانون برنامه و بودجه کشور .1.۳

م، تغييراتی در ارکان 1973ش/1351و بودجه در اسفند تصويب قانون جديد برنامه 
توسعه  تا پيش از قانون مذکور با ارائه اليحه هر برنامه .سازمان برنامه و امور مالی پديد آورد
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از اواخر برنامه چهارم،  اما رسيد؛می تصويب به نيز سازمان عملکرد و اداره ةبه مجلس، نحو
افت و حيطه کارش مشخص شد و با مصوب شدن اين قانون سازمان برنامه ساختار ثابتی ي

هاي بيشتري به وزارت امور اقتصاد و دارايی محول گشت. بر اساس قانون، مسئوليت
هاي عمرانی در اختيار سازمان برنامه منظور هزينههمچنين بخشی از درآمدهاي کشور که به

ه آوري همداري کل کشور متمرکز و مسئوليت جمعگرفت، در خزانهو بودجه قرار می
هاي جاري و عمرانی، نيز به وزارت امور اقتصادي درآمدهاي عمومی و پرداخت تمامی هزينه

هاي دولتی، تحت ضوابط خاص و زير نظر وزارت عالوه تمام دستگاهشد. بهو دارايی واگذار 
هاي خارجی وام و اعتبار بگيرند. با تصويب اين توانستند از دولتامور اقتصاد و دارايی می

هاي ، سازمان برنامه کامالً از بخش اجرايی جدا شد و پانصد کارشناس را به دستگاهقانون
 (.95: جلسه 1351وسوم شوراي ملی، ها منتقل کرد )مجلس بيستاجرايی و وزارتخانه

ر ود و زيشو بودجه سبب شد رئيس سازمان عضوي از کابينه تغييرات در قانون برنامه 
: 1376رنامه، بگو باشد )سازمان يت کند و در برابر مجلس پاسخوزير فعالنظر مستقيم نخست

ز امه نين برن(. همکاري مجلس با دولت در تصويب اين قانون موجب شد ساختار سازما76
هی برابر ن جايگاازماتغيير يابد. شوراي اقتصاد جايگزين هيئت عالی برنامه شد و معاونان س

ت شد؛ وعه دولمجم مان نه نهادي مستقل بلکه زيربا معاونان وزير يافتند. در مجموع، ساز
د ارتباط المللی حذف شد و اختيارات سازمان در ايجاهاي بينزيرا مقام معاونت امور همکاري

عالوه، المللی پول و بانک جهانی کمتر شد. بههايی مانند صندوق بينبا نهادها و سازمان
ار شد تا ايی واگذبار خارجی به وزارت دارعتها و دريافت وام و امسئوليت پرداخت به سازمان

 (.418: 1381فعاليت سازمان بر تدوين بودجه کل کشور متمرکز شود )مجيدي، 

 های توسعهطلبی شاه در برنامهتبلور قدرت .4

هاي م، در عرصه1953ش/1332تالش شاه در احياي قدرت نهاد سلطنت، از سال 
عتماد، سرپرستی سازمان برنامه، اداره جلسات وزيران موردامختلفی مانند انتخاب نخست

هاي توسعه، مشهود بود. از برنامه دوم، دخالت شاه عالی اقتصاد و مداخله در برنامهشوراي 
نظر با ابتهاج، رئيس سازمان برنامه آشکار شد. در برنامه سوم، اين نفوذ ابعادي در اختالف

احزاب مطيع و حضور ه سايه افکند. فعاليت اصالحات ارضی، بر اين برنامتازه يافت و اجراي 
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 (.52: 1396 نيلی و کريمی،ها در مجلس نيز بر قدرت شاه افزود )نمايندگان آن

دامه وزير، اخستدر طول برنامه چهارم، با حمايت شاه از هويدا در مقام ن اعمال نظر
 او از معدود .شد يافت. برنامه مذکور در زمان حضور صفی اصفياء در سازمان برنامه آغاز
 هايشکار صحيح ةرؤساي سازمان بود که دولت و مجلس در خصوص حسن اخالق و شيو

 رمچها برنامه وايلا در شد، سبب سوم برنامه جريان در وي موفق کارنامه. داشتند نظر توافق
هاي مديريتی را در اين ترين دورهقا شود. به همين خاطر يکی از طوالنیاب خود مقام در نيز
قدم و منوچهر هايی همچون، سيروس سميعی، رضا مد. در اين دوره چهرهنمان تجربه کساز

اسم ابوالق ويعی گودرزي در سازمان و علينقی عاليخانی وزير اقتصاد، به همراه مهدي سم
ها ز سالپس ا هاي مرکزي و صنعت و معدن با او همکاري داشتند.خردجو رؤساي بانک

هاي او و گذاريها و سازمان برنامه، به دنبال سياستنهاختالف و کشمش ميان وزراتخا
 ن دورانر اياما دميان اين نهادها برقرار بود؛  يآميزسويی مسالمتهم ،تفکيک وظايف

ودجه به ويژه در امور اقتصادي و تخصيص بقدرت شاه برگشته بود و اعمال نظر او به
ينه در صفيا مخالف صرف هزهاي قديمی با نظر اصفياء همخوانی نداشت. اکارخانه
عطيلی ان با تل کارگرده، توسط سازمان برنامه بود، اما شاه به دليل اشتغاهاي زيانکارخانه
ها، يک سال پس از آغاز نظرها در ساير حوزهکرد. با افزايش اختالفها مخالفت میکارخانه

ساي ی از رؤميعسدي برنامه چهارم، اصفيا از مقام خود در سازمان استعفا داد و محمد مه
راي ودوم شواسبق بانک صنعتی و مهدنی و بانک مرکزي جايگزين او شد )مجلس بيست

 (.87: جلسه1347 ملی،

داد، نمايندگان به دليل وگوها و عملکرد مجلس، در اين دوره نشان میمجموع گفت
زمان با برنامه نظر، نسبت به اجراي اهداف انقالب سفيد بنابر نظر شاه، همنداشتن استقالل 

کردند تا نظر مساعد شاه را آميز نداشتند؛ بلکه از آن حمايت میتنها موضع اعتراضچهارم، نه
(. در برخی موارد نمايندگانی 5: جلسه 1346ودوم شوراي ملی، جلب نمايند )مجلس بيست

در خواستند از اهداف برنامه چهارم، همچون الموتی و حکيم شوشتري، تنها از دولت می
بخش توسعه روستايی و کشاورزي غافل نشود. به دنبال رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي 

باور  بهرو از اين برنامه اهداف توسعه در بخش صنعتی تا حد زيادي محقق شد. ازاين نفتی،
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کارشناسان، مرحله خيز اقتصادي دولت در اين دوران بر برنامه پنجم نيز تأثير گذاشت؛ 
ش، به مجلس، از 1353ويدا در هنگام تقديم بودجه کل کشور در سال که هنحويبه

دهی برنامه ريزي، مديريت و سازمانبازنگري در اهداف برنامه پنجم سخن گفت، زيرا برنامه
: جلسه 1352وسوم شوراي ملی، پنجم با نگاه نقادانه شاه مواجه شده بود )مجلس بيست

134.) 

ها و مهسی برنابررن، داشت و بر امور مسلط بود؛ بنابرايشاه اقتدار زيادي در اين برهه، 
گرفت. همچنين عالی اقتصاد صورت می هاي مهم در حضور او در شوراياتخاذ تصميم
سعه از نامه پنجم توخصوص در تخصيص منابع مالی و بازنگري برها، بهتعيين اولويت

گان ن و نخبداراجيدي، سياستمتصميمات او متأثر بود. همين امر سبب شده بود به گفته م
مر ابع اواگير و مجري تسياسی به ارائه گزارش در جلسات بسنده کنند و نهادهاي تصميم

اشت. به داشاره  ش بهشاه باشند. اين موضوعی بود که عاليخانی، وزير اقتصاد نيز در خاطرات
ويدا بيش دوره ه اين وچهارم و از منتقدان دولت، درعقيده او و افتخار، نماينده مجلس بيست

يز نهاي توسعه هاز گذشته به نظرات شاه توجه داشت و اين موضوع در نحوه پيشبرد برنام
 کرد.صدق می

ت مخالف برازاافزون بر اين، نمايندگان مجلس نيز آزادي کمتري براي طرح نظرات و 
ندس هور مداشتند، هرچند در زمان رياست جواد سعيد در مجلس، بيشتر از دوران حض

پور، مصاحبه محمدصادق افتخار، هاي خود را بيان کنند )رسولیتوانستند ديدگاهرياضی، می
1386 :170.) 

شد یسبب م ود واين مسائل در تمرکزگرايی و تقويت دو نهاد سلطنت و دولت اثرگذار ب
 (.340: 1392نقش کليدي درآمدهاي نفتی در اقتصاد کشور بيش از پيش شود )ليالز، 

گيري از اين درآمدها، روند گذار از سنت ولت با هدف جلب رضايت شاه با بهرهتالش د
هاي کرد؛ اما اين پيشرفتهاي توسعه تسريع میبه مدرنيته را در قالب اجراي برنامه

زمان با رشد مشارکت سياسی نبود، در نتيجه نقش شاه و دولت را در اقتصادي هم
ويژه مجلس شوراي ملی و ها و نهادها بهير سازمانهاي مهم، در مقايسه با ساگيريتصميم

 تر کرد.سازمان برنامه پررنگ
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 گیرینتیجه

گرايی و گيري از مذاکرات مجلس شوراي ملی و اسناد دولت، هماين پژوهش با بهره
ريزي نامهگيري نظام برهاي توسعه و شکلواگرايی اين دو نهاد تأثيرگذار را در تهيه برنامه

د اين نشان دا ها حاوي نکات درخور تأملی بود وحمدرضاشاه ارزيابی کرد. يافتهم ةدر دور
 رنامه، هميشهازمان بار سفرايند همواره با تأييد نمايندگان مجلس همراه نبود و اين قوا در کن

  فکر نبودند.سو و همکردند و همدر يک راستا عمل نمی

ريزي، نامهياز کشور به برماهيت برنامه و ن ةرها دربارغم توافق آناين نهادها، به چالش
رفت، گونه که انتظار میها بود و آنهمواره در تخصيص اعتبارات و تشکيل کميسيون

عالوه، سير شد. بهیاستقالل سازمان برنامه و مجلس در تهيه برنامه و نظارت بر آن حفظ نم
ه ن برنامسازما فوذ دولت درن حوادث نشان داد تأثيرپذيري از تحوالت سياسی و اعمال

کمک مجلس، توانست بر لی و به که دولت با افزايش توان ماايگونهناپذير است بهاجتناب
تغيير  گذارهاي اقتصادي متأثر از نظر شاههمچنين سياست سازمان برنامه مسلط شود.

اي گونهی بهيارگراپنجم نمود بيشتري پيدا کرد. اين اقتد ةيافت و اين موضوع در برناممی
يشبرد پهاي دولت و مجلس و م جوانب و فعاليتنظر شاه در تمافزونی يافت که اعمال

 .شدهاي توسعه کامالً نمايان برنامه

 



 

 

 

 

  173 ش1356-1327 هاي توسعهارزيابی رويکرد مجلس شوراي ملی در قبال برنامه
 

 منابع

 هاکتاب

 ترجمه گروه میایران بین دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسال (،1391، يرواند )آبراهاميان ،
 مترجمان، تهران، نشر نی.

 1، جلد ، به کوشش عليرضا عروضیخاطرات ابوالحسن ابتهاج(، 1371، ابوالحسن )ابتهاج ،
 تهران، انتشارات علمی.

 ( 1389بهشتی، محمدباقر،) اه تبريز.، تبريز، انتشارات دانشگتوسعه اقتصادی در ایران 

 تشاهی، به (، مصاحبه مهرانگيز دول1362/1984) پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد
 وشش حبيب الجوردي. جلد دهم.ک

 ( 1391توفيق، فيروز ،)سه عالی ، تهران، مؤسانداز آینده آنریزی در ایران و چشمبرنامه
 ريزي.آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 ( 1368دفتر انتخابات وزارت کشور،)  ه مجلس دور ۲4رهرست اسامی و مشخصات نمایندگان
 .5، نشريه شماره شورای ملی

  ،تاریخ  اقتصاد و امنیت، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی )مجموعه (،1394حسين )دهباشی
 ايران. ، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی4، جلد شفاهی و تصویری ایران معاصر(

  گذاریویک دوره قانوننمایندگان مجلس شورای ملی در بیست ،(1344)شجيعی، زهرا ،
 جتماعی.تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات ا

 ( 1383شجيعی، زهرا،) ران، ، ته4، جلد نخبگان سیاسی ایران نمایندگان مجلس شورای ملی
 انتشارات سخن.

 ( 1382مجيدي، عبدالمجيد ،)دي، ، ويراستاري حبيب الجورخاطرات عبدالمجید مجیدی
 تهران، انتشارات گام نو.

 ( 1397مشرف نفيسی، حسن ،))تحاديه، وشش منصوره ا، به کیادی از روزهای ررته )خاطرات
 ، تهران، نشر تاريخ ايران.2جلد 

 انشگاه ریزی در ایران )براساس تجارب گروه مشاوره دبرنامه(، 1377لئود، تاس. اچ )مک
شر نان، ، ترجمه علی اعظم محمدبيگی، تهرهاروارد در ایران در تهیه برنامه عمرانی سوب(

 نی.



 

 

 

 

174  1401تابستان  سی و يک،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

 ( 1396نيلی، مسعود و محسن کريمی ،)ریخی با : تحلیلی تا1۳56ا1۳16ریزی رنامهتاریخ ب

 ، تهران، نشر نی.تمرکز بر تحوالت نقش و جایگاه سازمان برنامه و بودجه

 ل از انقالب ریزی اقتصاد در ایران )دوره قببررسی نظاب برنامه(، 1389زنوز، بهروز ) هادي

 هاي مجلس شوراي اسالمی.، تهران، مرکز پژوهشاسالمی(

 هاهمقال

 مجلس  24گو )مصاحبه با محمدصادق افتخار نماينده دوره وگفت» ،پور، مرتضیرسولی
 . 174-153، صص 43ش ، 1386 ،تاریخ معاصر ایران ،«شوراي ملی(

 شاورزي در جايگاه روستا و ک» ،ناصر، زاده فيروزجانیقديري معصوم، مجتبی و عليقی
، 1382، های جغراریائیپژوهش ،«هاي عمرانی قبل از پيروزي انقالب اسالمی ايرانبرنامه

 .46ش 

 اسناد منتشرشده

 ( 1326سازمان برنامه،) هران.دکتر مشرف نفيسی، ت ،سالهگزارش مقدماتی برنامه هفت 

 ( 1327سازمان برنامه،) کاران عمومی، ، مقاطعهگزارش شرکت مهندسی موریسن نودسن
 تهران.

 ( 1327سازمان برنامه،) مجله مه ، ضميله عمران و آبادی ایرانساتاریخچه تنظیم برنامه هفت
 هاي اقتصادي و مالی.، بهمن و اسفند، تهران، اداره آمار و بررسیبانک ملی ايران 98شماره 

 ( 1328سازمان برنامه،)  سالهفتهگزارش دکتر مشرف نفیسی درباره عملیات سازمان برنامه ،
 تهران.

 ( 1376سازمان برنام،)  تهران.برنامه و بودجهسیر تحوالت تشکیالت سازمان ، 

 ( 1388مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري،) مان برنامه تبارشناسی و بررسی عملکرد ساز

 ، به کوشش مجتبی زارعی و عليرضا1۳۲6ا1۳4۳وزیری و بودجه به روایت اسناد نخست
 روحانی، تهران، خانه کتاب.

 لوح رشرده

 د مرکز اسنا انتشارات کتابخانه، موزه و (، تهران،1391) مشروح مذاکرات مجالس شورای ملی
 مجلس شوراي اسالمی.



 

 

 

 

  175 ش1356-1327 هاي توسعهارزيابی رويکرد مجلس شوراي ملی در قبال برنامه
 

 

 
 

 



 

 

 

 

176  1401تابستان  سی و يک،شمارة سيزدهم، سال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

 

 

 

 



 
 

Table of Contents 

1. Theological Foundations of Historiography of Islamic 

Revolution of Iran  

Mina Awanj; Hassan Hazrati; Hamid BasiratManesh ......................  1-23 

2. The Policy of Muslim Arabs in Welcoming the Reconciliation 

Strategy with Iranian Elites  

Zahra Jahan; Mohammad Taghi Imanpour ................................... 25-48 

3. The Qajar Intellectuals Modeling from the American Railway 

Industry and the Unsuccessful Attempts to Bring this Industry to 

Iran  

Fereshteh Jahani; Seyed Mohammad Taheri Moghadam ................ 49-71 

4. The Struggles of Tabriz Women During the Bread Famines of 

the Mozaffari Era (1313-1324 AH) 

Mohammad Salmasizadeh; Majid Rezazad Amuzeinoldini .............. 73-93 

5. Folk Medicine and Socio-Cultural Contexts Affecting it in the 

Safavid Era 

Fateme Alian; Masoud Kasiri; Esmail Sangari; Nazhat Ahmadi ..... 95-120 

6. An investigation of the Drought and Famine in the Northern 

Regions of the Persian Gulf and the Reactions to it (1317-1324) 

MohammadReza Omrani; Hassan Allahyari; HabibAlah  

Saeidinia ................................................................................ 121-146 

7. Evaluation of the National Council's Approach towards 

Development Programs 1356-1327 

Kimia Keshtiara; Ali Akbar Jafari; Morteza Nourai ................... 147-171 

 





 
 

Journal of  

Iranian Islamic Period History 
 

Proprietor: University of Tabriz 

Director in charge: Abbas Ghadimi Gheidari  ... Associate Professor 

      Editor in Chief: Alireza Karimi  Associate Professor 
 

Editorial Board: 
F. Orouji Associate Prof. Tabriz University 
F. Alhayari Associate Prof. Esfahan University 

M. Bahramnejad  Associate Prof. Imam Khomeini International 

University 

M. Bayat Associate Prof. Zanjan University 

Gh. Pashazadeh Associate Prof. Tabriz University 

H. Hajian pour  Assistant Prof. Shiraz University 

A. Hasanzadeh Assistant Prof. Al-Zahra University 

H. Hazrati Assistant Prof. Tehran University 

R. Dehghni Associate Prof. Tabriz University 

V. Dinparast  Associate Prof. Tabriz University 

M. Salmazizadeh Associate Prof. Tabriz University 

M.A. Sadeghi Associate Prof. Tarbiat Modares University  

N. Sedghi Associate Prof. Tabriz University 

A. Ghadimi Gheidari Associate Prof. Tabriz University 

A. Karimi Associate Prof. Tabriz University 

H. Mirjafari  Prof. Esfahan University 

J. Afary  Professor at the University of California at Santa Barbara 

W. Floor Historian 

A. Cantera Glara  Professor at the University of Berlin 

R. Matthee  Professor at Delaware University 

C.U. Werner  Professor at the University of  Bambery in Germany 

J. E. Woods  Professor at the University of Chicago 

J. M.  Gustafson  Associate Professor at Indiana State University 
 

English Editor: R. Kaviani (Ph.D.) ...... Executive Manager: A. Yeganeh  

Typist: Sh. Zamani 

Address: 

Faculty of Law and Social Sciences, 

University of Tabriz, 29 Bahman Blvd., Tabriz. 

Postcode: 5166616471  Tel: 041-33392262   Fax: 041-33356013 

Email: tabrizu.history2011@gmail.com 

http://tuhistory@tabrizu.ac.ir 



 

 

 

Journal of  

Iranian Islamic Period 

History 

 

 

 

University of Tabriz 
 

 

 

Summer 2022 

Y. 13 – No. 31 

 

Tabriz – Iran 



 
 

 

Year. 13, No. 31, Summer 2022 

 Theological Foundations of Historiography of Islamic Revolution of Iran  

Mina Awanj; Hassan Hazrati; Hamid BasiratManesh 

 The Policy of Muslim Arabs in Welcoming the Reconciliation Strategy with 

Iranian Elites  

Zahra Jahan; Mohammad Taghi Imanpour 

 The Qajar Intellectuals Modeling from the American Railway Industry and 

the Unsuccessful Attempts to Bring this Industry to Iran  

Fereshteh Jahani; Seyed Mohammad Taheri Moghadam 

 The Struggles of Tabriz Women During the Bread Famines of the Mozaffari 

Era (1313-1324 AH) 

Mohammad Salmasizadeh; Majid Rezazad Amuzeinoldini 

 Folk Medicine and Socio-Cultural Contexts Affecting it in the Safavid Era 

Fateme Alian; Masoud Kasiri; Esmail Sangari; Nazhat Ahmadi 

. An investigation of the Drought and Famine in the Northern Regions of the 

Persian Gulf and the Reactions to it (1317-1324) 

MohammadReza Omrani; Hassan Allahyari; HabibAlah Saeidinia 

 Evaluation of the National Council's Approach towards Development 

Programs 1356-1327 

Kimia Keshtiara; Ali Akbar Jafari; Morteza Nourai 


