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راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقاله در فصل نامه شرایط پذیرش و انتشار مقاله:

فصل نامه تنها مقاله هایی را می پذیرد که حاصل تحقیقات علمی و  پژوهشی نویسنده/نویسندگان بوده و 
در جای دیگری منتشر نشده باشد.

کـردن ضوابـط علمی و سیاسـت های نشـریه بـه رد، قبول یـا اصالح  هیئـت تحریریـه فصل نامـه بـا لحـاظ 
 ، گواهـی پذیـرش نهایی مقاله منـوط به تأیید مقاله توسـط دو داور و ویرایـش مقـاالت می پـردازد. صـدور 
اعمال نقطه نظرات داوران توسط نویسنده و سرانجام تأیید نهایی مقاله در هیئت تحریریه نشریه است.
  newhstudies@gmail.com:دریافت و بررسی مقاله، تنها از طریق پست الكترونیكی مجله به نشانی

انجام می شود.
نویسنده/نویسـندگان، باید اطالعات ضروری مانند نام و نام  خانوادگی،رتبه علمی، دانشگاه/مؤسسـه 
محـل خدمـت، نشـانی پسـت الكترونیكی،تلفن وآدرس خـود را در صفحـه اول فایل مقاله درج نمایند.

کامل به زبان های فارسی و انگلیسی، چكیده فارسی و انگلیسی با  ساختار مقاله باید مشتمل بر عنوان 
اشاره به طرح مسئله، روش پژوهش، برجسته ترین نتایج تحقیق و شرح مختصر و جامع محتوای مقاله در 
کثر  گان تحقیق به زبان های فارسی و انگلیسی در حدا کلید واژ کلمه،  کثر در 250  گراف و حدا یك پارا
گان انگلیسی و فارسی، مقدمه با اشاره به طرح مسئله پژوهش،  کلید واژ کامل  7 واژه و با دقت در تطابق 
پیشینه تحقیق، شیوه تحقیق، بیان هدف تحقیق، بدنه اصلی، نتیجه گیری،وفهرست منابع تحقیق باشد. 
کلمه در محیط »ورد«، متن  حجم مقاله ارسالی، ترجیحًا بیست صفحه تایپ شده و یا در حدود 7000 

فارسی مقاله با قلم  Zar 14و عنوان مقاله فارسی با قلم Zar 16 باشد.
مسـئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده/نویسـندگان آن اسـت. چنانچه مقاله به وسـیله 
دو یا سه نفر نگاشته شده باشد، باید یكی ازآن ها به عنوان نویسنده مسئول، عهده دار مندرجات مقاله 

گردد.
انتشـار مقالـه در فصل نامـه الزامـًا بـه معنـای موافقـت هیئـت تحریریـه بـا تمامـی مطالـب مقالـه و نظـرات 

نویسـنده نیست. 
که پس از ارسـال مقاله به فصل نامه، از ارسـال آن به دیگر مجالت، همایش ها و  نویسـنده متعهد می شـود 
سمینارها خودداری نماید. چنانچه نویسنده بخواهد مقاله ارسالی خود را در نشریه دیگری به چاپ برساند، 
باید موافقت کتبی الزم را از مسئوالن فصل نامه کسب نماید. حق چاپ مقاله پس از صدور گواهی پذیرش 

صرفًا برای این فصل نامه محفوظ است و نویسنده مجاز به چاپ مقاله در نشریه دیگری نیست. 



نشریه از برگشت دادن مقاالت تأیید نشده معذور است.

شیوه ارجاع و استناد:

این نشریه از شیوه نامه ایران و آیین نگارش فارسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی جمهوری اسالمی 
ایران پیروی می کند.

ارجاعات در متن مقاله، بدین شكل و در پرانتزآورده شود: به ترتیب نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار 
؛ مثال )دولت آبادی، 1362:  : در صورت چند جلدی بودن شـماره جلد اثر و صفحه منبع مورد نظر اثر
352/1( و ارجاعـات درون متنـی مربـوط بـه منابـع غیـر فارسـی، بـه همـان شـیوه ارجـاع درون متنـی منابـع 
فارسی، ولی به زبان اصلی؛ مانند)Fray،2001:243( آورده  شود. در صورت استفاده از چند اثر مختلف 
یـك نویسـنده، در درج اطالعـات ارجاعـات درون متنـی، آوردن اطالعات به ترتیب سـال انتشـار آن ها از 

گیرد. قدیـم بـه جدید مورد توجه قرار 
فهرسـت منابـع تحقیـق، بـه تفكیـك زبـان منابـع و به ترتیب حـروف الفبا در پایـان مقاله و به ایـن صورت 
، عنوان کتاب،  تنظیم شود: نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان، نام نویسنده/نویسندگان، سال انتشار اثر
. مثال: زرین کوب، عبدالحسین،1375، روزگاران  ، نام ناشر مصحح یا مترجم، شماره جلد، محل انتشار
(، ج 3، تهـران: انتشـارات سـخن. چنانچه منبع تحقیق، مقاله باشـد، به این  )از صفویـه تـا عصـر حاضـر
صورت عمل شود: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار مقاله، عنوان مقاله داخل گیومه، نام 

و نام خانوادگی مترجم )درخصوص مقاالت ترجمه ای(، نام نشریه، شماره نشریه. 
فقط منابع استفاده شده در متن تحقیق در فهرست منابع ارائه شوند. در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی 
و عربی وسپس منابع التین ذکر شود. معادل التین، اسامی خاص و اصطالحات و مفاهیم تخصصی، 
گویشی ناآشنا از نشانه های  در پاورقی هر صفحه آورده شود. در واج نویسی داده های مربوط به زبان و یا 

فونتیک استفاده شود. 
جـداول، تصاویـر و نمودارهـا در پایـان مقالـه و بـا ذکر مشـخصات و توضیحات و منبـع در زیر هر یک از 

آن ها آورده شـود.
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سخن سردبیر
در 13 مرداد 1285 برابر با 14 جمادی الثانی 1324 ه.ق فرمان تشكیل مجلس شورای ملی)فرمان 
مشـروطیت( از سـوی مظفرالدیـن شـاه قاجـار امضـا شـد. بـا امضـای ایـن فرمـان درخواسـت 
مشـروطه خواهان ایـران مبنـی بـر اسـتقرار حكومـت مشـروطه و ایجـاد مجلـس و مشـارکت مـردم 
گردیـد. ارتبـاط  در امـر حكومـت پذیرفتـه شـد و تحـول جدیـدی در تاریـخ معاصـر ایـران آغـاز 
که از زمان عباس میرزای ولیعهد، سـفر مأموران  کشـور  ایـران و اروپـا، اعـزام محصـل بـه خـارج از 
سیاسی چون مستشارالدوله، نگارش آثاری نظیر سیاحت نامه ابراهیم بیگ، نقش روحانیت و 
آموزه های ضد استبدادی، حوادث و تحوالت جهانی مانند پیروزی ژاپن در جنگ با روسیه 
در 1905 میـالدی و شـورش مـردم روسـیه علیـه دولـت تـزاری و ... در تغییـر و تحـول در افـكار 

ایرانیـان و مطالبـات آنـان نقش فراوانی داشـت.
و  مورخیـن  سـوی  از  آن  بررسـی  و  تحلیـل  و  فرمـان  ایـن  صـدور  بـه  منجـر  رویدادهـای  ثبـت 
روزنامه نـگاران داخلـی و خارجـی از روزهـای نخسـت شـكل گیری نهضـت مشـروطه خواهی 
کتاب تاریخ بیداری  مردم ایران در تهران و بعضی از شهرستان ها شروع شد. در میان این آثار 
کتاب چاپ شـده در مشـروطه مـورد توجه و  کرمانـی به عنوان اولین  ایرانیـان، اثـر ناظـم االسـالم 
، به شرح وقایع  کتاب به شیوه روز شمار گرفت. مؤلف  استفاده و استناد نویسندگان بعدی قرار 

سـال های 1322 تـا 1328 ه.ق پرداختـه اسـت. 
حضـور نویسـنده در بسـیاری از رویدادهـای مربـوط بـه ایـن زمـان و اسـتفاده از اسـناد دولتـی، 
نامه ها، تلگراف ها، روزنامه ها، امتیازنامه ها، عریضه ها، فتوی ها، این اثر را در ردیف آثار معتبر 
در شـناخت مشـروطیت ایران قرار داده اسـت. با این وجود هنوز سـنت تاریخ نگاری پیشین از 
کتاب به شكل سالنامه نگاری در آن مشاهده می شود. شاید به لحاظی بتوان  نظر قالب بندی 
کتاب اولین تجربه و تالش مورخین ایرانی در تاریخ نویسی نوین است. شیوه ای  که این  گفت 

گرفتن از روش سـنتی راه جدیدی در تاریخ نویسـی نوین یافته اسـت.  که با فاصله 
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کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، تلفیق خاطره نگاری و تاریخ نگاری اسـت. در  از شـاخصه های 
گیرد. تعلـق خاطر او به  گرایانـه ناظم االسـالم نیز نبایـد مورد غفلت قرار  ایـن میـان رویكـرد مـردم 
که تاریخ نویسی و خاطره نویسی معموًال به طبقات باال اختصاص  طبقات پایین در زمانه ای 

داشـت، قابل تأمل است. 
نـگاه نویسـنده تنهـا به مسـائل سیاسـی معطـوف نبوده، بلكـه در نوشـته های وی می تـوان با طرز 
معیشت مردم، باورها و فرهنگ رایج زمان نیز آشنا شد. بدون تردید اندیشه تاریخنگری ناظم 
گاهـی و علوم و دانش و اوضـاع و احوال زمانه او  گسـترش آ االسـالم متأثـر از اعتقـادات دینـی و 

بوده است. 



مواجهه شاه عباس اول صفوی با قدرت فزاینده قزلباش ها 

کناررودی1  قربانعلی 
تقی لطیفی شیردار2 

چکیده
گـذاری  وا بودنـد.  صفویـه  حكومـت  تثبیـت  و  تشـكیل  در  تأثیرگـذار  نیرویـی  قزلباش هـا 
آنـان  ابتـدا در قبـال خدمـات نظامـی  کـه در  قزلبـاش  بـه سـران طوایـف  ایـاالت  تدریجـی 
بـه  قزلباش هـا  کـرد.  آنـان  سرکشـی  خطـر  متوجـه  را  صفویـه  حكومـت  می گرفـت،  صـورت 
کارکـرد نظامـی بـه افزایـش قـدرت سیاسـی و اقتصـادی خـود پرداختنـد و  تدریـج بـا حفـظ 
تی را بـرای  ایـن امـر زمینـه مداخلـه در مسـائل سیاسـی را فراهـم نمـوده و در نتیجـه مشـكال
کردند.هـر چنـد حكومـت صفـوی از ابتـدا متوجـه تهدیـد افزایـش  حكومـت صفـوی ایجـاد 
نفـوذ قزلباش هـا شـده بـود، امـا تـا زمـان شـاه عبـاس )1038-996ه.ق( سیاسـت های اعمـال 
کاهـش نفـوذ و قـدرت آنـان نتیجـه ای در بـر نداشـت. شـاه عبـاس ضمـن درک  شـده جهـت 
کاهش و تضعیف قدرت سیاسـی و  نیـاز حكومـت بـه خدمـات نظامی قزلباش هـا، در صدد 
کتابخانه ای  اقتصـادی آنـان برآمـد. نوشـتار حاضر بر آن اسـت تا با رویكرد تاریخـی و روش 
کـه متكـی بـر متـون تاریخـی و تجزیـه و تحلیـل اطالعـات منابـع اسـت، بـه ایـن سـؤال پاسـخ 

کاهـش داد«؟ کـه »شـاه عبـاس بـا چـه تدابیـری قـدرت فزاینـده قزلباش هـا را  دهـد 

کلیدی:  واژ گان 
صفویه، قزلباش، حكومت های محلی، نیروهای نظامی، بی ثباتی سیاسی

gh.k.edu@ gmail.com  1.  استادیار و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
2. استادیار و عضو هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر

t.latifi2016@gmail.com 
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مقدمه 

که تثبیت و تداوم حكومت صفوی، تنها مدیون قزلباش ها نبود، اما نمی توان نقش  با وجودی 
کرد. پرداختن به موضوع قزلباش ها در دورۀ صفویه  مهم و اساسی آنان را در دورۀ مذکور انكار 
گروه یكی از عناصر اصلی تشكیل حكومت صفوی  که این  از دو جنبه اهمیت دارد: اول این 
که تا زمان شاه عباس اول، تمامی فرماندهان و لشكریان از میان ترکمانان و  بودند و دیگر این 
که عالی ترین مقامات اداری  قبایل قزلباش انتخاب می شدند. با این وجود این بدان معنا نبود 

و حتی نظامی نیز در دست آنان باشد.
طوایف قزلباش به عنوان عناصر اصلی و شكل دهندۀ دولت صفوی، وابسته به ترکان آناطولی 
کـه مناسـباتی بـا ترکمانـان آق قویونلـو نداشـتند، بلكـه جمعیتـی از تـرکان مرکـز و جنـوب  بودنـد 
که به نام قزلباش و با اعتقادات شیعی در عرصه قدرت یابی حكومت صفویه  آناطولی بودند 
، 1371: 7(. این قبایل هم در سپاه عثمانی هم در سپاه صفوی می جنگیدند  ظاهر شدند )سومر
ثی، 1387: 103(. عالقه افراطی  کننده نیروی نظامی هر دو طرف بودند )ثال و در اصل تأمین 
قزلباش ها به شاهان صفوی و ایران، همواره بدقت از طرف عثمانی ها مورد توجه قرار می گرفت 
گاه از طرف قزلباش ها صورت می گرفت، اتخاذ تدابیری علیه  که  و برای سرکوب شورش هایی 

گلپنارلی، بی تا: 172(. آنان را از طرف عثمانی، ضروری می کرد )
پـس از تشـكیل حكومـت صفویـه، قزلباش هـا آرام آرام مأموریت هـای سیاسـی یافتنـد و در مقام 
رسـالت و سـفارت خدمـات قابـل توجهـی از خـود نشـان دادنـد )ترکمـان، 1382: 1/247(.

طوایـف مختلـف قزلبـاش رفته رفته غیر از مناصب باالی نظامـی، با افزایش قدرت اقتصادی، 
کانونی بزرگ برای  گاه به عنوان  به نفوذ در مسائل سیاسی پرداختند و برخی از طوایف آنان، 

تصمیم گیری هـای سیاسـی تبدیل شـدند. 
کرد. دورۀ نخسـت از  حضور و نقش تأثیرگذار قزلباش ها در ایران را می توان به دو دوره تقسـیم 
تاجگذاری شاه اسماعیل )930-907ه.ق( تا آغاز حكومت شاه عباس )1038-996ه.ق( را 
در بر می گیرد. در این زمان آنان از نیروی نظامی و وفادار به شاه، به موقعیتی برتر دست یافتند 
کشـتارهای وسـیعی در شـهرهای ایـران دسـت می زدنـد و  گاه در حیـن عملیـات جنگـی، بـه  کـه 
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پیامدهای اجتماعی زیادی در مناطق فتح شده برجای می گذاشتند )ترکمان، 1382: 1/32(. 
آنـان همچنیـن بـا خـالء قدرت مرکـزی و با اختالفات ایلی خود، زمینه های بی ثباتی سیاسـی را 
فراهـم می آوردنـد. افزایـش قـدرت قزلباش ها در دورۀ صفویه، متناسـب با ضعف یا قدرت شـاه 
متغیر بود. اوج دخالت های سیاسی آنان در مسائل داخلی حكومت زمانی خود را بیشتر نشان 
که پادشاهی ضعیف به لحاظ عملكرد و ویژگی های شخصیتی بر مسند حكمرانی قرار  می داد 
که غیر از حفاظت از مرزهای »ممالک محروسه« و خدمات  می گرفت. در چنین شرایطی بود 
گسترش می یافت. در برخی از  نظامی، حیطۀ نفوذ قزلباش ها، با دخالت در مسائل سیاسی نیز 

، عملكرد نادرست شاه در منازعات میان قبایل قزلباش، مزید بر علت بود.  موارد نیز
دورۀ دوم با حكومت شاه عباس یكم شروع و تا سقوط اصفهان به دست افغان ها )1135ه.ق( 
کامـل  را شـامل می شـود. در ایـن زمـان، حكومـت صفویـه بویـژه شـاه عبـاس اول بـدون حـذف 
کاهـش قـدرت نظامی، سیاسـی و  آنـان، بـا بكارگیـری شـیوه های مختلـف، اقداماتـی در جهـت 

اقتصـادی آنان انجـام می دهد.  
کنون چندین مقاله مستقل دربارۀ آنان  نظر به تأثیر و اهمیت نقش قزلباش ها در دوره صفویه، تا
گرفته اسـت. برخی از آنان به ریشـۀ پیدایش قزلباش ها و اعتقادات آنان پرداخته اند.  صورت 
کرد. بهره گیری مؤلف از  گلپنارلی اشاره  از جمله آن ها می توان به مقاله »قزلباش« از عبدالباقی 
اسناد و آرشیو نخست وزیری ترکیه، به غنای این اثر افزوده است.» نقش طایفه تكلو در تثبیت 
و تضعیف دولت صفوی تا پایان دوره شـاه عباس« عنوان مقاله ای از عباس سـرافرازی اسـت 
که با معطوف شدن به طایفه تكلو، به عملكرد آنان پرداخته است. رامین یلفانی در مقاله »بر 
آمدن و افول قزلباش ها در عصر صفویه« به اوج و حضیض طبقه قزلباش ها از منظر اقتصادی 
کـرده اسـت. سـید احمـد عقیلـی نیـز در نوشـتار خـود تحـت عنـوان » تحلیـل عملكـرد  توجـه 
کـه قزلباش هـا تـا آخـر حكومت  قزلباش هـا قبـل و بعـد از تشـكیل دولـت صفـوی« معتقـد اسـت 
صفوی به عنوان نخبگان فعال حضور داشـتند، اما نقش درجه اولی خود را از دسـت دادند.
که »شـاه عباس با چه تدابیـری قدرت  نوشـتار حاضـردر تـالش اسـت بـه این سـؤال پاسـخ دهد 
که شـاه عباس به  کاهش داد«؟ پرسـش مذکور بر این فرضیه اسـتوار اسـت  فزاینده قزلباش ها را 
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کامل با توانمندی های اقتصادی  که قدرت نظامی و سیاسی آنان، پیوندی  خوبی واقف بود 
کرد با رونـدی آرام و بهره گیری از تدابیر  کامـل آنان، تالش  آنـان دارد، لـذا بـا اجتنـاب از حـذف 

کاهش قـدرت قزلباش ها بپردازد.  سیاسـی و اقتصـادی و نظامی، به 

قزلباش ها پیش از شاه عباس اول

حكومت صفوی از ابتدای شكل گیری خود از قدرت نظامی و نیروی انسانی طوایف قزلباش 
کوتاهی نقـش و اهمیت  در جهـت تثبیـت و تحكیـم قـدرت خـود اسـتفاده نمود. امـا به فاصله 
گرفـت و بـه تدریـج از قـدرت آنـان  نیـروی قزلبـاش از سـوی شـاهان صفـوی مـورد تردیـد قـرار 
که  کاسـته شـد.در ابتـدای شـكل گیری صفویـه، تـالش بـرای بـه قـدرت رسـاندن اسـماعیل میـرزا 
از نـگاه قزلباش هـا شـخصیتی متفـاوت و برتـر نسـبت بـه یـک پادشـاه معمولـی داشـت، بعنوان 
کرده بود، اما رفته رفته با تثبیت  هدفی مشترک، قبایل مختلف قزلباش را به یكدیگر نزدیک 
کانون قـدرت، موجب اختالف  وتحكیـم حكومـت و تـالش قزلباش هـا بـرای نزدیک شـدن به 
کـه قزلباش هـا از ابتـدا  بیـن طوایـف مختلـف قزلبـاش شـد.البته برخـی بـر ایـن اعتقـاد هسـتند 
گروهی همگن نبودند و به صورت چادرنشینی در بخش های وسیعی از آناطولی، شمال سوریه 
و شـمال غـرب ایـران زندگـی می کردندآنـان در دوره شـاه اسـماعیل از مناطـق مختلـف بـه ایـران 
کردند )مورتون، 1385: 137(. یكی از این طوایف قدرتمند و با نفوذ و مورد اعتماد  مهاجرت 
در ابتدای حكومت صفوی، طایفه استاجلو بود. شاه اسماعیل ، برادران و رقبای سیاسی خود 
را با بهره گیری از همین طایفه از میان برداشته بود. پس از تشكیل حكومت صفوی این طایفه 
به دو دلیل اعتبار خود را از دسـت داد. یكی سیاسـت شـاه اسـماعیل و دیگری رقابت سیاسـی 
گردید.  آنان با دیگر طوایف قزلباش بود. رقابت بین قزلباش هامنجر به دسته بندی سیاسیآنان 
 :1371 ، که ترکمان ها با تكلوها و اسـتاجلوها با شـاملوها متحد شـدند )سـومر در همین زمان بود 
که میان  143(. بـه نظـر می رسـد شـاه اسـماعیل بـا اعتبار دادن دوباره به اسـتاجلوها مصمـم بود 

چهـار طایفـۀ متنفذ قزلباش موازنه ای برقرار سـازد. 
یكی از علل بروز منازعات و درگیری های خونین میان طوایف قزلباش، از بین رفتن انگیزه های 
گرفتـن قـدرت بـود. جنگ هـای طوالنـی بـرای بـه  کسـب منافـع و بـه دسـت  مشـترک سیاسـی و 
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گاه پـس از مـرگ پادشـاه نیـز خـود را نشـان  سـلطنت رسـاندن فـرد مـورد نظـر بـرای پادشـاهی، 
که هفت سال پس  می داد. اختالفات میان طوایف قزلباش در زمان شاه اسماعیل موجب شد 
گیرد  گرفتـه و بـه یک ایرانـی تعلق  از شـروع حكومـت صفویـه، منصـب مهـم وکیـل از قزلباش هـا 

)متـی، 1393: 48(. 
اولیـن اختـالف جـدی و افزایـش نفـوذ قزلباش هـا در امـور سیاسـی و فراتـر رفتن آنـان از وظایف 
نظامی خود،در آغاز حكومت شاه تهماسب آشكار شد. در این زمان هر یک از قبایل قزلباش 
ک وسیعی داشتند و استاجلوها به دلیل امرای بیشتر و پست های مهم  در نقاطی از ایران امال
کـه در سـال ها ی اولیـه حكومتـش تحـت  کشـوری در رأس سـایر قبایـل قـرار داشـتند. تهماسـب 
قیمومیـت برخـی از امـرای قزلبـاش قـرار داشـت، فاقـد اقتـدار سیاسـی الزم بـود و قدرت طلبـی 
گسـیختۀ آنـان، در رأس مشـكالت حكومـت قـرار داشـت.  قزلباش هـا و نظـام قبیلگـی لجـام 
مصادف شـدن درگیری های قزلباش ها با تهاجمات خارجی، مشـكالت را پیچیده تر می کرد. 
اختالف میان طوایف قزلباش، به منازعات بین قبایل محدود نشد و خودسری برخی طوایف 

گاه بـه شـورش علیـه حكومت و حتی شـاه انجامید.
بی ثباتـی ناشـی از عملكـرد قزلباش هـا از هنـگام جلـوس تهماسـب بـه تخـت سـلطنت و پس از 
مرگ وی ادامه داشت. اختالف بین روملوها و تكلوها بر سر امر وکالت، زمینه  را برای منازعات 
کرد. در نتیجۀ این درگیری ها بسـیاری از مردم به قتل رسـیدند و برخی از امرای  داخلی فراهم 
که همچنان در صدد انتقام از روملوها بودند، به مظفر سلطان، والی رشت  استاجلو در حالی 
پناه بردند )ترکمان، 1382: 47(. پناهنده شـدن سـران اسـتاجلو موجب بدبینی شـاه نسـبت به 
گیالن شد. نمونه دیگر از اختالفات شورش طایفه شاملو درسال 932هـ  حكومت های محلی 
کـه ناشـی از مسـائل اقتصـادی بـود، منجـر بـه قتـل خواجـه حبیـب اهلل  ق اسـت. ایـن شـورش 

سـاوجی شـد )واله اصفهانی، 1372: 341(.
کوتـاه مـدت اسـماعیل میـرزا، افزایش اختالف بین امـرای قزلباش بود،  کار آمـدن  از نتایـج روی 
که ترکمانان و تكلوها به علت حمایت از اسماعیل میرزا، بسیاری از امرای استاجلو و شاملو  چرا 
گرفتن از  که با فاصله  کشـور در صدد برآمدند  را به قتل رسـاندند. آنان با درک شـرایط بحرانی 
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کنند. اقدام قزلباش ها در این زمان،  اختالفات سـابق، سـلطان محمد را به پادشـاهی انتخاب 
اولیـن دخالـت سیاسـی آنـان پـس از مرگ اسـماعیل میـرزا بود )وحیـد قزوینـی،1383 : 83(. هر 
چند سـلطان محمد در ابتدا تمایلی به این موضوع نداشـت )افوشـته ای نطنزی،1373 : 62(. 
برخـورد شـاه سـلطان محمـد خدابنـده در جانبـداری و حمایت از امرای تكلـو و ترکمان، زمینه 
کـه ربـوده شـدن تهماسـب میـرزا را بـه او نسـبت  کـرد تـا جایـی  فتنـه و آشـوب بیش تـری را فراهـم 
دادند )ترکمان، 1382: 1/331(. ضعف سلطان محمد خدابنده در امور سیاسی، موجب نفوذ 
ملكـه ودر نتیجـه شـورش طوایـف قزلبـاش شـد. شـكاف و درگیـری بیـن اسـتاجلوها، شـاملوها و 
کـه نزاع و دسیسـه های امرای  گرفـت، تا جایی  طوایـف تكلـو و ترکمانـان بیـش از پیـش شـدت 
گذشـته را مشـخصۀ اصلی حكومت سـلطان محمد،  قزلبـاش و شـكل گیری مجـدد اختالفـات 
دانسـته اند )سـرافرازی، 1380: 126(. فرمان شـاه مبنی بر محافظت خزانه بدسـت اسـتاجلوها 
و مخالفـت طایفـۀ ترکمـان بـا آنـان در سـال 985ه.ق، اختالفـات و منازعـات درونـی را بیش تـر 
کرد )قمی، 1363: 72(. به لحاظ اجتماعی نیز تهاجمات عثمانی به ایران به ویژه تكاپوهای 
نظامی آنان در شیروان و تعدیات قزلباش ها در آن نواحی، مردم را آزرده و تنها پناه را در توسل 
کردند )ترکمان،  بـه قـدرت عثمانـی یافتنـد و آن ها را به تصرف نواحی مختلف ایـران تحریک 
، عازم فتح  که ازبكان نیز با تصرف شهرهای اسفراین، سبزوار و نیشابور 1382: 231(. ضمن آن 
مشـهد شـدند و در نامـه ای بـه عثمانـی، آنـان را نیـز بـه حملـه بـه ایـران تشـویق می کردنـد )قمی، 

 .)673-678-679  :1363
ملكـه تـالش داشـت بـرای جلوگیـری از قـدرت قزلباش هـا، عبـاس میـرزا را از هـرات بـه پایتخـت 
، نگـران تجمـع امـرای شـاملو و  کـه امـرای قزلبـاش در دربـار کنـد، ایـن در حالـی بـود  منتقـل 
گرفتاری های  قدرت یابـی آنـان در خراسـان بـه بهانـۀ حمایت از عباس میـرزا بودند. همزمان بـا 
حكومت صفویه در مازندران، دو دستگی طوایف قزلباش در خراسان و نگرانی امرای قزلباش 
از نفوذ روزافزون ملكه، اوضاع سیاسی در دیگر نواحی ایران نیز بی ثبات بود و این آشفتگی ها 
کم کاشان  مصادف با اعتراض برخی از اهالی کاشان از شیوۀ حكومت محمدخان ترکمان، حا
شـد )قمـی، 1363: 697-2/696(. اقـدام ملكـه در تغییـر تیـول او بی جـواب نماند. قزلباش ها 
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کاهش  گرفتـن از اختالفـات پیشـین و بـرای حفـظ منافـع خـود، در صـدد راهی بـرای  بـا فاصلـه 
کاشـان بـه فرمـان ملكـه، فرصتـی  قـدرت ملكـه برآمدنـد. عـزل محمدخـان ترکمـان از حكومـت 
کرد )واله اصفهانـی، 1372: 573-572(. امرای  مغتنـم بـرای مخالفـت قزلباش ها با او را فراهم 
کـه ملكـه را سـدی در راه نفـوذ سیاسـی و اقتـدار نظامـی خـود می دیدند، تنهـا راه چاره  قزلبـاش 
را قتل او دانسـتند )اسـترآبادی، 1366: 110(.دسـتاویز آنان در این اقدام، بذل و بخشـش های 
کـه ثروت دربار از طریـق او به مازندران  کردند  ملكـه نسـبت بـه اهالـی مازندران بود، آنان شـایع 

منتقـل شـده اسـت )واله اصفهانـی، 1372: 587(. 
بـا قتـل ملكـه، امـوال او و اطرافیانـش بـه دسـت قزلباش هـا مصـادره شـد.در اثـر اقدامـات آن ها، 
امنیـت اجتماعـی در شـهرها از بیـن رفـت )والـه اصفهانـی، 1372: 592، ترکمـان، 1382: 251؛ 
قمی، 1363: 699-698(. قتل ملكه بدنبال توطئۀ امرای قزلباش، حكایت از بی قدرتی شاه 
سـلطان محمد و افزایش قدرت قزلباش ها داشـت. این ضعف، با تصمیم شـاه مبنی بر سـپردن 
کرد. در  ، محمدخان ترکمان، بیش تر خود را آشـكار  کم سـابق این شـهر کاشـان به حا حكومت 
عین حال، بهره گیری شاه از قدرت قزلباش ها در سرکوب شورش اسماعیل های دروغین، بیانگر 
 ، گفتار که نه در  کردند  ضرورت وجود قزلباش ها برای حكومت صفویه بود و قزلباش ها اثبات 

، نیرویی وفادار به شـاه هسـتند.  بلكه در عمل نیز
کاشان به محمدخان ترکمان )قمی، همان: 2/699( عمًال در برابر  شاه سلطان محمد با سپردن 
کـرد و نفوذ سیاسـی آنـان را افزایش داد. مـرگ ملكه، فرصت جدیدی  قزلباش هـا عقـب نشـینی 
 ، کرد )قمی، 1363: 2/704(. طوایف شـاملو و اسـتاجلو برای ادامۀ منازعات قزلباش ها ایجاد 
کـه بیشـتر آنـان را امـرای تكلـو و ترکمـان تشـكیل مـی داد،  در صـدد نافرمانـی از ارکان حكومـت 
برآمدنـد )ترکمـان، 1382: 247(. اساسـی ترین مشـكل حكومـت شـاه سـلطان محمد خدابنده 
کردها در سال 987ه.ق علیه حكومت صفوی با حمایت دولت عثمانی  در این زمان، اقدام 
که ازبک ها نیز مناطقی از شمال شرقی ایران را به تسخیر خود درآورده بودند،  بود، ضمن این 
لـذا حكومـت صفـوی بـه منظـور ایجـاد ثبـات سیاسـی، برخـی از امـرای شـاملو و اسـتاجلو را بـه 
کـرد) ترکمـان، 1382: 1/252(. هجوم عثمانی به  حكومـت برخـی از مناطـق خراسـان انتخـاب 
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گرفته شـدند.  کودکان به اسـارت  کرد. بسـیاری از زنان و  شـیروان و قراباغ خسـارات زیادی وارد 
ک شـدند و در آذربایجـان، قرابـاغ، عراق و  کمبـود نـان هال همچنیـن بسـیاری از مـردم بـه دلیـل 
گیـالن مـردم بـه سـختی افتادنـد )ترکمـان، همـان: 1/254(. بی نتیجـه مانـدن تالش هـای  حتـی 
نظامی امیرخان ترکمان، دستاویزی جدید برای طایفۀ شاملو و استاجلو برای طرح اختالفات 

کرد )وحید قزوینـی، 1383 : 89(. جدیـد فراهـم 
کرده  که سلسـله مراتب قدرت را قبل از قدرت یابی شـاه سـلطان محمد خدابنده طی  امیرخان 
گرفتـن بـر حكومـت آذربایجـان، بـه اوج قدرت خود رسـید.  بـود، در زمـان پادشـاهی وی، بـا قـرار 
کـه  نزدیكـی او بـه دربـار و اعتمـاد بیـش از انـدازۀ دربـار بـه او و همچنیـن برخـی از اقدامـات وی 
با روحیات سـرکش قزلباش ها سـازگار نبود، سـرانجام وی را مورد رشـک و حسـادت سـران قبایل 
استاجلو و شاملو قرار داد و در نتیجه در پی جلب نظر حمزه میرزا و به دنبال برخی از اقدامات 
مبهم و پرسش برانگیز امیرخان، قزلباش ها او را به قهقهه بردند و بعد از ضبط دارایی و اموالش 
در همانجا وی را به قتل رساندند. مرگ او آذربایجان را در برابر تهاجم عثمانی ها آسیب پذیرتر 
کرد و سر آغاز تحریكات داخلی از سوی سران طوایف تكلو و ترکمان علیه شاملوها و استاجلوها 
کاهش اعتبار طایفه اسـتاجلو و شـاملو  شـد. سـرو سـامان دادن به اوضاع شـیروان بهانه ای برای 
کار به تسـویه حسـاب های شـخصی نیز رسـید )ترکمان، 1382: 1/258(. در  شـد و در این میان 
جنگ شـیروان امرای قزلباش به دلیل بروز اختالفات، قادر به دفع تهاجم عثمانی ها و تصرف 
کندگی طایفه اسـتاجلو شـد و امرای  شـیروان نشـدند. مـرگ پیـره محمـد اسـتاجلو نیـز موجب پرا
کـردن این طایفه می کوشـیدند. این مسـأله درگیـری و اختالف  قزلبـاش ترکمـان نیـز در بی اعتبـار 

کرد )ترکمـان: 1382: 1/263؛ وحید قزوینـی، 1383: 92(. امـرای تكلـو را بـا آنان بیش تر 
قوای ایران در برابر سپاه عثمانی شكست خورد و این شكست مقدمه ای برای از دست رفتن 
کشـور  سراسـر قفقـاز و قسـمت بزرگـی از آذربایجـان شـد. شـاه سـلطان محمـد در عمـل از اداره 
کنتـرل  کارآمـد، از امـور اداری و  ناتـوان و حمـزه میـرزا بـه دلیـل برخـوردار نبـودن از تجربـه ای نا
کشـور غافـل بـود. بـا ایـن حـال وی بـا درک صحیحـی از خطرقدرت گیـری قزلباش هـا  سیاسـی 
تالش های نافرجامی برای ممانعت از افزایش نفوذ آنان داشـت، اّما سـرانجام خود نیز قربانی 
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« شـد. توطئـه و خـود سـری »مردان شمشـیر

قزلباش ها در زمان شاه عباس

پـس از مـرگ حمـزه میـرزا بیش تـر قبایـل قزلبـاش، صـالح را در اطاعـت از عبـاس میـرزا دیدنـد و 
در سـال 989ه.ق او را رسـمًا به عنوان پادشـاه برگزیدند )وحید قزوینی، 1383: 96(. در سـال 
992ه.ق، اختـالف امـرای قزلبـاش شـاملو، اسـتاجلو و ترکمـان بـر سـر جانشـینی بیشـتر شـد و تـا 
گروه به ترتیب طرفداران قدرت یابی عباس میرزا در خراسـان و  شـش سـال ادامه یافت. این دو 
سـلطان حمزه میرزا در پایتخت بودند. در جریان این سـتیزه جویی ها، بسـیاری از افراد طایفۀ 
ک و یا مجبور به ترک محل زندگی خود شـدند و اختالف قزلباش ها به  شـاملو و اسـتاجلو هال

کرد )قمـی، 1363: 2/763(. مـردم و سـایر طوایـف نیز سـرایت 
کردهـا دل نگرانی هـای جدیـدی بـرای حكومـت صفـوی و موقعیـت آنـان محسـوب  شـورش 
کاری آنان موجب خسـارت اقتصادی فراوانی به مردم شـد و به قتل  می شـد. شـورش و خراب 
کشتار تعداد زیادی از شورشگران انجامید )همان: 775-774(. خبر حمله عثمان پاشا به  و 
کرد )واله اصفهانی، 1372: 681-682(.  آذربایجان نیز خطر تحرکات نظامی آنان را جدی تر 
در ایـن میـان قزلباش هـا در بحرانی تریـن شـرایط، همچنـان اختالفـات خـود را از یـاد نبردنـد، تا 
که در برخورد با تهاجم عثمانی ها نیز اختالف نظر جدی با یكدیگر داشتند و در این  جایی 
کارشـكنی های زیـادی از خود نشـان دادند )ترکمـان، 1382:  جریـان، طوایـف تلكـو و ترکمـان، 

.)1/307-309
با بروز اختالف بین قزلباش ها، مردم با ناامید شدن از کمک آنان و به دلیل ترس از آسیب های 
کنند )قمی،  گرفتند با ارسـال نماینده ای به عثمان پاشـا، اظهار اطاعت  این حمالت، تصمیم 
1363: 2/785(. در نتیجه اهالی تبریز به بهانۀ تبانی با عثمانی، قتل عام شدند )قمی، همان: 
784(. اختـالف دو طایفـه شـاملو و اسـتاجلو در سـال994ه.ق بـه جنـگ ختـم شـد )قمـی، 
که پناهنده شـدن برخی از امرای افشـار به عثمانی، شـرایط  همان: 796-795 /2(. ضمن این 
کنـش دیگـر امـرای قزلبـاش بـه ایـن رویـداد، مصادره  کـرد )افوشـته ای، 1373: 177(. وا را بدتـر 
اموال پناهندگان و غارت خانه های آنان بود. در این میان، امرای تكلو و ترکمان نیز دسـت به 
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شـورش زدنـد )ترکمـان، 1382: 1/322(. آنـان بـه خیال به قدرت رسـاندن تهماسـب میرزا، عازم 
جنـگ با حمزه میرزا شـدند )وحید قزوینـی، 1383: 101(. 

، بیانگـر اوج اختـالف تكلوهـا بـا خانـدان  کشـته شـدن حمـزه میـرزا بدنبـال توطئـۀ امـرای تكلـو
کـه در حـدود اصفهـان مسـكن داشـتند بـا اتحـاد  صفـوی بـود. امـرای قبایـل ارشـلو و افشـار نیـز 
بـا بكتـاش خـان، بـا جانشـینی ابوطالـب میـرزا مخالفـت می کردنـد )افوشـته ای، 1373: 230(. 
امـا عبـاس میـرزا نـه تنهـا از حمایـت طوایـف متنفـذ قزلبـاش برخـوردار بـود، بلكه حـكام ایاالت 
گـردن نهادند و مابقی  کـه از طایفـه افشـار بودند، به اطاعـت از او  کرمـان  پهنـاوری چـون یـزد و 
گیلویه حكومت داشتند نیز به پیروی  کوه  که در حدود مناطقی چون اصفهان و  طایفه افشار 

از آنـان بـه حمایـت از عبـاس میـرزا پرداختند.
عبـاس میـرزا در زمـان حكومـت پـدرش شـاه سـلطان محمد خدابنـده، با حمایـت قزلباش ها به 
کـرده بـود. پـس از مـرگ حمـزه میـرزا،  مـدت هفـت سـال و نیـم، رسـمًا در خراسـان تاجگـذاری 
کناری  گرفت. بر  کرد و در سـال 996ه.ق، در قزوین رسـمًا حكومت را به دسـت  عزم پایتخت 
کرد.  مسالمت آمیز شاه سلطان محمد از سلطنت، تثبیت پایه های قدرت شاه عباس را هموارتر 
وی قبل از به قدرت رسـیدن از نزدیک شـاهد خودسـری امرای قزلباش در عرصه سیاسـی بود. 
که دست یابی به قدرت و سلطنت خویش را مدیون سرداران مقتدر و صاحب نفوذ قزلباش  او 
می دید، از همان آغاز وجود آنان را مانع اسـتقالل سـلطنت و حكومت مطلق می دانسـت. لذا 
کردن  کاهـش قـدرت قزلباش هـا از طریق جایگزیـن  کـرد بـا  بعـد از تثبیـت قـدرت خـود، تـالش 
کم نفوذ در مسـائل سیاسـی، دسـت قزلباش ها را از مسـائل  مردانی قدرتمند در امور نظامی، اما 
کردن دسـت آنان از منافع اقتصادی بود. او به تدریج  کوتاه  کار  کند. الزمه این  کوتاه  سیاسـی 
کـه بـرای ایجـاد ثبـات  کـه بـه خوبـی واقـف بـود  توانسـت مانـع خـود سـری های آنـان شـود، چـرا 
سیاسـی و اجتماعـی و رفـع بحـران هـای داخلـی و خارجـی بی نیـاز از خدمـات نظامـی آنـان 
که سـلجوقیان در زمان ملكشـاه در  کامل آنان مبادرت نكرد و اشـتباهی  نیسـت. وی به حذف 
مورد امرای نظامی خود و حذف آنان )بنداری، 1356: 80( مرتكب شده بودند را تكرار نكرد.

در زمـان شـاه عبـاس مهم تریـن قبایـل قزلبـاش را روملوهـا، اسـتاجلوها، تكلوهـا، طوایـف شـاملو، 
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ذوالقدرهـا، ترکمانـان، قاجارهـا و افشـارها تشـكیل می دادنـد. ایـن قبایل از جمله قبایـل بزرگ و 
که برخی از آنان در دوره های قبل از شـاه عباس در مسـائل سیاسـی و  شـناخته شـده ای بودند 
که  کوچكـی بودند  ایجـاد بحران هـای داخلـی نقـش برجسـته ای داشـتند، امـا قرامانلوها طایفۀ 
برخـی از افـراد آن در ایـن زمـان، بـه جایـگاه باالیـی دسـت یافتنـد )ترکمـان، 1382: 2/574(. 
کـه بعدها با دسـتور شـاه به قتل  فرهادخـان قرامانلـو، سـرداری معتبـر از ایـن طایفـه نـزد شـاه بـود 
گیـالن، خدمات قابل توجهی به شـاه  کنـار قرامانلوهـا در ماجـرای فتـح  رسـید. چپنی هـا نیـز در 
کـرده بودنـد )ترکمـان، 1382: 797- کمـک  داشـتند و در ماجـرای فتـح قلعـۀ َدم َدم بـه شـاه 

 .)2/514
گـزارش خـود از قزلباش هـا بعنـوان طبقـه ای نظامـی و نجیـب یـاد می کنـد و آنـان را  دالوالـه در 
کان آنـان در  کـه عنـوان قزلباشـی را بـه ارث بـرده بودنـد و نیـا کسـانی  بـر دو نـوع می دانـد. یكـی 
کردند. این دسـته از قزلباش ها، عنوان قزلباشـی را تا پایان  خدمت شـاه اسـماعیل خدمت می 
گروه دیگر  عمر خود همراه داشـتند و در بین قوای نظامی از جایگاه خاصی برخوردار بودند. 
که از طرف شاه عباس به دریافت این عنوان مفتخر شده بودند  کسانی می داند  از قزلباش ها را 
که از ملیت های مختلف به خدمت شاه درآمده بودند و با دست برداشتن از  و تمام غالمانی 
آئین خود، به مذهب شیعه درآمدند در زمره این ردیف از قزلباش ها معرفی می کند.او همچنین 
که در خدمت شـاه بودند، داده می شـد  که مقام قزلباشـی، به خارجیانی  خاطر نشـان می کند 
گرچـه ایـن مـورد از مـوارد بسـیار نـادر  و تـاج قزلباشـی بـه نشـانۀ افتخـار بـه آن هـا هدیـه می شـد، ا
که به درخواست خود، به این مقام رسید  بود. »دون روبرتو شرلی« از جمله افراد انگلیسی بود 
)دالوالـه، 1384: 44-42(. اصطـالح »سـرزمین قزلبـاش« بـرای ایـران، از وفـور قزلباش ها در این 

زمـان خبر می داد )همـان: 45-50(. 

سیاست شاه عباس در کاهش قدرت قزلباش ها 

کـرد. در سـال های  کاهـش قـدرت قزلباش هـا  شـاه عبـاس اول در رونـدی تدریجـی، اقـدام بـه 
کاهش قدرت نظامی و سیاسـی  کـرد. او برای  اولیـۀ قدرت یابـی خـود، ترکمانـان را خلـع قـدرت 
کـرد. اولیـن بهره بـرداری شـاه از ایـن نیـروی  قزلباش هـا، ابتـدا سـپاهی بـه نـام شاهسـون را ایجـاد 
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کـه اولیـن اعتراضـات بـه  جدیـد، در ماجـرای قتـل برخـی از امـرا در پایتخـت رخ داد، زمانـی 
تصمیم شـاه مبنی بر قتل برخی از امرای قزلباش، به مدد نیروی شاهسـون در هم شكسـته شـد 
کـردن  )افوشـته ای، 1373: 273(. شـاه پـس از حـذف برخـی از مخالفـان خـود، بـه محـدود 
که از ابتدای تشكیل حكومت شروع  اختیارات نظامی و سیاسی قزلباش ها پرداخت. نفوذی 
کـه  کـرده بـود. او بـه خوبـی می دانسـت  شـده بـود و در زمـان شـاه عبـاس دامنـۀ بیش تـری پیـدا 
اقتدار آنان، پیوندی غیرقابل انكار با توانمندی اقتصادی آنان دارد. پس از جریان قتل حمزه 
گروه از طوایف بزرگ و معتبر قزلباش ها یعنی شاملوها و استاجلوها،  میرزا و درگیری مستقیم دو 
کردند و مدعی جانشینی ابوطالب میرزا،  که برخی قزلباش ها آن را هدایت می  ابتدا با جریانی 
کـرد و ادعـای آنـان را در هم شكسـت )افوشـته ای، 1373:  کوچـک شـاه بودنـد، برخـورد  بـرادر 

.)277-278
در مرحلـۀ بعـدی از اختـالف موجـود بین امرای قزلباش و مرشـد قلی خان شـاملو بهـره برد )قمی، 
1363: 874-873-872 ؛ وحید قزوینی،1383 : 106(. طایفه شاملو در زمره بزرگ ترین طایفه 
قزلبـاش در میـان طوایـف قزلبـاش و مطیع ترین آنان به شـمار می رفتنـد )ترکمـان، 1382: 138(. با 
که این طایفه  گرفت  توجه به تعداد شـاملوها در اواخر حكومت شـاه تهماسـب، می توان نتیجه 
که شـاملوها فقـط در اوایل  همچـون تكلوهـا نفـوذ چندانـی در آن دوره نداشـتند. به نظر می رسـد 
 .(James Reid.2000: 23) حكومـت صفـوی نسـبت به دیگر طوایف قزلبـاش، میانه روتـر بودنـد
گاهی از تنفر شاه نسبت به مرشد قلی خان، حرکت خود علیه او را نوعی عصیان  قبایل قزلباش با آ
تلقی نمی کردند و انتظار داشتند در این ماجرا از حمایت کامل شاه برخوردار شوند.تصوری که با 
کام ماند )ترکمان، 1382: 382-381(. شاه عباس با عدم حمایت خودسرانۀ امرا  سیاست شاه نا
کانون های قدرت قزلباش ها را از درون ضعیف و از میان بردارد، چرا  کرد تا  در این جریان، تالش 

که هنوز در آغاز راه بود و به خدمات نظامی آنان نیاز اساسی داشت.
گیالن  که به  ک کسانی پرداخت  شورش امرا به شدت سرکوب و حكومت به ضبط اموال و امال
پناهنـده شـده بودنـد )ترکمـان، 1382: 385-384(. در ایـن ماجـرا بسـیاری از امـرای قزلبـاش 
کـه شـاه عبـاس، اقتـدار سیاسـی خـود را بـدون حضـور  کشـته شـدند و در سـال 997ه.ق، زمانـی 
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مرشد قلی خان امكان پذیر دید، او را نیز از میان برداشت. در این ماجرا نقش استاجلوها علیه 
طوایـف شـاملو مشـهود بـود )ترکمـان، 1382: 2/400؛ افوشـته ای، 1373: 307-308-338(. 
مـرگ مرشـد قلی خـان شـروع تـازه ای در اختالفـات قزلباش هـا بـود. درگیـری بیـن سـران قزلباش، 
مصـادف بـا تجدیـد حمـالت عثمانی هـا بـه قرابـاغ شـد و شـورش امـرای طایفـۀ قاجـار زنـگ 
خطری برای شـاه بود )وحید قزوینی، 1383: 108-107(. به نظر می رسـد شـاه عباس با درک 
، در سال 998ه.ق، شرایط صلح با عثمانی را پذیرفت تا از طرفی امكان مهار امرای  این خطر

قزلباش را یافته باشـد و هم به حمالت ازبكان به مشـهد پاسـخ دهد.
پـس از قتـل مرشـد قلی خـان، بـرادر او، ابراهیـم خـان نیـز از حكومـت مشـهد عزل شـد )ترکمان، 
1382: 402-2/401(. بـا عـزل ابراهیـم خـان از حكومـت مشـهد، شـاه عبـاس بـوداق چگنـی را 
کاهش  کردن اختالفات قبیله ای برآمد تا روند  کرد و با این اقدام در صدد زنده  جانشـین وی 
که اسـتاجلوها مدعی تعلق مشـهد به طایفۀ خود بودند. این  قزلباش ها را سـرعت بخشـد، چرا 
گرفتن سلطنت، از نفوذ و قدرت دو طایفه شاملو واستاجلو  که شاه در به دست  در حالی بود 
بهره برده بود )ترکمان، 1382: 381(. افوشته ای بر خالف اسكندر بیگ ترکمان، معتقد است 
که شاه پس از مرشد قلی خان، اهانتی به هیچ یک از برادران او نكرد و تنها به برکناری برخی 

کرده بود )افوشـته ای، 1373: 309-310(.  از منسـوبان وی بسـنده 
کرمان، دست به تحرکات  شاه عباس در سال 998ه.ق به بهانۀ اقدامات بكتاش خان، والی 
کرمان، سـر از  کـردن یزد به  کـه بكتـاش خـان نیـز با ضمیمه  نظامـی علیـه او زد. بایـد یـادآور شـد 
اطاعـت حكومـت پیچیـده بـود )نظنـزی، 1373: 326 ؛ مـال جـالل منجـم، 1366: 72-73(. 
در ایـن سـال بـروز اختـالف بیـن سـران قزلبـاش یعنـی یعقـوب خـان ذوالقـدر و بكتـاش خـان 
کرد. در همین زمان طایفۀ ارشلو در اصفهان  ،دغدغه هایی برای حكومت صفوی ایجاد  افشار

به شـدت سـرکوب شـدند )مال جـالل منجـم، 1366: 73(.
گـروه دوم طایفۀ متنفذ  گیـالن آسـوده شـد، نوبـت به  کـه خاطـر شـاه از فتـح  در 1000ه.ق، زمانـی 
قزلباش یعنی افشـارها رسـید. در زمان شـاه تهماسـب نیز در سـال 941ه.ق، الوندخان افشـار به 
که خاطر شاه از جانب تهاجم  دسـتور شـاه به قتل رسـیده بود )اسـترآبادی، 1366: 66(. زمانی 
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گیلویه برآمد،  کوه  کرمان، فارس و  روسیه و ازبک ها آسوده شد، در صدد دفع جمعی از امرای 
که دفع دشـمنان خانگی مهمتر از دفع ازبكان و مسـائل خراسـان اسـت  که بر این باور بود  چرا 
کرمـان و فارس  )قمـی، 1363: 2/902(. در سـال 1001 هــ ق، شـاه بـر آن شـد تـا بـا سـپردن ایاالت 
کند )وحید قزوینی، 1383: 119(.  به امرای جدید، طوایف سرکش افشار و ذوالقدر را تأدیب 
گرفت. بسیاری از بزرگان این  به دنبال همین سیاست تصمیم به سرکوب طایفۀ ارشلوی افشار 
طایفه بدسـتور شـاه بازداشـت و به قتل رسـیدند )همان: 912-2/911(. شـاه با سپردن حكومت 
کرد. با بروز  همـدان بـه اغورلـو بیـک بیـات، اختالفـات قدیمی بیـن دو طایفۀ لر و بیات را زنـده 
کم و امیراالمرای  این اختالف، شاه خرم آباد را مرکز لرستان قرار داد و مهدی سلطان شاملو را حا
کشی وی، قدرت  منطقه نمود )افوشته ای، 1373: 494(. دو سال پس از آن و در پی درویش 
اسـتاجلوها را در هـم شكسـت )ترکمـان، 1382: 500-2/457(. بـرای ایـن اقدام، شـاه عباس از 

گرفت )وحید قزوینی، 1383: 104(.  اختالفات موجود بین ترکمانان و اسـتاجلوها بهره 
گرفتنـد و شـاه بـه بهانۀ تجـاوز این  تكلوهـا در سـال 1005ه.ق، مـورد بی مهـری شـاه عبـاس قـرار 
گرفت )ترکمان، 1382: 530-2/529(. شاه تالش داشت از  طایفه به قلعۀ آمل بر آنان خشم 
کند و نفوذ  کاهش قدرت آنان اسـتفاده  اختالفـات قبیلـه ای و طایفـه ای قزلباش هـا در جهـت 
آنـان را در هـم شـكند، ایـن موضـوع در دفـع قبایل ترکمان، خود را نشـان داد. شـاه با تداوم این 
ک آنـان بـه نفـوذ اقتصـادی آنان نیـز پایان  سیاسـت می کوشـید از طریـق مصـادرۀ امـوال و امـال
کوچ  کاهش قدرت قزلباش ها، در اقدامی دیگر به  بخشد. شاه در راستای این هدف و برای 
کن بودند، با این سیاسـت  که یک جا سـا ، بیات  ، قاجار اجباری آنان دسـت زد. قبایل افشـار
کیلویه،  کـوه  کردند. در نتیجه، مسـكن افشـارها در  از مناطـق خـود بـه دیگـر نواحـی مهاجـرت 
 ، کـزاز و قاجارهـا در قرابـاغ بـه فراموشـی سـپرده شـد )سـومر ذوالقدرهـا در فـارس، بیات هـا در 

.)180 :1371
کاهـش قدرت قزلباش ها انجـام داد، ضمن بهره گیـری از این  کـه شـاه در جهـت  اقـدام دیگـری 
اختالفـات، عـدم ورود بـه اختالفـات قبیلگـی قزلباش ها و حمایت از طایفـه ای خاص بود. هر 
چند شاه برای ضعف آنان از این اهرم در جهت افزایش قدرت خود استفاده می کرد، اما وی 
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گروهـی از قزلباش هـا در دربار و نتایج و خطرات ناشـی از آن  بـه خوبـی از طرفـداری نسـبت بـه 
کردن طوایف خودسر زد،  کنده  برای حكومت واقف بود. شاه تهماسب دست به اخراج و پرا
کاهش تعداد  که بتواند اصالحی اساسی در این زمینه انجام دهد، اما شاه عباس با  بدون این 
افراد ایلیاتی و عشیره ای، سپاهی مجهز به سالح های جدید و متكی به حكومت مرکزی ایجاد 

کرد )میرزا سمیعا، تعلیقات مینورسكی، 1378: 50(. 
گرجی هـا و چرکس ها در  کارگیـری  کاهـش قـدرت قزلباش هـا، بـه  اقـدام دیگـر شـاه عبـاس بـرای 
که اقدامات خود را در جهت  ساختار نظامی ایران بود. از این مرحله به بعد شاه در تالش بود 
گرجی در  کند. سـابقۀ حضـور غالمـان  کامـل  کاهـش قـدرت و نفـوذ آنـان، بـا انجـام اصالحاتـی 
نیـروی نظامـی صفویـه بـه زمان شـاه اسـماعیل می رسـید، اما نفـوذ و قدرت این غالمـان در زمان 
گرجیان، تازه مسـلمانانی  گرجسـتان افزایـش چشـمگیری یافـت.  شـاه عبـاس و پـس از تصـرف 

کـه به »غالمان خاصه« شـهرت داشـتند )دالوالـه، 1384: 52(. بودنـد 
کاِر تبدیـل اراضی دولتی  کـه شـاه عبـاس جـای والیان قزلبـاش را به غالمان خاصـه داد،  زمانـی 
ک شـخصی نیـز همـوار شـد. رؤیـای شـاه عبـاس در ایـن زمان با سـرکوب شـدید شـورش  بـه امـال
گرجـی بـر خـالف قزلباش هـا  قزلباش هـا تحقـق یافـت )بابایـی و دیگـران، 1390: 50(. غالمـان 
روابطـی بـا یكدیگـر نداشـتند. شـیوۀ پرداخـت مواجـب آنان نیز بـا قزلباش ها متفاوت بـود. این 
گـذاری اراضـی، بلكـه بصـورت پرداخـت نقـدی و پـول بـود. لـذا یكی از  شـیوه نـه بـه صـورت وا
دالیـل تبدیـل ایـاالت از ممالـک بـه خاصه همین نكته بود )یلفانـی، 1386: 129(. نباید از یاد 
گرجی خالصه نشـد و شـاه تالش  کاهش قدرت قزلباش ها به اسـتفاده از نیروهای  که روند  برد 
گر چه این سیاسـت در  کنـد. ا کـرد بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود، از طوایـف دیگـر هم اسـتفاده 

.)74-75 :1371 ، سـال های بعـد، نفعـی بـرای حكومت صفویـه نداشـت )سـومر
که با وابستگی های  که اتكای حكومت صفوی را به طوایف قزلباش  شاه عباس در نظر داشت 
کامل قزلباش ها،  کـرده بودنـد، از میان بـردارد. لذا بدون حـذف  تی را ایجـاد  ایلـی خـود مشـكال
کـه دارای چنـد ویژگـی بودنـد: 1. بـر خالف  گرجیـان و ارمنیـان بـه وجـود آورد  سـپاهی مرکـب از 
کـه بـه راحتی تغییر دین می دادند و مسـلمان  قزلباش هـا وابسـتگی ایلـی نداشـتند. 2. از آن جـا 
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می شدند، به دور از مالحظات و تعصبات دینی عمل می کردند. 3. به جای تكیه بر تعصبات 
کیـد داشـتند. شـاه عبـاس در تـالش بـود بـا ایجـاد  قبیلـه ای، بـه شـاه و وفـاداری نسـبت بـه او تأ
نیرویی از غالمان سلطنتی، با خودسری ها و استقالل طلبی های اعیان و بزرگان قزلباش مقابله 

کند )رهربـورن، 1383: 48(.
گرجی هـا و ارمنی هـا بـه پیكـرۀ نظامـی ایـران تالشـی بـرای جلوگیـری از  ورود عنصـر جدیـدی از 
شـورش مجـدد امـرای قزلبـاش و تقلیـدی از اقدامـات و اصالحـات دولـت عثمانـی در زمینـۀ 
کـه در ایران بر خالف عثمانی، ایـن عنصر جدید در مناصب مهم  نظامـی بـود، بـا ایـن تفـاوت 
، 1371: 181-180(. شـاه با اتكاء بر این عنصر جدید به  دولتی نیز بكارگرفته می شـدند )سـومر
گروه از سپاهیان، قوللر آغاسی  بازسازی نیروی نظامی و قدیمی صفوی پرداخت. فرماندۀ این 

نامیده می شد.
کـه ورود  سـیوری ایـن اقـدام شـاه عبـاس را نوعـی» انقـالب اجتماعـی« می دانـد و عقیـده دارد 
عناصـر قفقـازی بعنـوان یـک نیـروی سـوم بـه بدنـۀ سـپاه ایـران، اختـالف بیـن تـرکان و ایرانیـان 
گسـترش سیاسـت ایالـت خاصـه، عامـل مهمـی در انحطاط  کـه  را بغرنج تـر می کـرد، ضمـن ایـن 
که حكام قدیمی و سـنتی قزلباش  حكومت صفوی محسـوب می شـد. او خاطر نشـان می کند 
کوچكـی از آن را بـه  بخـش قابـل توجهـی از درآمـد ایالـت را در محـل خـرج می کردنـد و بخـش 
دربار می فرستادند و این اقدام موجب شكوفایی اقتصادی ایالت تحت تابعیت آنان می شد، 
که عالقه  که ایاالت خاصه مأموران شاه، مالیات را به مقاطعه می گرفتند، ضمن این  در حالی 
که باید به خزانۀ  گرایـش نیـز بـه ایـاالت مزبـور نداشـتند و تنها هدف آنان افزایش مبالغی بـود  و 
کـه آنـان در صـدد جلـب رضایـت شـاه بودند، نتیجۀ این امر فشـار  شـاهواریز می شـد. از آن جـا 

مالیاتـی بـر مـردم در اراضـی خاصـه بـود )سـیوری، 1384: 173-175-176(.
که نیروی نظامی خود را با ایجاد دسـته ای از تفنگچیان سـر و  تالش دیگر شـاه عباس این بود 
سـامان بخشـد )دالوالـه، 1384: 202(. انگیـزۀ اصلـی شـاه از ایـن اقـدام ایجاد موازنـۀ قدرت در 
، 1371: 181(. تفنگچیان پایین ترین دسـته از قشـون ایران محسـوب  میان قزلباش ها بود )سـومر
کرد. این دستۀ نظامی از نظر  که شـاه با همت آنتوان شـرلی، مبادرت به تشـكیل آنان  می شـدند 
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که تمام سـال از  نژادی ایرانی بودند و در شـهرها و روسـتاها مسـكن داشـتند. در عوض حقوقی 
که در موقع لزوم خدمات نظامی خود را به  حكومت صفوی دریافت می کردند، مجبور بودند 
کـه ایـن مقـام را در شـأن خـود نمی دیدنـد، وارد این  دولـت ارائـه دهنـد. قزلباش هـا از آن جهـت 

دسـته نمی شـدند )دالواله، 1384: 275(.
گـروه دارای دو ویژگـی اصلـی  در رده ای باالتـر از تفنگچیـان، غالمـان شـاه قـرار داشـتند. ایـن 
که به لحاظ نژادی با قزلباش ها تفاوتی اساسی داشتند و افراد آن را چرکس ها،  بودند، اول این 
، بعدها مسـلمان شـده  که به لحاظ دینی نیز گرجی ها تشـكیل می دادند. دیگر این  ارمنی ها و 
بودند. قزلباش ها به لحاظ مقام و اصالت باالتر از غالمان به شـمار می رفتند )دالواله، 1384: 
کنـده بودنـد و  کشـور پرا گـروه در سراسـر  276-277(. در هنـگام قدرت یابـی شـاه عبـاس، ایـن 
که از خانواده های مختلفی تشـكیل شـده بودند،  ک فراوانی داشـتند و از آن جا  اراضی و امال
که آنان را به یكدیگر پیوند می زد، طایفه بود. دالواله تعداد این افراد را هفتاد  تنها نام مشترکی 
که نزدیک پنجاه هزار تن از این افراد، به سـربازی و امور  هـزار نفـر قیـد می کنـد و اضافـه می کنـد 
لشـگری مشـغول هسـتند و معیشـت آنان از طریق خزانۀ شـاه یا از طرف امرا و حكام و سـرداران 
بـزرگ قزلبـاش تأمیـن می شـد و حـدود دویسـت هزار نفـر از آنان بدون دریافت حقـوق و مزایا از 
گروه را تحت عنوان »نجبای  کشـاورزی اشـتغال داشـتند. وی این  فردی خاص، به تجارت و 
کـه اراده می کردنـد،  کامـال مسـتقل بودنـد و هـر زمـان  قزلبـاش« بـه شـمار مـی آورد. افـراد قزلبـاش 
می توانسـتند از خدمـت شـاه بـه خدمـت یـک خـان یـا سـلطان و یـا از خدمـت یـک خـان بـه 
کـه پولـی از آنـان دریافـت می کردنـد، اطاعـت  کسـانی  خدمـت خـان دیگـری درآینـد و تنهـا از 

داشـتند )همـان: 279-278(. ایـن نكته از نظر شـاه بسـیار بـا اهمیت بود.
گروه های نظامی و جزو معتبرترین آنان به شمار می آمدند. نگهبانی  قورچیان چهارمین دسته از 
که بر  گروه قبلی این بود  از قصر شـاهی و چادرهای سـلطنتی با آنان بود. برتری آنان نسـبت به 
خـالف برخـی از قزلباش هـا، تنهـا در خدمـت شـاه بودند و هیچكس را غیر از شـاه از خدمات 
خـود بهره منـد نمی کردنـد. آنـان مسـتقیم از شـاه حقـوق دریافـت می کردنـد و بسـیار مـورد توجـه 

بودند. 
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نتیجه گیری  

گیری حكومت صفویه با حمایت و اطاعت  طوایف مختلف قزلباش، از همان ابتدای شكل 
گسترش فتوحات و سرکوبی  از حكومت، تبدیل به قدرتی نظامی، وفادار و قابل اعتماد شدند. 
گاه  مخالفـان در داخـل و خـارج بـه مـدد نیـروی نظامـی قزلبـاش صـورت می گرفـت، هـر چنـد 
تی را بـرای حكومـت صفـوی ایجـاد می کـرد. پـس از  اختالفـات و خودسـری های آنـان مشـكال
کـه در قبـال خدمـات  گـذاری تدریجـی ایـاالت بـه سـران قزلبـاش  تثبیـت حكومـت صفـوی، وا
کرد،  کم حكومت صفویه را متوجۀ خطـر قدرت یابی آنان  کم  نظامـی آنـان صـورت می گرفـت، 

کاهـش قدرت آنان صـورت نگرفت. امـا تـا زمـان شـاه عبـاس، اقـدام مؤثری در جهت 
کشور به قزلباش ها به پاس خدمات نظامی آنان، موجب تشدید  سپرده شدن نواحی مختلف 
اختالفات بین قبایل مختلف قزلباش شد و رفته رفته با افزایش نفوذ در مسائل سیاسی و عدم 
کردند. بـا قدرت گیری  تی را بـرای حكومت مرکـزی ایجاد  کمـان محلـی، مشـكال اطاعـت از حا
شـاه عبـاس، بـا توجـه بـه مشـكالت داخلـی و خارجـی، به تـوان نظامی آنـان بیـش از پیش نیاز 
بود. او با درک این موضوع در صدد بود تا ضمن استفاده از توان نظامی آنان، تدابیری جهت 
کاهـش توان  گیـرد. رسـیدن بـه ایـن هـدف بیـش از هـر اقدامـی با  کاهـش قـدرت آنـان در پیـش 

اقتصـادی آنـان در ارتباط بود. 
گرفت. شـاه عبـاس ابتدا به حفظ  کاهـش قـدرت قزلباش هـا بـه آرامـی و تدریجی صورت  رونـد 
، ترکمان و افشـار  جایـگاه قزلباش هـا، بخصـوص مهم تریـن آنـان یعنـی طوایف اسـتاجلو، شـاملو
که شاهد اختالفات قزلباش هاقبل از سلطنت خود بود، در ابتدا و با توجه به  کرد. او  مبادرت 
نیاز حكومت به توان رزمی آنان، مناصب جدیدی را در ایاالت به قزلباش ها سپرد. در مراحل 
بعدی با سپردن برخی ایاالت به افرادی از طوایف دیگر قزلباش، به اختالفات ریشه دار آنان 
دامـن زد.سـپس بـا بهانه هـای مختلـف از جملـه، اختالفـات آنان، سـرپیچی و عـدم اطاعت از 
گیالن و تجاوز برخی طوایف به نواحی  حكومت، پناهنده شدن آنان به ایاالت دیگر از جمله 
، آنـان را مـورد شـماتت و تنبیـه شـدید قـرار داد. بدنبـال ایـن سیاسـت، ابتـدا اداره مناطـق  دیگـر
که در دسـت داشـتند از تسـلط آنان خارج سـاخته و سـپس اموال و دارایی های آنان را  وسـیعی 
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ک بـه بهانه های مختلف  کاهـش قـدرت قزلباش هـا از طریـق مصـادره امـوال و امال کرد. ضبـط 
کـردن نیرویـی نظامـی بـه مـوازات  و تغییـر در شـیوۀ دسـتمزد و مواجـب آنـان، همچنیـن اضافـه 
قزلباش هـا، شـاه را در رسـیدن بـه هـدف خـود، یـاری مـی داد، ضمـن اینكـه اتـكای حكومـت 
کـوچ قبایل قزلباش نیز شـیوه ای دیگر  کاهش می داد. صفـوی بـه خدمـات نظامـی قزلباش هـا را 
کاهش قدرت  بـرای تضعیـف موقعیـت و نفـوذ سیاسـی و اقتصادی آنان بود. شـاه عباس بـرای 
کن بودند،  که در مناطق خاصی سا ، بیات و ذوالقدر  ، قاجار قزلباش ها، برخی از قبایل افشار
کیلویه، ذوالقدرها  کوه  کوچ داد. در نتیجه، مسكن افشارها در  از مناطق خود به دیگر نواحی 

کزاز و قاجارها در قراباغ به فراموشـی سـپرده شـد. در فارس، بیات ها در 
گرجی هـا و ارمنی هـا بـه پیكـرۀ نظامـی  کـردن عنصـر جدیـدی از  اقـدام دیگـر شـاه عبـاس وارد 
ایران برای جلوگیری از شورش مجدد امرای قزلباش و به تقلید از اقدامات و اصالحات دولت 
عثمانـی در زمینـۀ نظامـی بـود. شـاه بـا اتـكاء بـر ایـن عنصـر جدیـد به بازسـازی نیـروی نظامی و 
گروه از سـپاهیان صفوی، قوللر آغاسـی نامیده می شـد. قدیمـی صفـوی پرداخـت. فرمانده این 

کاِر تبدیل اراضی دولتی به  همچنین شاه عباس جای والیان قزلباش را به غالمان خاصه داد، تا 
ک شخصی هموار شود. رؤیای شاه عباس در این زمان با سرکوب شدید شورش قزلباش ها  امال
گرجی بر خالف قزلباش ها روابطی با یكدیگر نداشتند. شیوۀ پرداخت  تحقق یافت. غالمان 
گـذاری اراضی، بلكه  مواجـب آنـان نیـز بـا قزلباش هـا متفـاوت بـود. مواجب آنـان نه بصـورت وا
بصـورت پرداخـت نقـدی و پـول بـود. لـذا یكـی از دالیـل تبدیـل ایـاالت از ممالـک بـه خاصـه 

همین نكته بود. 
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سفرهای دریایی دریانوردان سواحل شمالی خلیج فارس
آن بر جوامع مبدا و مقصد   و تاثیر 

محمد حسن نیا1 

چکیده 
سـفرهای دریایی دریانوردان ایرانی دارای اقتصاد پیدا و پنهان زیادی بوده اسـت. اقتصاد 
دریامحـور بنـادر جنوبـی ایـران بـر پایـه تجارت دریایـی، لنج داری و لنج سـازی اسـتوار بوده 
کـه بـا سـفرهای طوالنـی  یانـوردان بنـادر جنوبـی ایـران  اسـت. بنابرایـن سـفرهای دریایـی در
کشـورهای حـوزه جنوبی خلیج  کوچک به  گـپ( بـه هنـد، آفریقـا و یمـن و سـفرهای  مـدت )
کـه نقـش اقتصـادی داشـته اسـت،  فـارس در طـول سـال صـورت می گرفـت، عـالوه بـر ایـن 
نیـز  آداب و رسـوم و غیـره جوامـع مبـدا و مقصـد  زبـان،  ، معمـاری، صنایـع دسـتی،  بـر هنـر
، دارالسـالم،  کالیكـوت، عـدن، بربـره، المـو تاثیرگـذار بـوده اسـت. بنـادر بزرگـی نظیـر بمبئـی، 
یانـوردان ایرانـی خلیـج فـارس در سـفرهای دریایی  کـه مقصـد سـفر در ممباسـا، مـكال و غیـره 
بـوده اسـت، از سیسـتم شهرسـازی و جامعـه شهرنشـینی پیشـرفته ای برخـوردار بوده انـد. از 
یـادی در زمینـه  سـوی دیگـر بنـادر ایرانـی خلیـج فـارس و دریـای عمـان نیـز سـابقۀ تمدنـی ز
گذشته دارای فنون دریانوردی بسیار پیشرفته ای  مسایل فرهنگی و دریانوردی داشتند و از 
یانـوردی، بـا لنج هـای چوبی  کمـک قطب نمـا و اجـرام سـماوی و تجربـۀ در بـوده، و حتـی بـا 
بـا  می کردنـد.  سـفر  یمـن  و  آفریقـا  هنـد،  بـه  می شـد،  سـاخته  ایرانـی  لنج سـازان  توسـط  کـه 
وجـود ایـن سـفرهای دریایـی در زمینـه معمـاری، اعـم از سـبک معمـاری، مصالـح معمـاری 
یـادی داشـته اسـت. اسـتفاده از برخـی مصالـح معمـاری نظیـر چنـدل  و شهرسـازی تاثیـر ز
آورده می شـد، تحـول عظیمـی را در  آفریقایـی  کـه از بنـادر  در سـقف منـازل جنـوب ایـران 
کـه از هنـد بـه بنـادر ایرانـی  معمـاری بنـادر جنوبـی ایـران ایجـاد نمـود. تخته هـای مرغوبـی 
بـرای لنج سـازی آورده می شـد نیـز در لنج سـازی بسـیار تاثیرگـذار بـوده اسـت. از سـوی مـردم 
کشـورهای مقصـد  بنـادر جنـوب ایـران، صنایـع دسـتی نظیـر تولـک، سـبد و غیـره بـه بنـادر 
یانـوردی ایرانـی بـر جوامـع  کـه خریـداران خوبـی داشـت. از سـوی دیگـر تأثیـر در می بـرده 
کـه در آن از آواهـای  گردیـد  یانـوردی نظیـر رزیـف  مقصـد باعـث شـكل گیری نغمه هـای در
کتابخانه ای،  که با روش تحقیق  فارسـی، عربی و سـواحیلی اسـتفاده می گردید. این نوشـتار 
تاریـخ شـفاهی و مشـاهدات میدانـی نگارنـده تدوین شـده اسـت، در نظـر دارد تا یک نگاه 

 m.hassannia1354@gmail.com 1.  دکترای تاریخ ایران دوره اسالمی از دانشگاه تهران
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کشـورهای همجوار در بسـتر تاریخ  کلـی بـه تاریـخ حـوزۀ تمدنـی جنـوب ایـران و ارتبـاط آن با 
داشـته و تأثیـر و تأثـر اقتصـاد دریامحـور را بـر شـكل گیری شـهرها و سـكونتگاه های متعـدد در 

کاوی قـرار دهـد. مناطـق جنوبـی ایـران را مـورد وا

کلیدی: گان  واژ
یـای،  لنـج، شهرسـازی، تجـارت در آفریقـا، یمـن،  فـارس، هنـد،   سـفرهای دریایـی، خلیـج 

ی  معمـار

مقدمه 

دریانـوردی ایرانی هـا در خلیـج فـارس دارای پیشـینۀ زیـادی می باشـد و سـفرهای دریایـی و 
دریانـوردی همـواره در بنـادر متعـدد ایـران وجـود داشـته و قدمـت ایـن سـفرها در مناطـق خلیج 
فـارس بـه دوران باسـتان برمی گـردد. دریانـوردان ایرانـی سـفرای فرهنگـی و اقتصـادی ایـران بـه 
کرانه هـا و پس کرانه هـای خلیـج فـارس مهـد  مناطـق متعـدد جهـان هـم محسـوب می گردیدنـد. 
تمـدن و فرهنـگ بـوده و همـواره لنـج داری، لنج سـازی و تجـارت دریایـی در ایـن بنـادر وجـود 
داشـته اسـت. جوامع دریانورد و بنادر ایرانی خلیج فارس و دریای عمان هم بر جوامع مقصد 
، موسـیقی،  تأثیرگـذار بـوده و هـم تأثیـر پذیرفتنـد. ایـن تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری در زمینـۀ هنـر
معمـاری، صنایـع دسـتی، آداب و سـنن و بسـیاری از مـوارد دیگـر بـوده اسـت. در یـک برهـۀ 
کـودکان آفریقایی در سـفرهای دریایی به همراه ناخدایـان و لنج داران به بنادر ایرانی  تاریخـی 
کارهای خدماتی مشغول می شدند و ممكن بود  کنگ در منازل به  می آمدند و به ویژه در بندر 
کنگی بودند، با  کـه در خانه های ناخدایان بندر  حقوقـی هـم دریافـت ندارنـد. آن ها در زمانی 
کنگ آشنا شده و وقتی به موطن اصلی خود می رفتند، این آداب  آداب و رسوم ایرانی و بندر 

و رسـوم را بـه اطرافیـان بازگـو می کردنـد )احمـد خصومـی، مصاحبـه، 1399(. 
گروهـی و با حدود شـصت لنج و هـر لنج به طور  کـه دریانـوردان بنـادر ایرانـی بـه صـورت  زمانـی 
متوسـط با سـی ملوان به سـفر هند، آفریقا و یمن می رفتند، ممكن بود چندین ماه در این بنادر 
اقامت نموده تا در زمان موسم و وزیدن باد موافق سفر بازگشت خود را آغاز نمایند. همین چند 
گاهی  مـاه اقامـت و رفـت و آمـد در داخـل شـهرها و بنادر مقصد بر فرهنگ آن ها تأثیرگذار بود. 
کارش تمـام نمی شـد، ممكـن بود یک سـال  گـر یـک جهـاز و لنـج در موسـم سـفرهای دریایـی  ا
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کرده و سال بعد به بندر مبدا خود برگردد. وقتی دریانوردان ایرانی در بنادر مقصد  دیگر صبر 
بـا زبـان مـردم آن بنـادر آشـنا می شـدند، تأثیـر و تأثر آن هـا در تمام زمینه ها بیش تر می شـد. آن ها 
در مراسـم های متعدد جوامع مقصد شـرکت می کردند و آئین های سـنتی و آداب و رسـوم آن ها 
که لنج داران بنادر جنوبی ایران در سـیمبارنگه برای  را به دقت مشـاهده می نمودند. هنگامی 
کارگران شـب  کارگـران محلـی آفریقایـی اسـتفاده می کردنـد، این  بریـدن و جمـع آوری چنـدل از 
کار در لنج هـای دریانـوردان بندرکنگ می خوابیدند و این معاشـرت های دایمی  پـس از اتمـام 
که یک  که از درون آن مراسـم موسـیقی و رقـص رزیف  باعـث نوعـی تبـادل فرهنگـی می گردیـد 
گرفت. وقتی جمعیتی در حدود هزار نفر از  مراسم تلفیقی از فرهنگ های متعدد است، شكل 
کامًال در  کشـورهای آفریقایی می شـدند،  دریانوردان ایرانی وارد اسـكله های بنادر هند و بنادر 
گمرکات این بنادر نیز با  گرفته و دست اندرکاران  این اسكله ها به زبان فارسی مكالمه صورت 

کرده بودند.  کلمات زبان فارسـی آشـنایی پیدا  بسـیاری از 
معمـاری و فرهنـگ معمـاری نیـز تحت تأثیـر دریانوردی بوده اسـت. مصالح معماری از طریق 
گر در منازل دریانـوردان در بنادر ایران  سـفرهای دریایـی بـه بنـادر خلیج فارس آورده می شـد. ا
گـردد، برخـی از این تأثیرپذیری ها به خوبی مشـهود  و سـبک دکوراسـیون داخلـی و غیـره دقـت 
اسـت. از سـوی دیگر نیز سـبک معماری مردم بنادر ایرانی خلیج فارس در سـفرهای دریایی 
بر جوامع مقصد تأثیرگذار بوده اسـت. امارت بسـتكیه در دبی نمونۀ مشـخص این مهم اسـت 
که با هند و دبی تجارت دریایی داشـتند، این معماری ماندگار را در دبی از  که تجار بسـتكی 
گذاشتند )حسن نیا، مشاهدات میدانی، 1397(. وجود مصالحی نظیر چندل،  خود بر جای 
پلیوت )تخته سـه الیه( و غیره در معماری جنوب ایران و ایمن شـدن سـقف منازل تأثیر وافری 
که تأثیر زیادی بر تحوالت  داشته است. در ادامه تالش می گردد، نخست به سفرهای دریایی 
، معمـاری، اقتصـاد و مسـائل اجتماعی داشـته، پرداخته شـود و سـپس تأثیرگـذاری و  تاریـخ هنـر

گیرد.  تأثیرپذیری معماری از سـفرهای دریایی مورد مداقه قرار 
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سفرهای دریایی دریانوردان خلیج فارس به بنادر سومالی، یمن، کنیا و تانزانیا 
گذشـته از بنادر متعدد جنوب ایران صورت می گرفت.  سـفرهای دریایی دریانوردان ایرانی از 
حتـی دریانـوردان ایرانـی از بنـدر سـیراف بـه هنـد و چیـن در سـده های ابتدایـی اسـالمی بـا 
که می ساختند، سفر می کردند. در مجموع سفرهای دریایی را به سفرهای  کشتی های بادبانی 
طوالنی مـدت  و  مهـم  سـفرهای  از  یكـی  نمـود.  تقسـیم  می تـوان  کوتاه مـدت  و  طوالنی مـدت 
کـه بـر معمـاری مناطـق جنوبـی ایـران تأثیرگـذار بـوده اسـت، سـفر بـه  دریانـوردان بنـادر ایرانـی 
آفریقـا بـود. بـرای آشـنایی بیش تـر بـا شـیوۀ رفتـن دریانـوردان بنـادر ایرانـی بـه سـفرهای دریایـی 
که  گردد تا نشان داده شود  طوالنی مدت الزم است این سفرها ابتدا به صورت اجمالی تشریح 
که بر معماری جنوب ایران تأثیرگذار بوده  به چه صورت به سفر رفته و چندل یا سایر اقالمی 
کدام یک از سـفرها به بنادر ایرانی آورده می شـد. برای سـفر به آفریقا نیز مانند سـفر  اسـت، در 
که در بندر مكال، بندر عدن و بندر بربره  هند، ابتدا به شط العرب می رفتند تا خرمای سایر را 
سـومالی خواهـان داشـت، خریـده  و حمـل نماینـد. سـپس به سـمت تنگـه هرمـز می راندند و به 
سـمت مسـقط می رفتند. پس از رسـیدن به مسـقط از رأس الحد می گذشـتند. از این جا به بعد 
کشتی را  که در آن نواحی بین دریانوردان به باد ازیب معروف است،  باد موسمی شمال شرقی 

بـه سـمت جنـوب می راند. اغلب توقفی در مسـقط داشـتند. 
در برخـی سـفرها بـه خلیـج عـدن و بنـدر عـدن می رفتنـد. عدن در سـال های پیش از اسـتقالل 
کـه  کاالهایـی از نقـاط مختلـف پیـدا می شـد  یمـن در دسـت انگلسـتان بـود و در بازارهـای آن 
کشـورهای عمـان، یمـن و سـومالی  کار می آمـد. در ینـادر  بـرای تجـارت در بندرهـای آفریقـا بـه 
کشـتی ها از مـكال و یمـن مسـافرانی برای رفتن بـه بندرهای  کنـدر می خریدنـد. بعضـی  گاه مـر و 
کـه  کنیـا و زنگبـار هـم می گرفتنـد و درآمـدی اضافـی بـه دسـت می آوردنـد. از آن جـا در حالـی 
جزیـره سـقطره را در سـمت چـپ و سـاحل آفریقـا را در سـمت راسـت داشـتند، از نـوک شـاخ 
کتـاب سـلیمان مهـری جرادافـون نامیـده شـده  آفریقـا یـا رأس عصـر می گذشـتند. رأس عصـر در 
گواردافویـی می نامنـد. سـپس بـه منطقـۀ بنـادر یـا سـاحل  اسـت، و در زبان هـای اروپایـی آن را 
که واژۀ بنادر جمع عربی واژۀ بندر فارسی است، و این نام از  سومالی می رسیدند. روشن است 
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که به بنادر  گفته می شد. در طول ساحل آفریقا  کهن به ساحل اقیانوس هند در سومالی  روزگار 
معروف است، آب نیست و بندر مناسبی ندارد و توقف در شهرها و دهات ساحلی آن چندان 
گاه  کیسـمایو نیز  دلپذیر و حتی امن نمی باشـد. بندرهای سـاحلی سـومالی مانند موگادیشـو و 
گر توقفی می کردند، از این سواحل به ویژه در  کشتی های ایرانی و عرب بود. ا ایستگاهی برای 
کشـاورزی خریدار  ک  که در مومباسـا برای تقویت خا رأس حافـون اغلـب نمـک بـار می کردند 
گذشته  داشت. منطقۀ بنادر یا ساحل سومالی سراسر از پهنه های شن پوشیده شده است و در 
کم جمعیت و فقیر بوده و از نظر اقتصادی و تجاری هم مد نظر دریانوردان  کنون  نیز همچون ا
که در  ایرانـی قـرار نمی گرفـت )پارسـا، 1391، ص 156 و 157(. امـا همـواره سـفر بـه آن بـه دالیلـی 

ذیـل بـه آن پرداخته می شـود، صـورت می گرفت. 
نقطۀ پایانی فروش خرما برای دریانوردان بنادر جنوبی ایران، بندر بربره بود. بندر بربره یا بندر 
بربـر از بنـادر شـمالی سـومالی همـواره مـد نظر دریانوردان بـود و دریانوردان به سـمت آن بادبان 
کـه در آن جـا دامپـروری انجـام می شـود. از این شـهر  کوچـک  می افراشـتند. بربـره شـهری اسـت 
کشـورهای خلیج فارس تأمین می شـد. شـكر و نمک زرانی را در  گوسـفند و شـتر مورد نیاز  گاو، 
بربـره می فروختنـد. مصـرف خرمـا در بربره بسـیار زیاد بـود و همۀ خرماهای دریانـوردان را در آن 
جـا می خریدنـد. نمـک بلـور هـم از حمیـران  بنـدر لنگـه می آوردنـد و مصـرف طبی داشـت. در 
بربره خرما را با شـیر می خوردند و بهترین غذای آن ها نیز همین شـیر و خرما بوده اسـت. قبل از 
گله های خرما را به دوش می کشـیدند، ولـی بعدًا این  کارگـران  کـه در بربـره اسـكله بسـازند،  ایـن 
 » کشـتی را پاییـن می آوردنـد  و بـه اصطـالح »جـزر کار رواج خـود را از دسـت داد. در بربـره دکل 
کشـتی مخلـوط ذوب  کشـتی را بـه خشـكی بـرده و »جـدف« می کردنـد و دوبـاره به  می کردنـد و 

شـدۀ پیـه و آهک می مالیدند. 
، پیـه فـراوان و ارزان بـود. بعـد از خرید و فـروش در بربره  در ایـن شـهر بـه علـت وجـود دام بسـیار
کنیا و تانزانیا می شـدند. در راه به وسـیلۀ  کشـانیده و عازم بنادر سـومالی،  کشـتی را از نو به دریا 
« بود. تعداد  که همراه داشتند، ماهی می گرفتند. بیش تر ماهی ها از نوع »ماهی شیر قالب هایی 
که در طی یک مسـافرت صید می شـد، 600 تا 1000 ماهی شـیر بزرگ بود. وقتی به  ماهی هایی 
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کنیـا، در زیـر خـط اسـتوا می رسـیدند، دکتـر محـل می بایسـت از سـالمتی فـرد  مومباسـا، از بنـدر 
کسـی نظافـت را رعایـت نمی کـرد، اجـازه ورود به مومباسـا را  گـر  کارکنـان مطمئـن می شـد و ا فـرد 
بـه او نمی دادنـد و تمـام بـدن او را پـودر می زدنـد، و احیانـًا لباس هایـش را می جوشـاندند. بعـد 
کارهـا فراغـت  گذرنامـه می آمـد و نـام جاشـوها را می نوشـت. وقتـی از ایـن  گمـرک و اداره  مأمـور 
کشتی به خارج می بردند و  کرده و از  گونی  حاصل می کردند، نمک های خریداری شده را در 
روی اسكله می گذاشتند و از آن جا به داخل بندر حمل می کردند و می فروختند. وقتی فروش 
کشـتی را به  « می کردنـد، یعنی پایین می آوردند و  کشـتی ها را »جـزر نمک هـا تمـام می شـد، دکل 
کشـتی را آمـاده  خشـكی آورده، جـدف می نمودنـد. بـه انـدازۀ ده قایـق شـن می زدنـد و دوبـاره 
« و »تانزانیـا« می رفتنـد. در زنگبار خانه ای  سـاخته و از مومباسـا خـارج می شـدند و بـه »زنگبـار
اجاره می کردند و هر چه بادبان اضافی داشتند پیاده می کردند و در آن خانه می گذاردند. فقط 
کشتی باقی می گذاردند و از آن جا عازم »سیمبارنگه« می شدند )نوربخش،  یک بادبان برای 
1359، ص 121(. سیمبارنگه را بیش تر مردم مناطق خلیج فارس به خاطر چندل های معروفش 

که چندل هایی راسـت و باریک هسـتند.  می شناسـند 
گپ آفریقا بود. این ناحیه را اهالی  کنیا و زنگبار هدف اصلی سفر  رسیدن به شهرهای ساحلی 
که در زبان های اروپایی به اهالی و زبان این  خلیج فارس سواحل می نامند، و واژۀ سواحلی را 
کنیـا مانند المو و  گفتـه می شـود، از همیـن نـام آمـده اسـت. با نزدیک شـدن به بندرهای  منطقـه 
گیاهـی دگرگـون می شـود و درخـت و سرسـبزی به چشـم  مومباسـا، اوضـاع جغرافیایـی و پوشـش 
می خورد. در این بندرهای ساحلی آفریقای سبز پس از فروختن خرما و نمک به تهیه و خرید 
چوب چوب چندل می پرداختند )پارسا، 1391، ص 156 و 157؛ عبدالرحمن بابو، مصاحبه، 
1398(. باران های زیاد، اعتدال هوا، مبلمان شهری و بازارهای پر جنب و جوش در این بنادر 

باعث جذابیت این مناطق برای دریانوردان ایرانی می گردید. 
ک  کشـتی ها خطرنـا کـه خیلـی بـرای  در نزدیكـی سـیمبارنگه محلـی اسـت بـه نـام »سـكرتی« 
کـه  کوالـه«  اسـت، زیـرا در زیـر آب همـه اش سـنگ اسـت. جزیـره ای در آن حـا اسـت بـه نـام »
کاغـذ یـا اجـازه ای  کشـتی را در آن جـا می گذاردنـد و بـرای خریـد چنـدل،  گل« و مانیفسـت  «
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« می شـدند.  گرفتـه و عـازم خورهـای سـالل، بانیان، دیمیه، متوانه و »سـرکار بـرای »سـیمبارنگه« 
کشـتی می آمدند و  که می رسـیدند ده ها نفر مردم بومی برای نام نویسـی به  به خور »سـیمارنگه« 
داوطلب بریدن چوب چندل می شدند. چون چوب چندل بریده و آماده نبود تا خریداری و 
به بنادر خلیج فارس حمل شـود، در حدود صد تا صد و پنجاه نفر از مردم بومی را اسـتخدام 
کار بریدن چندل  کارگـران بالفاصلـه بـرای بریـدن چندل عـازم جنگل می شـدند و  می کردنـد و 
کردن چندل های بریده شـده فقط در روزهای 14 تا 18 و 26 تا 30 هر  را آغاز می کردند. خارج 
مـا امـكان داشـت. در ایـن ایـام چندل هـای بریـده شـده را بـا هـوری از جنگل تا سـر خـور بیرون 
کارگـران بومـی مشـغول  کـه  می آوردنـد. بـه اصطـالح آن هـا را پنكـه یـا دسـته می کردنـد. هنگامـی 
کشـتی ها هیزم بـرای آتش جمـع می کردنـد و دیگ برنج  کارکنـان  بریـدن چـوب جنـگل بودنـد، 
کوچكی اسـت  که شـهر  را بر روی آن می گذاردند. عده ای هم به دهات سـیمبارنگه و چكالی 
گرفته و در شیشه می کردند. چندل ها  می رفتند و نارگیل و لیموی تازه می خریدند و آب آن ها را 
وقتی آماده می شـدند، از طرف خور سـرکار می آمدند و آن ها را یونیدو یعنی چكش و عالمت 
گمـرک محـل نوشـته شـده بـود و همین نـام را بـه چندل ها منتقل  می زدنـد. در روی چكـش نـام 
کواله می شـدند.  کشـتی می بردنـد و عازم  کار چندل هـا را بـه  می کردنـد. بعـد از تمـام شـدن ایـن 
کشـتی را می گرفتنـد و بـه طـرف زنگبـار می رفتنـد. هیـچ وقت شـب سـفر را آغاز  گل  مانیفسـت و 
ک می دانسـتند. در زنگبـار از توابـع جمهـوری تانزانیـا، لیمو شـیرین و  نمی کردنـد و آن را خطرنـا
 ، که هر یک از آن به طول نیم متر بود، لومبور روغن نارگیل را به صورت قوطی و صابون شاخی 
کشـتی می کردنـد )یوسـف دریاپیشـه، مصاحبـه، 1398؛  موچینگـو و نارگیـل می خریدنـد و بـار 

نوربخـش، 1359، ص 123(. 
کنونی مقصـد بعدی و اغلب نهایـی دریانوردان  جزیـره زنگبـار و بنـدر دارالسـالم در تانزانیـای 
ایرانی و عرب بود. آنان پیش از رسیدن به زنگبار به جزیره پمبا می رسیدند. جزیره پمبا نزد این 
کـه در بندر  دریانـوردان بـه جزیـره الخضـراء معـروف بـود. محصـول اصلی پمبا، میخک اسـت 
گل  کارنفیـل )قرنقـل( می گوینـد. امـا جزیـره زنگبار  کنـگ و برخـی از بنـادر جنـوب ایـران بـه آن 
سرسبد بندرهای شرق آفریقا بود. تاجران و دریانوردان از بندرهای هند، خلیج فارس و اروپا به 
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کاالهـای خـود را داد و سـتد می کردنـد. عـالوه بـر میوه های محلی مانند لیمو  آن جـا می آمدنـد و 
کاالهایی از هند، ژاپن و اروپا هم در آن بندر یافت می شـد.  و انبه و دیگر میوه های اسـتوایی، 
کرگدن، پارچه های  صندوق های چوبی سـاخت هند، خنجرهای عمانی با دسـته ای از شـاخ 
کـه در طـول سـفر زنبیل، قفـس مرغ و  کنـار هـم عرضـه می شـد. جاشـوها  ژاپنـی و قالـی ایرانـی در 
کاالهایی  کرده بودند. آن ها را در زنگبار می فروختند. همچنین  دیگر اشیای حصیری درست 
که از معامالت  که از عدن یا هند خریده بودند، عرضه می کردند و سود اندکی می بردند. سودی 
کوچک می بردند به خود ملوانان یا جاشوها تعلق داشت و در جزء محاسبه درآمد کشتی نبود. 
گفتۀ خودشان تا موزامبیک نیز پیش  برخی تاجران و ناخدایان بنادر شمالی خلیج فارس به 
گذشـته و در منابع فارسـی و  کسـی از آن جا فراتر نمی رفت. موزامبیک را در  گویا  می رفتند. اما 
کنگ سفاله نام آشنایی نیست. بعضی ها در چند  که در بندر  عربی سفاله می نامیدند. با آن 
گرفتن زبان سـواحلی می پرداختند.  کـه در زنگبـار و دیگـر نقاط آفریقـا می ماندند، به فرا ماهـی 
کسـب می کردند  که هر سـال به آن جا می رفتند، معلوماتی در این زبان  کار دریانوردانی  با این 
و می توانسـتند با اهالی با زبان آن ها سـخن بگویند. )علی زبردسـت، مصاحبه، 1398؛ پارسـا، 
آفریقـا سـفر  کـه بـه بنـادر  1391، ص 161-163(. بسـیاری از دریانـوردان بنـادر خلیـج فـارس 

داشـتند، آشـنایی نسـبی با زبان سواحلی یا سواحیلی دارند. 
کامل از سفرهای دریایی داشتند. در زنگبار تا دهم آوریل و یا  گاهی  ناخدایان و دریانوردان آ
که مسـیر بادها عوض می شـود و باد سـهیلی می وزد و هوا برای برگشـتن به  تا اول ماه مه فرنگی 
گر از دهم ماه مه می گذشـت، دیگر  طرف ایران و و بنادر ایرانی مناسـب اسـت، می ماندند و ا
کشتی آن ها می وزید و مسافرت خیلی مشكل  کنند، زیرا باد از مقابل به  نمی توانستند مسافرت 
می شد. به قول دریانوردان شش ماه از سال باد ازیب می وزد و می شود به طرف آفریقا مسافرت 
که مسـیر برگشـت بود،  کرد و با شـروع باد سـهیلی باید به بنادر جنوبی بازگشـت. در ادامۀ سـفر 
، روز ششـم بـه رأس حافون  دو روز بعـد از تـرک زنگبـار بـه رأس مومباسـا و روز سـوم بـه رأس المـو
و روز هفتـم بـه رأس عصـر می رسـیدند و از ایـن جـا بـه بعـد تـا سـه روز خشـكی را نمی دیدنـد و 
کـه از هفـت جزیـره تشـكیل شـده بـود. وقتـی از جزیـره  بعـد از آن بـه جزایـر خلفـان می رسـیدند 
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کاسته می شد. جزایر خلفان نزدیک ظفار واقع شده و تحت  خلفان می گذشتند، از شدت باد 
نظر حكومت ظفار اسـت. بعد از جزیره خلفان به رأس مدرکه و جزیره مسـیره و رأس الخیمه 
گذشـتن از رأس الخیمـه بـاد سـهیلی قطـع می شـود و هـوا عـادی اسـت. از  می رسـیدند و پـس از 
رأس حد تا مسـقط را دو روزه طی می کردند و دو روز هم در مسـقط می ماندند، نارگیل و روغن 
گر هوا مسـاعد بود چهار روزه  گاه به طرف بنادر ایرانی بادبان می افراشـتند. ا می فروختند و آن 
گـر بـاد مسـاعد نبـود، بیش تـر طـول می کشـید )نوربخـش، 1359، ص 125؛ علـی  می رسـیدند و ا
گفال را در بنادر خود به استراحت می گذراندند و  بحری، مصاحبه، 1398( و تابستان یا دورۀ 
خود را برای سفر بزرگ سال بعد آماده می کردند. در این مدت برخی از دریانوردان در باغات 

نخل خود مشـغول می شدند. 
بیش تـر اهمیـت سـفر دریانـوردان بـه آفریقـا خریـد چنـدل و فـروش آن بـه نقـاط مختلـف بـود. 
کـه در اغلب  چنـدل یـک نـوع چـوب سـیاه رنگ باریـک و بلنـد و فوق العاده محكمی اسـت 
کشـور و حتی جزایر ایرانی تا بحرین، برای سـاختن  خانه هـای بنـادر ایـران و شـهرهای جنوبـی 
گر  سـقف خانه از آن اسـتفاده می کردند. این چوب دارای اسـتقامت زیادی اسـت. می گویند ا
گر آن را نـارس ببرند  چنـدل در فصـل مناسـب قطـع شـود هیـچ وقت سـوراخ نخواهد شـد، ولـی ا
گلی باشد و بر اثر ریزش باران،  گر سقف  کرد. همچنین معتقدند ا موریانه آن را سوراخ خواهد 
کنـد، چنـدل از بیـن خواهـد رفـت. در  گل آلـود بـاران از سـقف بـه روی چندل هـا نفـوذ  قطـرات 
غیـر ایـن صـورت سـالیان درازی اسـتقامت خواهد داشـت. چـوب چنـدل در آن زمان ها خیلی 
کـه یكـی از بنـادر  کنیـا و نیـز از سـیمبارنگه،  ، از بنـادر  خریـدار داشـت و آن را از مومباسـا و المـو
تانزانیاسـت، بـه بنـادر ایرانـی و غیرایرانـی خلیـج فـارس می آوردنـد. چوب چندل بریده شـده و 
آماده نبوده، بلكه در محل با هزینه دادن به مردم بومی، طی مدت یک ماه از دل جنگل های 
کشـتی حمل می گردیـد. در بندر المـو دو نوع  آفریقـا بریـده می شـد و بـا قایـق از میـان جنـگل بـه 
چندل وجود دارد، یک نوع خیلی مرغوب است و به چندل »ممبوره« شهرت دارد و نوع دیگر 

کم تـری دارد.  کـه چون باریک تـر از چندل ممبوره اسـت، ارزش  کی« اسـت  چنـدل »شـا
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کـه البتـه خیلـی هم مرغـوب اسـت. بازرگانـان می گویند،  در سـیمباره یـک نـوع چنـدل می رویـد 
چنـدل سـیمبارنگه بهتـر از چنـدل الموسـت، زیـرا چنـدل سـیمبارنگه راسـت و قـوی اسـت ولی 
کج اسـت، به همین جهت اسـتقامت آن زیاد نیسـت. چنـدل المو را با  کلفـت و  »چنـدل المـو« 
اره می برند، ولی چندل سـیمبارنگه را با دو ضربه تبر می اندازند )نوربخش، 1359، ص 131-

گیـاه  کـه ایـن چـوب از درختـی شـبیه بـه  کـرد  133(. امـا در مـورد چنـدل یـا صنـدل بایـد عنـوان 
کـه در برخـی نقـاط سـواحل و جزایـر ایـران نیـز دیـده می شـود. ولـی از آن  مانگـرو یـا حـرا اسـت 
کلفت تـر اسـت. نـام علمـی خانوادۀ ایـن چـوب Rhizophora اسـت. اما برخالف  محكم تـر و 
کـه چوبی معطر اسـت،   Santalum album نامـش نبایـد آن را بـا درخـت صنـدل بـا نـام علمـی
کـرد. درخـت چنـدل در مرداب هـا و حاشـیه جنگل هـای سـاحلی آفریقـا بـه ویـژه در  اشـتباه 
کنیـا و تانزانیـا و دلتـای رود فیجـی می رویـد. در آفریقـای شـرقی و بـه زبـان سـواحلی ایـن  کشـور 
کـه شـاید در بریـدن فارسـی ریشـه داشـته باشـد. چـوب چنـدل در  شـاخه ها را بوریتـی می نامنـد 
اعمـاق مرداب هـا و جنگل هـای انبـوه آفریقایـی می روید و بریدن بوریتـی و آوردن آن به بندر یا 
کار سـاده ای نبـود. ناخدایـان افـراد بومی اهل محل را برای تهیـه چوب به خدمت  کشـتی  کنـار 
کارگران محلی با آشنایی به محل  کشتی بیاورند.  می گرفتند تا از جنگل ها چوب ها را ببرند و به 
گرم و بسـیار مرطوب به  گل و الی مرداب های این ناحیه می رفتند و در هوای  با پای برهنه در 
کارگران محلی افراد قبیله های شرق آفریقا  زدن یا بریدن شاخه های چندل می پرداختند. این 
کار  کشـتی  کـه بـرای بریدن، جمـع آوری و بار زدن به  بودنـد و بنـا بـه سـنت در طـول چنـد روزی 
کشـتی  کشـتی می خوردنـد و حتـی شـب را در همـان  می کردنـد، غـذای خـود را از غـذای افـراد 
کشتی می آوردند تا غذا بخورند )پارسا،  گاهی افراد خانواده خود را هم به  می خوابیدند و حتی 

1391، ص 157 و 158(. 
کروجه«  پوست درخت چندل در همان جنگل به وسیله بومیان آفریقا از تنه جدا می شد و هر »
که شـامل بیسـت عدد می شـود، در سـال 1359 در آفریقا در حدود 150  کنده  از چندل پوسـت 
شیلینگ )هر شیلینگ معادل ده ریال( خریداری می شد و با احتساب هزینه حمل و عوارض 
کروجه در حدود سه هزار ریال وارد انبارهای بنادر ایران  گمرکی و دستمزد تخلیه و بارگیری، هر 
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گذشـته چنـدل را از آفریقـا بـه بنـادر ایـران آورده و از آن جـا بـه شیخ نشـین های  می گردیـد. در 
کرده و می فروختند، ولی بعدها  کویت، بحرین و دیگر بنادر حمل  خلیج فارس و بنادر ایران، 
دریانوردان ایرانی مستقیمًا با مردم بومی برای قطع درخت وارد معامله نمی شدند، بلكه دولت 
کنار سـاحل از نمایندگان دولت خریداری  کار را می کردنـد و بازرگانـان چندل را در  محـل ایـن 
کارگـران بومـی چندل هـا را بریـده و بـه سـاحل می آوردنـد و در آن  می کردنـد. در سـیمبارنگه 
جـا دریانـوردان و صاحـب لنج هـای ایرانـی بـه قیمـت مناسـب دسـته های چنـدل را انتخـاب و 
کشتی ها فاقد موتور بودند، فقط یک سفر می رفتند و بعدها  خریداری می کردند. پیش از این 
کنیا«، به دو  که لنج ها دارای موتور شدند، این سفرها البته به استثنای مسافرت به »تانزانیا« و »
بـار در سـال افزایـش یافـت )پارسـا، 1391، ص 134 و 135؛ بـدری، مصاحبـه، 1399(. در بسـتر 
کشتی های فلزی خریداری نموده  کنگ  زمان نیز برخی از لنج داران و از جمله لنج داران بندر 

کشـتی ها چندل از آفریقا به بنادر ایران می آوردند.  و با این 

سفرهای دریایی دریانوردان خلیج فارس به بنادر هندوستان 

کنون ادامه دارد. سفر به هندوستان از طریق اقیانوس هند  گذشته تا  تجارت دریایی با هند از 
یكی از مهم ترین سفرهای دریانوردان ایرانی مناطق خلیج فارس بود. اقیانوس هند منطقه ای 
که ملت های مختلفی را با تاریخ ها، فرهنگ ها، زبان ها، سنت ها و نظام های  وسیع و پرتنوع بود 
گـر بخواهیـم همـۀ آن هـا را از لحـاظ اقتصـادی،  گـون در بـر می گیـرد. ا گونا سیاسـی و اقتصـادی 
کار بسـیار دشـواری اسـت )امیری،  نظامی یا سیاسـی به طور یكپارچه مورد بررسـی قرار دهیم، 

2535، ص 11(. 
در ایـن سـفر بادهـای موسـمی نقـش زیـادی ایفـا می کرد و سـاختارهای فصلی بادهای موسـمی 
کشتی رانی را در حرکت های تجاری رفت و برگشت در عرض  به صورت مستقیم برنامۀ زمانی 
اقیانـوس هنـد مشـخص می کـرد. ایـن بادهـا شـامل بادهـای جنـوب غربـی )بـه عربـی موسـوم بـه 
کـه تقسـیمات سـالی را داخـل دو نیمـۀ مجـزا  ( و شـمالی- شـرقی )ریـح الصبـا( هسـتند  الكـواز
( است.  تقسـیم می کنند. زمان بادهای شـمالی- غربی از آوریل تا سـپتامبر )فروردین تا شـهریور
کـه از موقعیت جغرافیایـی منطقۀ هیمالیا متأثر اسـت، تولید  ایـن بادهـا در یـک منطقـۀ فشـرده 
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کتیـكا« در خـط مسـتقیم از خـط اسـتوایی بـا تابـش  کـه از »آنترا می گـردد؛ بـه همـراه بادهایـی 
کشـتی رانی در خـط مسـتقیم از سـمت شـرق در زمان  عمـودی خورشـید وزیـده می شـوند. زمـان 
شـروع بادهـای موسـمی جنوبـی- غربـی مـاه آوریل یـا ژوئن )فروردیـن یا خرداد( بود. در سـه ماه 
پایانی از اواسـط خرداد تا شـهریور زمان وزیدن قوی ترین بادهاسـت. بادهای شـمالی- شـرقی 
که باالترین فشار ناحیه ای جهت وزش باد  زمان شان از آبان تا فروردین است. این زمانی است 
که با دمیدن بادهایی در موقعیت جغرافیایی خط استوا  از سمت هیمالیا با آن همراه می گردد 
به سـمت عرض های پایین تر همراه می شـود. بادهای سـبک و آب و هوای خوب مشـخصًا با 
فشـارهای شـدیدی همـراه شـده و در ایـن زمـان موقـع مسـافرت از شـرق بـه غـرب آغـاز می گردد. 
کلـی و سرتاسـری بادهای موسـمی بـا نقطۀ اعتدالین همزمان می گـردد، موقعی  در واقـع تغیـرات 
کـه خورشـید از خـط اسـتوا عبـور می کند. با این شـاخصه ها هریـک از دریاهای شـش گانه برای 
کـردن و رسـیدن، بـدون در نظـر داشـتن مخاطـرات آن، جدولـی زمانـی بـرای خودشـان  حرکـت 

  (Tampeo, 1989, P. 105).دارنـد
بـا وجـود ایـن سـفرهای دریـای از بنـادر متعـدد ایرانـی بـه هنـد، آفریقـا و یمـن بـه خوبـی صورت 
می گرفـت و هـم باعـث اشـتغال زایی می گردیـد و هـم تبادل فرهنگی و آشـنایی اقـوام را در زمینۀ 
، موسـیقی، معماری و غیره به دنبال داشـت. لذا می بایسـت به این سـفرها و پیامدهای آن  هنر
از نگاه هـای متعـدد نگریسـت. برخـی از اثـرات این سـفرها ملموس بوده و نمودش در پوشـش، 
موسـیقی، معمـاری و غیـره دیـده می شـود و برخی اثـرات آن ها ناملموس بوده و دیده نمی شـود. 
تأثیـرات فرهنگـی حـوزۀ تمدنـی ایـران بـر بنـادر مقصـد در ایـن سـفرهای دریایی ناملمـوس، اما 

پراهمیت بوده اسـت. 
کالیكـوت« و »بـراوه« )هندوسـتان(، چـوب سـاج یـا شـاه، چـوب فنـس، چـوب  « ،» از »ملیبـار
کشـتی  جنگلـی، چـوب فـن ابراهیـم، چـوب فـن اصـل و چـوب فـن، بـرای سـاختن انـواع لنـج و 
چوبی و از سنگاپور )مالزی( انواع تخته مربع، تخته سه الیی، پلیوت و تخته صاف وارد بنادر 
ایران می شد )پارسا، 1391، ص 134و 135(. سفر به هند برای دریانوردان مناطق خلیج فارس 
بسیار پرمنفعت بود. آن ها خرمای زاهدی را از بندر اعشار عراق به بنادری نظیر بمبئی حمل 
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کرایه بار  کرایه بار دریافت می کردنـد و با همان  نمـوده و از بابـت حمـل ایـن محموله هـای خرمـا 
کوچـک وارد بنـادر خلیـج فـارس نمـوده و بـا هم  چـوب سـاخت لنـج، لنـج، تختـه و قایق هـای 
کالیكـوت با حمل سـفال برای سـقف منـازل به بنادر  سـفر خـود را از بنـادر هنـد نظیـر منگلـور و 
آفریقـا ادامـه می دادنـد )بحـری، مصاحبـه، 1400(. برخـی از دریانـوردان بنـادر ایـران و از جمله 
کالیكـوت ازدواج نمـوده و از ایـن طریق مناسـبات اجتماعی  کنـگ در بنـدر  دریانـوردان بنـدر 

بیـن بنـادر ایران و هند ایجـاد می گردید. 

سفرهای دریایی کوتاه مدت دریانوردان ایرانی به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس 

کشـورهای حوضه جنوبـی خلیج فارس  کوچـک به  کوتاه مـدت بـا لنج هـای  سـفرهای دریایـی 
همـواره از بنـادر جنوبـی ایـران صـورت می گرفتـه اسـت. ایـن سـفرها معمـوًال بـه امـارات متحـده 
کـه ایـن سـفرها نیز در بسـتر زمان تأثیـر و تأثر  کویـت و قطـر بـوده  عربـی، عمـان، بحریـن، عـراق، 
گچ، علـف بـرای حیوانـات، دام زنده،  زیـادی بـر جوامـع مقصـد داشـته اسـت. معمـوًال سـنگ، 
کشـورهای حوضه جنوبی خلیج فارس برده می شـده اسـت  خشـكبار و تره بار از بنادر ایران به 
، چـای، پارچه و غیره به بنـادر ایرانی  کـی نظیر برنج، شـكر و لنج هـا در بازگشـت نیـز اقـالم خورا

می آوردنـد )ابراهیـم بصـری، مصاحبـه، 1398(.
کنگ، در بازگشـت از سـفر آفریقا  از سـوی دیگـر لنج هـای بنـادر ایرانـی و بـه ویژه بنادری نظیر 
، بحرین  بخشی از چندل های خود را در آفریقا و کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس نظیر قطر
کویت می فروختند و چندل در معماری کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس بسیار تأثیرگذار  و 
که از طریق سفرهای دریایی به  بود. با وجود این تأثیر دریانوردان، تجار دریانورد و مهاجرانی 
کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس می رفتند، بر هنر و معماری کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج 
کشـورهای حـوزۀ جنوبـی خلیـج فـارس توسـط  فـارس زیـاد بـود. سـاخت بادگیرهـای متعـدد در 
معمارانی از بنادر و پس کرانه های ایرانی، این تأثیر فرهنگی را به خوبی نشـان می دهد. وجود 
که یک محلۀ بزرگ با خانه های مجلل به سبک معماری  کنار خور دبی  معماری بستكی در 
سنتی جنوب ایران می باشد، نشان دهندۀ تأثیر اقتصاد دریامحور سواحل شمالی خلیج فارس 
بر سواحل جنوبی این آبراهه بین المللی است )محمد حسن نیا، مشاهدات میدانی، 1398(. 
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در ایـن بیـن نهمه هـای دریانـوردی مشـترکی بیـن مـردم سـواحل شـمالی و جنوبـی خلیـج فـارس 
که نشان از تأثیر و تأثر فرهنگی آن ها بر همدیگر دارد. بین معماری سواحل شمالی  وجود دارد 
و جنوبی خلیج فارس نیز شباهت های زیادی وجود دارد. چون بنادر جنوبی خلیج فارس هم 
سفرهای دریایی زیادی به هند، آفریقا و یمن داشتند و همین سفرها باعث تأثیرپذیری آن ها در 
معماری، هنر و موسـیقی از جوامع هند، و آفریقا بوده اسـت. سـفرهای دریایی بین بنادر ایران 
کشـورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس در حال حاضر هم صورت می گیرد و این سـفرها  و بنادر 
هیچ وقت قطع نگردیده اسـت. حاصل این سـفرها مناسـبات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
که در ادامه بیش تر به  کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس بوده است  بین بنادر ایران و بنادر 

آن پرداخته می شود. 

تأثیر و تأثر سفرهای دریایی بر فرهنگ، معماری و اقتصاد 

سـفرهای دریایـی دور و نزدیـک دریانـوردان بنـادر و جزایـر جنـوب ایـران به مناطـق متعدد، به 
کسـتان دارای تأثیر  کشـورهای حـوزۀ جنوبی خلیج فارس، عراق و پا ویـژه بـه هنـد، آفریقـا، یمن، 
که دریانوردان ایرانی در سـفرهای خود به  و تأثر زیادی در تمامی زمینه ها بوده اسـت. بنادری 
آن ها رفت و آمد داشـتند. بنادری بزرگ و پیشـرفته از نگاه شهرنشـینی، شهرسـازی، ارتباطات، 
اسكله، گمرک، هتل، معماری، بهداشت و غیره بودند. بنادری نظیر دهلی، کالیكوت، کراچی، 
که جمعیت  عدن، دارالسـالم، مومباسـا و جزیره زنگبار از جمله بنادر پیشـرفته آن زمان بودند 
کشـتی های بادبانی و لنج هـای چوبی در  انبوهـی هـم داشـتند. سـفر دریانـوردان بنـادر ایرانی با 
که با این حجم وارد بندرگاه ها می شد، باعث  فصل مشخص به هند، آفریقا و یمن و جمعیتی 
که فضای فرهنگی آن بنادر را تحت تأثیر قرار دهد )علی بحری، مصاحبه 1398(.  می گردید 
کامًال  در بسیاری از موارد در اسكله و بندرگاه های هند و آفریقا در زمان سفرهای دریای مردم 
که هنـدی و آفریقایی بودند  بـه زبـان فارسـی صحبـت می کردند و مسـئوالن اسـكله و بندرگاه ها 
کرده بودند و این یكی از تأثیرات فرهنگی سفرهای  نیز تاحدودی با زبان فارسی آشنایی پیدا 
کشورهای هند  که به  دریایی بود. از سوی دیگر نیز بسیاری از دریانوردان بنادر جنوبی ایران 
و آفریقـا سـفر می کردنـد، زبـان سـواحیلی، هنـدی، اردو و عربـی را در همیـن سـفرها آموختنـد و 
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این نیز از تأثیر سـفرهای دریایی می باشـد. دریانوردان ایرانی وقتی سیسـتم شـهری پیشـرفته را 
گردد.  در بنـادر مقصـد مشـاهده می کردنـد، تالش داشـتند، این سیسـتم در بنادر آن ها نیـز اجرا 
کم تر بود و برای مثال  اما جمعیت بنادر ایرانی در آن زمان نسبت به بنادر هند و آفریقا خیلی 
کالیكوت و مناطق همجوار در آن زمان نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت داشته است  بندر 
)عبدالرضا راشـدی، مصاحبه، 1398( معماری خانه ها در بنادر هندوسـتان و آفریقا هم برای 
گر به خانه های ناخدایان و صاحبان لنج در بندر  دریانوردان ایرانی جذابیت داشـته اسـت. ا
گـردد. در آن ها به خوبی سـبک معماری  کنـگ، بنـدر لنگـه و دیگـر بنـادر جنـوب ایران دقت 
تلفیقـی وجـود دارد. در مجمـوع اقلیـم و دریـا تـا حـدودی باعـث تشـابهاتی در سـبک معماری 
کشـورهای مقصد شـده بود. بنادر ایرانی سـبک معماری خاص  بین بنادر ایران و دیگر بنادر 
کـه بـا تغییـر مصالـح سـاختمانی در سـبک معمـاری هـم تغییـر ایجـاد می گردید.  خـود داشـتند 
گـچ  کاهـگل سـاخته می شـدند، معمـوًال یک طبقـه بودنـد و بـا ورود  کـه از سـنگ و  خانه هایـی 
و سـیمان بـه ساختمان سـازی جنـوب ایـران، خانه هـای چندطبقـه و بیش تـر سـاخته می شـد و 
گرفـت. امـا مصالـح  بادگیرهـای بیش تـری بـا توجـه بـه اسـتحكام دیوارهـا و سـاختمان ها شـكل 
کـه در سـفرهای دریایـی بـه بنـادر ایرانـی وارد  سـاختمانی نظیـر چنـدل، تختـه سـه الیه و غیـره 
کرد. تا پیش از ورود چندل، معموًال در سـقف منازل  می شـد، معماری جنوب ایران را متحول 
که نظم و اسـتحكام چندل  گـز و غیـره اسـتفاده می شـد   ، کنـده درخـت نخـل و چـوب چنـار از 
کـردن سـقف ها تأثیـر  کاهـگل  کشـیدن نایلـون و سـپس  را نداشـت. اسـتفاده از چنـدل، سـوند و 
زیادی بر اسـتحكام منازل و عدم ریزش سـقف ها داشـت. به دنبال آن پلیوت )تخته سـه الیه( 
که معموًال از هند و سـپس با واسـطه از دبی آورده می شـد نیز به زیبندگی سـقف منازل  و مربع 

کمک شـایانی نمود )حسـن نیا، مشـاهدات میدانی(.  بنادر ایرانی 
امـا سـبک معمـاری بنـادر ایـران معمـوًال معمـاری ایرانـی اسـالمی منطبـق بـا اقلیم جنـوب ایران 
که  بوده اسـت. خانه ها در اطراف دیوار خانه سـاخته شـده و وسـط حیاط نیز یک مسـنی بود 
که در حال حاضر این  ، حنا، لیمو و غیره می کاشـتند  کنار در آن درختانی نطیر نخل، نارگیل، 
گردیده اسـت. در سـفرهای دریایی دریانوردان ایرانی  سـبک معماری دچار تحوالت زیادی 



سفرهای دریایی دریانوردان سواحل شمالی خلیج فارس و تاثیر آن بر جوامع مبدا و مقصد / 45

گفتـه می شـد و  کوچـک  کـه بـه آن سـفرهای  کشـورهای حـوزه جنوبـی خلیـج فـارس و عـراق  بـه 
کوچـک صـورت می گرفـت، تأثیـر دریانـوردان و تجـار ایرانـی بـر معمـاری و  معمـوًال بـا لنج هـای 
کـه در بحریـن یـک محلـه بـه نـام جناحی هـا  کشـورها بیش تـر بـود، تـا جایـی  آداب و رسـوم آن 
کـه خانه هـای مجلـل سـاخته شـده در آن  وجـود دارد و در دبـی امـارت و محلـه بسـتكیه اسـت 
که از  جـا بـه سـبک معمـاری بسـتكی در جنـوب ایـران اسـت. از سـوی دیگـر مهاجـران زیـادی 
کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس رفتند،  کشور از طریق دریا به  بنادر ایرانی و پس کرانه های 
گردید، بسـیاری از منازل،  که عنـوان  گونه  بـر هنـر و معمـاری آن مناطـق تأثیرگـذار بودنـد. همـان 
کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس  کشف نفت در  بادگیرها و دیگر بناها به ویژه تا پیش از 
توسـط معمـاران بنـادر و پس کرانه هـای ایرانـی سـاخته شـده اسـت. به همین خاطر نیز شـباهت 
کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس و حوزۀ شمالی آن وجود  زیادی بین خانه های قدیمی در 
کشورهای حوزۀ جنوبی  دارد. استفاده از چندل، پلیوت، مربع، سوند و غیره در خانه های مردم 

کهورکی، مصاحبـه، 1368(.  خلیـج فـارس بسـیار زیاد بوده اسـت )محمد 
امـا در حـال حاضـر در سـبک معمـاری بنـادر و جزایـر حـوزۀ شـمالی و جنوبـی خلیـج فـارس 
گرفته و دیگر سـبک سـنتی رو به فراموشـی رفته اسـت. اما با توجه به  تحوالت زیادی صورت 
که در حال حاضر نسبت به حفظ و پاسداشت معماری سنتی در بنادر شمالی  نگرش هایی 
گردیـده تـا خانه هایـی بـه سـبک قدیـم و با مصالح  و جنوبـی خلیـج فـارس وجـود دارد، تـالش 
گیـرد. بار دیگر  گردیـده و یـا نـام سـاباط، بادگیر و غیره بر مجتمع های مسـكونی قرار  جدیـد بنـا 
کـرده و  کـه بـه سـبک معمـاری سـنتی سـاخته می شـود، نمـود پیدا  چندل هـا در برخـی از منـازل 

گردیده اند.  بادگیرهـا دوبـاره مرمت و احیـا 
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نتیجه گیری 

، موسـیقی، معمـاری، آداب و  حـوزۀ تمدنـی جنـوب ایـران و بنـادر شـمالی خلیـج فـارس در هنـر
سـنن و غیـره همـواره بـر ممالـک همجـوار تأثیرگـذار بـوده و در بسـتر زمـان تأثیراتـی نیـز پذیرفتـه 
کشـورهای حـوزۀ جنوبـی  کوتاه مـدت بـه  کـه بـه صـورت درازمـدت و  اسـت. سـفرهای دریایـی 
کسـتان، یمـن، آفریقـا و هنـد صـورت می گرفـت، در بسـتر زمـان عـالوه بـر  خلیـج فـارس، عـراق پا
، تأثیرات فرهنگی زیادی نیز داشته است. این تأثیرات در  جنبۀ اقتصادی و اقتصاد دریامحور

کرده اسـت.  زمینـۀ زبانـی، آداب و رسـوم، معمـاری، موسـیقی و غیـره نمـود پیـدا 
که  کـه ملموس تـر بـوده بـه خوبـی دیـده می شـود  نمـود ایـن سـفرهای دریایـی در زمینـۀ معمـاری 
معمـاری بسـتكی در دبـی از جملـه این تأثیرات می باشـد. اما تأثیرگـذاری و تأثیرپذیری جوامع 
کشف نفت هم بوده است.  دریایی در زمینه های متعدد تحت تأثیر برخی از عوامل از جمله 
که به انباشـت ثـروت در این  کشـورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس  کشـف نفـت در  بـه عبارتـی 
کـه توسـط معمـاران سـنتی  کمـک نمـود، معمـاری سـنتی و خانه هـای ویالیـی زیـادی  جوامـع 
سـاخته می شـد را دچار رکود و افول نمود. با وجود این آداب و سـنن، سـبک معماری و غیره از 
که یک شبه به وجود آمده و یک شبه از بین بروند. به ویژه آداب و سنن،  پدیده هایی نیستند 
معمـاری، مسـائل زبانـی و غیـره هنـور هـم در جوامـع دریانورد تأثیـر و تأثرش نمـود دارد. هنوز هم 
گردشـگران زیادی از  که نمود معماری ایرانی اسـت در دبی، هر سـال پذیرای  امارت بسـتكیه 
که سـبک معماری هندی اسـت در بسـیاری از  مناطق متعدد جهان اسـت. هنوز هم بنگله ها 

بنـادر و جزایـر خلیج فارس نمـود دارد. 
کـه عمـر بسـیار طوالنـی در سـقف خانه هـای  از سـوی دیگـر مصالـح سـاختمانی نظیـر چنـدل 
مـردم مناطـق خلیـج فـارس دارد، نمـودش بـر معمـاری مناطـق متعـدد خلیج فارس هویداسـت. 
کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس  همچنین در بسیاری از سقف خانه ها در جنوب ایران و 
که از هندوستان و در طی سفرهای دریایی آورده می شده  از تخته های محكمی استفاده شده 
و نشان از تأثیر و تأثر سفرهای دریایی بر معماری مناطق خلیج فارس دارد. با وجود این تأثیر 
که در سـواحل و جزایر خلیج  کشـورهایی  و تأثر سـفرهای دریایی و اقتصاد دریامحور بر مردم 
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که با  فـارس، دریـای عمـان، اقیانـوس هنـد و دریـای سـرخ زندگی می کنند، به قدری زیاد اسـت 
مطالعات دقیق تر می شود شباهت های زیادی بین آداب و رسوم، معماری، زبان، موسیقی این 
گاهـی از بیـن از تلفیق هـا و رفت و آمدها در سـفرهای دریایی مراسـم  کـرد و  ملـل دریانـورد پیـدا 
کـه نمـادی از همگرایی بیش تـر ملل دریانـورد در زمینۀ  موسـیقی و رقـص رزیـف شـكل می گیـرد 
گونـه اسـت و در بسـیاری از مـوارد تأثیـر و  فرهنگـی اسـت. در معمـاری هـم وضعیـت بـه همیـن 
تأثـر ملـل دریانـورد در معمـاری منازل، بناهای عام المنفعه و شهرسـازی به عینه دیده می شـود. 
تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری در زمینـۀ اقتصـاد نیـز همـواره وجود داشـته و نمود آن را می تـوان رواج 

روپیـه هنـدی در بسـیاری از بنـادر خلیـج فارس به عینه مورد بررسـی قرار داد. 
باعـث شـكل گیری  بـه هنـد  فـارس  مـردم مناطـق خلیـج  نیـز دریانـوردی  زمینـۀ اجتماعـی  در 
کـه مناسـبات اجتماعـی بیـن بنـادر هنـد و بنـادر ایـران را  گردیـد  ازدواج هـای متعـدد بیـن آن هـا 
کرانه ای و پس کرانه ای سـواحل شـمالی خلیج فارس اقدام  شـكل داده اسـت. معماران مناطق 
که  کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس نمودند  به ایجاد بادگیرهای متعدد در بحرین و دیگر 

می توانـد تأثیـر معمـاری ایرانـی بـر مناطـق همجـوار را بیش تـر نمـود دهد. 
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نمودهایی از تصویر قاجاریه در تاریخ نگاری ملی گرایانه دورۀ پهلوی1 

علی محمد طرفداری2 

چکیده 
طـور  بـه  معاصـر  دوران  ملی گرایانـه  یخ نـگاری  تار در  ایـران  یخـی  تار جایـگاه سلسـله های 
یخ نـگاری ملی گرایانـه دورۀ پهلـوی بـه طـور خـاص،  اعـم، و تصویـر سلسـله قاجـار در تار
اسـت.  ایرانـی  معاصـر  مـدرن  یخ نـگاری  تار در  ملی گرایانـه  رویكـرد  نمودهـای  جملـه  از 
ادوار  بـاب  در  پهلـوی  دورۀ  یخ نـگاری  تار اصلـی  کـه وجـۀ  ملی گرایانـه  رویكـرد  واقـع،  در 
یـخ ایـران را شـكل می دهـد، بـا تأسـیس سلسـلۀ پهلـوی به صورت ابـزاری برای  مختلـف تار
کسـب مشـروعیت سیاسـی و ملـی درآمـد، و شـاهان پهلـوی برخالف سـالطین پیش از خود 
کنـار  بـا  می شـدند،  نیـاز  مـورد  سیاسـی  مشـروعیت  صاحـب  دینـی  مبانـی  بـر  تكیـه  بـا  کـه 
کسـب  گذاشـتن مبانـی و ارزش هـای دینـی و روی آوردن بـه ارزش هـا و مبانـی ملـی درصـدد 
یخ نـگاری بـه ابـزاری بسـیاری  یـخ و تار مشـروعیت سیاسـی الزم برآمدنـد و در ایـن میـان تار
درآمـد.  پهلـوی  سلسـله  بـرای  ملـی  وجهـۀ  و  خاسـتگاه  مشـروعیت،  کسـب  بـرای  حیاتـی 
یخ نـگاری  تار و  یـخ  تار شـدن  یـك  ایدئولوژ و  سیاسـی   ، امـر ایـن  عمـدۀ  و  گزیـر  نا نتیجـۀ 
یخ نـگاری  گریبان گیـر تار کنـون نیـز  کـه تـا هـم ا در ایـران معاصـر بـود، پدیـده ای نامـوزون 
صورتـی  بـه  پهلـوی  حكومـت  رویكـرد،  ایـن  در  اسـت.  ایـران  کادمیـك  غیرآ و  کادمیـك  آ
یـه تصویـر ایدهـ  آل و مشـروع تری از خود  کوشـید بـا تخریـب وجهـۀ حكومـت قاجار گسـترده 
کنـد. در  کمیـت سلسـلۀ قاجـار را حرکـت و ضرورتـی ملـی معرفـی  نشـان داده و برچیـدن حا
مقالـۀ حاضـر بـا بررسـی بعضـی از برجسـته ترین آثـار ملی گرایانـۀ پدیـد آمـده در آن دوران، 
یـه  یخ نـگاری مـورد بحـث بـا رویكـرد بررسـی تصویـر حكومـت قاجار ابعـاد و چگونگـی تار

1.  این مقاله پیش از این و در قالب سـخنرانی در همایش ملی »گذر از قاجار به پهلوی«، تهران، سـازمان 
اسناد ملی ایران، پژهشكده اسناد، 16 اسفند 1394 ارائه شده، و متن کامل آن برای نخستین بار در این جا 

منتشر می شود. 
2.  استادیار تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج. ا. ایران

 tarafdary@yahoo.com 
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گرفتـه اسـت.  یخ نـگاری ملـی دورۀ پهلـوی مـورد پژوهـش قـرار  در تار

کلیدواژه ها:
 قاجاریه، پهلوی، ملی گرایی، تاریخ نگاری ملی گرایانه، قاجاریه نگاری 

مقدمه: تاریخ و مشروعیت سیاسی 

که یكی  گذر از قاجاریه به پهلوی از ادوار دوران ساز تاریخ معاصر ایران به شمار می رود  دورۀ 
گوناگون  از اصلی تریـن انعكاس هـای آن را در منابـع معاصرنویـس تاریخ نـگار و غیرتاریخ نـگار 
روزگار پهلوی اعم از آثار تاریخی، ادبی، خاطرات، مطبوعات و غیره می توان یافت. در واقع، 
بـا نگاهـی بـه فراینـد و چگونگـی انتقـال قـدرت از سلسـلۀ قاجاریـه به سلسـلۀ پهلـوی در منابع 
کـه وجـه وقایع نـگاری را بـه صـورت وجهـی غالـب در ایـن منابع  گـون آن دوره، عـالوه بـر آن  گونا
کـم توجهی  که از میـان آن ها  می تـوان دیـد، نـكات قابـل تأمـل دیگـری نیـز به چشـم می خورنـد 
کـم نظیر در تاریخ  بـه عوامـل ریشـه ای ایـن انتقـال قدرت عمدتـًا غیرخونین به عنوان پدیده ای 

طوالنی ایران، بیش از سـایر مسـائل شـایان توجه اسـت. 
کـه در ایـن جـا مـورد توجـه اسـت،  تـی از ایـن دسـت، آن چـه  امـا صـرف نظـر از نـكات و تأمال
گـذر از دورۀ قاجـار بـه پهلـوی از منظـر تاریخ نـگاری و  پرداختـن بـه رونـد و چگونگـی فراینـد 
کـه وجـۀ اصلی  انعـكاس آن در منابـع عصـر پهلـوی بـا رویكـردی ملی گرایانـه اسـت، رویكـردی 
تاریخ نـگاری دورۀ پهلـوی در بـاب ادوار مختلـف تاریـخ ایران را شـكل می دهـد. در حقیقت، 
با تأسـیس سلسـلۀ پهلوی، برای نخسـتین بار در تاریخ ایران، تاریخ و تاریخ نگاری به صورت 
کسب مشروعیت سیاسی و ملی درآمد، و شاهان پهلوی برخالف سالطین پیش از  ابزاری برای 
که با تكیه بر مبانی دینی و قلمداد شدن به عنوان سایۀ خدا بر زمین، صاحب مشروعیت  خود 
گذاشتن مبانی و ارزش های دینی و روی آوردن به ارزش ها و  کنار  سیاسی مورد نیاز می شدند، با 
کسب مشروعیت سیاسی الزم برآمدند و در این میان تاریخ و تاریخ نگاری  مبانی ملی درصدد 
کسـب مشـروعیت، خاسـتگاه و وجهۀ ملی برای سلسلۀ پهلوی  به ابزاری بسـیاری حیاتی برای 
که  درآمـد. از ایـن زمـان بـه بعـد، از یـك سـو برقـراری پیونـد میـان سلسـلۀ پهلوی با سلسـله هایی 
در تاریخ نـگاری ملی گرایانـه ایـران آن عهـد به عنوان سلسـله های ملی معرفی شـده بودند، مورد 
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، تمامـی ادوار و حكومت هـای تاریـخ ایـران بـا نـگاه و  گرفـت و از سـوی دیگـر نظـر و توجـه قـرار 
گرفتنـد  رویكـردی ملی گرایانـه درمعـرض نقـد و نظـر و قضـاوت مورخـان ملی گـرای آن دوره قـرار 
و بازنـگاری تاریـخ ایـران بـا رویكـرد ملی گرایانـه بـه صـورت رسـالتی اساسـی در میـان مورخان با 
هـدف تقویـت روحیـۀ ملـی و احسـاس هویت ملی مشـترك در میان مردم درآمـد. به این ترتیب، 
توسعۀ تاریخ نگاری های ملی گرایانه برای تبیین و تثبیت مشروعیت سیاسی حكومت پهلوی و 
که  تحكیم مؤلفه های ملی در جامعۀ ایران، از جایگاه و نقشـی محوری برخوردار شـد، چنان 
سـعید نفیسـی، از رجـال فرهنگـی بنام عصر پهلـوی اول، در باب وظیفـۀ تاریخ از منظر تقویت 

ملیت چنین می نویسـد:

کـه تاریخ در پـرورش روح ملی و خصال  گونه سـخن نیسـت   »امـروز دیگـر جـای هیچ 
کان و باالتـر از همه دوسـت داری فرهنگ  مردانـه و دوسـت داری میهـن و سـرزمین نیـا
کـه تاریـخ  و سـنن و شـئون ملـی و نـژادی بهتریـن و برتریـن وسـیله اسـت. بـه هـر انـدازه 
زمان هـای دور از مـا ایـن سـودهای فـراوان را در برداشـته باشـد، قطعـًا و یقینـًا تاریـخ 
که زندگـی امروز مـا به زندگی  زمان هـای نزدیـک چنـد برابـر سـود خواهـد داشـت، زیرا 
این روزها نزدیک تر و پیوسته تر است و ما از تاریخ زمان نزدیک به خود برای زندگی 

امـروز بهره مندتـر می شـویم و بیش تـر عبـرت می گیریـم.« )نفیسـی، ج 1، 1372: 8( 

، سیاسـی و ایدئولوژیـك شـدن تاریـخ و تاریخ نـگاری در ایـران  گزیـر و عمـدۀ ایـن امـر نتیجـۀ نا
کادمیـك و  آ گریبان گیـر تاریخ نـگاری  کنـون نیـز  کـه تـا هـم ا معاصـر بـود، پدیـده ای نامـوزون 
کنـون شـخصیت های تاریخـی مشـهور  کـه از آن زمـان تا کادمیـك ایـران اسـت. همچنـان  غیرآ
گاه متضاد، و همچنین  گوناگون و  که بنا به نگاه ها و آرمان های ایدئولوژی های  متعددی بودند 
کلـی متفـاوت و  ئـق و نفرت هـای قوم گرایانـه و غیرعلمـی در معـرض قضاوت هـای بـه  بـروز عال
کارنامـۀ زندگـی این  گرفته انـد، و نـزد مورخـان ملی گـرا، داوری در بـاب چنـد و چـون  مغایـر قـرار 
کشف حقایق روزگار و زندگی آن ها  شخصیت ها همواره اهمیت به مراتب بیش تری نسبت به 
داشـته اسـت. اما یك بعد اصلی و عمدۀ تاریخ نگاری ملی گرایانه دورۀ پهلوی، ارائه تصویری 
منفـی از سـالطین و سلسـلۀ قاجاریـه، بـا هـدف تخریـب حكومـت پیشـین و توجیـه مشـروعیت 
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کـه جایگاهـی محـوری و بنیادیـن در تاریخ نـگاری ملی گرایانـه  سلسـلۀ جدیـد بـود، موضوعـی 
گسـترۀ وسـیعی از تبلیغـات دوران پهلـوی  کـرد و در  دورۀ پهلـوی و حتـی دورۀ پـس از آن پیـدا 
گسـترده می کوشـید بـا تخریـب  خـود را نمایـان سـاخت. در واقـع، حكومـت پهلـوی بـه صورتـی 
کمیت  وجهۀ حكومت قاجاریه تصویر ایده  آل و مشروع تری از خود نشان داده و برچیدن حا
کنـد. در ادامۀ مقالۀ حاضر با بررسـی بعضی از  سلسـلۀ قاجـار را حرکـت و ضرورتـی ملـی معرفی 
برجسـته ترین آثـار مورخـان و نویسـندگان ملی گـرای عصـر پهلـوی یـا آثـار ملی گرایانۀ پدیـد آمده 
در آن دوران، ابعـاد و چگونگـی تاریخ نـگاری مـورد بحـث بـا رویكـرد بررسـی تصویـر حكومت 

قاجاریـه در تاریخ نـگاری ملـی دورۀ پهلـوی مـورد پژوهـش قـرار می گیرد. 

حکومت قاجار و قاجاریه نویسی در تاریخ نگاری ملی گرایانه عصر پهلوی 

کمیت قاجارها و مسائلی همچون  گوناگون حا گسترۀ قاجاریه نویسی در دورۀ پهلوی، ابعاد  در 
کارنامۀ سالطین و وجوه مختلف زندگی و فعالیت های  ، روابط خارجی،  پیشینه، اصل و تبار
رجـال ایـن خانـدان بیـش از هـر موضـوع دیگـری محمـل نقـد و بررسـی مورخـان و مكتوبـات 
ملی گـرای عهـد پهلـوی بـا هـدف مشـروعیت زدایی از سـلطنت قاجارهـا و مشروعیت بخشـی 
گرفتنـد. از جملـه نمودهـای برجسـتۀ ایـن مشـروعیت زدایی سلسـله  بـه سـلطنت پهلـوی قـرار 
« است  سخنرانی های رجال فرهنگی و سیاسی صاحب نام آن دوره در »سازمان پرورش افكار
گاه  کـه هـر یـك به نوعی می کوشـیدند ضمن تخریـب وجهۀ حكومت قاجاریـه و ارائۀ تصویری 
کار آمدن رضا خان و سپس تأسیس سلطنت پهلوی  بسیار منفی و غیرواقعی از آن دوره، روی 

کارامـدی و انحطـاط نشـان دهند.  را نقطـۀ عطـف و پایانـی بـر آن دوران سـیاه نا
از میان این سـخنرانی ها، سلسـله جلسـات سـخنرانی سـعید نفیسـی در مقام »اسـتاد دانشـگاه 
کـه نسـبت بـه سـایرین ارزش و  تهـران« بـا موضـوع »پیشـرفت های ایـران در عصـر پهلـوی« بـود 
کتابی مسـتقل  کنـار بعضـی آثـار دیگـر به صورت  شـهرت بیش تـری داشـت و از همیـن روی در 
« در سـال 1318 به چاپ رسـید. نفیسـی در  توسـط »انتشـارات دبیرخانه سـازمان پرورش افكار
« قسـمت  جلسـۀ اولیـه مجموعـه سـخنرانی های 17 سـاعته خـود در »آموزشـگاه پـرورش افـكار
کار آمدن  ویـژه »دبیـران« در بیـان اوضـاع و احوال نابسـامان ایران در عهد قاجـار و توجیه روی 
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کودتـای سـوم  سـلطنت خودکامـه و آمرانـۀ پهلـوی اول، ذیـل موضـوع »اوضـاع ]ایـران[ پیـش از 
گونـه سـخن می گوید:  اسـفند 1299« ایـن 

کشـور مـا چـه بـود و حـاال چیسـت ]...[ آقایـان همـه هیجـده سـال  »هفـده سـال پیـش 
کـه چنـد روز پیـش هـم یكـی از بـزرگان شـهر ما در  پیـش هـم در ایـران بوده انـد. چنـان 
که  کتابی را  کرد وقتی یكی از مورخین اروپا سطر اول  که داشتیم، یادآوری  جلسه ای 
کرده  گذشـته نوشـته بـود، با این جمله شـروع  دربـارۀ مشـروطیت ایـران و وقایـع آن دورۀ 
کـه ملت یعنی آن  گفتـه بود، زیرا  کامًال راسـت  بـود »ایـران نـه ملـت اسـت نـه دولت« و 
که در زبان و اخالق و عادات و لباس و دین و عقیده و امید و آرزو  جماعتی از مردم 
کینه و نفرت با هم شـریك باشـند و در آن زمان ایرانیان در  و حتی خشـم و غضب و 
هیـچ یـك ازیـن مظاهـر انسـانی بـا هم شـریك نبودنـد ]...[ در آن زمان ایـران دولت هم 
که مسـئول مقدرات مردمی باشـد و شـب و  کمـه ای  نبـود، زیـرا دولـت یعنـی آن قـوۀ حا
کند و آسـایش و نیك بختی آن مردم را از هر حیث فراهم  روز برای آن مردم دلسـوزی 
آورد و در هر روزی آن مردم را به سوی مرحلۀ دیگری از ترقی و سعادت ببرد و زندگی 
کند و حتی نقش های عاقالنه برای آیندۀ  امروز و فردای آن مردم را از هر حیث تأمین 
کمال خوبی  آن مردم بكشد و عرض و ناموس و جان و مال تمام افراد آن مردم را در 
کند و از هیچ وسیلۀ ارشاد و هدایت  کند و همۀ خطرهای جانی و مالی را دفع  حفظ 
خـودداری نكنـد، یعنـی مهربان تریـن سرپرسـت و دوسـت و خدمت گـزار و معـاون آن 
که به هیچ وجه تا هفده سال پیش در دولت ایران نبود.  مردم باشد و این صفاتیست 
کـه دولـت ایران یكـی از ضعیف ترین دول جهان بود. در نقشـۀ  مـدت صـد سـال بـود 
کـه دولـت مسـتقلی اسـت و جـزو  جغرافیـا اسـتقالل داشـت و صـورت ظاهـر ایـن بـود 
که از بعضی  گر در عمـق قضایا فرو رویم، می بینیـم  مسـتعمرات نیسـت، ولـی انصافـًا ا

مسـتعمرات هم حال آن زارتر بود.« )نفیسـی، 1318: 6( 

نفیسـی در ادامـۀ مطالـب خـود بـه صورتی اغراق آمیز به موضوع اسـتقالل ایران و نشـانه های آن 
کمیت مستشاران بیگانه بر سرنوشت کشور می پردازد،   همچون برافتادن حق کاپیتوالسیون و حا
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کـه موضـوع فقـدان اسـتقالل ایـران در مقابـل دول اسـتعماری و حضـور مستشـاران  در حالـی 
خودمختـار بیگانـه بـه صـورت یكـی از نقـاط ضعـف اساسـی سلسـله پهلـوی از همـان دورۀ 
سـلطنت رضا شـاه درآمد و تداوم آن در دهه های نخسـتین سـلطنت محمدرضا شـاه از جمله 

دالیـل وقـوع نهضت هایـی چـون نهضـت ملـی شـدن صنعت نفـت بود: 

»روی هم رفته پیش از سـوم اسـفند 1299 اسـتقالل ایران بسـیار متزلزل و لرزان بود و 
که در آن زمان همیشه  کشور خود پای بست بودند،  به یاد دارند  که به  کسانی  همۀ 
کامًال مستقل باشد.  که روزی ایران  از آینده مأیوس بودند و حتی تصور نمی کردند 
کرد،  کـه شاهنشـاه بـزرگ ]رضا شـاه[ ما  کارهایـی  بـه همیـن جهـت یكـی از نخسـتین 
گونه اقدام برای  کشـور بود و در این مدت از هیچ  اعاده و تحكیم مبانی اسـتقالل 
کـه  رسـیدن بـه ایـن نتیجـۀ مهـم فروگـذار نفرموده انـد ]...[ در عهدنامـه ترکمان چـای 
پـس از شكسـت ایـران در سـال 1243 قمـری یعنـی 114 سـال پیـش بسـته شـده بـود، 
 حقـوق و مزایایـی بـه دولـت غالـب داده بودنـد و پـس از آن بـا هـر دولـت قـوی و 
کـه عهدنامـه می بسـتند، همـان حقـوق را می دادنـد و آن را حقـوق  ضعیـف دیگـر 
کاپیتوالسـیون ها  گذاشـته بودند و یكی از مظاهر آن همان  کامله الوداد« اسـم  »دول 
کشـور خویـش بیگانگان را  بـود ]...[ در نتیجـۀ ایـن اوضـاع ایرانیـان خـود در داخلۀ 
که حتی  موجود فوق العاده ای تصور می کردند و چنان در برابر آن ها مرعوب بودند 
کرامت برای آن ها قائل شوند و آن ها هم ازین رعب و هراسی  حاضر بودند معجزه و 
کـه در دل ایرانیـان افكنـده بودنـد،  هـر چـه می خواسـتند اسـتفاده می کردنـد ]...[ در 
که مستشار از خارج  آن زمان ها هر وقت چاره ای برای ایران می اندیشیدند این بود 
کنند  که می خواسـتید مستشـار اسـتخدام  بیاورند، ولی حق نداشـتند از هر مملكتی 
کار خود آزاد نبود  کـه اجـازه می گرفتنـد و مستشـاری می آمـد، تـازه او در  و پـس از آن 
کشـور می دید یا می بایسـت پیش  که برمی داشـت یا مانعی از خارج  و در هر قدمی 

گرفته باشـد.« )پیشـین، 9-11(  از وقت اجازه 

نظیر همین مضمون را علی اصغر شـمیم نیز سـال ها بعد و به هنگام نگارش تاریخ رسـمی مورد 
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کمیـت پهلـوی دوم بـا عنـوان ایـران در دورۀ سـلطنت اعلـی حضـرت محمدرضـا شـاه  نظـر حا
کار می برد:  پهلـوی بـه 

  ، کبیر پس از استقرار امنیت سیاسی و قضایی در کشور »اعلی حضرت فقید رضا شاه 
که دول زورمند بر دست و پای ایران  گسستن بندها و زنجیرهایی  تالش خود را در راه 
کشـور را در سیاسـت خارجـی از میـان برده بودنـد، آغاز نمودند  بسـته و اسـتقالل ایـن 
گام مثبت و مؤثـری در راه تقویت  کنسـولی(  کاپیتوالسـیون )حـق قضاوت  و بـا الغـای 
بنیـان سیاسـت خارجـی برداشـتند و از آن پـس بـه بسـط و توسـعۀ روابـط و مناسـبات 
گـون جهـان پرداختنـد و دریـن راه  گونا کشـورهای  سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی بـا 
گردید.« )شـمیم، 1346: 162(  موفقیت های پرارزش نصیب آن پادشـاه وطن پرسـت 

کیدی بر وجه نژادی شاه دوستی ایرانیان همراه است،  و خاتمۀ نخستین سخنرانی نفیسی با تأ
کادمیك نوظهور ایران در آن عهد است و در امتداد  که مبتنی بر تاریخ نگاری نژادی آ مفهومی 
تاریخ نـگاری نژادمحـور مطالعـات ایران شناسـی و شرق شناسـی اروپاییـان در قـرن نوزدهـم قـرار 

دارد: 

کامًال آماده  کردم تا ذهن ما  کلیات قناعت  »عجالتًا درین جلسـۀ امروز به ذکر همین 
کـه  کـه در جلسـات آینـده هـر یـك از مباحـث را بـا دقـت و انصـاف و تعمقـی  باشـد 
الزمـۀ راهنمایـان و مریـدان هـر قومسـت ]=دبیـران[ و افـراد ایـن ملـت از آقایـان بیـش از 
کمی  که در مدت بسـیار  کارهای بزرگی  کنیم و به  دیگران انتظار آن را دارند مطالعه 
کمـال ایمـان و عقیـده پـی بریـم و فرزنـدان ایـن آب و خـاك را بـدان  شـده اسـت، بـا 
کـه یكـی از خصایـص طبیعـی و نـژادی  متوجـه سـازیم و قدرشناسـی و شاه پرسـتی را 
ملت ایرانسـت،  بدین وسـیله آشـكار سـازیم و هر مجلس خود را به آرزوی بقای ذات 

همایـون ایـن شاهنشـاه بـزرگ به پایـان رسـانیم.« )نفیسـی، 1318: 16( 

که  کتابی با عنوان تاریخ شـهریاری شاهنشـاه رضا شـاه پهلوی  نفیسـی در سـال های بعد نیز در 
در دهۀ 1340 از سوی »شورای مرکزی جشن های بنیادگزاری شاهنشاهی ایران« چاپ و منتشر 
شده است، با همین رویكرد به تاریخ دورۀ قاجاریه می پردازد. او در این اثر به هنگام صحبت 
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در باب اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، آن دوران را با عنوان »تیره روزی های 
ایـران در دورۀ فرمانروایـی قاجارهـا« توصیـف می کند )نفیسـی، 1344: 6( و سـپس رضا خان را 
که بـه دوران بدبختی ایرانیان پایـان داده و بـرای ایران  بـه صـورت قهرمانـی بـه تصویـر می کشـد 

استقالل و پیشرفت به ارمغان می آورد: 

که ایـران در سراسـر تاریخ  کـرد اینسـت  کـه هیـچ مـورخ منصفـی رد نخواهـد  »نكتـه ای 
که حتی مدت  که از دورۀ قاجارها برده از دورۀ دیگر نبرده اسـت، زیرا  خود زیانی را 
اسـتیالی بیگانگان به اندازۀ صد و سـی چهار سـالۀ فرمانروایی قاجارها نبوده است. 
درین دوره بزرگ ترین زیانی که ایران در تاریخ خود برد، این بود که پیش از آن همیشه 
کشـوری در تمـدن و علـم و معرفـت عقـب نبـود و در ردیـف متمدن تریـن ملل  از هیـچ 
جهـان بـه شـمار می رفـت و بسـیاری از ملـل دیگر از تمـدن ایران برخوردار می شـدند. 
که همۀ این بساط عظیم و این دستگاه  گر به تاریخ تمدن جدید بنگرید، می بینید  ا
مهم تمدن جدید در صد سـال از آغاز قرن نوزدهم تا آغاز قرن بیسـتم میالدی فراهم 
که ایران در نتیجۀ حكمرانی قاجارها در  شـده اسـت و این درسـت همان موقعیسـت 
منتهای ناتوانی و پریشـانی بوده اسـت و نه تنها نتوانسـته اسـت در تمدن جدید انباز 
که ازین خواب صد سـاله  باشـد، بلكـه از قافلـۀ تمـدن یكسـره عقـب افتـاد و هنگامی 
برخاسـت، فرصـت از دسـت رفتـه بـود و می بایسـت بـرای پذیرفتـن تمـدن جدیـد دو 
کسـانی  برابـر دیگـران رنـج ببـرد ]...[ مـردان بـزرگ در تاریـخ فراواننـد و در هـر دوره ای 
کرده انـد ]...[ در میـان ایـن مردان  کارهـای مهمـی  کـه در رشـته های مختلـف  بوده انـد 
که پایه گذار تمدنی بوده اند و روزگار نابهرنگی را به پایان رسانیده اند و  کسانی  بزرگ 
که پس از ایشـان نیز مانده اسـت و به نام ایشـان در تاریخ خواند  گذاشـته اند  بنیادی 
که سرنوشت  شده است، چندان فراوان نیستند. رضا شاه پهلوی از کسانی بوده است 
که وی شـهریار ایران  کرده و مسـیر تاریخ را تغییر داده اسـت. دوره ای  ایران را دگرگون 
کتاب  بـود، همیشـه در تاریـخ عنـوان خاصـی خواهـد داشـت. در مباحـث آینـدۀ ایـن 
کارهـای بزرگی در  کـه پـس از تأمیـن اسـتقالل ایران چـه  خواننـدگان درخواهنـد یافـت 
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کشـور و تشـكیل ارتـش نویـن و اصالحـات اداری و قضایـی و اجتماعـی و  امنیـت 
کشـاورزی و هنر و دانش و فرهنگ و وسـایل ارتباط و بهداری  اقتصادی و پیشـرفت 
عمومی یعنی در نهادن پایه های اساس تمدن جدید در دورۀ شهریاری این شاهنشاه 

به پایان رسـیده اسـت.« )همان، 15( 

گونه آورده  همچنین نفیسی در جای دیگری قضاوت خود در باب فتحعلی شاه قاجار را این 
است: 

»وی بـه چنـد تـن از ادیبـان دربـار خـود دسـتور داده اسـت شـرح حالـی ازو بنویسـند و 
کـرده رسـاله ای بـه نـام  کـه وی بیـان  از آن جملـه میـرزا ابوالقاسـم قائم مقـام از مطلبـی 
که شاعر و نویسنده بوده  شمایل خاقان نوشته و میرزا تقی صاحب دیوان علی آبادی 
و صاحب تخلص می کرده است نیز شرحی درین زمینه به عنوان ملوك الكالم نوشته 
کرده اند.  کنـده و بـر دیـوار مقبـرۀ او در قـم نصـب  و همـان مطالـب را بـر تختـه سـنگی 
که وی نسـبت به خود داشـته و خویشـتن را  این مطالب بهترین سـند در عقده ایسـت 
کس می دانسـته و حتی شكسـت ها و نابسـامانی های خود را در  موجودی برتر از همه 

کامیابـی جلـوه داده.« )نفیسـی، ج 2، 1372: 391(  آن جـا پیـروزی و 

که حكومت پهلـوی و به خصوص حكومت پهلوی اول  امـا از دیگـر حوزه هـای مهم و اساسـی 
برای تبلیغ مشـروعیت ملی سـلطنت پهلوی و تخریب وجهۀ حكومت قاجاریه از آن بهره برد، 
گـون را در  گونا حـوزه آمـوزش و پـرورش بـود. دامنـۀ ایـن تبلیغـات طیـف وسـیعی از آموزش هـای 
برمی گرفـت و طبعـًا در ایـن میـان تعالیـم تاریخـی جایـگاه ویـژه و درخوری برای تأمیـن اهداف 

سیاسـی حكومت وقت داشـت. 
کتابـی اسـت بـه نـام مقـاالت دانش آموزان مرکـز و والیات  از نمونه هـای قابـل ذکـر در ایـن حـوزه 
کشـور در باب تاریخ و جغرافیای شـهرهای  شـامل مجموعه ای از مقاالت دانش آموزان سراسـر 
کـه در سـال 1314 از سـوی وزارت معـارف وقـت در تهـران منتشـر شـده اسـت. ایـن  مختلـف 
دانش آمـوزان از سـوی وزارت معـارف و »بـه همراهـی رؤسـای معـارف و تحت سرپرسـتی دبیران 
کودتـای سـوم اسـفند 1299، در  ورزش« بـرای شـرکت در سـان سـوم اسـفند، بـه مناسـبت جشـن 
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گرد هم جمع  قالـب دسـته های ورزشـی مـدارس از چهـارم تـا یازدهم اسـفند مـاه 1314 در تهـران 
کنفرانس هایی راجع به اوضاع  شـدند و مقرر شـده بود تا عالوه بر برگزاری مسـابقات فوتبال، »
کنفرانس ها در طی  [ ایـن  کنند ]و تاریخـی و جغرافیایـی و اقتصـادی شـهر و والیـت خـود ایـراد 
چنـد روز ]...[ در عمـارت دانش سـرای تهـران بـا حضـور مقـام وزارت و رؤسـای ادارات مرکـزی 
کلیۀ محصلین اعزامی والیات و عده ای از محصلین مرکز ایراد شد.« )مقاالت  وزارت معارف و 
دانش آمـوزان مرکـز و والیـات، 1314: 1( وزارت معـارف دربـارۀ ضـرورت برگـزاری ایـن جشـنوراه 
کـه مجموعـۀ آن هـا طبـق دسـتور علی اصغـر  و ارائـۀ مقـاالت مـورد اشـاره از سـوی دانش آمـوزان 
کتاب مذکور  کتابی مستقل به چاپ رسید، در مقدمۀ  حكمت، وزیر معارف وقت، به صورت 

چنین آورده اسـت: 

کـه نتایـج آن در ضمـن  »منظـور از ایـن دسـتور ورزش و تمریـن فكـری محصلیـن بـود 
گردید. به عالوه برای آشـنا سـاختن محصلین به اوضاع  کنفرانس ها به خوبی مشـهود 
کشـور وسـیله ای بهتـر از ایـن در  جغرافیایـی و تاریخـی و اقتصـادی نقـاط مختلـف 
کنفرانس موجب وحدت نظر  که شـرکت در مجالس  دسـت نبود. از همه مهم تر این 
و ایجاد عالقه و ارتباط معنوی مابین دانش آموزان می شود و تأثیر این امر در وحدت 

کشـور محتاج به توضیح نیسـت.« )همان جا(  ملی و بسـط نفوذ معارفی در سراسـر 

وزیر معارف وقت، علی اصغر حكمت نیز در »نطق افتتاحیه« خود در »تاالر خطابه محصلین 
والیات« در خصوص اهمیت برگزاری سخنرانی های مذکور چنین می گوید: 

که برای شرکت  که در والیات از طرف رؤسای معارف به محصلین ابالغ شد  »موقعی 
در سان و دفیله سوم اسفند و مسابقه های ورزشی عده ای عازم طهران می گردند ]...[ 
کـه ایـن سـعادت نصیـب  کنـد،  تـا آن  همـه آرزو می کردنـد قرعـه بـه نـام آن هـا اصابـت 
گرچـه  گردیـد. ولـی مقصـود ازیـن مسـافرت  بازی کننـدگان فوتبـال و قهرمانـان ورزش 
شـرکت در مسـابقه های ورزشـی اسـت، شما محصلین وظیفۀ دیگری نیز دارید. یعنی 
عـالوه بـر ورزش بدنـی و جسـمی بایـد ورزش روحـی نیـز بنمایید. البته اهمیـت ورزش 
که روح بر جسم فضیلت دارد،  فكری بیش تر از ورزش بدنی است و به همان اندازه 
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گفـت ورزش بدنـی  ورزش فكـری هـم بـر ورزش بدنـی رجحـان دارد، بلكـه می تـوان 
که عـالوه بر  گرفتـه شـد  خـود مقدمـۀ ورزش روحـی اسـت ]...[ بـه همیـن علـت در نظـر 
کشـور ماننـد برادرانی  کـه شـما محصلیـن دبیرسـتان های  کنـون  شـرکت در مسـابقه ها، ا
که در آن نشـو  مهربـان چنـد روزی بـا هـم می گذرانیـد، هـر یـك به نوبت خود از شـهری 
کنیـد و مزایـای موطن خـود را بیان نماییـد ]...[ به این  گفت وگـو  کرده ایـد، اندکـی  نمـا 
کـه زور و قـوۀ بدنی خـود را در میدان هـای ورزش به مورد  وسـیله می توانیـد همـان طـور 
کمـاالت خـود را نیـز بـروز دهیـد تـا مـا هم معتقد شـویم محصلین  آزمایـش می گذاریـد، 
کماالت انسـانی  کسـب علـم و ادب و  والیـات هـم ورزشـكاران خـوب دارنـد و هـم در 
که نصیب  گذشـته، بهترین سـعادتی  کرده اند ]...[ از همه  که شایسـته اسـت،   ترقیاتی 
کـه بـه شـرف حضـور خـاك پـای پـدر تـاج دار خود  شـما محصلیـن والیـات اسـت ایـن 
که خود بـرای هر ایرانـی بزرگ ترین  اعلـی حضـرت همایـون شاهنشـاهی نیـز می رسـید 

سـعادت اسـت.« )پیشـین، 3-4 ( 

فـراز پایانـی ایـن سـخنرانی افتتاحیـه بیـش از هـر چیـز هـدف حكومـت پهلـوی اول از برگـزاری 
کودتای سوم اسفند رضا خان را به نمایش می گذارد، زیرا  جشنواره مذکور به مناسبت پیروزی 
کشور و تحكیم پیوندهای  گردهمایی دانش آموزان سراسر  که در باب ضرورت  به رغم دالیلی 
کتـاب مـورد بحـث و نیـز در سـخنرانی افتتاحیـه  ملـی میـان آن هـا در مقدمـۀ وزارت معـارف بـر 
شـخص وزیـر معـارف بدان هـا اشـاره شـده، امـا در عمـل وظیفـۀ ثابـت تمامـی دانش آمـوزان در 
کید بر ظهور رضا خان به عنوان ستاره ای در پایان شب تاریك قاجاریه  سخنرانی های خود تأ
که به طور طبیعی  بوده است،  و این اشتراك سخن در مقاالت همۀ دانش آموزان در حالی است 
مطالـب دانش آمـوزان مذکـور دربـارۀ اوضـاع جغرافیایـی و اقتصـادی شـهرها و مناطـق مختلـف 

ایـران با یكدیگر متفاوتند: 

»وقایـع دورۀ فتحعلـی شـاه دولـت قاجاریـه را تـا حـدی بـه اهمیـت موقـع آذربایجـان 
متوجه ساخت و از آن پس تبریز را پایتخت دوم ایران و در قلمرو نفوذ ولیعهد خویش 
گلوی آذربایجان  قرار دادند. در آن موقع پنجۀ قهار سیاست استعماری دولت تزاری 
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شرقی را به سختی می فشرد و مردم غیور این ایالت با تمام قوا از حقوق ملی ایران دفاع 
کـه از اصطـكاك دیپلوماسـی  کـی  می کردنـد و دربـار ناتـوان قاجـار در موقعیـت حطرنا
روس و انگلیـس و فرانسـه و عثمانـی در ایـران ایجـاد شـده بـود، دسـت و پـای خـود را 
کودتای سوم حوت 1299  کرده،  چون شتر مست به هر طرف متمایل می شد ]...[  گم 
گرفت، باب  بـا دسـت توانـای پـدر تاج دار اعلی حضرت همایون شاهنشـاهی انجـام 
کانـون ملیـت ایرانی و  گشـود. آذربایجـان  کشـور  سـعادت و نیك بختـی را بـر روی ایـن 
گردید. توجه خاص ملوکانه نسبت  مرکز فروغ عظمت و قدرت دولت توانای پهلوی 
که تمامی  کرد  کشور ایجاد  به آذربایجان چنان روح خرمی و نشاطی در این قطعه از 
گذشته فراموش شد و آثار شوم آن حوادث نیز طبیعتًا رو به زوال  بالیا و مصیبت های 
که از زمان استیالی  گذاشت و عن قریب همان میهمان ناخوانده هشت صد ساله ای 
تـرکان در ایـن ایالـت رحـل اقامـت انداخته اسـت، از پرتو معارف در میان شـعله های 
گر چه  فـروزان شاه دوسـتی و میهن پرسـتی آذربایجانـی محـو و نابـود خواهد شـد ]...[ ا
موقعیـت تجارتـی آذربایجـان فـوق العـاده خوب می باشـد، ولی تا چند سـال پیش به 
کارهای مربوط به آن  واسـطۀ آزادی تجارت و عدم مداخلۀ دولت به امور تجارت و 
مختل بوده و واردات بر صادرات فزونی داشت،  ولی امروزه با مداخلۀ دولت در امور 
که با وجود  تجارت تعادلی در واردات و صادرات به عمل آمده است. خالصه این 
وفور منابع طبیعی و اسـتعداد تجارتی اهالی آذربایجان تا چند سـال پیش در نتیجۀ 
کـراد و اشـرار و شاهسـون و ایـالت هیـچ تاجری  ناامنـی مملكـت و سرکشـی و عصیـان ا
جرأت به حمل و نقل مال التجاره از نقطه ای به نقطۀ دیگر نداشت، هیچ دهاتی از 
کارهای زراعتی و فالحتی توجه و عالقه نداشت  ترس تجاوزات و تعدی دیگران به 
که ستاره درخشان پهلوی طلوع نموده و با تابش خود صفحۀ  ]...[ ولی از آن موقعی 
کنندۀ بزرگ اوضاع  کرد و رییس معظم و اصالح  مظلم و دهشتگاه آذربایجان را منور 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اخالقی ایران با قلع و قمع اشرار و برقراری امنیت 
بـرای رفـاه حـال مـردم این سـرزمین امر به احداث طرق و ترمیـم راه ها فرمود و با ایجاد 
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که بهترین و سـریع ترین وسـیلۀ حمل و نقل در صفحۀ آذربایجان  راه های اتوموبیل رو 
گردید،  تجارت و صنعت و فالحت آذربایجان رونق فوق العاده ای  می باشد، معمول 
گرفت. اولیای محترم دولت از نخستین روز طلوع خورشید پهلوی به اهمیت  به خود 
تجارت و صنعت و امور فالحتی و زراعتی پی برده و حتی المقدور در ترقی و توسعۀ 

منابع اقتصادی آذربایجان بذل توجه فرموده اند.« )پیشـین، 10، 13-14( 

و در مقالـه ای دیگـر بـه قلـم دانش آموزی از اسـتان آذربایجان غربی، همین مضمون ها با بیانی 
دیگر تكرار می شـود: 

»انقالبـات حـوادث و ناامنی هـای بعـد از ج ج اول: بیچـاره اهالـی این جا هنوز از زیر 
گرفته و  کردها قـرار  که مـورد حملۀ  بـار سـتم و فشـار ایـن انقالبـات خـارج نشـده بودند 
این ها در تحت فرماندهی اسـمعیل آقا سـمیتقو بر ایالت غربی اسـتیال یافته،  رضاییه 
کـرده و نمـك بـر روی زخم هـای تـازه پاشـیدند.  و یـك قسـمت از آذربایجـان را غـارت 
کـه دامن گیـر اهالـی ایـن ایالـت شـده بـود  ناگهـان سـتاره  در ایـن بدبختـی و بیچارگـی 
سـعادت ایـران ظاهـر شـد و آفتـاب اقبـال ایرانیان بدرخشـید. یعنی از افق مشـرق این 
کرد،  اعلی حضرت شاهنشاه پهلوی ما را نجات  ایالت ناجی ملت و مملكت طلوع 
کـه در تمـام ادوار تاریخـی مرکـز انقـالب بـود، رخـت  بخشـید، انقـالب از سـرزمینی 
بربست، امنیت و عمران و سعادت شروع شد و در اثر تقاضای اهالی اسم شهر ارومیه 

کرد.« )پیشـین، 30 (  گردیـد و رو بـه آبادی سـیر  بـه رضاییـه مبـدل 

کودتای سوم اسفند و به قدرت رسیدن  کردن  و در امتداد این مضامین تالش برای ملی معرفی 
گزیر از تبلیغات دورۀ سـلطنت پهلوی اول آشـكار به چشـم  رضـا خـان نیـز بـه صورتـی وجهـی نا
می خـورد و در ایـن میـان بـر تخت نشسـتن رضا خان هم همچـون قدرت یابی دیگر چهره های 

ملی معرفی شـدۀ تاریخ ایران ترسـیم شده است: 

که تیغ انتقام نادر سـینۀ  »آری در همـان موقـع فتـرت ]حملـۀ افغان هـای بـه ایـران[ بـود 
کـه ایرانـی نمـرده اسـت. روح ایرانـی زنده  کـرد و بـه دنیـا فهمانیـد  دشـمنان را سـرخ فام 
گردیـد.  بـود، امـا بـاز ملـك بـه دسـت اغیـار افتـاد و بـاز روحیـات ایرانـی پسـت و زبـون 
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گرفتن  ولـی بـاز ظهـور مجاهدیـن و ریختـن خون هزاران جـوان در راه اسـتقالل وطن و 
که هنوز روح ایرانی نمرده  مشروطیت و دادن آزادی به ملت به عالمیان ثابت می کرد 
اسـت. بـا وجـود این هـا چـون رشـتۀ امـور اساسـًا خراب بـود و ایرانـی تنبل بار آمـده بود 
و نفـوذ و تأثیـر سیاسـت ممالـك اجنبـی و سـایر علت هـای دیگـر وسـایل تنزل ایـران را 
کلی مضمحل شود، این دفعه نیز همان  که ایران به  کمی مانده بود  فراهم آورده بود و 
روح زندۀ ایرانی شاهكاری عجیب نمود و خورشید درخشان پهلوی از افق سعادت 
که در  گشـت. پیشـرفت های چنـد سـالۀ اخیـر مملكـت و ترقیات شـایانی  ایـران طالـع 
کم در تحت توجهات این نابغۀ شرق نصیب ما شده است، به اندازه ای  این مدت 
که یكی از بزرگ ترین اعیاد ملی  که نطق بنده قادر به ادای آن باشد. پس فردا  نیست 
ما محسوب می شود،  نمونه ای ازین پیشرفت و ترقی را خواهیم دید. هر ایرانی به این 
پیشـرفت خـود می بالـد و افتخـار می کنـد و هـر اجنبـی از دیـدن آن به زنده بـودن روح 
ایرانیـت اعتـراف و اذعـان می کنـد. در ایـن روز تاریخـی دفیلـۀ ارتـش بـرای ما ترقیات 
ارتشی عصر پهلوی را نشان می دهد و دفیلۀ محصلین روح سلحشوری نونهاالن ایران 
کـه فرسـنگ ها راه طی  را ثابـت می کنـد. عـالوه بـر این هـا یـك عـده محصلیـن والیات 
کـرده و در ایـن روز تاریخـی بـه افتخـار مالقـات پـدر تاج دارشـان نایل می گردنـد، روح 
محبـت و وحـدت ملـی را در قلـب ایرانی هـا زنـده می کنـد. مشـاهدۀ ایـن روز تاریخـی 
کـه روح ایرانی  روح زنـدۀ ایرانـی را در دنیـا بـاز جلوه گـر می کنـد. ایـن روز ثابت می کند 
کاروان تمدن  گر چندین سـال قبـل از  بـاز زنـده اسـت و بـاز زنـده خواهـد ماند. ایران ا
کـه روح ایرانـی مـرده بـود،  بلكه ایـن روح  مغـرب خیلـی دور بـود، دلیـل بـر ایـن نیسـت 
گرفتـه بـود یـا اقیانوسـی  کسـتر روی آن را  کـه طبقـۀ خا شـریف چـون آتشـی فـروزان بـود 
کستر و همان خس  که سطحش را خس و خاشاك پوشانیده بود. همان طبقۀ خا بود 
کـه روح  کـرد  و خاشـاك بـا دسـت توانـا و نیرومنـد پهلـوی از بیـن رفـت و بـه دنیـا ثابـت 

الیمـوت ایرانـی جاودانی اسـت و مـرگ ندارد.« )پیشـین، 51-52( 

کودتای  کار آمدن رضا خان به عنوان بعد ملی  کید بر وجه آریایی و نژادی روی  در نهایت تأ
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سوم اسفند در قیاس با دورۀ غیرآریایی و غیرملی قاجاریه از دیگر ابعاد مورد توجه نگارش های 
کتاب مذکور است:  تبلیغی 

»فشار و استیالی روزافزون اجانب از یك طرف و فساد و دروغ و خیانت و ملوك الطوایفی 
کلیه  و خـان خانـی از طـرف دیگـر و باالخـره فقر و بی سـوادی و تعصب و جهل، یعنی 
عوامل انحطاط و انقراض دست به هم داده می خواست این ملت کهنسال و باعظمت 
کرده بود، از پا درآورد. در چنین ایام  که در محضر انسانیت نام و نشان بلندی کسب  را 
کلی در همه جا قطع شـده بـود، ناگهان  کـه امیـد وطن پرسـتان بـه  اسـفناك و الم انگیـزی 
روز فرخنده و همایون سوم اسفند 1299 دررسید و بار دیگر آن فره پاك ایزدی و نور پاك 
که باز به عالمیان ثابت شد ایران مرگ ندارد و  کرد. در این روز فیروز بود  آریایی تجلی 
که باز آن شـراره جان بخش عشـق  تا ابد جاوید اسـت. در این روز تاریخی و بزرگ بود 
ایرانیت و فروغ ایزدی ملیت مجددًا از دل یكی از فرزندان پاك و غیور وطن شراره کشید 
کمی یعنی 15  و خس و خاشاك ادبار بدبختی و بیچارگی را بسوزانید. در مدت خیلی 
که شـیوۀ این سیراب شـدگان جام لبریز عشـق ایرانیت و صاحبان روح  سـال همان طور 
کشـور را به سـوی  که در خواب و خیال هم تصور نمی شـد،  قوی ملی اسـت، به سـرعتی 
ترقی و تمدن سوق داد و با مترقی ترین ملل دنیا هم شأن و هم رتبه ساخت ]...[ امروز دنیا 
که سـالیان دراز به واسـطۀ فراهم  کان ذکاوت آریایی  که از آن  با چشـم باز نگران اسـت 
گوناگون ضعف و انحطاط مهمل مانده بود، جواهر فضل و  نبودن مقتضیات و عوامل 

عرفان بیرون ریزد.« )پیشین، 59-61( 

که محور اصلی مقاالت دانش آموزان حاضر در مراسـم جشـن به قدرت  به این ترتیب، آن چه 
رسیدن رضا خان را شكل می دهد،  ارائه تصویری سیاه و نابسامان از روزگار قاجاریه متناسب 
بـا تاریخ نـگاری ملی گرایانـه دورۀ پهلـوی اول و پایـان یافتن این دوران هـرج و مرج و اضمحالل 
کشور در اثر ظهور رضا خان به عنوان شخصیتی ملی و وطن پرست در عرصۀ قدرت و سرانجام 
کشور انجامید و ایران  که به آغاز دورۀ جدید از رفاه و سعادت در  بر تخت نشستن وی است 

را از سلطۀ سالطین بی کفایت قاجاری و انهدام قطعی رهایی بخشید. 
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نمود دیگر این نوع قاجاریه نگاری را در آثار مسـئوالن و رجال فعال در حوزۀ آموزش و پرورش 
کـه از میـان آن هـا دیـدگاه همایـون فره وشـی در مقدمـه اش بـر ترجمـۀ  آن دوران می تـوان یافـت 
سفرنامه مادام دیوالفوا در سال 1332 و پس از »پنجاه و دو سال متوالی صرف عمر در آموزش 

گفتۀ وی، قابل ذکر اسـت:  و پـرورش ابنـا میهـن« به 

کتـاب سـفرنامه مـادام دیوالفـوا[ طـرز سـلطنت اسـتبدادی و اوضـاع اداری و  »ثانیـًا ]
اجتماعـی و اقتصـادی و فرهنگـی و زراعتـی و تجارتـی و راه هـا و وسـایل نقلیـه و بـه طـور 
کامل و دقیق روشـن  کلـی وضـع زندگـی ایرانیـان را در دوره شـاهان سلسـله قاجـار به طور 
که زمام داران قاجار ابدًا در فكر آبادی و ترقی  می سازد و به طور وضوح مدلل می نماید 
که به طور دلخواه با انواع شكنجه و ستم از مردم  کشور باستانی نبوده اند و مالیاتی  این 
می گرفته انـد، همـه صـرف تعیشـات شـاهان و شـاه زادگان و درباریـان و حـكام خودسـر 
گونـه بنـای عـام المنفعـه ای  کـه در فكـر تأسـیس هیـچ  می شـده اسـت و عـالوه بـر ایـن 
که از مفاخر ملی ما محسوب می شده اند، در اثر بی قیدی  نبوده اند، ابنیه و آثاری هم 
گذارده و اغلب به دست خود آنان خراب شده است  آن ها همه رو به ویرانی و انهدام 
کشور عزیز ما ایران در  که به واسطه ی عدم توجه آن ها به امور این سامان،  و خالصه آن 

تمام شـئون رو به انحطاط و تنزل رفته اسـت.« )دیاالفوا، 1390: سـه( 

کتـاب مقـاالت  ادامـۀ ایـن نـوع قاجاریه نویسـی و تاریخ نویسـی های رسـمی و تبلیغاتـی از نـوع 
دانش آمـوزان مرکـز و والیـات را در آثـار برخـی از مورخان صاحب نام دورۀ سـلطنت پهلوی دوم 

کرد.  هـم می تـوان مشـاهده 
چنان که علی اصغر شمیم در کتاب ذکر شدۀ ایران در دورۀ سلطنت اعلی حضرت محمدرضا 
شاه پهلوی با همین ادبیات و رویكرد از دورۀ سلطنت دو پادشاه پهلوی یاد می کند و تا حدی 
، در  کتـاب معروف ایـران در دورۀ سـلطنت قاجـار برخـالف سـایر آثـار محققانـۀ خـود همچـون 
گزیر تبلیغاتی به تشریح اقدامات سلطنت پهلوی دوم پرداخته،  و در  کتاب با ادبیاتی به نا این 
گونه مشـروعیت می بخشـد: »اعلی  عین حال به اقدامات رضاه شـاه در مقابل دورۀ قاجار این 
کبیـر مبـارزه بـا قـدرت فئودال هـا و مرتجعیـن را بـا مردانگی و شـهامت  حضـرت فقیـد رضـا شـاه 
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بی نظیری آغاز نمودند و قدرت حكومت مرکزی را اسـتحكام بخشـیدند، جامعۀ روحانی را از 
که شـباهت به یك  عوامـل و عناصـر نابـاب و مرتجعیـن متعصـب پاك و زنان ایرانی را از حالتی 
کردند، برنامه هایی برای رفورم اقتصادی و توسعۀ فرهنگ و بهداشت  نوع بردگی داشت، آزاد 

به مرحلۀ اجرا درآوردند ]...[« )شـمیم، 1346: 146-147( 
گزیـر از نگارش هـای سـتایش آمیز و توجیه گـر در بـاب بـه قـدرت رسـیدن رضـا  البتـه ایـن وجـه نا
کودتـای 1299 را حتـی در اثـر محققانـه و غیرتبلیغاتـی شـمیم یعنـی  خـان در جریـان حـوادث 
که نخسـتین بار در سـال 1329  کتابی  کتاب ایران در دورۀ سـلطنت قاجار نیز می توان یافت، 
کتاب تاریخ ایـران برای مطالعۀ  و بنـا »بـه دسـتور وزارت فرهنـگ« بـا هـدف تدویـن »یـك دوره 

خـارج از برنامـۀ دانش آمـوزان دبیرسـتان ها« )شـمیم، 1342: الـف( تألیف و منتشـر شـد: 

کمۀ دورۀ مشـروطه نیز از  که هیئت حا »این حقیقت تلخ را نمی توان پوشـیده داشـت 
کمۀ دوران استبداد و مردمی خودخواه و سودجو  همان جنس و قماش هیئت های حا
که در مواقع بحران، پند سعدی را به  و یا الاقل افرادی نظیر مستوفی الممالك بودند 
کـه مـردی از  گریـز از مسـئولیت می دانسـتند و الزم بـود  کنـار و  کار بسـته،  سـالمت را در 
عمق اجتماع برخیزد و همت مردانه و تصمیم و ارادۀ خلل ناپذیر داشته و به دردهای 
مردم و اجتماع آشـنا باشـد. این مرد با اراده و مصمم رضا خان میر پنجه سـوادکوهی، 
کـه بـه دسـتور دولـت در محـور  افسـر قـزاق و فرمانـده هنـگ قـزاق پـادگان همـدان بـود 
که  قزوین انزلی با بالشویك ها می جنگید و در چنان شرایط دشواری خدمت می کرد 

کم تر می توان یافت.« )پیشـین، 501(  در تاریخ نظامی ایران نظیر آن را 

گفتـار شـمیم نیـز جایـگاه برجسـته ای بـدان بخشـیده شـده،  کـه در ایـن  حـوزۀ نظامـی و ارتـش 
در حقیقـت یكـی از مهم تریـن عرصه هـای مـورد توجـه در تاریخ نگاری ملی دورۀ پهلوی اسـت 
کـه خاسـتگاه بـه قـدرت رسـیدن رضـا خـان از همیـن مجـرا بـوده و بـه همیـن ترتیـب  و از آن جـا 
ایجاد، تقویت و توسعۀ ارتش واحد و ملی از جمله مهم ترین اقدامات پهلوی اول برای ایجاد 
حكومتـی مقتـدر و متمرکـز بـه شـمار می رفـت، از ایـن رو مورخـان تاریـخ نظامـی ایـران در دوران 
پهلـوی توجـه ویـژه ای بـه مسـئلۀ ایجـاد ارتـش واحـد و نقـد حكومـت قاجاریه به دلیل سـاختار 



66 / بررسی های نوین تاریخی؛ دوره جدید، سال ششم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1401

غیرمتمرکز ارتش قاجارها نشان داده اند. یك نمونه از این نوع تاریخ نگاری نظامی ملی به قلم 
ذبیـح اهلل قدیمـی درنقـد دوران قاجاریـه و سـتایش از دورۀ پهلـوی اول بـه دلیـل ایجـاد ارتش به 
ظاهر ملی و قدرتمند، و توجیه اولویت بخشیدن به ارتش از سوی رضا خان چنین آورده است:

»زمـام داران ایـران در دورۀ قاجـار و در دورۀ شـش سـال اخیـر متوجـه ایـن نكتـه مهـم 
که برای ایران موقعیت و شخصیت برجستۀ بین المللی پدید  که علت این  نبوده اند 
نیامـده، چـه بـوده اسـت. درك ایـن نكتـه را فقـط اعلـی حضـرت فقیـد سـعید ]پهلوی 
که اجـرای تمام آن افكار  کـه افسـوس زمانـۀ بی مهر چندان وفا نكرد  کـرده بودنـد  اول[ 
کوچك در جهان بسـیارند، ولی هیچ یك از آن ها تا  پاك به مرحلۀ انجام درآید. دول 
ایـن حـد دچـار بدبختی هـای داخلی و خارجی نیسـتند ]...[ پادشـاهان قاجار چون 
که عمری را به عیاشـی بگذرانند و  سـپاه و لشـكر نداشـتند، چاره ای جز این ندیدند 
کنند. چه می دانسـتند در اطراف آن ها نیروهای  فقط از همان عنوان شـاهی اسـتفاده 
که با اندك انحرافی بسـاط سلطنت شـان از هم پاشـیده  گوناگون عظیمی حفته اسـت 
گسسـته می شـد. اعلـی حضـرت فقیـد سـعید بـا ایجـاد ارتـش  و شـیرازۀ حكومت شـان 
کنـد،  بـه  کـه موقعیـت بیـن المللـی شایسـته ای بـرای ایـران تهیـه  شاهنشـاهی می رفـت 
کشورهای دوست حرکتی مغایر موازین سیاسی  گر خالف شئون میهن از  که ا طوری 
که با فرانسه قطع رابطه نمود و با وساطت  می دید با آن ها قطع رابطه می نمود. چنان 
گردید و  کشـور اختـالف مرتفـع  شـخصی و مسـتقیم آلبـرت لبـرون رئیـس جمهـوری آن 
که از آن پس کشورهای جهان دانستند  همچنین با آمریكا نیز چنین وضعی پیش آمد 
که به سـخنانش اسـتحكام می بخشـد. البته قبل از  قـوه و قدرتـی در ایـران وجـود دارد 
که بارها تذکر داده و نگاشـته ام، برای ایران فرهنگ الزم اسـت و  ، همان طور  هر چیز
کشـاورزی و بهداشـت و صنعـت. ولـی در ایـران امـروز  پـس از آن ارتـش و بعـدًا توسـعۀ 
کـه قبـل از فرهنـگ فعـًال بایـد آن را توسـعه داد تا دیگر  ارتـش ماننـد نیـرو و روان اسـت 
تزلزلـی بـرای پیشـرفت های مـا به سـوی تمـدن و تعالـی و ترقی پدید نیایـد.« )قدیمی، 

 )12 :1326
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قدیمی در ادامۀ همین دیدگاه عنوان و هنگام پرداختن به تاریخ نیروهای نظامی ایران در یكی 
کتاب خود با عنوان »نیروهای نظامی ایران قبل از تأسیس ارتش شاهنشاهی«، بحث  از فصول 
خـود را بـه جـای پرداختـن بـه سلسـله های ماقبـل قاجاریـه، بـه طور مسـتقیم از دورۀ قاجـار آغاز 

کرده و دربارۀ آن دوران می نویسد: 

دانسـت.  ایـران  تأمینیـه  قـوای  و  ارتـش  انحطـاط  دورۀ  می تـوان  را  قاجاریـه  »دورۀ 
گاه در صدد برنیامدند با  پادشـاهان ضعیـف النفـس و عیـاش و بی حال قاجار هیـچ 
کشورهای راقیه  که حتی با چشم خویش در  توسعۀ تشكیالت ارتش و نظام جدیدی 
و ملـل متمـدن اروپـا دیـده بودنـد، میهـن عزیـز ما ایـران را به اوج ترقی و تعالی برسـانند 
و در پنـاه امنیـت داخلـی اصالحـات اساسـی و پیشـرفت در راه تمـدن را آغاز نمایند. 
گاه از حدود حرم سرای پریوشان و ماه پیكران زندانی  محیط فكر و عمل ایشان هیچ 
که دارای حسب  که در دوران سلطنت قاجاریه رجال بزرگی  تجاوز نمی نمود. با این 
کردند و خدمات بزرگی هم  کی خون و اصالت نژادی بودند ظهور  و نسب ایرانی و پا
کشور نمودند،  متأسفانه چون محكوم به زندگانی در دورۀ سلطنت سالطین قاجار  به 

گردیدند.« )پیشـین، 41(  بودند، نابود و معدوم 

کلیشه ای رایج در سراسر دوران معاصر  که به  این نوع تصویرسازی از قاجاریه در دورۀ پهلوی 
کنونی نیز دوام یافته اسـت، ضمن تخریب چهرۀ قاجارها  ایران تبدیل شـده و حتی تا روزگار 
از بعد ضعف نظامی و مزمت آنان به دلیل بی توجهی به مصالح ملی وطن پرستی،  می کوشید 
کشـوری را بـه عنـوان یكـی از بزرگ تریـن  دسـتاورهای دورۀ پهلـوی در ایجـاد ارتـش ملـی و 
که  گذشته از آن  کند. اما  مزیت های تأسیس سلطنت پهلوی نسبت به دوران قاجاریه معرفی 
کشوری، ارتش »شاهنشاهی« خوانده  گونه ای تناقض آمیز به جای ارتش ملی یا  این ارتش به 
گاه بـه نقاط ضعـف بنیادین این  شـده اسـت، در تاریخ نگاری هـای رسـمی مـورد بحـث هیـچ 
گسـترده و تقریبـًا مطلـق آن در جریان اشـغال ایران در شـهریور 1320 آشـكار  کـه ناتوانـی  ارتـش 
که از یك سـو حاصل خودکامگی سـلطنت پهلوی  شـد، اشـاره ای نشـده اسـت، نقاط ضعفی 
اول بـه عنـوان پایه گـذار ایـن ارتـش بـوده و از سـوی دیگـر بـه واسـطۀ سـربازگیری های آمرانـه و 
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کشـور آسـیب های جبـران ناپذیـری را بـر پیكـره نظـام اجتماعـی ایـران  غیرنظام منـد از سراسـر 
آسـیب های مخـرب را در برخـی تاریخ نگاری هـای  گذاشـت. نمونه هایـی از ایـن  بـر جـای 
کی را از اوضاع اسـفناك سـربازان دورۀ سـلطنت پهلوی اول و دوم  که تصاویر دردنا غیررسـمی 
روایت می کنند، می توان دید، )برای نمونه ای از این نوع تاریخ نگاری های غیررسمی در باب 
که بیش از هر چیز حاصل و برآیند  ارتش شاهنشـاهی ن.ك حكیم الهی، 1327( آسـیب هایی 
،  و آن چه هم  کشـور کید بر وفاداری ارتش و بدنۀ آن به نظام سـلطنت و شاهنشـاه بودند تا  تأ
کید می شـد، بیش از هر چیز شاه دوسـتی و شاه پرسـتی را  که تحت عنوان وطن پرسـتی بر آن تأ
گاه نتوانست به  مد نظر داشت و دنبال می کرد و از همین روی ساختار و بدنۀ این ارتش هیچ 
کامل به صورت ارتشی ملی درآید و در نهایت نیز وفاداری ظاهری آن به نظام سلطنت و  طور 
گسترده ای از سران ارتش و سربازان پادگان ها در جریان انقالب  گریز الیۀ  شخص شاهنشاه با 

اسـالمی سـال 1357 به سـهولت شكسته شد. 
کننـده از دورۀ قاجـار و از طریق  کلی منفـی و نا امید  در هـر حـال، قدیمـی بـا ارائـه تصویـری بـه 
برقـراری پیونـد نـژادی اغراق آمیـز میـان رضـا خـان بـا ادوار باسـتانی ایـران، ظهـور پهلـوی اول و 
کـرده و بدیـن  ایجـاد ارتـش واحـد شاهنشـاهی را رمـز تجدیـد حیـات و بقـای ایـران در معرفـی 
شكل مشروعیت ملی سلطنت پهلوی را در تاریخ نگاری رسمی آن دوران رسمیت می بخشد:

»میهن عزیز باستانی ما ایران در ورطۀ مخوف و هائلی یك باره به پرتگاهی سوق داده 
که نام و نشانی از وی باقی نماند. استقالل ایران وطن عزیز ما در معرض خطر  می شد 
و نابودی قرار گرفته بود. چنگال های دژخیمان اجنبی در رگ و ریشه این سرزمین چون 
که هیـچ روزنه امیـدی را نوید نمی داد. میهن پرسـتان  خلـد بریـن بـه طـوری فـرو رفته بـود 
کشـورهای اروپا را دیده و سرنوشـت و شـور  که  کهن سـال ایران دوسـت  دانشـمند و رجال 
کرده بود، این احوال را می دیدند و دست بر روی  میهن پرستی آنان را شنیده و مشاهده 
دست سائیده، آه اسف و حرمان از نهاد برمی آوردند، هیچ چاره ای برای نجات ما در 
که میهن عزیزشـان دیری نخواهد پایید  وطن نمی دیدند، خون دل می خوردند از این 
کام نهنگی خون خوار فرو خواهد  گردیده، هر قسـمتی از آن به  از هم متالشـی و تجزیه 
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گذشته بود. در چنین احوالی خون پاك ساسانی در عروق یك  کلی  کار به  کار از  رفت. 
گلگون به سالمت زیسته، در  گونه های  که در ماوراء البرز با  فرد ایرانی پاك نژاد و اصیل 
گردش بوده و داسـتان های شـاهنامه فردوسـی و میهن پرسـتی آتنی ها و دورۀ عظمت روم 
کوهسار و  گول در دورۀ سلطنت ورسن ژتوریكس را خوانده، در آفتاب زرین و  کشور  و 
دامنه های دریایی جبال بلند البرز پرورش یافته بود، بر این اوضاع اسف بار و بی حالی 
کـوه و دریـا و سـبزه و چمـن هـر بهـار به بهار   ] هم میهنـان می نگریسـت. دشـت و دمـن ]و
عزم راسخ او را در نجات میهن تأیید می کرد تا باالخره دست از آستین ساسانی برآورده، 
که یـك باره بـرای نجات میهن  خشـمگین و دمـان مشـكالت را بـه قـدری ناچیز شـمرد 
کنـج قزاقخانه برای تسـلط بر بیگانـگان و محو و  کـرد. روح بـزرگ او از  عزیـز خـود قیـام 
کید از اصل کتاب  نابودی میهن فروشان و نجات بیچارگان به احتجاج برخاست.« )تأ

اسـت.( )قدیمی، 1326: 45-46( 

که با موضوع تاریخ تحـوالت ارتش ایران در  کتاب هایی  ایـن دیـدگاه و رویكـرد در دیگـر آثـار و 
دورۀ پهلوی به نگارش درآمده اند نیز به صورت رویه ای غالب و ثابت به چشم می خورد، )به 
، 2535( و حتی به عنوان دیدگاه شـخص پهلوی دوم هم در  کاظمی و البرز عنوان نمونه ن.ك 
که به قلم شجاع الدین شفا و به نام محمدرضا شاه پهلوی تألیف شده اند، مطرح شده  آثاری 

است: 

کـه جامعۀ ایرانی  »انقـالب ایـران ]انقـالب سـفید[ یـك ضرورت تاریخی بـود، برای این 
کوشای جهان امروز درآورد،  را از صورتی قرون وسطایی به صورت یك جامعۀ پیشرو و 
کشور  که اصوًال  کودتای سوم اسفند 2479 ضرورتی تاریخی بود، برای این  که  همچنان 
مستقلی به نام ایران در روی نقشۀ دنیا باقی بماند. بدون چنین کودتایی اساسًا از وجود 
کـم بـر سرنوشـت خود در این سـرزمین اثری نمی ماند، ولـی بدون انقالب  جامعـه ای حا
اجتماعی ایران نیز این جامعه امكانی برای جبران عقب ماندگی همه جانبۀ خویش از 
کشـوری نو به نام ایران عصر جدیـد و پی ریزی  جهـان مترقـی نمی یافـت. بنیان گذاری 
جامعه ای نو به نام جامعۀ پیشرو و انقالبی ایران،  دو شرط الزامی برای انتقال تاریخی 
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ملت ما از مرحلۀ انحطاط به سرمنزل پرشكوه تمدن بزرگ بود ]..[ دورنمای وضع ایران 
در آخریـن سـال های آن دوران ]سـال های پـس از جنـگ جهانـی اول[، تصویـر واقعـی 
که متخصص تجسـم  که شـاید حتی نقاشـان هنر مدرن نیز  کی اسـت  کابوس وحشـتنا
که باید قادر به ارائۀ آن نباشند. در آن هنگام تقریبًا هیچ  آشفتگی ها هستند، آن چنان 
یـك از عناصـر سـازندۀ جامعـۀ ایرانـی، چـه در صورت مـادی و چـه در چهرۀ اجتماعی 
که  که نشان شوم این انحطاط بر آن هویدا نباشد. از نظر سیاسی، مدت ها بود  آن، نبود 
کشوری مستقل به حساب نمی آمد. نفوذ دائمی و  دیگر ایران جز به صورتی تشریفاتی 
روزافزون سیاسـت های خارجی و مسـابقۀ آن ها در تحصیل منابع بیش تر به سـود خود 
و بـه زیـان ملـت ایـران، در سـال 1907 بـه قـرارداد تقسـیم ایـران بـه دو منطقـۀ نفـوذ روس 
و انگلیـس و در سـال 1919 بـه قـرارداد تحـت الحمایگـی ایـران توسـط انگلسـتان منجر 
که حتی در داخل پایتخت  شده بود. دولت های مرکزی چنان ضعیف و متزلزل بودند 
کشور نیز قدرت اعمال اختیارات قانونی خویش را نداشتند. در فاصلۀ پانزده سالۀ آغاز 
که در 33 مـورد عمر آن ها  کار آمـد  کابینـه بـه روی  مشـروطیت تـا سـوم اسـفند 2479، 51 
کم تـر از صـد روز بـود، و در چنـد مـورد عمـر برخـی از آن ها حتی به یك هفته هم نرسـید. 
ارتش و ژاندارمری و پلیس تقریبًا وجود خارجی نداشت، و بالطبع از امنیت داخلی و 
خارجی نیز خبری نبود. نیروی نظامی ایران از مشتی سرباز تعلیم نیافته تشكیل می شد 
که در بسـیار موارد معاش خود و خانوادۀ خویش را از تخم مرغ فروشـی یا هیزم شـكنی و 
که چنین امكانی  امثال آن تأمین می کردند و بابت حقوق خود، آن هم فقط در مواقعی 
بـرای دولـت وجـود داشـت، آجر و خشـت دریافت می داشـتند. در ارتش ایـران بیش از 
کهنه و چندصد تفنگ مندرس وجود نداشت، و روحیۀ افراد آن نیز در حد  چند توپ 
اعالی ضعف بود ]...[ این تصویر کلی،  دورنمای وضع ایران در شب سوم اسفند 2479 
کند ]...[ بدین  کـه مقـدر بـود همراه با سـپیده دم آن، ایران نو زندگی خویش را آغـاز  بـود 
که یك بار دیگر معجزه آسا تاریخ ایران ورق خورد و دوران تازه ای در حیات  ترتیب بود 

ملی ما آغاز شـد.« )پهلوی، 2536: 71-79( 
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کـه از  کـرد  و در نهایـت می تـوان از رونـد ضدیـت بـا بناهـا و آثـار قاجـاری و تخریـب آن هـا یـاد 
جملـه و بـه صورتـی تناقض آمیـز تحـت لـوای ملی گرایـی عصـر پهلوی توجیـه می شـد و داعیه از 
که حكومت پهلوی با تأسیس سازمان ها و  بین بردن آثار غیرملی قاجاری را داشت، و حال آن 
کزی همچون انجمن آثار ملی خود را موظف به حفاظت و صیانت از بناها، آثار تاریخی و  مرا
گذشته تحت عنوان »آثار ملی« نشان می داد. در این خصوص از جمله یحیی  مواریث ادوار 
دولت آبادی از دولتمردان آن دوره در خاطرات خود ضمن اعتراض شدید به چنین اقداماتی، 

چنین آورده است: 

کـه بعـد از نهـم آبـان و پـس از تغییر سـلطنت روی  »الزم اسـت بـه یـك قضیـۀ دیگـری 
داد،  اشـاره نمایم. نظمیه تهران پس از خاتمه یافتن سـلطنت قاجاریه نه آشـكارا و به 
نـام خـود،  بلكـه شـبانه به عنوان تنفر داشـتن ملـت از نام قجر در بعضی از سـردرهای 
کـه نـام قجـر نوشـته شـده بـود،  عمارت هـای دولتـی و یـا مؤسسـه های معارفـی و غیـره 
کـه در سـردر آن نام سـیف  کـرد از عمـارت مدرسـۀ سـادات  کـرد و شـروع  آن هـا را محـو 
کنندۀ آن بنا بود. نگارنده ]...[ در تأسـیس این  که وقف  الدوله قجر نوشـته شـده بود 
کاشـی های وقف نامـه  مدرسـه و نـگاه داری آن رنـج بسـیار بـردم، از شكسـتن و بـردن 
که در نظر داشـتند  کاری  کردن به  که دانسـتم شـروع  مدرسـه دلتنگ شـدم. خصوصًا 
از ایـن جـا نـه تنهـا محـض تملق سـرایی از شـاه پهلـوی بـوده اسـت،  بلكـه یـك غـرض 
کاری ناشایسـته بـوده اسـت ]...[ خالصـه  شـخصی هـم در بـر داشـته اسـت و اساسـًا 
کل  گاهـی بـر وقوع این واقعه مكتوب سـختی به محمـد خان درگاهی رئیس  پـس از آ
کاشـی های شكسـته شـده سـردر مدرسـه  نظمیه نوشـتم و این بعد از دیده شـدن عین 
کسـان نگارنـده ]...[  کمیسـری محـل بـود از روی اتفـاق به توسـط یكی از  در عمـارت 
کـدورت میـان نگارنـده و رئیـس نظمیـه تـا مدت طوالنـی باقی می مانـد و در اثر همین 
کاشی های سردر مدرسه سپهساالر ناصری  کردن قسمتی از  قضیه برای اظهار قدرت 
کـه نـام ناصرالدیـن شـاه در آن بـوده اسـت و با خط جلی زیبای اسـتاد بی نظیر  را هـم 
گران بها بـود و هم  گوهر  میـرزا غالمرضـای خوش نویـس نوشـته شـده اسـت و در حكـم 
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که باز به خط خوش نوشته شده بود،  کاشی های سردر مسجد شاه تهران را  قسمتی از 
کردند.«   به مناسبت نام فتحعلی شاه قاجار بر می دارند و معلوم نمی شود آن ها را چه 

)دولت آبـادی، ج 4، 1362: 400-402( 

افزون بر این مورد، موارد متعدد دیگری از تخریب عامدانۀ آثار دورۀ قاجار به دسـتور شـخص 
پهلوی اول نیز در خاطرات مربوط به رجال یا اشـراف زادگان قاجاری ثبت شـده اسـت )برای 
گوناگونی نیز  نمونه ن.ك فرمانفرماییان، 1383: 64، 93، 126-124( و عالوه بر آن عكس های 
کـه از ابراز بیـزاری به ظاهر  از آثـار قاجـاری در حـال تخریـب یـا تخریـب شـده در دسـت اسـت 
ملی گرایانـۀ حكومـت پهلـوی نسـبت بـه سلسـلۀ قاجـار به عنـوان عناصـری غیرملـی و غیرایرانی 
حكایـت می کننـد. )بـرای مالحظۀ نمونه هایی از عكس های مذکـور ن. ك صانع، 1369: 167؛ 
کرد عكس های تاریخی دورۀ قاجار و  کا و برای بحث و بررسی بیش تر دربارۀ ارزش، اهمیت و 

 ) 2015 ,Tarafdariاز جملـه عكس هـای مربـوط به تخریب بناهـای آن دوره ن.ك

نتیجه گیری 

ملی گرایـی دورۀ پهلـوی تأثیـرات عمیـق و مانـدگاری بـر تحوالت سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی 
گذاشـت و رویكـرد و خطـی مشـی بـه خصوصـی را بـه سیاسـت ها و  عصـر پهلـوی بـر جـای 
کـه شـكل طبیعـی آن می توانسـت  سیاسـت گذاری های آن دوره بخشـید. ضدیـت بـا قاجـار 
کار آمـدن سلسـله ای جدیـد باشـد، به واسـطۀ غلبۀ  کنـار رفتـن یـك سلسـله و روی  تنهـا حاصـل 
ایدئولوژی ناسیونالیسم بر فضای فكری و سیاسی آن عهد، رنگ و بویی بیش از پیش سیاسی 
که در خدمت مشروعیت بخشـی بـه این حكومت درآمده  یافـت و در ملی گرایـی عصـر پهلوی 
گسترده جلوه گر شد. در این میان، فضای تاریخ نگاری چه در اشكال علمی آن و  بود، به طور 
چه به صورت های تبلیغاتی یا سفارشی و شعاری، بیش از هر عرصۀ دیگری به خدمت تأمین 
مشـروعیت ملـی بـرای سـلطنت پهلـوی درآمـد. آثـار تاریخ نـگار آن دوره بـرای تـدارك و تثبیـت 
کوشـیدند پیونـدی دودمانـی میـان تبـار شـخص پهلـوی اول بـا  ، از یـك سـو  مشـروعیت مذکـور
کنند، و از سوی دیگر در صدد برآمدند با نكوهش اغراق آمیز  سلسله های باستانی ایران برقرار 



یخ نگاری ملی گرایانه دورۀ پهلوی / 73 یه در تار  نمودهایی از تصویر قاجار

کمیتـی ملـی و برآمـده از اراده، خاسـتگاه و  ، حكومـت پهلـوی را بـه صـورت حا سلسـلۀ قاجـار
کشـند. نمونه های بررسـی شـده در جسـتار حاضر  کشـور ایران به تصویر  مطالبات ملی ملت و 
کارنامۀ سالطین قاجار با هدف  گسترده و سفارشی حكومت پهلوی در تخریب وجه و  تالش 
اعتباربخشی به حكومت پهلوی و توجیه ضرورت براندازی حكومت قاجاریه را به خوبی به 
گسـترده از سـوی  نمایـش می گذارنـد. ایـن تالش هـا همچنـان و در روزگار حاضـر نیـز بـه صورتی 
حامیـان سـلطنت پهلـوی بـا هـدف مشـروعیت و اعتباربخشـی بـه آن سلسـله ادامـه دارد، و بـه 
خوبی عمق و تأثیر تاریخ نگاری های ملی گرایانۀ مزبور در جهت دهی و هدایت افكار عمومی 

گروه هـای مختلـف اجتماعـی را به اثبات می رسـاند. 
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شورای عالی فرهنگ و تصدیق مجوز اجتهاد: 
کمیسیون اجتهاد و افتا شورا جهت تایید اجتهاد مجتهدین  بررسی عملکرد 

رحیم روح بخش1 

چکیده 
، نظام آموزشـی سـنتی دچار  با شـكل گیری نظام آموزشـی نوین در ایران از اواسـط دورۀ قاجار
چالـش شـد. در ایـن چالـش بـه تدریـج آمـوزش مكتبخانـه ای یكسـره رخـت بربسـت و علـی 
رغـم مقاومـت طـی چنـد دهـه در برخـی مناطق از جمله روسـتاها، به تدریـج مغلوب مدارس 
جدیـد شـد. امـا در ایـن میـان شـاخه مهـم آموزش سـنتی یعنی آمـوزش حوزوی پابه پـای نظام 
کـرد و علـی رغـم برخـی فـراز و نشـیب ها بـه حیـات خـود ادامـه داد.  آموزشـی نویـن حرکـت 
که  امـا بعدهـا بـه خصـوص در دورۀ پهلـوی بـه ویـژه عصـر پهلـوی دوم ایـن مسـئله پیـش آمـد 
آمـوزش حـوزوی تدویـن و تصویـب شـود.  سـازوکارهایی بـرای رسـمیت بخشـیدن بـه نظـام 
کـه در دورۀ پهلـوی دوم بـا  کـی اسـت  کتابخانـه ای حا ایـن مقالـه از نـوع توصیفـی و بـه روش 
کمیسـیون اجتهـاد و  کمیسـیونی در شـورای عالـی فرهنـگ )1346-1317( بـا عنـوان  تشـكیل 
کشـور اجازه نامـه اجتهـاد مجتهدیـن شـیعی را معـادل دیپلـم  افتـا، سیاسـت گذاران فرهنگـی 
گواهـی بـه ایـن دسـته از مجتهدیـن، امكان  آمـوزش جدیـد بـه رسـمیت شـناخته و بـا اعطـای 

کردنـد.  بهره بـرداری از برخـی مزایـای آن را فراهـم 

کلیدی: گان  واژ
کمیسیون اجتهاد و افتا، اجتهاد، مصوبات   شورای عالی فرهنگ، 

 roohbakhsh1965@yahoo.com 1.  مسئول مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پروش
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مقدمه 

که در اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایران عصر قاجار  به نظر می رسد با تحوالتی 
رخ داد، نیاز به مدرسه به عنوان مطالبه بخشی از عناصر فرادست جامعه مطرح شد. به طوری 
که با تأسیس »انجمن معارف« در یک دهه قبل از انقالب مشروطه )1326-1324ه.ق(  توجه 
گرفـت؛  گسـترش مـدارس نویـن وجهـۀ همـت اعضـای ایـن انجمـن قـرار  بـه علـوم جدیـد و لـزوم 
کـرده و در قالب  نخبـگان حامـی ایـن جریـان به سـرعت فعالیت ها و برنامه های خود را متمرکز 
کتابخانه و ... اقدام به سیاست گذاری فرهنگی  تأسـیس ده ها مدرسـه، انتشـار نشریه، تأسـیس 
در قالـب ایـن مؤسسـات جهـت مقبولیـت و مشروعیت بخشـی به نظـام نوین آموزشـی برآمدند. 
این نهاد به تدریج علی رغم تغییر عنوان نظیر شورای معارف،  مجلس شورای معارف، شورای 
عالـی معـارف و ... در سـال های بعـد از مشـروطه بـه فعالیـت خـود ادامـه داد. از آن جملـه بـا 
تصویب دو قانون مهم »قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه« در 28 شعبان 
1328 برابر 12 شـهریور 1289 و همچنین »قانون اساسـی معارف« در 10 ذی قعده 1329 برابر 9 
آبـان 1290در مجلـس دوم شـورای ملـی، فعالیت هایـی از ایـن نـوع از جایگاه و سـاختار قانونی 

بهره مند شد. 
اما گام اساسی برای ساختارمندی آموزش و اعتبار جایگاه حقوقی نظام نوین آموزشی، تصویب 
قانون »شورای عالی معارف« در تاریخ 20 اسفند 1300 در دورۀ چهارم مجلس شورای ملی بود. 
کرد. به  این قانون عرصه را برای وضع قوانین و مقررات آموزشی توسط رجال معارف پرور فراهم 
که شورای عالی معارف به همت همین رجال  اولین جلسه رسمی خود را  در هفنم مهر  طوری 
1301 تشـكیل داد. این شـورا در سـال 1317 به شـورای عالی فرهنگ و سـپس در سـال 1346 به 
کنون به فعالیت خود ادامه داده  شورای عالی آموزش و پرورش تغییر نام داد. شورای مذکور تا 
و سیاست گذاری فرهنگی در دهه های نخست فعالیت خود و آموزشی )آموزش و پرورش( در 

پنج دهه اخیر را به عهده داشته است. 
کمیسـیون های شـورای عالـی فرهنـگ )1346-1317( یعنـی نقـش و  در ایـن مقالـه یكـی از 
کمیسـیون اجتهـاد و افتـا« مـورد بررسـی قرار می گیـرد. بازکاوی جایـگاه و فعالیت های  عملكـرد »
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کمیسیون مستلزم طرح یک مقدمه دربارۀ تبیین مختصر تاریخچه شورای عالی معارف/ این 
کشـور  کلـی نظـام حقوقـی و آموزشـی  فرهنگ/آمـوزش و پـرورش و فعالیت هـای آن در سـاختار 

کـرات و ماهیـت مصوبات آن روشـن شـود.  اسـت تـا از ایـن طریـق، جایـگاه صـورت مذا

الف( تاریخچه شورای عالی معارف/فرهنگ 

شورای عالی معارف )1317-1301( را می توان به عنوان نهادی دولتی به منظور سیاست گذاری 
که با سیاست گذاری کالن و اتخاذ  کرد. در واقع فعالیت های این شورا بود  متمرکز آموزشی تلقی 
گذاشت. قانون  تصمیمات و مصوبات اساسی، پایه ساختار نظام نوین آموزشی متمرکز را بنیان 
گذاشـت. البته پیش از  شـورای عالی معارف در اسـفند 1300 از تصویب مجلس شـورای ملی 
آن نیـز نهادهایـی مشـابه آن تحـت عناویـن »انجمـن معـارف« از 1275ش، »شـورای معارفــ« از 
1279ش، مجلـس معـارف در ایـن عرصـه فعالیـت می کردنـد. امـا بـه طور رسـمی »شـورای عالی 
معارف« از 1301، » شـورای عالی فرهنگ« از 1317 و باالخره »شـورای عالی آموزش و پرورش« 

از 1346 به فعالیت پرداختند. 
در ایـن میـان فعالیت هـای »شـورای عالـی معـارف« بـه عنوان مرحله مهم تأسـیس و نهادسـازی 
نظـام نویـن آموزشـی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. زیـرا آغـاز فعالیـت دورۀ طوالنـی ایـن 
کودتای سـوم اسـفند 1299 و قدرت یابی تدریجی  مقطع شـورای عالی تقریبًا یک سـال بعد از 
که  رضاخان طی چهار سال تصدی وزارت جنگ و سپس نخست وزیری می باشد. به طوری 
که مصوبات این  کما این  گذاشـت.  فعالیت شـورا در این دوره را می توان، »دورۀ تأسـیس« نام 
دوره از شـورا نیز در راسـتای سیاسـت های تمرکزگرایانه دیوان سـاالری عصر رضاشاهی نیز تلقی 
که حوزۀ فعالیت و تصمیمات متخذۀ شورا در چهار دهۀ نخست  می شود. البته ناگفته نماند 
)شـورای عالـی معـارف و فرهنـگ( بسـیار فراتـر از وزارت آمـوزش و پـرورش فعلی بـود. به طوری 
که عرصه های سیاسـت گذاری آن شـامل بعضی وزارتخانه ها و سـازمان های فعلی نظیر وزارت 
کلی تمـام نهادها و  فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، وزارت آمـوزش عالـی، سـازمان اوقـاف، و بـه طـور 
سـازمان های فرهنگی، هنری، آموزشـی، علمی امروزی را شـامل می شـد. به هر حال این شـورا از 
کنون تشكیل  آغاز تأسیس بی وقفه )به استثنای حدفاصل بهمن 1354 لغایت مهر 1358( تا 
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کرات و صورت  که مجموعۀ جلسات آن بیش از دو هزار جلسه اعم از صورت مذا جلسه داده 
کرات، در طول قریب یک  که شمارش جلسات صورت مذا مصوبات می باشد. ناگفته نماند 
که می توان به اختصار  صد سـالۀ فعالیت شـورا، سـه بار به شـرح ذیل از عدد یک شـروع شـده 

دورۀ فعالیـت شـورا و تعـداد جلسـات آن را در قالـب جدول ذیـل ارائه داد: 

تعدادکل 
جلسات

تعداد جلسات 
هر دوره شماره جلسات دورۀ فعالیت عنوان شورا ردیف

429 جلسه

دورۀ اول 53 
جلسه

دورۀ دوم 376 
جلسه

دورۀ اول از جلسه 
1 تا 53

دورۀ دوم از جلسه 1 
تا 376

شامل دو دوره 
اول: از مهر 1301

تا پایان 1302
دوم: از آغاز 1303

تا مهر 1317

شورای عالی  معارف 1

767 جلسه 767 جلسه
از جلسه 377 تا 

1144
از مهر 1317

تا مرداد 1346
شورای عالی  فرهنگ 2

1006 جلسه
دورۀ اول: 157
دورۀ دوم: 849

دورۀ اول از جلسه 1 
تا  157

دوره دوم: از جلسه 
161 تا جلسه 1010 

)اسفند 1400(

شامل دو دوره
اول از آغاز 1347

تا بهمن 1354
دوم از مهر 1358

کنون تا 

شورای عالی آموزش 
 و پرورش

3

که شمارش جلسات شورای عالی آموزش و پرورش بعد از انقالب در تداوم  البته ناگفته نماند 
جلسات شورا در قبل از آن می باشد. 

بـه ایـن ترتیـب، تـا قبـل از انقالب )تا 19بهمن 54(، 157 جلسـه تشـكیل شـد و دنبالـۀ آن بعد از 
کنون )سال  که تا  انقالب، )اولین جلسه شورا در تاریخ 1358/7/8 تشكیل شد( تداوم یافت 
1400( تعداد جلسات آن به بیش از 1000 جلسه رسیده است. بنابراین تعداد کل جلسات بیش 
از 2000 جلسه می باشد. البته این تقسیم بندی صرفًا مبتنی بر شمارش آغازین هر مرحله جدید 
فعالیـت )جلسـات( می باشـد. شـاید تقسـیم بندی مطلـوب مصوبـات را بتـوان بـر اسـاس همان 
کـه البته دورۀ سـوم خود  سـه دورۀ عناویـن شـورا )معـارف، فرهنـگ، آمـوزش و پـرورش( قـرار داد 
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کرات و  به دو دورۀ قبل و بعد از انقالب تقسـیم می شـود. به هر حال مجموعۀ این صورت مذا
مصوبات به ترتیب در قالب دست نوشـته و تایپی در آرشـیو مرکز اسـناد شـورای عالی آموزش و 

پرورش نگه داری و در اختیار پژوهشـگران قرار می گیرد. 
کلی محورهای عمدۀ صورت جلسات و مصوبات این شورا را  شاید بتوان در یک تقسیم بندی 

در چهارده موضوع اصلی به شرح ذیل برشمرد: 
کز آموزشی اعم از مدارس، دانشسراها، آموزشگاه ها و ...  1. اساسنامه های مرا

2. نظامنامه ها و آئین نامه های امتحانات، نشریه، شهریه، مدارس، اجتهاد، استخدام، اعطای 
مدال و ... 

کتب درسی مقاطع مختلف  3. برنامه های درسی و جداول و ساعات تدریس هفتگی 
کمیسیون ها و دبیرخانه شورای عالی معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش  4. شورای عالی، 

5. مجوزهای شرکت در امتحانات و نحوۀ ادامۀ تحصیل 
6. تربیت معلم، دانشسراهای مقدماتی و عالی 

7. مدارس وابسته به وزارتخانه ها و سازمان ها 
8. ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی و دوره های داخلی 

9. مجوز تأسیس مدرسه و آموزشگاه 
کتاب و نشر روزنامه و مجله  10. مجوز چاپ 

گذرنامه و پروانه تحصیلی  11. مجوز صدور 
12. اعطای نشان و مدال 

13. مجوز اجتهاد و افتا
گواهینامه تحصیلی، تعیین رشته و ...  14. سایر مصوبات نظیر شهریه مدارس، صدور 

ب( کمیسیون اجتهاد و افتا شورای عالی فرهنگ 

کمیسـیون به منظور رسـیدگی به  گذشـت در شـورای عالی معارف/فرهنگ، چندین  که  چنان 
کمیسیون اجتهاد  کمیسیون ها » برخی از وظایف و مأموریت های شورا تشكیل شد. یكی از این 
که در دورۀ دوم شورا یعنی شورای عالی فرهنگ  و افتا«، بند 13 شرح وظایف شورا در فوق، بود 
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کمیسیون های دیگری تقریبًا مشابه آن فعالیت  تشكیل و تصمیماتی اتخاذ نمود. البته در شورا 
کمیسـون ها وظیفـه داشـتند ارزش مـدارک علمـی تحصیلی  داشـتند. از آن جملـه برخـی از ایـن 
کنند. مثًال در موردی مشـابه  کشـور تطبیق داده و تایید یا رد  را با مدارک رسـمی نظام آموزشـی 
کمیسـیون بـه منظـور تعییـن ارزش  کمیسـیون اجتهـاد و افتـا، در سـال 1348 دو  فعالیت هـای 
کمیسیون تحصیالت فنی  کمیسیون تحصیالت متوسطه« و » تحصیالت خارجی با عناوین »
و حرفه ای« در شـورای عالی آموزش و پرورش با عضویت سـه نفر بنا بر پیشـنهاد وزیر آموزش و 
که بر اسـاس ماده 3 از فصل اول »آئین نامه تعیین ارزش  پرورش و تصویب شـورا تشـكیل شـد، 
: »رسـیدگی بـه صحـت مـدارک  کمیسـیون عبـارت بـود از تحصیـالت خارجـی« وظایـف آن دو 
تحصیلـی مدرسـه های خارجـی و تعییـن ارزش و تطبیـق آن هـا بـا مراحـل تحصیلـی در ایـران 
کید شده  براساس معیارها و ضوابط مصوب شورای عالی آموزش وپرورش.« در این آئین نامه تأ
کمیسیون ها توجه خاص به شرایط ورود به هر یک از رشته های مربوط و برنامه تحصیلی  بود: »
و مواد درسـی و مدت تحصیل آن رشـته خواهند نمود.« )آرشـیو شـورای عالی آموزش و پرروش، 

جلسـه 41، مورخ 1348/8/30(1 
کمیسـیون اجتهاد و افتـا« و به خصوص   بـر ایـن اسـاس بـرای آشـنایی بـا وظایـف و اختیـارات »
چگونكـی شـكل گیری آن، بایـد بـه سـراغ آئین نامه هـای مربوطـه رفـت. امـا قبـل از ورود بـه ایـن 
که در دورۀ رضاشـاه، صرف نظر از اقدامات مربوط  بحث، اشـاره به این نكته ضروری اسـت 
بـه قانـون اتحـاد شـكل لبـاس و مجـوز عمامـه، در شـورای عالـی معـارف اقدامـات و تكاپوهـای 
چنـدی نیـز در خصـوص تعییـن ارزش مـدارک تحصیلـی طـالب، مجتهدیـن و بـه خصـوص 
کرات و مصوبات  که اسناد و مدارک آن ها در قالب صورت مذا مدرسین حوزوی به عمل آمد 
کالس  شورا آمده است، از آن جمله تدوین و تصویب مقررات و قوانینی نظیر آئین نامه تعیین 
گزارشات کمیسیون مأمور رسیدگی  گواهینامه های مدرسی،  و تكلیف طالب علوم دینی، ارزش 
گواهینامه های  به درخواست مدرسین، مقررات کلی امتحانات مدرسین، ارزشیابی استخدامی 

کرات و مصوبات  1.  الزم به توضیح است که در تمام ارجاعات درون متنی این مقاله ارجاع به صورت مذا
شورا به شكل )آرشیو، شماره جلسه، مصوبه( خواهد بود که پژوهشگران برای دسترسی به متن هر یک 

از این مصوبات می توانند به واحد اسناد شورای عالی آموزش و پرورش مراجعه کنند. 
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کـه بـازکاوی آن هـا نیـاز به یک  مدرسـی، پروگـرام تحصیلـی طـالب اهـل سـنت و جماعـت و ... 
کـه آن نوشـته می توانـد مقدمـه ای برای تبییـن فعالیت های  کمـا ایـن  مقالـه جامـع مسـتقل دارد. 

کمیسـیون اجتهاد و افتا« تلقی شـود.  «
بـه هـر حـال در پـی سـقوط رضاشـاه در شـهریور1320 و ایجـاد فضـای بـاز سیاسـی، نیروهـای 
مذهبـی بـه فعالیـت در عرصه هـای اجتماعـی، فرهنگـی و حتـی سیاسـی روی آوردنـد. یكـی از 
ایـن عرصه هـای فرهنگـی، انتشـار نشـریه بـود. لـذا در سـال 1321 تقاضاهایـی از سـوی برخـی از 
روحانیون صاحب اجتهاد برای اخذ مجوز انتشار نشریه به شورای عالی فرهنگ رسید. برای 
که به ریاسـت  رسـیدگی بـه تقاضاهایـی از ایـن نـوع، شـورا در اولیـن جلسـه خود در سـال جدید 
کمیسـیونی  گرفت » کـره و تصمیم  کبـر سیاسـی وزیـر وقت فرهنگ تشـكیل شـد، مذا دکتـر علی ا
مرکب از آقایان1 سـید مهدی الهیجی ]مجتهد جامع الشـرایط عضو شـورا[، بدیع الزمان فروزانفر 
کل نـگارش وزارت فرهنگ  و دکتـر عبدالحمیـد زنگنـه ]از دیگـر اعضـای وقـت شـورا[ در اداره 
کـه چه نـوع از تصدیق های  ]بـه عنـوان پیشـنهاد دهنـده طـرح[ تشـكیل و مقرراتـی راجـع بـه این 
کـدام مراجـع تقلیـد قابـل قبـول اسـت تنظیـم و تدویـن نمـوده، نتیجـه را بـه شـورای  اجتهـاد و از 
کید  عالی فرهنگ بفرسـتند تا مطرح و تصمیم  شایسـته اتخاذ شـود.« در ادامه این پیشـنهاد تأ
کنندگان امتیاز روزنامه یا مجله به آن اداره  کنون درخواست  که تا  گردیده »تصدیق های اجتهاد 
کمیسـیوین مطرح و نتیجه برای طرح در شـورای عالی فرهنگ به  کرده اند در همین  کل تسـلیم 

گـردد.« )مصوب جلسـه 458، مـورخ 1322/1/23(  دبیرخانـه ارسـال 
کمیسـیون مذکـور تشـكیل و در پـی برگـزاری جلسـاتی پیشـنهاد نمـود: »...  بـه دنبـال ایـن مصوبـه، 
کافی  کـه دارای تصدیق هـای اجتهـاد از مراجـع تقلیـد هسـتند چـون دارای معلومات  اشـخاصی 
می باشـند و در قانـون نظـام وظیفـه هـم ایـن نـوع تصدیق هـا از جهـت معافیـت، معـادل لیسـانس 
شناخته شده، ]مجتهدین[ برای احراز شایستگی علمی در روزنامه نگاری محتاج به ارایه مدارک 
علمی دیگر نبوده و می توانند امتیاز روزنامه یا مجله را گرفته و مدیر یا سردبیر باشند.« این پیشنهاد 

گرفت. )مصوب جلسـه 459، مـورخ 1322/2/27(  در شـورا مـورد تاییـد و تصویـب قرار 

1.  اعضای کمیسسیون در سایر ادوار فعالیت شورا در قالب جدولی در ادامه مقاله آمده است. 
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کمیسـیون اجتهاد در شـورای عالی  که به نظر می رسـد داسـتان شـكل گیری  حاصل سـخن این 
که نخستین بار در پی درخواست یكی از مجتهدین جهت صدور  فرهنگ به این ترتیب بود 
گرفت. به تدریج و در  مجوز انتشار نشریه، مجوز اجتهاد وی در شورا مطرح و مورد بررسی قرار 
گروه های ذی نفوذ اجتماعی از  شرایط خاص فضای باز سیاسی و افزایش مطالبات عناصر و 
که اعضای شورا  جمله نیروهای مذهبی، مطالبه گیری هایی از این نوع افزایش یافت. به طوری 
کرات  برای پاسـخ گویی و رسـیدگی به این تقاضاها، درصدد چاره برآمده و طی بررسـی ها و مذا
کمیسـیون های زیرمجموعه شـورا تشـكیل  کمیسـیون رسـیدگی بـه اجتهـاد« را بـه عنـوان یكی از  «
کمیسـیون در طـی سـه دهـه فعالیـت خـود بـا عنایـت بـه شـرایط سیاسـی و  دادنـد. فعالیـت ایـن 
تـوع تعامـل مراجـع و علمـا بـا نظـام سیاسـی دچـار فـراز و نشـیب هایی شـد. ولـی از بررسـی سـیر 
تاریخی فعالیت آن به خصوص در عرصه بررسـی، تایید مجوز اجتهاد و افتا و باالخره صدور 
که علی رغم این نامالیمات، فعالیت آن با  گواهینامه های تصدیق اجتهاد و افتا معلوم می شود 

آرامش و تدبیر تداوم یافته اسـت. 
کمیسـیون  کمیسـیون مذکـور تحـت عنـوان دقیق » کـی اسـت  کـرات شـورا حا بـر ایـن اسـاس، مذا
رسیدگی به اجازه های اجتهاد« به تدریج با درخواست های چندی از سوی مجتهدین حوزوی 
که برای تایید آن مجوزها  برای تصدیق اجتهاد آن ها مواجه شـد. اما روند بررسـی ها نشـان داد 
نیاز به اطالعات بیش تر و البته برخی تمهیدات اولیه است. این مشكالت در بررسی نخستین 
کاشان به  تقاضاها از جمله در مورد درخواست های دو تن از علما آقایان هاشم پزشک زاده از 
کافی  علت ابهام در محتوای مجوز برای تشـخیص درجه اجتهاد و حسـن مظاهری به خاطر 
کرد و تقاضای نامبـردگان مورد موافقت قـرار نگرفت. )مصوبات  نبـودن مـدرک تحصیلـی بـروز 
گسـترۀ  دو جلسـه 485 مـورخ 1323/2/19 و 486 مـورخ 1323/2/26( لـذا بـه تدریج اهمیت و 
کمیسیون آشكار شد. زیرا بررسی محتوا، ابعاد، شمولیت و ... مجوزهای  ماموریت و اختیارات 
اجتهاد و افتا امری تخصصی و الزمۀ آن اشراف بر نظام آموزشی سنتی، مراجع تقلید و مراجع 
افتا و مدرسین حوزه های علمی شیعه و اهل سنت، دوره های تحصیلی حوزوی و ... بود. برای 
گردیـد بـرای »تعییـن ارزش علمـی« مجوزهـای اجتهـاد و  ایـن منظـور در جلسـه اخیـر شـورا مقـرر 
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کمیسـیون آئین نامه ای تنظیم و در صورت لزوم فهرسـت مراجع تقلید را به آن نیز  افتا »از طرف 
ضمیمه ]نمایند[ و برای تصویب به شورای عالی فرهنگ ارسال دارند تا در شورا مطرح و پس 
از موافقت برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم و پس از ابالغ برطبق آن رفتار شود.« )مصوب 
گردید سایر درخواست های تایید اجتهاد  که مقرر  جلسه 486، مورخ 1323/2/26( ضمن این 
گردید تایید مجوزهای  کـه در پی طرح مقـرر  گردد.  و افتـا نیـز منـوط بـه تدویـن آئین نامـه مذکور 
گردد.  اجتهاد و افتا در قالب فرمت خاص با ذکر مشـخصات شناسـنامه ای متقاضیان صادر 
بـه نظـر می رسـد ایـن روش بـرای نخسـتین بـار در مجـوز صـادر شـده بـرای تقاضـای سـید جواد 
گرفت. متن مجوز نامبرده به این شـرح  خونسـاری برای تصدیق اجتهادش، مورد اسـتفاده قرار 

صادر شده است: 

کمیسیون رسیدگی به اجازه های اجتهاد/ اجازه فتوی راجع به آقای سید جواد  »رای 
خونسـاری دارنده رونوشـت شناسـنامه شـماره ... مورخ ... صادره از ... متولد سـال ... 
کـه مـدارک ارائـه داده شـده اجـازه اجتهـاد/ اجـازه  مطـرح و رای مزبـور مشـعر بـر ایـن 
فتـوی تشـخیص داده شـده و صـادره از مراجـع تقلید/مراجـع فتوی می باشـد، تایید و 
گردد.«  گواهینامـه اجازه فتوی به نام مشـارالیه صـادر  گواهینامـه اجتهاد/ گردیـد  مقـرر 

)مصـوب جلسـه 492، مـورخ 1323/5/15( 

کلمه »اجـازه« در متن  گواهینامـه« از  کلمه » گردید بـه جای  کـه در جلسـه بعـد مقـرر  ضمـن ایـن 
کـه بـر ایـن اسـاس بـه ترتیـب  مذکـور اسـتفاده شـود. )مصـوب جلسـه 493 مـورخ 1323/6/1( 
کلمات »اجـازه اجتهـاد« و »اجازه  گواهینامـه اجـازه فتـوی« بـه  گواهینامـه اجتهـاد« و » کلمـات »
کلمـه »اجازه  کـه حـدود پنـج سـال بعد با یـک تغییـر دیگر  فتـوی« تبدیـل شـد. بـا ایـن توضیـح 

کلمـه »مدرک فتـوی« تغییـر یافت.  فتـوی« بـه 
بـه ایـن ترتیـب دقـت و تسـریع در تدوین و تصویب آئین نامه رسـیدگی به مـدارک اجتهاد و افتا 
کراتی  کمیسیون طی جلسات و مذا ضرورت یافت. لذا از این جلسه تا چهار ماه بعد، اعضای 
کلیات آئین نامه را تدوین و بعد از بررسی بندهای آن، آئین نامه مذکور در یكی از جلسات شورا 

به ریاست دکتر محمود افشار معاون وقت وزیر فرهنگ با مفاد ذیل به تصویب شورا رسید: 
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آئین نامه رسیدگی به مدارك اجتهاد 

برای اجرای بند 1 و تبصره 1 ماده 12 قانون اصالح قانون نظام وظیفه مصوب اسفند ماه 1321 
آئین نامه ذیل وضع می شـود: 

کمیسـیونی در دی ماه آن سـال از  ماده اول، همه سـاله برای رسـیدگی به مدارك اجتهاد و فتوی 
طرف شـورای عالی فرهنگ انتخاب خواهد شد. 

که یكی از آنان مجتهد  کمیسـیون الاقل از سـه تن از اعضای شـورای عالی فرهنگ  ماده دوم، 
عضو شـورا اسـت، مرکب خواهد بود. 

ماده سوم، همه سال فهرستی از مراجع مسلم تقلید1 و فتوی را کمیسیون تهیه نموده به استحضار 
شورای عالی خواهد رسانید. 

کمیسـیون تحقیقات مقدماتی  مـاده چهـارم، هـرگاه اجـازه اجتهـاد و یـا فتوی مورد تردید باشـد، 
که  به عمل خواهد آورد. پس از تحقیق هرگاه بر تردید خود باقی ماند داوطلب مكلف اسـت 

مدرکـی دال بـر تأییـد اجـازه خـود از مراجـع تقلید یا فتوی مجددًا تحصیـل و ارائه نماید. 
که از تاریخ تصویب قانون مصوب دهم دی ماه 1307 تا شـهریور  کلیه اشـخاصی  ماده پنجم، 
کمیسیون باید برطبق ماده  کنند  کمیسیون مراجعه  که به  ماه 1320 اجازه در دست دارند چنان 

چهارم آئین نامه رفتار نماید. )مصوب جلسه 505، مورخ 1323/9/25(
گردید »بسـته به نظـر وزارت فرهنگ  کید  بعـد از تصویـب ایـن آئین نامـه در جلسـه بعدی شـورا تا
تصویـب آئین نامـه رسـیدگی بـه مـدارک اجتهاد پس از تصویب شـورای عالی فرهنـگ، نیازی به 
تصویب در هئیت وزیران ندارد و لذا به همان نحو تصویب قابل اجراست. )مصوب جلسه 506، 
مورخ 23/10/16( اشاره به این نكته مربوط به مطلب مصوبه جلسه 486 مورخ 1322/2/26 بود 

که در آن به ضرورت تصویب آئین نامه مذکور در هیئت وزیران اشـاره شـده بود. 
کـه تایید اجتهـاد متقاضیان، عالوه بر مسـئله درخواسـت مجوز  کـی اسـت  کلیـات آئین نامـه حا
گواهی تصدیق،  نشـریه بـا موضـوع مهـم نظام وظیفه عمومی آنان ارتبـاط دارد. به تعبیری با این 
کـه البتـه پیـش از آن نیـز ایـن معافیت به اشـكال  مجتهدیـن از نظـام وظیفـه معـاف می شـدند، 

1.  اسامی مراجع تقلید منتخب کمیسیون در ادامه مقاله در قالب جدولی آمده است. 
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که شناسـایی و  دیگـر و البتـه بـا محدودیت هایـی وجـود داشـت. نكته درخـور توجه دیگر این 
کمیسـیون باشـد،  که مجوز اجتهاد صادره آن ها می تواند مورد تایید  معرفی مراجع تقلید مسـلم 
اهمیـت ویـژه ای یافـت. زیـرا بـا ایـن اقـدام عمـًال نظام سیاسـی بـه عرصه تاییـد صالحیت یک 
مرجـع تقلیـد ورود پیـدا می کـرد و ایـن امـر بـا عنایـت بـه سـابقه تاریخـی و تعاملـی علمـا بـا نظـام 

سیاسـی، می توانسـت ابعاد و پیامدهای پیدا و پنهانی دربرداشـته باشـد. 
که آئین نامه مذکور در  کی است  کرات و مصوبات بعدی شورا حا به هر حال بررسی صورت مذا
کرد. از آن جمله  تی مواجه شد و به اصالحات و الحاقاتی نیاز پیدا  مرحله اجرایی با مشكال
که به ریاست دکتر جزایری وزیر وقت فرهنگ تشكیل شد، »لزوم  در سال 1329 در جلسه شورا 
تجدیدنظـر در مقـررات رسـیدگی بـه مـدارك اجتهـاد و فتـوا« مطـرح و بنا بر پیشـنهاد دکتر یداهلل 
، الهیجی، دکتر زنگنه، دکتر  کمیسیونی از آقایان فروزانفر گردید: »... سحابی، عضو شورا، مقرر 
حسـابی و دکتر سـحابی ]از اعضای شـورای عالی فرهنگ[ تشـكیل شـود و آئین نامه رسـیدگی 
به مدارك اجتهاد و فتوا را مطالعه و تجدیدنظر نموده، نتیجه را برای تصویب به شـورای عالی 
کمیسـیون در خالل  فرهنگ پیشـنهاد نمایند.« )مصوب جلسـه 756، مورخ1329/8/21( این 
نشست های خود، بعضًا تصمیماتی اتخاذ و در جلسه شورا مطرح می کرد. از آن جمله الهیجی 
کید بر  عضو مجتهد جامع الشـرایط شـورا با اسـتناد به بند اول ماده 62 قانون نظام وظیفه در تا
»حكام شرع مجاز به اجتهاد و یا فتوا از مراجع تقلید یا فتوا، حداقل دو تن از مراجع« پیشنهاد 
که اجازه آنان  نمود »از این تاریخ درخواست آقایانی مورد رسیدگی و تصدیق واقع خواهد شد 
گشـته باشـد.« ایـن پیشـنهاد مورد تصویـب قرار  از طـرف دو نفـر از مراجـع شـناخته شـده صـادر 
گرفت. )مصوب جلسه 773، مورخ 1330/2/1( ضمنًا در همین جلسه آقای احمد سعیدی به 
که در همان ایام در خالل درگیری های نهضت ملی شدن نفت ترور شد، به  جای دکتر زنگنه 

کمیسیون اجتهاد و افتا پذیرفته شد.  عضویت 
مصوبه شـرط مجوز دو مرجع برای تایید اجتهاد، نخسـتین بار دربارۀ درخواسـت یكی از علما 
که مجوز اجتهاد یک مرجع را داشت، مورد  کمره ای اجرا شده و تقاضای ایشان  به نام مجتبی 
کرات  موافقت قرار نگرفت. )مصوب جلسـه 781، مورخ 1330/4/23( اما بررسـی صورت مذا
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کما این  کمیسـیون در برگزاری جلسـات و پی گیری های خود تعلل می کرد.  شـورا نشـان می دهد 
کـه ورود شـورا بـه جزئیـات مجوزهـای اجتهـاد نیـز امری دشـوار بود. لـذا در اواخر همین سـال در 
جلسه شورا به ریاست دکتر محمود حسابی وزیر وقت فرهنگ چاره ای دیگر اندیشیده شد. 
کـه از ایـن تاریـخ مـدارك اجتهـاد به دانشـكده معقـول و منقول  گردیـد  کـه »مقـرر  بـه ایـن ترتیـب 
فرستاده شود تا به هر ترتیبی شورای دانشكده صالح بداند مدارك نام برده را مورد رسیدگی قرار 
داده و نتیجه را برای طرح در شورای عالی فرهنگ به اداره دبیرخانه ارسال نمایند.« )مصوب 

جلسـه 789، مورخ 1330/10/29( 
کشـور و آشـفتگی های ناشـی از جریانـات  کـه در آن شـرایط خـاص سیاسـی  ناگفتـه پیداسـت 
سیاسـی داخلـی و خارجـی دورۀ نخسـت وزیری دکتـر محمـد مصـدق، ورود دانشـكده معقول و 
منقول به عرصه تصمیم گیری برای تایید اجتهاد علما، مسایل و معضالت خود را داشت. چنان 
کرات در شورای دانشكده پیشنهاداتی  که دانشكده مذکور بعد از بررسی های اولیه و انجام مذا
مطرح و به شورای عالی فرهنگ ارسال نمود. پیرو آن پیشنهادات و اظهارنظر برخی از اعضای 

، شـورا مصوبه ذیل را تصویب نمود:  شـورا از جمله آقایان سـعیدی، ریاضی و فروزانفر
که تنفیذ اجازه غیر باشد.  1. متن اجازه نامه صادره از مراجع تقلید باشد نه این 

2. شـماره شناسـنامه شـخص مجاز در اجازه نامه قید شـده باشـد و وزارت فرهنگ تطبیق آن را 
کند.  بـا اصل تصدیق 

که به موجب مدارك مثبته مجاز حداقل 15 سـال سـابقه  3. در متن اجازه تصریح شـده باشـد 
علوم دینیه داشـته باشد. 

تبصـره: همیـن شـرایط نسـبت بـه مـدرك فتوی هـم معتبر خواهد بـود و اجازه فتوا فقط نسـبت با 
اهـل سـنت معتبر اسـت. )مصـوب جلسـه 805، مـورخ 1331/5/26( 

کمیسـیون و البتـه شـورای عالـی فرهنـگ  ، مشـكل اصلـی در  صـرف نظـر از مفـاد مصوبـه مذکـور
کـه به دفعات با ارسـال  معیارهـای تشـخیص و ارزش علمـی مجوزهـای اجتهـاد بـود. بـه طـوری 
نامه هایـی بـه دانشـكده معقـول و منقـول ایـن سـؤال مطـرح شـد »... ارزش مدرک اجتهـاد و افتا 
کـه  کم تـر یـا باالتـر از آن؟ تـا در صورتـی  چیسـت؟ آیـا آن را معـادل شـش ادبـی می شناسـد یـا 
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کار  کمیسـیونی تشـكیل شـود و مقررات خاصی باری این  کم تر از ششـم ادبی باشـد،  معادل یا 
گذاری امر تعیین  تدوین نماید.« )مصوبه جلسه 831، مورخ 1332/3/17(. به نظر می رسد وا
که این مسـئولیت اصوال  کرد  ارزش مدارک اجتهاد به دانشـگاه به تدریج این ذهنیت را ایجاد 
از عهـده شـورای عالـی فرهنـگ، بـه عنـوان متولـی نظام آموزش عمومـی، خارج بـوده و به عهده 
که دکتر محمد معین، عضو شورای عالی فرهنگ، در  آموزش عالی و دانشگاه ها است. چنان 
کرد »چون مقام و ارزش تحصیلی  یكی از جلسات شورا در این امر تردید روا داشته و پیشنهاد 
کامـل متوسـطه می باشـد، باید جهت رسـیدگی به آن  مـدارك اجتهـاد و فتـوای بیش تـر از دیپلـم 
از صالحیت شـورای عالی فرهنگ خارج اسـت و بایسـتی شـورای دانشـگاه به آن ها رسـیدگی 
کفیل  که به ریاست رضا جعفری  کرات جلسه مذکور  نماید.« به دنبال طرح این پیشنهاد و مذا
کرد »رسیدگی  کودتا، فضل اهلل زاهدی، تشكیل شده بود، شورا تصویب  وزارت فرهنگ دولت 
به صحت صدور مدارك اجتهاد و فتوی از مراجع مسلم تقلید و تصدیق مجتهد و مفتی بودن 
گذار شد. منتها این  صاحب مدارك )البته بدون تعیین ارزش( به عهده شورای عالی فرهنگ وا
که در جلسـه آینده  کمیسـیونی مرکب از چند نفر از آقایان اسـاتید دانشـگاه  مدارك بایسـتی در 
تعییـن خواهـد شـد، رسـیدگی و نتیجـه بـه شـوری پیشـنهاد شـود.« در همیـن جلسـه بـه  آیـت اهلل 
مهـدی حائـری یـزدی، مجتهـد جامـع الشـرایط عضـو شـورای عالـی فرهنـگ بعـد از مجتهـد 
کمیسیون تدوین نماید. )مصوب جلسه  الهیجی، مأموریت داده شد تا مقرراتی برای طرز عمل 

841، مـورخ 1332/8/10( 
کراتی  پیرو این مأموریت، حائری آئین نامه ای تدوین و در جلسه ماه بعد شورا مطرح و طی مذا
گردیـد بـرای رسـیدگی و بررسـی مجوزهای  بـه تصویـب رسـاند. بـر اسـاس آئین نامـه مذکـور مقـرر 
، اعضاء و شـرح وظایف و اختیارت  اجتهاد یک »هیئت عالی مطالعات« در شـورا با سـاختار

گردد:  ذیل تشـكیل 
آئین نامه رسیدگی به مدارک اجتهاد و فتوی 

ماده 1: در هیئت عالی مطالعات، مجتهد شـورای عالی و یكی از علما و مجتهدین مقیم مرکز 
)با تصویب شورای عالی فرهنگ( برای همكاری در مورد رسیدگی به مدارک اجتهاد و فتوی 
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کلیـه مـدارک اجتهـاد و فتـوی را بـه معیـت سـایر اعضـاء هیئـت عالـی  شـرکت خواهنـد نمـود و 
مطالعـات طبـق این آئین نامه رسـیدگی خواهند نمود. 

کـه مسـتقیمًا از  کـرد  مـاده 2: هیئـت عالـی مطالعـات فقـط بـه اجازه نامه هایـی رسـیدگی خواهـد 
که حتمًا یكی از آن ها از مراجع تقلید معروف و مسلم وقت مقیم  طرف دو نفر از مراجع تقلید 
کز علمی روحانی شیعه )قم، نجف اشرف( است، صادر شده باشد و در مورد اجازه فتوی  مرا

از طرف دو نفر از مراجع مسـلم فتوی اهل سـنت و جماعت باشـد. 
کـه در فهرسـت منظـم بـه آئین نامـه  تبصـره: اجازه نامه هایی کـه از طـرف مراجـع تقلیـد و فتـوی 
گردیـده بایـد بـه تصدیـق و امضـاء یكـی از مراجع تقلیـد و فتوی  رسـیدگی سـابق اسـت، صـادر 

کـه در مـاده 3 مذکـور اسـت، برسـد.  وقـت 
ماده 3: همه ساله فهرست اسامی چهار نفر از مراجع مسلم تقلید شیعه و همچنین اسامی دو نفر 

گردد.  از مراجع مسلم فتوی از طرف شورای عالی فرهنگ تهیه می شود تا  طبق ماده 2 معمول 
تبصره: مراجع فتوی فقط برای فارغ التحصیالن علوم دینیه اهل سنت و جماعت اجاره فتوی 

صادر خواهند نمود. 
کـه در شـورای عالـی فرهنـگ رسـیدگی می شـود  کلیـه اجازه نامه هـای اجتهـاد و فتـوی  مـاده 4: 

دارای مشـخصات زیـر خواهـد بـود: 
1. سـابقه حداقل پانزده سـال متوالی تحصیل و اشـتغال به علوم دینیه از طرف مقام مرجعیت 
گردد. بنابراین ذکر بینه و سایر قراین ظنیه  تقلید یا فتوی در متن اجازه نامه تصریح و تصدیق 

کافی نخواهد بود. 
2. ضمن تصدیق اجتهاد یا اجازه فتوی صالحیت تقوی و حسن عمل شخص مورد اجازه نیز 

گردد.  تایید و صریحًا تصدیق 
3. متـن اجازه نامـه اجتهـاد، صریـح در اجتهـاد مطلـق بـوده و در مـورد اجـازه فتـوی نیـز فـارغ 
که  گردد. بنابراین اجازه نامه ای  التحصیلی علوم دینیه شـخص مورد اجازه تصریح و تصدیق 
به نحوی از انحاء مشعر بر تجزی شخص مورد اجازه باشد، قابل طرح و تصویب شورای عالی 

فرهنـگ نخواهد بود. 
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کم تر از 25 سال نباشد.  4. سن مجاز 
مـاده 5: هـرگاه اجـازه اجتهـاد یـا فتـوی از نظـر مشـخصات و هویت مجاز یا از نظر مشـخصات 
که در ماده 4 مذکور است مورد تردید باشد، هیئت عالی مطالعات پس از تحقیق و  اجازه نامه 
که مدرکی دال بر تایید  ، هرگاه بر تردید خود باقی ماند، داوطلب مكلف است  مطالعه در امر

و رفع تردید و ابهام از مراجع تقلید یا فتوی تحصیل نماید. 
کمیسـیون های قبلـی مـورد رسـیدگی واقـع شـده و بـه  کـه در  مـاده 6: مـدارک اجتهـاد و افتایـی 

تصویـب شـورای عالـی فرهنـگ نرسـیده، مشـمول مقـررات ا یـن آئین نامـه خواهـد بـود. 

بالفاصلـه بـه دنبـال تصویـب ایـن آئین نامـه، شـورا در همین جلسـه مقرر نمـود آیت اهلل 
حائـری »نسـبت بـه انتخـاب چهـار نقر مجتهـد از مراجع تقلیـد و دو نفر مفتی و یک 
نفـر مجتهـد بـرای رسـیدگی بـه ایـن قبیـل مـدارک جهـت عضویـت در هیئـت عالـی 
مطالعـات« معرفـی نمایـد تـا در جلسـه بعـدی صالحیـت آن هـا بررسـی و بـه عنـوان 
مجتهـد بـه عضویـت هیئـت مذکـور انتخـاب شـوند. )مصـوب جلسـه 845، مـورخ 
کـه از طـرف حضـرت آیـت اهلل  1332/9/22( در جلسـه بعـدی »... از بیـن پنـج نفـر 
حائـری ]بـرای انتخـاب یكـی از آن هـا بـه عنـوان مجتهد عضو هیئـت عالی مطالعات 
کمیسـیون رسـیدگی بـه اجتهـاد و افتـا[ پیشـنهاد شـده بـود اخـذ رای بـه عمـل آمـد و در 
کاظم عصار اسـتاد دانشـگاه انتخاب شـدند.«1 )مصوب  نتیجه حضرت آقای سـید 
که آقای  کی اسـت  کرات دو جلسـه بعدی حا جلسـه 846، مورخ 1332/9/29( مذا
کاظـم عصـار از عضویـت در هئیـت عالـی مطالعات خـودداری ورزیـده و »مقرر  سـید 
شـد از نفـر دوم پیشـنهادی آقـای حائـری، حضـرت آیـت اهلل وحیدگلپایگانـی مدرس 
مدرسـه سپه سـاالر دعـوت بـه عمـل آیـد.« )مصـوب جلسـه 848، مـورخ 1332/10/7( 

کودتای 28 مـرداد 1332 و در  بـا ایـن احـوال بـه تدریـج و در پـی مقابله با عناصر ملی گرا بعد از 

1.  گفتنـی اسـت کـه در همیـن جلسـه چهـار نفـر مرجـع تقلیـد پیشـنهادی آیـت اهلل حائـری شـامل )آقـای 
آیت اهلل العظیمی حاج آقا حسن بروجردی طباطبایی مقیم قم، آیت اهلل سید صدر الدین صدر مقیم قم، 
آیت اهلل حاج سید جمال الدین گلپایگانی مقیم نجف و آیت اهلل سید عبدالهادی حسینی شیرازی مقیم 

ح و تصویب شـد.  نجـف( نیز مطر
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کاربردی  نتیجه خروج این عناصر ملی از شورا از جمله آیت اهلل حائری، طرح ها و پیشنهاداتی 
کمیسـیون اجتهـاد و افتا بـه قوت خود  از ایـن نـوع بـه اغمـا رفـت.1 هـر چنـد سـاختار و ماموریت 
کمیسیون بررسی  که در دهه سی قریب 200 مجوز اجتهاد و افتا توسط این  باقی ماند، به طوری 
که در دهه قبل آمار مجوزهای مورد تایید به 120 مورد  گرفت. حال آن  و مورد تصویب شورا قرار 
بالغ می شد. )در پایان مقاله فهرست اسامی مجتهدین و سال صدور اجازه اجتهاد آنان آمده 

است.( 
که حائری یزدی به دنبال خروج از شـورا، خود در صدد برآمد مدارک  نكتـه جالـب توجـه ایـن 
که به منظور یک مصداق از  حوزوی اش را برای تایید ارزش علمی آن ها به شـورا ارسـال نماید 
کلیات آن مرقوم می گردد. در بهار سال 1339 »تقاضای آقای مهدی حائری  نوع و اقدام شورا، 
گواهینامه  یزدی دایر به تعیین ارزش مدارک علمی خود« به شـرح ذیل در شـورا مطرح شـد »1. 
گواهینامه هـای سـال های اول و دوم و سـوم رشـته منقـول  اجتهـاد از شـورای عالـی فرهنـگ 2. 
گواهینامـه مدرسـی در رشـته منقـول با توجه بـه حكم مورخ  صـادره از فرهنـگ شهرسـتان قـم 3. 
35/10/22 دانشگاه تهران مبنی بر صالحیت تدریس فقه الحدیث به وسیله اینجانب در دورۀ 
دکتری و در این دورۀ لیسانس دانشكده معقول و منقول و فلسفه موسسه وعظ و تبلیغ با توجه 
به حكم مورخ 1331/11/13که عضویت اینجانب را به عنوان مجتهد جامع الشرایط در شورای 
گونه  عالی فرهنگ تعیین می دارد.« حائری با ارائه این مدارک درخواست نموده »تمنا دارد هر 
که  گرفت تعیین و تصویب فرمایند.«  که برای مجموع مدارک باال در نظر خواهند  ارزش علمی 
کید شد »نظر شوری بر این است  کراتی در شورا به عمل آمد و تا به دنبال طرح این موضوع مذا
گواهینامه ها و دیپلم ها اسـت و تعیین میزان  که تعیین ارزش تحصیلی ]توسـط شـورا[ مربوط به 
که بر طبق شـرایط خاصی صادر می شـود،  گواهینامه هایی  معلومات اشـخاص و مقایسـه آن با 
نیسـت. بنابرایـن مـدارک اجتهاد آقای حائری مورد تایید می باشـد، ولی نمی تـوان این مدارک 
که در آموزشگاه ها یا مدارس عالیه است برابر شناخت.«  را معادل تحصیالت خاص و معینی 

)جلسه 989، مورخ1339/3/1( 

1.  بـرای اطالعـات بیش تـر در ایـن خصـوص ر.ک رحیـم روح بخـش، »کودتـای 28 مـرداد و شـورای عالی 
فرهنـگ«، فصلنامـه بررسـی های نویـن تاریخـی، سـال پنجم، شـماره 3 و 4، پاییز و زمسـتان 1400 
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کـه طـی سـال های متوالی بررسـی  کـرات شـورا نشـان می دهـد  بـا ایـن احـوال بررسـی صـورت مذا
کما این  گرفته اسـت.  کمیسـیون اجتهـاد و افتـا مـورد اصالح مكـرر قرار  آئین نامه هـای مربـوط بـه 
کمیسیون جهت بررسی ویژگی های مجوزهای  که بارها در شورا ضرورت دقت بیش تر اعضای 
کبـر سیاسـی از قدیمی تریـن اعضـای شـورا  صـادره مطـرح شـده اسـت. از آن جملـه دکتـر علی ا
که  که در اوراق مربوط عالوه بر ذکر مشخصات آنان درج شود  پیشنهاد نمود » بهتر این است 
که  اجازه از چه مرجعی صادر شـده و در چه تاریخی صادر شـده و خصوصیات دیگری هم 
گـردد.« این پیشـنهاد مورد تاییـد وزیر فرهنگ وقت  الزم اسـت در ایـن اوراق ذکـر شـود رعایـت 
کرد »بسـیار نظـر خوبی اسـت. همان  کیـد  گرفـت و ایشـان نیـز تا دکتـر پرویـز ناتـل خانلـری قـرار 
کجـا و در چه تاریخی  گزارش ها نوشـته می شـود از  کـه در بـاب مـدارك تحصیلی دیگر در  طـور 
گواهینامه هـا هـم بایـد نوشـته شـود. زیـرا بسـیاری از آقایـان ممكـن اسـت در  اخـذ شـده، در ایـن 
کرده و نیاورده ]آورده؟[ باشـند.« )جلسـه 1046،  زمان های قدیم مدرك اجتهاد یا افتا تحصیل 

مـورخ 1341/7/15( 
کـرات شـورای عالـی فرهنـگ و بعـدا آمـوزش و پـرورش )از آغاز سـال 1347  بررسـی صـورت مذا
شـورای عالـی فرهنـگ بـه شـورای عالـی آمـوزش و پرورش تغییر نام داد و شـماره جلسـات نیز از 
که طی دو دهه واپسـین قبل از انقالب به ندرت بحثی دربارۀ  یک شـروع شـد( نشـان می دهد 
کمیسیون اجتهاد و افتا مطرح شده، کما این که تایید حدود یكصد مجوز در این دوره که نیمی 
از آن هم مجوز افتا بوده، نشان می دهد اقبال به تصدیق مجوزهای اجتهاد از سوی روحانیون 
کاهش  کاهش یافته است. شاید شروع نهضت امام خمینی )ره( در آغاز دهه چهل و  مجتهد 
مشـروعیت نظـام سیاسـی در بیـن نیروهـای مذهبـی در ایـن رویكـرد تاثیرگـذار بـوده اسـت. به هر 
حـال در اواخـر همیـن دوره در خـالل یكـی از جلسـات بررسـی مجـوز افتـا یكـی از متقاضیـان، 
که » آقای برقعی ]مجتهد جامع الشرایط عضو  کمیسیون اجتهاد و افتا مطرح شد  بحثی دربارۀ 
که از سابق  کمیسیون اجتهاد و افتا طبق رویه ای  شورای عالی آموزش و پرورش؟[ متذکر شدند 
ک عمل بوده است نسبت به سندیت و داللت مدارک اجتهاد و افتا رسیدگی می نماید.«  مال

)جلسـه 155، مورخ 1354/10/21( 
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کوتـاه  کـه  کمیسـیون مذکـور در شـورا بـود  ، آخریـن بحـث مربـوط بـه  بـه هـر حـال ایـن اظهـار نظـر
مدتی بعد از آن شـورا تعطیل شـد و دورۀ چهار سـاله فترت شـورا در پی تحوالت انقالب پیش 
که  که از اواسـط سـال 1358 مجددًا شـورا به فعالیت خود ادامه داد با این تفاوت  آمد، تا این 
در شـرایط جدیـد موضـوع رسـیدگی بـه مدارک اجتهـاد و افتا از دایره اختیارات آن خارج شـد. 
کـه دربـارۀ عضویـت  )جلسـه 187، مـورخ 1359/1/31( از آن جملـه در یكـی از جلسـات شـورا 
کمیسیون اساسنامه ها و آئین نامه ها  آقایان محمدطاهر معیری و دکتر محمدرضا خسروی در »
و برنامه ها« بحث شـده، آمده اسـت: »موضوعات مربوط به علوم دینی و طالب علوم دینی با 
گیرد.«.  کمیسـیون[ مورد بررسـی و اظهارنظر قرار  نظـر آقایـان دکتـر غفـوری و دکتر باهنر ]در این 
که قبل  کمیسیون اجتهاد و افتا«  )جلسه 165 مورخ 1358/8/8( به این ترتیب در این مرحله »
از انقالب به مدت سه دهه رسیدگی به امور علوم و طالب دینی و به خصوص تصدیق اجتهاد 
کـه بررسـی صورت  کمـا ایـن  گرفـت.  کمیسـیون دیگـری قـرار  علمـا را بـه عهـده داشـت، در ذیـل 
کـه شـش مـاه بعـد مجـددًا موضـوع وظیفـه شـورا دربـارۀ تصدیـق  کـرات شـورا نشـان می دهـد  مذا
اجازه اجتهاد و افتا مطرح شده و »آقای صافی مدیرکل دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش 
که از طرف شـورا  کمیسـیون اجتهاد و افتا[ و آرایی  ضمن ایراد توضیحات در مورد سـابقه امر ]
گواهینامه هـای اجتهـاد و یـا افتا در  کـه بـرای دارنـدگان  گواهینامـه مدرسـی و امتیازاتـی  در زمینـه 
کردنـد: »چـون در قانون نظام وظیفه پیش بینی شـده اسـت  گرفتـه شـده و ...« خاطرنشـان  نظـر 
گواهینامه های مذکور به  گواهینامه ها باید به تأیید وزارت علوم برسد، بنابراین رسیدگی به  این 
کمیسـیون افتا و اجتهـاد وزارت علوم«  گـذار شـده اسـت و بـه قـرار اطالع هم در » وزارت علـوم وا
گواهینامه های  کـه  کـردن معلمان مـدارس غیردولتی نشـان می دهد  و هـم بررسـی سـوابق رسـمی 
افتـا و اجتهـاد را از نظـر اسـتخدامی معـادل دیپلـم متوسـطه شـناخته اند.« )جلسـه 187 مـورخ 
که تا سال سوم بعد از انقالب نیز ارزش  کی است  1359/1/31( این اظهارنظر استاد صافی حا
که تصدیق  اجازه اجتهاد مجتهدین بر پایه همان دورۀ قبل یعنی دیپلم تلقی شده، ضمن این 
اجازه اجتهاد و افتا علما نیز از مأموریت شورای عالی آموزش و پرورش خارج و به وزارت علوم 

گردیده اسـت.  گذار  وا
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کـه تاییـد مجوزهـای اجتهـاد و افتـا توسـط شـورای عالـی  در پایـان ایـن بحـث ذکـر ایـن نكتـه 
فرهنگ حائز چه امتیازاتی بود، ضروری است. به تعبیر دیگر مجتهدین و علمای اهل سنت با 
کدام موقعیت ها و مشاغل را دارا می شدند؟  دریافت تاییدیه و تصدیق اجازه اجتهاد و فتوی، 
خوشـبختانه در متن آئین نامه های فوق الذکر با صراحت به برخی از این امتیازات اشـاره شـده 
کـرات و همچنیـن در برخـی اظهارنظرهـای مربوطـه،  کـه در خـالل صـورت مذا کمـا ایـن  اسـت. 

نكاتی در این مورد مطرح شـده اسـت. 
گواهینامه می توانسـتند  که مجتهدین بـا دریافت این  کرد  بـر اسـاس ایـن داده هـا می تـوان ادعـا 
که دسـتیابی به برخی  کما این  که دارندگان مدرک دیپلم نایل آیند، برسـند.  به تمام مشـاغلی 
امتیـازات نیـز بـرای آنـان میسـر می شـد. از آن جملـه مجوز تأسـیس دبیرسـتان و عهده دار شـدن 
آن )مصـوب جلسـه 814، مـورخ 1331/8/11(، اخـذ امتیـاز تاسـیس دبسـتان ملـی  مدیریـت 
کیـد مجـدد[  )غیردولتـی( و مربـی دبسـتان )مصـوب جلسـه 699، مـورخ 1328/6/26(، ]تأ
اعطای اجازۀ تأسیس دبستان و عهده دار شدن مدیریت مسئول آن آموزشگاه )مصوب جلسه 
85، مـورخ 1350/10/1(، اخـذ مجـوز نشـریه )جلسـه 458، مـورخ 1322/1/23(، همچنیـن بنـا 
بـه نقـل از اسـتاد احمـد صافـی، اجـازۀ تدریـس علـوم دینـی در مـدارس، اخـذ امتیـاز محضـر و 
باالخـره معافیـت از خدمـت نظـام وظیفـه عمومـی )جلسـه 187، مـورخ 1/31/ 1359 و ج 960 
کید  گواهینامه ها بود. البته ایشـان این نكته را هم تأ مـورخ 1322/1/29( از دیگـر امتیـازات ایـن 
کردنـد »افتـا و اجتهـاد از نظـر اسـتخدامی معـادل دیپلـم متوسـطه شـناخته اند، امـا اصل مسـئله 
کـه مـدرک تحصیلـی ندارنـد ولـی صالحیـت علمـی آن هـا در  یعنـی اسـتفاده از وجـود افـرادی 

گیرد.1  بعضـی از رشـته ها محـرز اسـت، می توانـد مـورد بحـث قـرار 
کمال الدیـن نوربخـش از  کتـب خاطـرات ضمـن اشـاره بـه  نقـش سـید  خوشـبختانه در یكـی از 
گواهینامه های اجتهـاد و افتا  کمیسـیون اجتهـاد و افتـا در دهـه پنجـاه بـه جنبـه شـغلی  اعضـای 
اشاره شده است. دکتر خلیل رفاهی از وعاظ برجسته اصفهان در قبل از انقالب در خاطراتش 
گذشـته به قدری  کنـد: »وضـع زندگـی طالب با تنگدسـتی و سـختی مقرون بـود ... در  نقـل مـی 

کرات شورای عالی آموزش  1.  نشریه شماره 14، شورای عالی آموزش و پرورش، خرداد 1360، صورت مذا
پرورش در مورد نظام تربیت معلم کشور از تاریخ 8 مهر 58 الی 16 فروردین 60،  ص 2 



94 / بررسی های نوین تاریخی؛ دوره جدید، سال ششم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1401

کـه مرحـوم سـید  دولت هـا نسـبت بـه روحانیـت و مخصوصـًا طـالب حوزه هـا بی توجـه بودنـد 
کتاب های فقه و شرعیات تالیف  که از دبیران بسیار متدین تهران بود و  کمال الدین نوربخش 
ایشـان روزگار درازی در دبیرسـتان ها تدریـس می شـد و عضـو شـورای عالـی فرهنـگ مملكـت 
کوشـش طاقت فرسـا توانسـتیم به شـورای عالی  هـم بودنـد، می گفتنـد بـا فعالیت زیاد و جدید و 
که اجازه اجتهاد در شیعه و درجه افتا در تسنن معادل دیپلم ششم هر رشته  فرهنگ بقبوالنیم 
که حداقل 20 سـال تحصیـل و ریاضت  شـناخته شـود. بـه عبـارت دیگـر مراتـب علمـی اجتهاد 
که حداقل معادل لیسـانس ارزش نداشـت.«1 یک نكته  الزم دارد، آن قدر تنزل داده شـده بود 
قابل توضیح اینكه کمال الدین نوربخش در احیای مجدد کمیسیون اجتهاد و افتا ایفای نقش 
گذشت این کمیسیون سال ها پیش از عضویت ایشان تأسیس و فعالیت  که  کرده،2 وگرنه چنان 

داشت. 
که معموًال  کمیسیون اجتهاد و افتا نشان می دهد  که بررسی سیر تحولی اعضای  نكتۀ دیگر این 
کمیسـیون بـوده و نقـش  مجتهـد جامـع الشـرایط عضـو شـورا در طـول فعالیـت آن، عضـو اصلـی 
کمیسیون و بررسی مدارک داشته است. معموًال دو تن از اعضای  کننده ای در جلسات  تعیین 
کمیسـیون عضو بودنـد. نكته درخور توجه  غالبـًا مذهبـی و البتـه بعضًا حوزوی شـورا نیز در این 
این که مرحوم دکتر یداهلل سحابی علی رغم این که دوره های طوالنی در شورا عضویت داشت، 

ج کشـور دکتـر خلیـل رفاهـی،  1.  رفاهـی، خلیـل، گـردش ایـام: خاطراتـی از حـوزه و دانشـگاه، داخـل و خـار
تهران، انتشارات مانی، 1382، ص 88 )در همین جا ضروری است که از استاد رسول جعفریان که از سر 

مهـر از چـاپ ایـن کتـاب خبـر داده و آن را در اختیـار نگارنـده قرار دادند، تشـكر کنم.( 
خ 1331/4/15 به عضویت افتخاری شـورای عالی فرهنگ  2.  کمال الدین نوربخش در جلسـه 802 مور
نایل آمد. ایشان در این دهه نقش تعیین کننده ای در تصویب برخی مطالبات نیروهای مذهبی داشتند 
از آن جمله بنا بر پیشـنهاد وی یک روحانی در شـورای فرهنگ شهرسـتان ها به عضویت شـورا پذیرفته 
خ 24 مهر 1339( همچنین در تالیف کتب درسی دینی، فلسفه، منطق نیز ایفای  شد. )جلسه 996 مور
خ 25 شهریور 1335( باالخره بارها در خالل مباحث شورا بر ضرورت توجه  نقش کردند. )جلسه 917 مور
کید داشـتند. )از آن جمله جلسـات 1001 و 1003( به نظر می رسـد الزم  الزم به تربیت دینی دانش آموزان تا
اسـت نقش ویژه دو تن از دسـت اندرکاران شـورا یعنی مجتهد الهیجی به عنوان مجتهد جامع الشـرایط 
شورا و نوربخش به عنوان عضو تاثیرگذار کمیسیون اجتهاد و افتا جهت صیانت و ترویج آموزه های دینی 

در نظام آموزشی عصر پهلوی مورد پژوهش مستقل قرار گیرد. 
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که ایشان به همراه استاد احمد صافی تنها اعضای  هرگز عضو این کمیسیون نشد. ناگفته نماند 
که هم قبل و هم بعد از انقالب در شورا عضویت  شورای عالی فرهنگ/آموزش و پرورش بودند 

کردند.  که آنان در احیای شورا بعد از انقالب نقش اساسی نیز ایفا  داشتند، به طوری 
کمیسـیون اجتهـاد و افتـا، فهرسـت  در پایـان در قالـب سـه جـدول بـه ترتیـب فهرسـت: اعضـای 
کـه مجـوز آن هـا در  مراجـع تقلیـد مـورد تاییـد شـورا و باالخـره فهرسـت صاحبـان اجـازه اجتهـاد 

گرفتـه،1 بـه شـرح ذیـل ارائـه می شـود.  کمیسـیون و شـورا مـورد تاییـد و تصویـب قـرار 
1. فهرست اعضای کمیسیون اجتهاد و افتا شورای عالی فرهنگ در ادوار مختلف

نام و نام خانوادگی ردیف 
جلسه 
شوری 

توضیحات تاریخ جلسه 

سید محمد تدین 1
مجتهد الهیجی 

بدیع الزمان فروزانفر 
5051323/9/25

تجدید انتخاب نامردگان در 
جلسه 547، مورخ 1324/12/25 

مجتهد الهیجی2
بدیع الزمان فروزانفر

دکتر  عبدالحمید زنگنه
دکتر زنگنه جایگزین تدین شد5601325/4/1

مجتهد الهیجی 3
بدیع الزمان فروزانفر 
سید حسن تقی زاده 

احمد سعیدی 
دکتر حسابی ]دکتر سحابی؟[ 

7051328/8/3

کمیسون به پیشنهاد دکتر  این 
محمود حسابی  و به منطور »تعیین 

که دارای درجه  ارزش اشخاصی 
اجتهاد یا فتوی هستند رسیدگی 

نماید« تشكیل شد 

1.  گفتنی است که طبق بررسی نگارنده شمارش کل صاحبان اجتهاد و افتا که مجوز آن ها در شورا مورد 
تاییـد و تصویـب قـرار گرفتـه، تعـداد 465 نفر می باشـد کـه از این تعداد، 260 نقـر دارای مجوز افتا و تعداد 
205 نفـر دارای مجـوز اجتهـاد می باشـند. ایـن مقالـه صرفـًا بـه موضـوع صاحبـان اجتهاد اختصـاص دارد، 

انشـاءهلل در مقاله ای دیگر صاحبان افتا نیز مورد بررسـی مسـتقل قرار می گیرد. 
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7731330/2/1احمد سعیدی 4
ایشان در پی ترور دکتر زنگنه 

جایگزین نامبرده در کمیسیون 
شدند 

865آقای محمود شهابی5

6
سیدرضا برقعی

سیدکمال الدین نوربخش
17

کمیسیون  فقط دو عضو 
انتخاب شد 

7

1. سید رضا برقعی
کمال الدین نوربخش   2. سید 

و مراجع مسلم تقلید در قم 
حضرات آیات اهلل آقایان سید 
کاظم شریعتمداری و  محمد 
سید محمدرضا گلپایگانی 

می باشند. 

861351/2/10

در متن مصوبه مراجع تقلید 
کمیسیون ذکر  به عنوان عضو 
که  شده اند. با عنایت به این 
کمیسیون خود عضو  اعضای 

شورای عالی فرهنگ نیز بودند، 
این نكته قابل تامل می باشد 

8
جواد مصلح استاد دانشكده 

الهیات دانشگاه تهران
کمیسیون 881351/3/7 به عنوان سومین عضو 

آن هـا از طـرف شـورای عالـی  کـه اجازه نامه هـای اجتهـاد  2. فهرسـت مراجـع تقلیـد شـیعه 
فرهنـگ مـورد تاییـد قـرار می گرفـت. 

ردیف
نام و نام خانوادگی

 )با  همان شکل  متن مصوبه(
جلسه 
شوری

توضیحاتتاریخ جلسه 

1
مرحوم حاج میرزا حسین حاج 

میرزا خلیل
5221324/4/16

5221324/4/16مرحوم ]صدرالدین[ صدر2
همچنین عضویت در هیئت 

عالی مطالعات کمیسیون جلسه 
1332/9/29 ،846
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ردیف
نام و نام خانوادگی

 )با  همان شکل  متن مصوبه(
جلسه 
شوری

توضیحاتتاریخ جلسه 

3
مرحوم آخوند مالمحمدکاظم 

خراسانی
5221324/4/16

شورا اجاز اجتهاد مراجع متوفی 
را معتبر می دانست. جلسه 942، 

1339/9/10

4
مرحوم آقاسید محمدکاظم 

یزدی
5221324/4/16

5
مرحوم حاج شیخ عبداهلل 

مازندرانی
5221324/4/16

5221324/4/16مرحوم میرزامحمدتقی شیرازی6

5221324/4/16مرحوم شریعت اصفهانی7

5221324/4/16مرحوم حاج شیخ عبدالكریم8

5221324/4/16مرحوم آقامیرزاحسین نایبی9

5221324/4/16آقاسیابوالحسن اصفهانی10

5221324/4/16آقای حاج آقاحسین قمی11

12
آیت اهلل آقای حاج آقاحسین 

بروجردی
6091326/3/17

همچنین عضویت در هیئت 
عالی مطالعات کمیسیون جلسه 

 1332/9/29 ،846

13
مرحوم آقای آقا ضیاء الدین 

عراقی
6211326/7/4

14
آقای حاج شیخ محمدکاظم 

شیرازی
از اجله علمای نجف6371326/12/22
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ردیف
نام و نام خانوادگی

 )با  همان شکل  متن مصوبه(
جلسه 
شوری

توضیحاتتاریخ جلسه 

6411327/2/11آقای سید محمود شاهرودی15
همچنین تجدید عضویت در 

جلسه 942 مورخ1336/9/10، 
به دنبال فوت آیت اهلل صدر

6411327/2/11آقای میرزاعبدالهادی شیرازی16

مقیم نجف، همچنین عضویت 
در هیئت عالی مطالعات 

کمیسیون جلسه 846، 
1332/9/29

6411327/2/11آقای سید محمد حجت17

18
آقای سید محمدتقی 

خوانساری
6411327/2/11

19
آقای شیخ محمدحسین آل 

کاشف الغطا
6411327/2/11

آقای آقامیرزا ابراهیم 20
اصطهباناتی مشهور به میرزا آقا

7151328/10/10

تجدید عضویت در جلسه 942 
مورخ 1336/9/10، به دنبال 

فوت آیت اهلل سیدجمال الدین 
گلپایگانی

21
مرحوم آقا شیخ محمدحسین 

اصفهانی
کمپانی7151328/10/10 معروف به 

23
آیت اهلل آقای حاج 

سیدابوالقاسم کاشانی
8111331/7/13

جلسه به ریاست دکتر مهدی 
آذر وزیر فرهنگ وقت

24
آقای سیدجمال الدین 

گلپایگانی
8111331/7/13

مقیم نجف، 
همچنین عضویت در هیئت 

عالی مطالعات کمیسیون جلسه 
1332/9/29 ،846
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ردیف
نام و نام خانوادگی

 )با  همان شکل  متن مصوبه(
جلسه 
شوری

توضیحاتتاریخ جلسه 

10291340/10/3آیت اهلل سید محسن حكیم25
به دنبال فوت آیت اهلل 

بروجردی، ایشان جایگزین 
شدند 

26
کاظم  آیت اهلل آقای حاج سید 

شریعتمداری
231348/2/3

27
آیت اهلل آقای حاج سید 

محمدرضا گلپایگانی
231348/2/3

3. فهرسـت اسـامی مجتهدینی که اجازه اجتهاد آن ها در کمیسـبون اجتهاد و افتا شـورای 
گرفته اسـت.  عالی فرهنگ مورد تأیید و تصویب قرار 

موضوعتاریخمصوبهنام نام خانوادگیردیف

گواهینامه اجتهاد4661322/6/15سید ابراهیم غفوری1

گواهینامه اجتهاد4851323/2/19سید عبداهلل مجتهدزاده2

گواهینامه اجتهاد4921323/5/15سید جواد خوانساری3

اجازه اجتهاد5581325/3/25محمدحسین مسجد جامعی4

اجازه اجتهاد5791325/7/13محمدحسین محدث خراسانی5

اجازه اجتهاد5791325/7/13باقر رزاقی6

اجازه اجتهاد5911325/10/21جمال الدین آیت اهلل زاده شیرازی7

تی8 اجازه اجتهاد5981325/12/17سید صدرالدین محال

اجازه اجتهاد5981325/12/17سید عبدالحجت بالغی9

اجازه اجتهاد6051326/2/12جواد تارا10
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موضوعتاریخمصوبهنام نام خانوادگیردیف

اجازه اجتهاد6091326/3/17جالل الدین آیه اهلل زاده11

اجازه اجتهاد6211326/7/4هدایت اهلل کیانی12

اجازه اجتهاد6211326/7/4محمد خوانساری13

اجازه اجتهاد6211326/7/4عبادی طالقانی14

اجازه اجتهاد6211326/7/4مرتضی مدرسی چهاردهی15

اجازه اجتهاد6411327/2/11مصطفی مسجدجامعی16

اجازه اجتهاد6431327/2/25محمدرضا حاتمی17

اجازه اجتهاد6461327/3/22حسین وحیدی18

اجازه اجتهاد6461327/3/22سیدعبدالحجت بالغی19

اجازه اجتهاد6561327/7/3علی شمس حائری20

اجازه اجتهاد6631327/8/29مهدی حائری یزدی21

اجازه اجتهاد6761327/12/7محمدعلی معزالدین22

اجازه اجتهاد6831328/2/10غالمحسین تولیت23

اجازه اجتهاد6871328/3/13محمدعلی جبروتی24

اجازه اجتهاد6871328/3/13سید محمود قریشی مدیسه25

اجازه اجتهاد6871328/2/11مهدی سلطان وردی26

اجازه اجتهاد6911328/8/21سید عالالدین علوی طالقانی27

اجازه اجتهاد7081328/8/21سید میرزا ضیایی28

کالت رستاقی29 اجازه اجتهاد7081328/8/21سیف اهلل 
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موضوعتاریخمصوبهنام نام خانوادگیردیف

گلمجانی30 اجازه اجتهاد7091328/8/28شیخ احمد روحانی 

مدرک اجتهاد7211328/11/22محمدباقر عرفانی31

مدرک اجتهاد7211328/11/22محمدعلی موالنا32

مدرک اجتهاد7241328/12/9کریم بطی33

مدرک اجتهاد7281328/12/28محمدجواد فریدنی34

مدرک اجتهاد7291329/2/3حسین غفاری35

مدرک اجتهاد7291329/2/3علی محمد مهاجری36

مدرک اجتهاد7291329/2/3محمدکاظم شیرازی37

مدرک اجتهاد7311329/2/24محمد فاروقی مدنی38

مدرک اجتهاد7311329/2/24حسن غروی اصفهانی39

40
سیدمحمدعلی آیت اهلل زاده 

شیرازی
مدرک اجتهاد7311329/2/24

کانی41 مدرک اجتهاد7311329/2/24حسین ازهدی ال

مدرک اجتهاد7371329/4/11محمدعلی حابری نژاد42

مدرک اجتهاد7371329/4/11رضا سبط روضاتی43

مدرک اجتهاد7371329/4/11حاج آقا فرجی44

مدرک اجتهاد7371329/4/11رضا اختیاری45

کر46 مدرک اجتهاد7371329/4/11محمدرضا ترابی ذا

مدرک اجتهاد7401329/4/11مهدی نبوی47

مدرک اجتهاد7401329/5/1موسی جارالهی48
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موضوعتاریخمصوبهنام نام خانوادگیردیف

مدرک اجتهاد7401329/5/1سید محمدجعفر علوی49

مدرک اجتهاد7401329/5/1سید مهدی طه نسب50

مدرک اجتهاد7401329/5/1رضا برقی51

مدرک اجتهاد7401329/5/1محمد علم آموز52

مدرک اجتهاد7401329/5/1محمد غروی اصفهانی53

54
سیدمحمد ابراهیم آیت اهلل زاده 

شیرزی
مدرک اجتهاد7401329/5/1

مدرک اجتهاد7401329/5/1سید مرتضی مسلمی موسوی55

مدرک اجتهاد7481329/6/19محمود مجتهدی ساوه56

مدرک اجتهاد7481329/6/19محمد مرعشی57

کبر قدسی58 مدرک اجتهاد7481329/6/19علی ا

مدرک اجتهاد7481329/6/19سیدعلی علوی قزوینی59

مدرک اجتهاد7541329/8/7سید ابوالفضل ابن الرضا ]برقعی[60

کاشانی61 مدرک اجتهاد7541329/8/7اسداهلل خدیوی 

مدرک اجتهاد7541329/8/7حسن آقا نجفی زاده62

مدرک اجتهاد7541329/8/7محمدحسن حكمت یزدی63

مدرک اجتهاد7561329/8/21سید عبداهلل بهبهانی64

مدرک اجتهاد7561329/8/21سید رضا ناسویی65

مدرک اجتهاد7561329/8/21سید محمدتقی صدرالغروی66

مدرک اجتهاد7571329/9/5سید حسن جزایری67
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مدرک اجتهاد7571329/9/5باقر اسدی خوانساری68

کربالیی رجب69 مدرک اجتهاد7571329/9/5قاسم 

تی70 مدرک اجتهاد7611329/10/4ضیاءالدین محال

مدرک اجتهاد7611329/10/4کاظم مرعشی71

مدرک اجتهاد7611329/10/4مهدی مرعشی72

مدرک اجتهاد7661329/11/22سید مهدی امامی73

مدرک اجتهاد7661329/11/22مرتضی مستجاب الدعواتی74

مدرک اجتهاد7661329/11/22مهدی آقا  ؟75

مدرک اجتهاد7661329/11/22علیرضا فیض76

کمال شریفی77 مدرک اجتهاد7671329/11/29سید 

مدرک اجتهاد7731330/2/1محمدتقی بدخشان78

مدرک اجتهاد7731330/2/1احمد میرباقری79

مدرک اجتهاد7741330/2/8محمد سعید ابراهیمی محمدی80

مدرک اجتهاد7741330/2/8عبداهلل ایوبی امیرآبادی81

مدرک اجتهاد7751330/2/22شیخ علی شریعتی ساروی82

مدرک اجتهاد7751330/2/22هادی محقق83

مدرک اجتهاد7751330/2/22عبداهلل شیخ محمدی84

مدرک اجتهاد7751330/2/22سید مصطفی باقری85

مدرک اجتهاد7811330/4/23سید محمدرضا علوی حسینی86
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مدرک اجتهاد7811330/4/23حسین سعید سعید تهرانی87

مدرک اجتهاد7811330/4/23مهدی محقق88

مدرک اجتهاد7811330/4/23یحیی عبادی طالقانی89

مدرک اجتهاد7811330/4/23عباس مهاجرانی90

مدرک اجتهاد7811330/4/23سید محمد مرتضوی91

مدرک اجتهاد7811330/4/23احمد مقدسی92

مدرک اجتهاد7831330/5/17عبداهلل فریقی93

مدرک اجتهاد7891330/10/29سید جالل شریفی94

مدرک اجتهاد7991331/3/6سید ابراهیم میالنی95

مدرک اجتهاد7991331/3/6یوسف ایروانی غروی96

مدرک اجتهاد7991331/3/6عبدالحسین ذوقی97

مدرک اجتهاد7991331/3/6علی مهذب98

مدرک اجتهاد7991331/3/6ابوالقاسم رحمانی پزچلویی99

مدرک اجتهاد7991331/3/6سید  شمس الدین احمدی ابهری100

مدرک اجتهاد8001331/4/1ناصر مكارم ]شیرازی[101

مدرک اجتهاد8001331/4/1حسین واعظ102

مدرک اجتهاد8001331/4/1محمدعلی صفایی103

مدرک اجتهاد8031331/4/22محمدعلی برهانی104

مدرک اجتهاد8031331/4/22سید محمد تنوتای105
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مدرک اجتهاد8171331/9/9محمدحسن سه چهاری106

کمره ای107 مدرک اجتهاد8171331/9/9سید مجتبی 

مدرک اجتهاد8171331/9/9حسن ملكشاهی108

109
سید رضی الدین آیت اهلل زاده 

شیرازی
مدرک اجتهاد8491332/11/11

کبر برهانی110 مدرک اجتهاد8511332/12/12علی ا

مدرک اجتهاد8511332/12/12مهدی کجوری111

مدرک اجتهاد8511332/12/12ضیاءالدین مهدوی112

مدرک اجتهاد8511332/12/12محمدحسین حجت االسالمی113

مدرک اجتهاد8511332/12/23اسداهلل ابو ترابی114

مدرک اجتهاد8521333/1/15سید مرتضی آیت اهلل زاده شیرازی115

مدرک اجتهاد8521333/1/15علی اصغر طباطبایی116

مدرک اجتهاد8531333/2/7عبدالحسین حائری117

کبر برهان118 مدرک اجتهاد8591333/8/3حاج شیخ علی ا

مدرک اجتهاد8591333/8/3محمد مقدس فریدنی119

مدرک اجتهاد8591333/8/3مصطفی آشوری120

مدرک اجتهاد8591333/8/3سید عبدالرسول مهدوی121

مدرک اجتهاد8651333/10/26سید موسی رهنما122

مدرک اجتهاد8931334/9/5میرحسین بحرینی دلجویه123

مدرک اجتهاد9101335/4/3سید موسی موسوی اصفهانی124
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مدرک اجتهاد9231335/9/25محمدعلی امینی125

مدرک اجتهاد9231335/9/25مرتضی سیارفقیهی126

مدرک اجتهاد9371336/3/26سید احمد فهری127

مدرک اجتهاد9371336/3/26علی فاضل128

مدرک اجتهاد9371336/3/26محمدعلی فقیهی129

مدرک اجتهاد9371336/3/26مهدی حاج مالحاجی130

مدرک اجتهاد9431336/10/15سیدعبدالعظیم مالسعیدی131

مدرک اجتهاد9431336/10/15سیدهادی آیت اهلل زاده قمی132

مدرک اجتهاد9431336/10/15سید محمد مرتضوی شاهرود133

مدرک اجتهاد9431336/10/15سید ابراهیم خلخالی134

مدرک اجتهاد9431336/10/15شیخ جواد دفومنی الحائری135

مدرک اجتهاد9431336/10/15سید زین العابدین عرفانی136

مدرک اجتهاد9561337/8/11ابوالفضل جوریانی137

کبر صبوری138 مدرک اجتهاد9561337/8/11علی ا

مدرک اجتهاد9631337/12/10محمدحسین سروش139

مدرک اجتهاد9691338/4/13محمدصادق محمدی140

مدرک اجتهاد9691338/4/13عباسعلی حمیدی141

مدرک اجتهاد9731338/7/4سید جعفر جزایری موسوی142

مدرک اجتهاد9761338/8/23مهدی مهدوی143
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مدرک اجتهاد9761338/8/23محمدکاظم عترتی کوشانی144

مدرک اجتهاد9791338/10/5نصرت اهلل میرزایی145

مدرک اجتهاد9791338/10/5سید شهاب الدین رضوی غروی146

مدرک اجتهاد9841338/12/15محمدحسین ضیایی147

مدرک اجتهاد10011339/8/29سید احمد شهرستانی148

مدرک اجتهاد10231340/7/23یداهلل حسینیان149

مدرک اجتهاد10231340/7/23یحیی عابدی150

مدرک اجتهاد10231340/7/23جعفر گوهرپی151

مدرک اجتهاد10231340/7/23محمدتقی موالیی152

کبر نجفی153 مدرک اجتهاد10231340/7/23علی ا

مدرک اجتهاد10231340/7/23محمدکاظم آیت اللهی154

مدرک اجتهاد10231340/7/23سید علیرضا شیخ االسالمی155

مدرک اجتهاد10231340/7/23سید محمدرضا فقیه دزفولی156

مدرک اجتهاد10461341/7/15سید حبیب اهلل میرسعیدقاضی157

مدرک اجتهاد10461341/7/15جالل سیادت موسوی158

مدرک اجتهاد10461341/7/15شیخ غالمرضا فقیهی159

مدرک اجتهاد10461341/7/15بیوک مصباحی160

مدرک اجتهاد10681343/1/23قدرت اهلل لطیفی نسب161

مدرک اجتهاد10681343/1/23سید محمدصادق متقی162
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مدرک اجتهاد10681343/1/23حسین گرگانی163

مدرک اجتهاد10801343/7/19محمدحسین واسعی164

مدرک اجتهاد11061344/9/14خلیل عالیی زاویه165

مدرک اجتهاد11181345/2/18سید محمود حجتی مقدم چوبری166

مدرک اجتهاد11181345/2/18سید محمدکاظم رئیس الساداتی167

مدرک اجتهاد11241345/5/6ناصر هیری168

مدرک اجتهاد11241345/5/6رحمان کیانی169

170
بانو حاجیه نصرت بیگم آقا ]امین 

اصفهانی[
مدرک اجتهاد11281345/7/10

مدرک اجتهاد11281345/7/10رضا اصفهانی171

مدرک اجتهاد321348/6/16سید ابراهیم میرباقری172

مدرک اجتهاد321348/6/16سید مصطفی احمدآبادی173

مدرک اجتهاد381348/8/25محمد خندق آبادی174

مدرک اجتهاد391348/9/16محمدعلی نجفی کلباسی175

مدرک اجتهاد531349/3/3ابوالحسن مصلحی عراقی176

مدرک اجتهاد531349/3/3جعفر صفوی زاده177

مدرک اجتهاد531349/3/3عباس آقافاضلی بیدگلی178

مدرک اجتهاد531349/3/3محمود زاهدی179

کاظم موسوی180 مدرک اجتهاد531349/3/3سید 

مدرک اجتهاد571349/4/21سید جعفر شبیری181



شورای عالی فرهنگ و تصدیق مجوز اجتهاد / 109
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کبر ناطق نوری182 مدرک اجتهاد571349/4/21علی ا

مدرک اجتهاد591349/6/22رضا صدر183

مدرک اجتهاد591349/6/22عبدالحسین حق پناهان184

مدرک اجتهاد591349/6/22احمد عباسی185

کرونی186 مدرک اجتهاد591349/6/22سید جمال الدین مرتضوی 

کپور کنف گورابی187 مدرک اجتهاد591349/6/22ابوالفضل خا

مدرک اجتهاد621349/7/19سید رضا هاشمی نجف آبادی188

مدرک اجتهاد621349/7/19مصطفی دیباجی189

مدرک اجتهاد621349/7/19علی ریخته گرزاده تهرانی190

مدرک اجتهاد721349/12/9حسین فومنی الحائری191

مدرک اجتهاد721349/12/9سید عبدالمطلب مزارعی192

193
سید مهدی فقیه موسوی 

گلپایگانی
مدرک اجتهاد741350/1/29

مدرک اجتهاد741350/1/29نوراهلل جبل عاملی194

مدرک اجتهاد741350/1/29محمدصالح طاهری195

مدرک اجتهاد741350/1/29محمدهادی عبدخدایی196

مدرک اجتهاد781350/4/15مصطفی رحیمی حاج آبادی197

مدرک اجتهاد841350/9/14سید حسن شریعتمداری198

مدرک اجتهاد851350/10/1سید احمد دیباجی199

مدرک اجتهاد991351/8/28جالل الدین پورشیخی مریان200
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مدرک اجتهاد991351/8/28حمزه مرزنگ201

مدرک اجتهاد991351/8/28شمس الدین کمالی مریان202

مدرک اجتهاد991351/8/28احمد نعمتی203

مدرک اجتهاد1251353/1/25هادی خسروشاهیان204

مدرک اجتهاد1381353/9/10علی اصغر کرباسچیان205

نتیجه گیری 
کمیسـیون اجتهـاد و افتـا شـورای عالـی فرهنـگ نشـان  بررسـی چگونكـی تأسـیس و فعالیـت 
می دهد به دنبال سقوط رضا شاه و سلطنت محمدرضا شاه، در فضای باز سیاسی حاصل از 
آن نیروهای مذهبی همچون سایر جریان های سیاسی، فرصت فعالیت در عرصه های مختلف 
کردنـد. یكـی از ایـن عرصه هـا، عرصـه فرهنـگ بـود. آنـان موفـق شـدند بـا اعمـال نفـوذ در  پیـدا 
شـورای عالـی فرهنـگ برخـی مطالبات خود را مطـرح و تصویب نمایند. یكی از این مطالبات 
کشـور و بهـره منـدی از  بهره بـرداری از ارزش مـدارک علمـی حـوزوی در نظـام رسـمی آمـوزش 

امتیـازات آن بود. 
کمیسـیون اجتهـاد و افتـا در شـورای عالـی فرهنـگ در پاسـخ بـه ایـن مطالبـه صـورت  تشـكیل 
کمیسـیون موفـق شـد طی سـه دهه فعالیـت حـدود 465 اجازه نامه اجتهـاد و افتا را  گرفـت. ایـن 
بررسـی و ارزش تحصیلـی آن هـا را تصویـب نماید. از ایـن مجوزها، تعداد 205 اجازه نامه متعلق 
بـه مجتهدیـن شـیعه و 260 اجـازه افتـا متعلق به علمای اهل سـنت بود. صاحبـان اجتهاد و افتا 
گواهینامه دیپلم محسوب  که معادل  می توانستند در پی تصدیق اجازه نامه شان، با آن تاییدیه 
می شـد، در تمام مشـاغل مربوطه اسـتخدام شـوند. البته ناگفته پیداسـت علما غالبًا در مشاغل 

فرهنگـی نظیـر معلمـی، اخـذ مجوز نشـریه، اخذ مجوز مـدارس ملـی و ... فعالیت می کردند. 



شورای عالی فرهنگ و تصدیق مجوز اجتهاد / 111

کتاب نامه 
کرات و مصوبات شورای عالی معارف/   آرشیو واحد اسناد شورای عالی آموزش و پرورش، صورت مذا

: تمام ارجاعات مربوط به شـمارۀ جلسـات شـورا در واحد اسـناد شـورا  فرهنگ/آموزش و پرورش )تذکر
نگه داری و برای بهره برداری پژوهشگران، خدمات رسانی انجام می شود.( 

کودتـای 28 مـرداد و شـورای عالـی فرهنـگ«، بررسـی های نویـن تاریخـی، سـال    رحیـم روح بخـش، »
پنجـم، شـماره 3 و 4، پاییـز و زمسـتان 1400. 

کشـور دکتر خلیل    گـردش ایـام: خاطراتـی از حوزه و دانشـگاه، داخل و خارج  رفاهـی، خلیـل، 1382، 
رفاهـی، تهران: مانی. 

کرات شورای عالی آموزش    نشریه شماره 14، شورای عالی آموزش و پرورش، خرداد 1360، صورت مذا
کشور از تاریخ 8 مهر 58 الی 16 فروردین 60.  پرورش در مورد نظام تربیت معلم 



: نقدی بر یک افسانۀ ده ساله )1(  ناصر پورپیرار و ناصرالدین شاه قاجار

محمود محمدی1 

چکیده 
کـه چنـد سـال بعـد  گـی خـود در سـال 1391،  ناصـر پورپیـرار در سلسـله یادداشـت های وبال
کـه ناصرالدیـن شـاه هرگـز بـه اروپـا نرفتـه و  کـرد  کتـاب برآمـدن مـردم او منتشـر شـد، ادعـا  در 
عكس هـای او در ایـن سـفرها مجعـول اسـت. در ایـن مقالـه، بـا رجـوع بـه منابـع و آرشـیوها، 
کـه نـه تنهـا مدعـای پورپیـرار  بـه بررسـی ایـن مدعـا پرداختـه شـده و نشـان داده شـده اسـت 
کـه بررسـی  کـدام از اسـتدالل ها و نظـرات او دربـارۀ نمونه هایـی  نادرسـت اسـت، بـل هیـچ 
کـرده نیـز درسـت نیسـت. او دانشـی در زمینـۀ عكـس و آرشـیوهای عكـس و تاریـخ عكاسـی 
نداشـته و بـه همیـن دلیـل، تفـاوت میان عكـس اصلی و عكس چاپی را نمی دانسـته و دچار 
کافـی از تاریـخ قاجـار و سـفرنامه های  اشـتباه شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، او حتـی اطـالع 
کـن تاریخـی اروپـا نداشـته اسـت. دلیـل اشـتباهات او،  ناصرالدیـن شـاه و نیـز تاریـخ و اما
همیـن دانـش انـدک، معلـوم نبـودن مبانـی و روش تحقیـق، اسـتفاده از فرضیـات بی مبنـا و 
نیـز مغالطـات منطقـی اسـت و درمجمـوع نمی تـوان مطالـب او دریـن بـاب را علمـی خوانـد. 

کلیدی:  گان  واژ
، ناصرالدین شاه، قاجاریه، عكس، تئوری توطئه  ناصر پورپیرار

 m.mohammadi2@hotmail.com 1.  دانشجوی دکتری ایران شناسی دانشگاه تهران
بر خود الزم می دانم از همكاری مدیریت و کارکنان محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تشكر کنم. 
بسـیاری از عكس هـای دورۀ قاجـار را حتـی در اینترنـت و آرشـیوهای خارجـی نمی تـوان یافـت و در غیـاب 

اصل عكس های کاخ گلسـتان، آرشـیو کتابخانه مرکزی بسـیار به آماده سـازی این مقاله یاری رسـاند. 
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مقدمه 

کـه بـا داعیـه نواندیشـی در تاریـخ و تأمـل در »بنیـان« تاریخ  ناصـر پورپیـرار ازجملـه افـرادی بـود 
که به زعم خویش، توطئۀ تاریخ نویسی  کرد  کتاب هایی  ایران، از سال 1379 اقدام به نگارش 
کنیسه، در ایران و خاورمیانه را برمال ساخته و تاریخ ایران را بر اساس آن چه او »قتل عام  کلیسا و 

پلید پوریم« می پنداشت، توضیح دهد.
کـه مدعـی بـود مرحله به مرحلـه اسـت و بایـد »مانـدۀ  او در نوشـته هایش، بـه بهانـۀ »روش« خـود 
، بی تـا: 9(، در هـر مرحلـه، ادعاهـای  گاهـی را ذره ذره بـه حلـق« مخاطـب بریـزد )پورپیـرار آ
جدیـدی مطـرح می سـاخت و بخش هـای بیش تـری از تاریخ ایران را مجعـول می خواند و آغاز 
سـكونت در ایـن سـرزمین را بعـد از قتل عـام پوریـم، بـه زمـان جدیدتـری منتقـل می کـرد؛ یک بار 
بعـد از اسـالم، یک بـار بعـد از صفویـه، یک بـار در دورۀ قاجـار و ناصرالدین شـاه؛ و در نهایت 
، 1394 ب: 100(.  حتـی خـود ناصرالدیـن شـاه و سلسـلۀ قاجـار را نیـز مجعـول خوانـد )پورپیـرار
کادمیـک و تخصـص  کـه فاقـد تحصیـالت آ البتـه ممكـن اسـت محافـل علمـی، مطالـب او را 
که تا حد زیادی حق با آنان  بود، جدی نگیرند، و البته در همین مقاله نیز نشان خواهیم داد 
گذاشـته و باعث  که این مطالب ممكن اسـت بر افراد غیرمتخصص تأثیر  اسـت؛ اما از آن جا 
، جـواب نـدادن بـه آن باعـث ایجـاد شـائبۀ  مشـكالت فكـری بـرای آنـان شـود، و از سـوی دیگـر
که پاسخ به بخش هایی از آن الزم  درستی این مطالب برای مخاطبان او شود، به نظر می رسد 
که این مطالب با پیش فرض های نادرستی نگاشته شده و به دنبال آرمان شهری  باشد. به ویژه 
دسـت نیافتنی، بـه هویـت و منافـع ملـی ایـران ضربـه می زند و باعـث رواج انـواع توهمات توطئه 
کز علمی و به تبع آن،  و مختل شـدن تفكر اصولی، بدبین سـاختن مردم نسـبت به مراجع و مرا

رواج نگـرش غیرعلمـی و عوامانه می شـود. 
کـرده و پـاره ای از ایرادهـای آن را در ذهـن  کـه مطالـب پورپیـرار را بررسـی  نگارنـده سال هاسـت 
 ! کرده اسـت. مقالۀ »تأملی در چرایی ظهور پدیدۀ پوریم پوپیرار کاغذ یادداشـت  و بر صفحۀ 
نقـد و نظـری در بـاب مجموعـه تأملـی در بنیـان تاریخ ایـران« )طرفداری، 1399(، محرکی شـد 
گرچـه پیش تـر نقدهـای متعـددی بـر آثـار  کـه ایـن بخـش از مطالـب در ایـن جـا عرضـه شـود. ا
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پورپیرار وارد شده و نویسندگانی هر یک به سهم خویش پاره ای از مشكالت نگرش و نگارش 
کـرده، مطالـب او را فاقـد اسـتانداردهای علمـی تشـخیص داده و بیـش از آن  پورپیـرار را بیـان 
کـه خـود شـاهد آسـیب های فـراوان روش او در تفكـر برخـی افـراد  را الزم ندانسـته اند؛ نگارنـده 
، نمونه ای از نوشـته های پورپیرار را از چند  که یک بار دیگر بـوده اسـت، بـر خـود الزم می دانـد 
که آثار او هـم از حیث اطالعـات و دانش،  طریـق مـورد بررسـی قـرار دهـد تـا بیش تـر معلوم شـود 
کـه بـا  هـم از لحـاظ روش، و هـم از دیـد منطـق دچـار ایرادهـای بـزرگ هسـتند، و بدیهـی اسـت 
کسـانی  چنیـن ایرادهایـی، هـم خـود او بـه نتایـج عجیب وغریـب و توهـم توطئـه می رسـد و هـم 
کز  کـه ایـن مطالـب را می پذیرند. نگارنده البته مدعی انحصار تاریخ و تاریخ نویسـی توسـط مرا
که حتی افراد خارج از دانشـگاه نیز می توانند تاریخ نگاری  کادمیک نیسـت و معتقد اسـت  آ
کافـی و عمیـق، آشـنایی بـا  کار دارای شـروطی ماننـد داشـتن مطالعـه و دانـش  کننـد؛ امـا ایـن 

روش هـا، و تسـلط بر منابع اسـت. 
که در این مقاله خواهیم دید.  در غیر این صورت، نتیجه همانند اظهارات پورپیرار خواهد شد 
کنند و یا نقدهای  کسـانی خارج از یک حوزۀ پژوهشـی، به نكات مفیدی اشـاره  ممكن اسـت 
، پیشـرفت و  کنـد؛ امـا از سـوی دیگـر کمـک  کـه بـه پیشـرفت آن حـوزه  سـودمندی ارائـه دهنـد 
گسترش علوم، باعث برجسته شدن نقش »تخصص« شده است و در چنین وضعیتی، ادعای 
گستره ای چند هزارساله و اظهارنظر دربارۀ همۀ جنبه های آن  تاریخ نویسی و نظریه پردازی در 

گرفت.  را، هماننـد آن چـه پورپیـرار تصور می کـرد، چندان نمی توان چندان جدی 
، مطالـب او دربـارۀ سـفرهای  « نوشـته های پورپیـرار بـاری بـه منظـور بررسـی »مشـتی از خـروار

گزینـش، دالیلـی داشـته ام:  ناصرالدیـن شـاه را برگزیـدم و از ایـن 
کشف انقالبی است  که این بخش از نوشته هایش، یک  کرده  که پورپیرار خود تصور  اول این 
، 1394 الف: 51( و  کـه بـه مراتب مهم تر از مطالب دیگر اوسـت )پورپیـرار گفتـه  و بـه صراحـت 
، حتـی تاریخ نزدیـک و معاصر ایران نیز مجعول اسـت، چه رسـد  کـه همـه چیـز نشـان می دهـد 
، از پوریم تا دو قرن پیش، چیزی در ایران وجود نداشته است  به پیش از آن. به عبارت دیگر
)همان: 59(. بررسی تاریخ چند هزارساله و چند صدساله مهم است و متخصصان این حوزه 
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، واجد  کنند؛ اما نقد اظهارات او دربارۀ تاریخ معاصر می توانند آثار پورپیرار را در آن زمینه نقد 
کنونی ما دارد.  اهمیتی به مراتب بیش تر است؛ زیرا تأثیر مستقیم در وضعیت 

کـه در همیـن مقالـه خواهیم دیـد، مدعی تخصص و تسـلط به  کـه پورپیـرار بـه ترتیبـی  دوم ایـن 
کـرده اسـت. او در مطالبـش  فـن عكاسـی اسـت و در نوشـته هایش بسـیار از عكـس اسـتفاده 
که مدعایش بی نقص اسـت و معارضی ندارد، با  دربارۀ ناصرالدین شـاه، چون تصور می کرده 
که  کامًال به مخاطب نشان داده  کامل، محتوای ذهن خویش را بیرون ریخته و  اعتمادبه نفس 
دانشـش در زمینـۀ عكاسـی در چـه سـطحی اسـت. بدین ترتیـب، مخاطب می توانـد به خوبی 
کـه از عكـس اسـتفاده می کنـد و بـا آن در  « را می بینـد  کـه وقتـی فـردی بـه نـام »پورپیـرار دریابـد 
کسـی« مواجه اسـت. وقتی با همین نوشـته هایش  زمینـۀ خاصـی نظـر می دهـد، در واقـع بـا »چـه 
که استفادۀ  که او هیچ دانشی در این زمینه ندارد، مخاطب خواهد دانست  مشخص می شود 
او از عكس ها، در تمام نوشـته هایش، چه دربارۀ ناصرالدین شـاه و مظفرالدین شـاه و مشـروطه 
گاهانـه  ، و چـه در بررسـی آثـار تاریخـی و باسـتانی، در واقـع، عملـی علمـی و آ و دوران معاصـر

نیسـت، بل خیال پردازی اسـت. 
کتـاب ساسـانیان از مجموعه تأملـی در بنیان  کـه او در مطالـب پیشـین، مثـًال در  درسـت اسـت 
کرده و مرتكب اشتباهات تأسف آوری شده است،1 اما در آن  تاریخ ایران نیز از عكس استفاده 
زمان هنوز تمام محتوای ذهنش را نشان نداده بود و مخاطب تصور می کرد آن ها فقط »اشتباه« 
کار نبوده، و  که در حقیقت اشتباهی در  هستند؛ اما در موضوع ناصرالدین شاه متوجه می شویم 
که دارد بررسی علمی  پورپیرار به دلیل دانش بسیار قلیل در زمینۀ عكاسی واقعًا تصور می کرده 
می کنـد و بـه همـان مـوارد اشـتباه هـم اعتقـاد راسـخ داشـته اسـت! ایـن مطلـب یـک روی دیگـر 
کـه او عامدانـه در حـال فریـب مخاطـب بـوده اسـت. اما آن چه می تـوان فهمید،  نیـز دارد. ایـن 
که این ها »اشـتباه« و سـهو او نیسـتند. او یا عامدانه دارد مخاطب را فریب می دهد،  این اسـت 
کـه متخصـص عكـس اسـت! بنابرایـن  کـه بـه دلیـل دانـش قلیـل در ایـن توهـم افتـاده  و یـا ایـن 
کتاب هـای نخسـت  بـا همیـن بررسـی سـاده می تـوان تكلیـف بسـیاری از مطالـب او را از همـان 

1. ر.ک پورپیرار، 1384: 310، 322، 324. 
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کـرد. نگارنـده مـوارد متعـددی در نوشـته های او سـراغ دارد  تـا یادداشـت های متأخـرش، معیـن 
کـه دقیقـًا بـه همیـن ترتیـب، در موضوعاتی چون تاریخ، باستان شناسـی، زبان شناسـی، جغرافیا، 
نسخه شناسی، جمعیت شناسی و ... تكرار می شود و او با دانشی قلیل و اطالعاتی نادرست، 
نـه تنهـا اظهارنظرهـای عجیـب می کنـد، بل دیگران را نیز به باد ناسـزا می گیـرد و آن ها را توطئه گر 
می خواند! این مطالب برای هر اهل فنی واضح و مشخص است، اما برای خود او و پیروانش، 
کـه همین مطالب سسـت و  نـه تنهـا مشـخص نیسـت، بـل حقیقـت مطلق جلـوه می کنـد! چنان 
گذاشته و تقریبًا همه  کامًال پذیرفته و حتی پا از آن نیز فراتر  نادرست دربارۀ ناصرالدین شاه را 

چیز این سـرزمین را جعل و دروغ و توطئه پنداشـته اند. 
که  کـه انتخـاب ایـن موضـوع بـرای نقـد، بـه ایـن معنا نیسـت  بـا ذکـر ایـن دو دلیـل، بایـد بگویـم 
نگارنده، یک مطلب ضعیف دلخواه را از انبوه مطالب پورپیرار برگزیده است؛ بل هدفمند و 
که هم خود پورپیرار مدعی بود ازجمله مهم ترین نظراتش  گذاشـته  گاهانه، دسـت بر مطلبی  آ
کرد؛ زیرا او  است، و هم با بررسی آن می توان عیار روش و دانش او در تمام مطالبش مشخص 
که نگارش  کرده اسـت. بدیهی اسـت  کم وبیش از همین روش در سـایر بررسـی هایش اسـتفاده 
که خود او نیز این مطالب را  نقد بر تمام نوشـته های او، نیازمند سـال ها وقت اسـت؛ همچنان 
که با  کـه ایـن مقاله بتوانـد مخاطبـان آثـار او را وادارد  در طـول سـال ها نگاشـته بـود. امیـد اسـت 
گر خواستند هر مدعای او  تأمل و احتیاط و سخت گیری بیش تری به نوشته های او بنگرند و ا
که در این مقاله بررسی می شود،  کنند، قبًال آن را بررسی نمایند تا مبادا همانند مدعایی  را تكرار 
چنین بی اساس و مایۀ تأسف نباشد. متأسفانه پورپیرار مخاطبان خود را حتی حامل آن اندازه 
که  کسـانی  که الاقل با احتیاط بیش تری برای شـان بنویسـد. به همان ترتیب،  گاهی ندانسـته  آ
کرده انـد تمـام جهانیـان نـادان و توطئه گرنـد و بـه همیـن  مطالـب او را دنبـال می کننـد نیـز تصـور 

کرد!  سـادگی، با چند یادداشـت و بررسـی سـطحی، می توان مطالب دانشـمندان را باطل 
که به بررسی حاضر اختصاص یافته بود، طویل و دربرگیرندۀ سایر مدعیات پورپیرار  نوشته ای 
در زمینـۀ عكاسـی نیـز بـود. ازجملـه دربـارۀ عكس هـای ناصرالدیـن شـاه در ایـران، عكس هـای 
کـه پورپیـرار مدعـی جعـل آن هـا شـده  مظفرالدیـن شـاه، و شـمار دیگـری از عكس هـای متفرقـه 
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اسـت؛ امـا بـه خاطـر محدودیـت حجـم مقالـه، آن چـه در ادامـه می آیـد، تنهـا شـامل بررسـی 
که سایر مطالب  مدعای پورپیرار در مورد سفرهای ناصرالدین شاه به اروپاست. با این توضیح 

کـه در ایـن بخـش بـه آن پرداخته ایم.  عكس شناسـی او نیـز دارای همیـن اشـكاالتی اسـت 
کـه مشـخص شـود اسـتدالل و روش و مطالـب پورپیـرار دربـارۀ سـفر  بـه طریـق اولـی، چنـان 
که ناصرالدین شاه به اروپا  ناصرالدین شاه به اروپا صحیح نیست، خودبه خود معلوم می شود 
گر روش پورپیرار نادرسـت اسـت و نیز ناصرالدین  رفته اسـت و یک شـاه واقعی بوده اسـت؛ و ا
کـه فیلم هـای سـفر  شـاه بـه اروپـا رفتـه باشـد، مظفرالدیـن شـاه نیـز توانسـته بـرود و... . بگذریـم 
که خیلی چیزهای دیگر  مظفرالدین شاه به اروپا و... را نیز در دست داریم و پورپیرار همچنان 
گاهـی نـدارد و بـه بـازی بـا عكس هـا و تخیـالت خود مشـغول  را نمی دانـد، از ایـن فیلم هـا نیـز آ
کـرد. در خاتمۀ مقدمه، با اشـاره به  اسـت. ادامـۀ ایـن بررسـی را بـه مقالـۀ دیگـری موکـول خواهم 

، به سـراغ بررسـی مدعیـات او می رویم.  اظهـارات خـود پورپیـرار
که نام  کتاب های خویش  کتاب چهارم از بخش پنجم مجموعه ای از  وی در یادداشت 132 

کتاب معماری و هنر سرزمین های اسالمی می نویسد:  »صفویه« بر خود دارد، دربارۀ 

کـه هنـوز دوربیـن نبـود، از بیـم  »انسـتیتوى هنـر فرانسـه، بیـش از دو قـرن پیـش، زمانـی 
گرافیست و آرتیست های رسامی را به سرزمین های  کامل، هیئتی از هنرمندان  نابودی 
کار بر چوب و  اسـالمی فرسـتاد، تا از نمونه های باقی ماندۀ معمارى، آرایش داخلی، 
کامل و دقیـق بردارند. حاصل  کپی های  کاغـذ و شیشـه،  گـچ و مرمـر و سـنگ و  فلـز و 
کـه قریب 12٠  کتابی شـد با دویسـت تابلوى رسـامی،  ، تدویـن  ایـن اقـدام اعجـاب آور
، با نام هنر عرب در فرانسه به چاپ رسید.... بی تردید  سال پیش، براى نخستین بار
کوچک شده، نمی تواند زیبایی،  که به نسبت اصل و اریژینال آن بارها  تصاویر بعد، 
کار خالق این رسـامی ها را به خصوص در جزئیات منتقل  دقت و رعایت امانت در 
کـه نمایش مراتب سـایه ها  کامًال معلـوم می کند  کلی  کنـد، امـا نگاهـی بـه همیـن نمـای 
کرده  کارهای قلمی، امین تر و دقیق تر و برتر از عدسـی دوربین عكاسـی عمل  در این 
اسـت. ایـن سـخن را بـه عنـوان هنرشناسـی در سـطوح فـوق ممتـاز و مدعی آشـنایی در 
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که: هر یک از 200 تابلوی  حد اعال با فن عكاسـی و معماری اسـالمی عرضه می کنم 
کـه بررسـی آن هـا  کتـاب »هنـر عـرب« از شـاهكارهای رسـامی جهـان اسـت  موجـود در 
کمـک می کند«  کشـف رازهـای هنـر اصیـل و انحصـاری عرب  گـون بـه  گونا از زوایـای 

، 1394 الـف: 1199-1198(.  )پورپیـرار

« و »مدعی آشنایی  که این »هنرشناس در سطوح فوق ممتاز نگارنده قصد دارد مشخص سازد 
در حد اعال با فن عكاسی« واقعًا تا چه اندازه با عكاسی آشناست. 

در این مقاله، سعی خواهد شد به عنوان یک مخاطب مستقل، بدون جانب داری از پورپیرار 
گردد  یـا مخالفـان او، بـا مراجعـه بـه منابـع، بـه بررسـی اظهـارات پورپیـرار پرداخته شـود تا معلـوم 
کـه آیـا مدعیـات او درسـت اسـت یـا نه. مطالـب دیگر پورپیـرار و نیز بررسـی های بیش تر خارج 
آینـده می توانـد بررسـی شـود و پاسـخ بـه آن هـا از طـرف  از حوصلـۀ ایـن نوشـتار اسـت، و در 
که هـدف از ایـن مقاله  متخصصـان هـر حـوزه ارجـح اسـت. ذکـر ایـن نكتـه را نیـز الزم می دانـم 
که خود او مدعی بود، به شكل  »نقد« اظهارات پورپیرار است، و در این راه نیز به همان ترتیبی 
که مدعاهای او تا چه اندازه تاب بررسی  سخت گیرانه با مطالبش برخورد شده است؛ تا ببینیم 
گه گاه  کنـم؛ امـا  کـه تـا حـد امـكان فقـط بـر نقـد اظهـارات او تمرکـز  کـرده ام  دقیـق را دارد. سـعی 
که واقعًا اظهارات او را بسـیار بی پایه و توهین به شـعور مخاطب یافته ام، از نقد و پاسـخ به  نیز 
سـبک خـود او نیـز دریـغ نكـرده ام. اعتبـار ادامۀ نظرات پورپیـرار دربارۀ ناصرالدین شـاه و دورۀ 
که در این نوشـتار بررسـی شـده و ان شاءاهلل در بخش دوم این  قاجار نیز همانند مطالبی اسـت 

مقاله منتشـر خواهد شد. 

مختصری در باب عکس و تاریخ عکاسی در ایران 

کـه پورپیـرار بـا آن روبـه رو بـوده، آشـنایی بسـیار انـدک بـا عكاسـی و تاریخ  تی  از جملـه مشـكال
کرده  کثر عكاسان دورۀ قاجار نداشته و تصور  عكاسی است. او شناختی از ناصرالدین شاه و ا
که جمعی یهودی مشـغول عكس انداختن و دسـت کاری عكس بوده اند! واقعیت این اسـت 
که هم حكایت عكس انداختن ناصرالدین شـاه در منابع شـناخته شـده اسـت؛ هم عكاسـان 
کتـب آمـوزش عكاسـی. پژوهش های مختلفـی در این  خارجـی و داخلـی آن دوره؛ و هـم حتـی 
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که عكاسی با سه سال  کتاب های عكس نیز منتشرشده است. می دانیم  باره در دست است و 
که اولین عكس ها به شـیوۀ  گفته می شـود  فاصله از آغاز آن در جهان، وارد ایران شـده اسـت و 
، در سال 1260ق/ 1844م  ، توسـط ژول ریشـار گرئوتیپ1 در زمان سـلطنت محمد شـاه قاجار دا
کنون در دست نیست؛ اما این فن، شگفتی و عالقۀ  که ا در تهران از شاه و درباریان تهیه شده 
بسـیار ناصرالدیـن میـرزا، ولیعهـد جـوان قاجـار را برانگیخـت. وی هـم به نقاشـی عالقه داشـت 
و هـم بـه عكاسـی. نـه تنهـا خـود عكاسـی می کـرد، بـل حامـی ایـن هنـر نیز بـود و بـه ترویـج آن در 
میـان درباریـان و مـردم می پرداخـت. او دوره ای طوالنـی از زندگـی خـود را به عكاسـی پرداخته 
و پیشـرفت عكاسـی در ایـران در سـال های اولیـه اش، مدیـون حمایـت و توجـه ایـن شـاه قاجار 
، 1381: 17-21 و 52-58(. ناصرالدین شاه خود عكاسی را از فرانسیس  است )طهماسب پور
که در سال 1275ق/1858م وارد ایران شد. ناصرالدین  کارلیان(2 فرانسوی آموخت  کارلهیان )
که »عكاس خانۀ مبارکۀ  کاخ را به عكاس خانه اختصاص می دهد  شاه یكی از ساختمان های 

همایونـی« نام می گیرد )همـان: 25-24(. 
که در دورۀ قاجار برای آموزش عكاسی نوشته شده است، می توان  کتاب هایی  از قدیمی ترین 
که تاریخ نگارش آن به قبل از 1270ق/1853م بازمی گردد )طهماسب  کرد  به فوتگرافی اشاره 
، 1381: 24(. در دورۀ ناصرالدین شاه، عكس های بسیار دربارۀ موضوعات متفاوت، از شاه  پور
کـن مذهبـی ایران و عـراق، آثار باسـتانی و تاریخی،  گرفتـه تـا اما و درباریـان و صاحب منصبـان 
کاخ و حتی از زندانیان و مشـاغل مختلف  شـهرها و مناطق ایران، ساخت وسـاز و تعمیرات در 
تهیه شـده اسـت. دسـتاوردهای عكاسـی دورۀ ناصری فراوان و حتی در تاریخ عكاسـی جهان 
 ، پیشرو است. از عكاسان معروف دورۀ قاجار می توان به آقا رضا عكاس باشی، عبداهلل قاجار
کم )والی(، میرزا ابراهیم عكاس باشی، ابوالقاسم بن محمدتقی نوری، امیر خان  علی خان حا
کارلهیان، آنتوان خان سوروگین،3  جلیل الدوله، سلطان اویس میرزا، عباسعلی بیگ، فرانسیس 

گـر اختـراع و بعدها بـا روش های  Daguerréotype  .1. روشـی قدیمـی در ثبـت عكـس کـه توسـط لویـی دا
جدیدتر جایگزین شـد. 

2.  Francis Carlhian (1818-1870) 
3.  Antoin Sevruguin 
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کرد )همان: 118-66(.  لوئیجی پشه1 و لوئیجی مونتابونه2 اشاره 
گرفتـه شـده، در آرشـیوهای مختلفـی در ایـران و  کـه در دورۀ قاجـار  عكس هـای بسـیار زیـادی 
که تعداد  گلستان است  کاخ  خارج از ایران نگه داری می شود. یكی از این آرشیوها، مجموعه 

 : گفتۀ وب سـایت این مرکز زیـادی از ایـن عكس هـا را در خـود جـای داده اسـت. بـه 

گنجینـه ای اسـت از عكس هـای دورۀ سـلطنت پادشـاهان  گلسـتان  کاخ  »آلبوم خانـه 
گـردآوری آلبوم های  که سـابقۀ  قاجـار بـه انضمـام آلبوم هـای اهداشـده به آنان. این مرکز 
آن حـدودًا بـه سـال 1266 هجـری قمـری می رسـد، سـابقه ای حـدود 170 سـال را دارد. 
گلسـتان، یكی از غنی ترین مجموعه عكس های جهان اسـت. در این  کاخ  آلبوم خانه 
مجموعه، عكس هایی از سفرها، مراسم، تصاویر شخصی ازجمله زنان به ویژه همسران 
شـاه را در خـود جـای داده اسـت. آلبوم خانـه شـامل 1520 آلبـوم و حـدودًا 9000 شیشـه، 
 )British Museum( یكی از مهم ترین مخازن دنیا و دومین مخزن عكس و فیلم بعد از
کشور انگلستان می باشد. آلبوم های مذکور شامل عكس های سیاه وسفید، رنگی و  در 

 .)http://www.golestanpalace.ir( »لیتوگـراف و غیـره می باشـد

متأسـفانه اسـتفاده از آلبوم هـای ایـن مرکـز بـه راحتی بـرای همگان امكان پذیر نیسـت و نیازمند 
کسـب اجـازه و ... اسـت. نگارنـده نیـز نتوانسـت مسـتقیمًا از عكس هـای آن در ایـن  مكاتبـه و 
کتاب حاوی تعدادی زیادی از عكس های این  کند. اما خوشـبختانه چندین  مقاله اسـتفاده 
کتابخانه  گلستان در مجموعه  کاخ  مرکز چاپ شده است. همچنین نسخه ای از عكس های 
که اسكن تهیه شده از بعضی  مرکزی دانشگاه تهران نگه داری می شود. البته باید توجه داشت 
کیفیت تـر و  کیفیـت عكس هـای اصلـی را نـدارد و بـرای دیـدن عكس هـای با عكس هـای آن، 
کتاب های چاپ شـده.  کـرد، و یا بـه  گلسـتان مراجعـه  کاخ  کیفیـت اصلـی یـا بایـد بـه  اطـالع از 

کتابخانه مرکزی دانشـگاه تهران بسـیار زیاد اسـت.  تعداد عكس های مجموعه 

1.  Luigi Pesce 
2.  Luigi Montabone 
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کتاب فهرست عكس های تاریخی ایران می نویسد:  قاسم صافی در 
متأسـفانه دسترسـی به آلبوم های این مرکز برای همگان امكان پذیر نیسـت و حتی نگارنده نیز 
گلسـتان در مجموعه  کاخ  کند. نسـخه ای از عكس های  نتوانسـت از عكس های آن اسـتفاده 
کیفیـت عكس هـای اصلـی را  گرچـه  کـه ا کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه تهـران نگـه داری می شـود 
ندارند، تا حدودی قابل استفاده هستند. تعداد عكس های این مجموعه نیز بسیار زیاد است. 

کتاب فهرسـت عكس های تاریخی ایران می نویسـد:  قاسـم صافی در 

»عكس هـا از تنـوع مطلـب برخـوردار اسـت و بیـش از بیسـت هـزار و متعلق بـه بیوتات و 
کدامـن، و انجمـن  خاندان هـای مختلـف معیرالممالـک، غفـاری، حسام السـلطنه، پا
اخـوت و دیگـران اسـت و دربردارنـدۀ رجـال، شـخصیت ها، نماینـدگان، نظامیـان و 
کسـان  لشـكریان، مبـارزان و مجاهـدان، طبیبـان و خوشنویسـان، خوانیـن و درباریـان و 
، پیشخدمت، وقایع نگار  کتابدارباشی و موزیكچی، کاتب، مستشار  ، دربار اعم از آشپز
کـن و مناظـر و مقابـر و مسـاجد و مـدارس و  و موقعیت هـای تاریخـی و جغرافیایـی و اما
امامزاده ها و بازارها و بازاریان، عمارت های قدیم، طوایف و البسه مختلف و صاحبان 
کمی  حرفه ها، و مراسم شكار و چراغانی، عروسی، شرف یابی و غیره در دورۀ قاجار و 
پـس از آنسـت و در حقیقـت تاریـخ مصور اجتماعـی- فرهنگـی دوره ای از تاریخ ایران 
کشـوری و لشـكری آنان و روابط ارباب حكومت با  اسـت و معرف زندگی مردم و امور 
آنان و غیر آنان. و ایضًا شـامل تصاویری از رجال و وزرا و پادشـاهان و تاجران و سـفرا و 
کشـورهای خارج و هم حاوی تصاویر و مناظر  سرکنسـوالن و مأموران خارجی و رؤسـای 
گلدسـته و صحن و ایوان مبارک حرم امام حسـین و  گنبد و  و مراقدی از آینه کاری ها و 

دیگر ائمه اطهار علیهم السـالم و مشـایخ دیار اسـت« )صافی، 1363: 1(. 

گـر پورپیرار با  کتاب در سـال 1363 منتشـر شـده و ا کـه ایـن  اهمیـت ایـن مطلـب در ایـن اسـت 
که تصور جعل دربارۀ این  آن آشـنا می بود و سـری به این مجموعه می زد، قطعًا متوجه می شـد 
که این  که نگارنـده،  حجـم عظیـم از عكـس، تـا چـه انـدازه خام و سـاده انگارانه اسـت. چنان 
کرده، چنان تصوری ندارد و به دیگران نیز  مجموعه را دیده و مدت ها صرف بررسی عكس ها 
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که این مجموعه ها را ببینند تا دچار چنین توهماتی نشـود. تاریخ قاجار و انبوه  توصیه می کند 
عكس هـا و اسـناد آن، نیازی بـه جعل عكس ندارد. 

اشکاالت کار پورپیرار 

به شكل خالصه، و چنان که در این بررسی نیز به عنوان نمونه ای از نوشته های پورپیرار خواهید 
که خوب اسـت مخاطب، پیـش از آغاز  دیـد، بررسـی های پورپیـرار دچـار اشـكاالت زیر اسـت 

، با آن آشنا باشد. در طول مقاله، نمونه های آن را توضیح خواهیم داد.  بررسی حاضر
که به بررسی آن مشغول است.  1. دانش اندک پورپیرار دربارۀ مطالبی 

2. مشخص نبودن مفروضات پژوهش 
گفته و تائید  کسی  که آن ها را چه  3. مشخص نبودن مبانی و معیار پورپیرار برای بررسی؛ و این 

کرده است. 
4. استفاده از انواع مغالطات منطقی 

کلی گویی و عدم دقت   .5
6. شتاب زدگی و ولنگاری و بی پروایی در بیان هر نظر سست و نسنجیده 

کافی  7. تعمیم شتاب زده و نتیجه گیری های بزرگ، بدون عرضۀ شواهد 
گذشـته از  8. عدم اطالع از مبانی تاریخ نویسـی و بررسـی تاریخ، و عدم رعایت موازین علمی. 
که تاریخ شناسـی چیسـت و چه هدفی  عدم رعایت این موازین به طورکلی، او حتی نمی داند 
کوچک تریـن ایراد بـه زعم خود،  کـه همـه چیـز را بـه صـرف یافتـن  کار او ایـن اسـت  دارد.1 تنهـا 

1.  پورپیـرار، ایـن عـدم اطـالع را در همـان آغـاز اولیـن کتابـش نیـز نشـان داده اسـت. در ایـن جـا بـا فـردی 
مواجـه هسـتیم کـه متـن مبهمـی را بـا نـگاه عاقـل انـدر سـفیه نگاشـته و در آن، »تاریـخ بـه مثابـه گذشـته« 
را بـا »تاریـخ بـه مثابـه دانـش شـناخت گذشـته« خلط کرده و معلوم نیسـت که به دنبال چیسـت. گویی با 
خ، اسناد تاریخی  گاهی خویش مشغول است. در مقام یک مور دشمنی فرضی درآویخته و به جدال با ناآ
را انـكار می کنـد و آن هـا را »مزاحـم« می خوانـد؛ مطلـب »کار« را کـه دربـارۀ دانـش تاریخ اسـت، دربارۀ تاریخ 
)گذشـته( تصور می کند و حتی نام ادوارد هالت کار را اشـتباه می نویسـد؛ و با آوردن نقل قول از توین بی، 
می خواهـد ورود بـدون دانـش خـود بـه عرصـه تاریخ نویسـی را موجـه جلـوه دهـد! در نهایـت نیـز تعریفی از 
تاریخ می دهد که برگرفته از نگاه ماتریالیسـتی جغرافیاباورانه اسـت، پیش از آن که معلوم کند چه کسـی 

پرسـیده »تاریـخ چیسـت؟« و منظـور او را مـراد کـرده اسـت! ر.ک پورپیـرار، 1385: 18-9. 
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جعـل خوانـده و در زبالـه دان می انـدازد و بدیـن ترتیـب، هیـچ سـندی بـرای بررسـی تاریخ باقی 
کار منافی ماهیت تاریخ شناسی است؛ زیرا ماهیت تاریخ شناسی، یعنی بررسی  نمی گذارد. این 
که اسناد را انكار می کند، درست  کسی  گذشته باقی مانده است.  که از  همان اسناد و مدارکی 
که چیزی نخواهد ساخت و  که همۀ مصالح را دور می ریزد. بدیهی است  همانند بّنایی است 
گذشته به ما نمی دهد  او را نمی توان بّنا نام نهاد. به همین ترتیب نیز پورپیرار اطالع چندانی از 
و تنهـا می گویـد جعـل اسـت! ایـن جـواب پرسـش مورخ نیسـت. زیـرا مـورخ می خواهـد بداند در 
کسـی دوا نمی کنـد و  کـه »جعـل اسـت«، دردی از  گفتـن ایـن  گذشـته چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. 

گذشته نمی دهد.  پاسـخی به سـئواالت ما دربارۀ 
گاهی به صرف یافتن یک اشتباه  . او  9. شتاب در نتیجه گیری و باز نگذاشتن احتماالت دیگر
کـه بعضـًا نیـز حاصـل درک نادرسـت خـود اوسـت، فـورًا دیگـران را جاعـل و مـزدور می خوانـد و 
کـه شـاید آن مطلـب تنهـا یک اشـتباه انسـانی یا چاپی باشـد. وی همچنین  احتمـال نمی دهـد 
کمبود  که به دلیل  اختالف محققان و یا عدم اطالع دقیق آن ها از بعضی حوادث و مطالب را 
کـه هیچ مرجع  کل مطلـب می دانـد! بدیهی اسـت  منبـع و سـند اسـت، دال بـر سـاختگی بـودن 

کرده و نه به رسـمیت می شناسـد.  علمی، نه چنین معیارهایی تعیین 

بررسی مدعاهای پورپیرار 

کـه پورپیـرار آن هـا را مجعـول  در ایـن بخـش بـه بررسـی تمـام عكس هایـی خواهیـم پرداخـت 
کرد. سعی بر  خوانده است. هر عكس و مدعای پورپیرار را عینًا می آوریم و سپس نقد خواهیم 
کـه تـا حـد امكان، منبع عكس ها ذکر شـود و معتبر باشـند، اما در مـواردی محدود نیز  ایـن بـوده 
دسترسی به منبع معتبر امكان پذیر نبوده و عكس ها را از اینترنت برگزیده ایم. این امر به بررسی 
کثر عكس هایش را از  ما آسیبی وارد نمی کند؛ زیرا پورپیرار خود نیز مقید به منبع معتبر نبوده و ا

اینترنت برداشـته اسـت؛ پس طبعًا نباید معترض به این مطلب باشـد. 
اظهـارات پورپیـرار دربـارۀ سـفرهای ناصرالدیـن شـاه بـه فرنـگ، بـه شـكل مشـخص، از بخـش 
آغـاز می شـود. وی در عنـوان عجیـب »مقدمـه  کندگـی )برآمـدن مـردم(  کتـاب پایـان پرا دوم 

کتـاب، می نویسـد:  بیسـت ویک« ایـن 
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»سـفر سـه گانۀ ناصرالدین شـاه به فرنگ حتی یک تصویر عكاسـی شـده ندارد، مگر یكی دو 
، 1394 الف: 15(.  « )پورپیـرار نمایـه با مشـخصات زیر

سپس تصویر زیر را بدون هیچ گونه رفرنسی می آورد: 

تصویر 1

کنون می نویسد:  ا

که زمان آخرین سـفر شـاه  که در سـال 1306 قمری  »در توضیـح ایـن عكـس می گوینـد 
بـه اروپـا اسـت، تمـام سـالطین جهـان بـرای دیدار و برداشـتن عكس یـادگاری از او به 
، شمایل ناصرالدین شاه  که عكس شماره چهار فرانسه و یا انگلیس سرازیر شده اند، 
در میـان 22 سـرکرده اروپـا و غیـره اسـت. ظاهـرًا ایـن محفل بـزرگان از ایـن مانور معمول 
که میهمان عالی قدر جمع را در میانه تصویر جای دهند،  تشریفات بی خبر بوده اند 

گوشـۀ پرت افتادۀ عكـس« )همان: 16(.  نـه در 

 ، کسـانی می گویند؟« به عبارت دیگر که »چه  که پیش می آید، این اسـت  شـاید اولین سـئوالی 
کجاسـت؟ پورپیرار ابتدا یک مطلب  کرده اند و رفرنس این مدعا  کسـانی چنین ادعایی  چه 
کـه یـک فـرض نادرسـت را مبنـا می گیـرد و شـروع  نادرسـت را بـدون ذکـر منبـع مـی آورد، یـا ایـن 
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می کند به داسـتان پردازی و به شـیوۀ خیاطان داسـتان معروف »لباس جدید پادشـاه«،1 طوری 
گر با مطلب  کند ا گاه تصور  که مخاطب ناآ خود را متخصص نشان می دهد و لفاظی می کند 
کنـد، خـودش بی سـواد اسـت و البـد نكتۀ نبوغ آمیـز پورپیرار را درک نكرده اسـت!  او مخالفـت 
کردن چاه«2 اسـت. مـا واقعًا نمی دانیم  ، نمونـه ای از مغالطه »مسـموم  کار کـه ایـن  ناگفتـه نمانـد 
کجا آمـده و چرا باید معیار  کـه پورپیـرار به این تصویر نسـبت داده، از  ایـن »داسـتان« بی منبـع، 
گیـرد. محقـق واقعـی، اوًال مطلـب را تا حد امـكان، از منابع معتبر  قضـاوت در مـورد تصویـر قـرار 
، وسـواس بـه خـرج می دهـد؛ و ثانیـًا حتـی بـه محـض دیـدن یـک مطلـب  کار می گیـرد و در ایـن 
که  اشـتباه، همـان را دسـتاویز ایـدۀ »جعـل« قـرار نمی دهـد. هیـچ منطـق صحیحـی وجود نـدارد 
بتوانـد بـه راحتـی، از ایـراد در یـک عكس، »جعل« را نتیجه بگیرد و این نیز خود یک مغالطه 
که مدعای پورپیرار در این نوشـته اش باطل اسـت؛ زیرا او  اسـت. در همین جا متوجه می شـویم 
گفته  هیچ مرجعی ذکر نكرده است. آیا هیچ مرجع معتبری، چنان داستانی دربارۀ این عكس 

و این تصویر را »سـند« رفتن شـاه به اروپا دانسـته اسـت؟! 
حقیقت این است که تصویر مربوطه، فقط یک فتومونتاژ3 است با عنوان »پانتئون فرمانروایان«4 
کمان جهان  که توسط عكاسی به نام »ماِرس«5 در پاریس قرن نوزدهم ساخته شده است و حا
کـه آن افـراد، در سـال 1889 در  در آن دوره را نشـان می دهـد.6 سـازندۀ تصویـر مدعـی نشـده 

1.  داستانی مشهور از هانس کریستین آندرسن، نویسنده دانمارکی. 
Poisoning the well  .2. ر.ک خندان، 1380: 127-126. 

3. Photomontage 

Panthéon des Souverains  .4. پانتئـون )Πάνθειον( کلمـه ای یونانـی بـه معنـای »متعلـق بـه همـۀ 
خدایان« است و به معبدی برای همۀ خدایان گفته می شود که در رم قرار دارد. در این تصویر، به جای 

خدایان، فرمانروایـان قرار گرفته اند. 
5. H. Marrès

6. متأسـفانه یافتـن اطالعـات دربـارۀ ایـن تصویـر چنـدان آسـان نبـود و منبـع رسـمی چندانـی دربـاره اش 
یافـت نشـد. منابـع غیررسـمی مثـل ویكی پدیـا، تاریـخ ایجاد تصویـر را 1889 یـا 1888 گفته اند. در نشـریه 
کتابشناسـی فرانسـه، منتشرشـده به سـال 1879 نیز مشـخصات این تصویر وجود دارد؛ اما برای نگارنده 

مشـخص نیسـت کـه آیـا منظـور همین تصویر اسـت یا نـه. ر.ک: 
Journal Général De L’imprimerie Et De La Librairie, 1879, Paris, Tome, XXIII, P. 668. 
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یک محفل حضور داشـته و برای دیدار با ناصرالدین شـاه رفته اند. این تصویر هیچ ربطی به 
که مدعی اسـت »تمام سـالطین جهان  داسـتان تخیلـی پورپیـرار دربـارۀ ناصرالدیـن شـاه ندارد 
بـرای دیـدار و برداشـتن عكـس یـادگاری از او بـه فرانسـه و یـا انگلیـس سـرازیر شـده اند«. چـون 
که »ظاهرًا این محفل بزرگان  پورپیرار یک داستان جعلی ساخته، بعد دچار تناقض هم شده 
کـه میهمـان عالی قـدر جمـع را در میانه تصویر  از ایـن مانـور معمـول تشـریفات بی خبـر بوده انـد 
گوشـۀ پرت افتـادۀ عكـس«! ایـن تصویـر ربطـی به داسـتان پورپیرار نـدارد و  جـای دهنـد، نـه در 
کـه بخواهـد او را در وسـط عكس  کسـی در ایـن جـا اصـًال بـرای دیـدار ناصرالدیـن شـاه نیامـده 
بنشـاند! نمونه ای از نسـخه اصلی این تصویر در زیر ارائه می شـود. مشـخصات آن را در سمت 

کنید.  چـپ تصویر می توانید مشـاهده 

 )https://www.photo-carte.com( »تصویر 2. فتومونتاژ »پانتئون فرمانروایان

نظیر این فتومونتاژها فراوان است و هنوز نیز مثًال برای مقاصد مطبوعاتی تهیه می شود. نمونه ای 
که ادوارد هفتم، پادشاه بریتانیا، و خانواده اش را نشان می دهد. آیا به  از آن را در زیر می بینید 
که چون آشـكارا سـاختگی اسـت، پس ادوارد هفتم  اسـتناد این تصویر می توانیم مدعی شـویم 

که خانواده اش قالبی بوده اند؟!  اصًال وجود نداشـته و یا این 
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 )https://www.alamy.com( تصویر 3. فتومونتاژ شاه ادوارد هفتم و خانواده اش

گر ناصرالدین شاه به زعم پورپیرار یک  که ا البته اشاره به این نكته نیز خالی از لطف نیست 
کتور1 بوده، چگونه در آن تصویر به عنوان یكی از فرمانروایان جهان آمده است؟! یعنی یک  آ

، هم شأن فرمانروایان جهان شده است!  ، در نظر سازندۀ خارجی آن فتومونتاژ کتور آ
پورپیرار در ادامه، عكس زیر را آورده و می نویسد:

سـعی  بـه  ناصرالدین شـاه  خاطـرات  روزنامـه  کتـاب  جلـد  بـر  هـم  را  زیـر  »عكـس 
عبدالحسـین نوایـی و الهـام ملـک زاده آورده انـد تـا حضـور شـاه در محیـط اروپـا را 
کفش هـا و پایین تنـۀ شـاه زنانـه اسـت، بـا پاشـنۀ نیمه بلنـد و هواخـور پنجه و  کنـد.  القـا 
که قریب 150 سال پیش،  مجموعه ای از استخوان بندی ظریف خانمانه و روزنامه ای 
که تک  گلدانی نشسته است  مملو از تصاویر تبلیغاتی و طراحی مدرن است. شاه بر 
کنار ران او بیرون زده. تمام این بازسازی ها محلی از ندیده انگاری  شاخه های آن از 

کتور خوانده است و منظورش این است که او  1. پورپیرار در کتابش به صراحت ناصرالدین شاه را یک آ
شـاه نبـوده و حكومتـی نداشـته و فقـط بازیگـری بوده که جاعـالن تاریخ ایران )که نمی دانیم چه کسـانی 
هستند( بر او لباس می پوشانده و از او عكس می گرفته اند! )پورپیرار، 1394 الف: 109، 117، 145(. ظاهرًا 

کتور سینما« را جدی گرفته بوده است!  او داستان فیلم سینمایی »ناصرالدین شاه آ
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کنار  کل شـكار شـده ای با شـاخ های درشت را  گر در سـمت راسـت عكس،  داشـت، ا
دسـت شـاه قـرار نمی دادنـد« )همـان: 17-16(. 

تصویر 4 

گراف شاهد اشتباهات متعددی هستیم که بهتر می دانم آن ها را فهرست کنم:  در همین یک پارا
که »هدف شـان از این عكس  گفته اند  کجـا  کـه نوایـی و ملـک زاده در  1. پورپیـرار معیـن نكـرد 

القـای حضـور شـاه در محیط اروپا اسـت«؟ 
کتب دیگر نیز مرسوم است و از ترکیب  که در  کتاب است  ، جزئی از طرح جلد  2. این تصویر
کـه »ناصرالدین شـاه  گفته انـد  کجـا  کاریكاتـور و ... اسـتفاده می کننـد. نویسـندگان  عكس هـا یـا 
کتـاب، یـا  گرفتـه اسـت«، تـا بـه آن هـا اتهـام جعـل بزنیـم؟ آیـا در متـن  چنیـن عكسـی بـا روزنامـه 
که »این  کتاب در جایی می گفتند  گر نویسندگان  . ا گفته اند؟ خیر توضیح جلد، چنین چیزی 
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گرفته شده«، آن وقت می شد چنان ایرادی  عكس در فالن سال و فالن محل از ناصرالدین شاه 
کرد.  مطرح 

گر همین نویسندگان،  3. آوردن یک تصویر از جلد کتاب، آیا رفرنس محسوب می شود؟! مثًال ا
کامپیوتـر می نشـاندند، منظورشـان جعـل  کتـاب، ناصرالدیـن شـاه را پشـت  در طـرح روی جلـد 
کامپیوتـر نشـان دهنـد؟! ایـن هماننـد تصاویر جلد  کـه او را دارای  بـرای ناصرالدین شـاه می بـود 
کتـاب )روزنامه  که هوشـمندانه خواسـته اند عنـوان  ، فقـط یـک تصویر اسـت  کتاب هـای دیگـر
کاغـذ  کـه شـامل دو واژۀ »روزنامـه« )دارای ایهـام بـه دو معنـای » خاطـرات ناصرالدین شـاه( را 
که  کاری  کنند.  « و »روزنوشت«( و »ناصرالدین شاه« است، در تصویر روی هم منعكس  اخبار

کتاب را نشـان می دهد.  هنـر طـراح جلد 
کفش ها و پایین تنۀ شـاه زنانه اسـت« و شـاه درون  که » که پورپیرار چگونه متوجه شـده  4. این 
عكـس، »اسـتخوان بندی ظریـف خانمانـه« دارد، بـه راسـتی از عجایـب تاریخ نـگاری جهـان 
که این  اسـت. من متأسـفانه چنین هنری ندارم، و نتوانسـتم از روی این عكس تشـخیص دهم 
که چرا و چگونه  پاها زنانه است. نظر ایشان نیز چون توضیحی برایش نیاورده اند و نگفته اند 
که آن پاها متعلق به یک زن اسـت، فقط یک حدس بی دلیل و لذا باطل اسـت.  فهمیده اند 
که ناصرالدین  کفشی  کرده  که تصور  دلیل حدس نادرست پورپیرار در مورد پیشین، آن است 
شـاه بـه پـا دارد، بـه خاطـر داشـتن »پاشـنۀ نیمه بلند و هواخور پنجـه«، حتمًا باید زنانه باشـد. در 
کلـۀ ناصرالدین  کـه با پایین تنۀ یـک زن و  کـه ایـن یـک عكس جعلی اسـت  کـرده  واقـع خیـال 
که این عكس  شاه ساخته شده است! وی در »مقدمه بیست و سه«، متوجه اشتباه خود شده 
که با مخاطبش صادق نیست، دست از مدعای خود برنمی دارد و  اصلی نیست، اما از آن جا 

کار را خراب تر می کند. او با آوردن عكس زیر می نویسـد: 

که بر روی جلد کتاب خاطرات ناصرالدین شاه نصب  »این اصل همان عكس است 
بود و در یادداشت های پیشین ارائه دادم. در این جا دیگر آن روزنامه را نمی بینیم و 
کاخ  که عكـس را در پله های حیاط  کـراوات نیـز نشـان واضحـی نیسـت. می نماید  از 
گلسـتان برداشـته و ظاهرًا قصد نمایش آخرین شـكار قبله عالم نوجوان را داشـته اند. 
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آیـا صریح تـر بـا وضـوح بیش از این قادریم انعكاس خطوط سـیمای یهـود را در چهرۀ 
، از راه حقه بازی  گر برای اروپایی وانمودن تصویر کنیم؟ ا روشنفكری بومی شناسایی 
و جعل، در دست ناصرالدین شاه به صورت نمایشی روزنامه می گذارند، پس باید به 
ادعای سفرهای شاه قاجار به فرنگ، به علت نبود سند، فاتحه خواند و پرسید این 

گروهی مرتكب شده اند؟« )همان: 27(.  کس یا  جعل مرکب را چه 

تصویر 5 

که متوجه شـده این عكس در اروپا  گونه رفرنسـی نیسـتیم. پورپیرار  در این جا هم شـاهد هیچ 
کند یا الاقل از فرد  که متوجه اشـتباه خود شـود و اندکی جسـت وجو  گرفته نشـده، به جای این 
مطلعی بپرسد، باز در توهمی دیگر فرو می رود و داستان دیگری می سازد و بعد هم دیگران را 

کار نبوده اسـت.  گفتیم اصًال جعلی در  که  متهـم بـه جعـل می کنـد! آن هم وقتی 
که »ظاهـرًا قصد نمایش آخرین شـكار  کرده  کـدام دلیل تصـور  در ایـن جـا نیـز معلـوم نیسـت بـه 
قبلـه عالـم نوجـوان را داشـته اند«! بعـد هم می پرسـد »آیا صریح تـر با وضوح بیـش از این قادریم 
کنیـم؟«. نگارنـده در  انعـكاس خطـوط سـیمای یهـود را در چهـرۀ روشـنفكری بومـی شناسـایی 
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کدام سـیمای یهـود، وقتی  کـه »واضح« باشـد.  ایـن جـا اصـًال دلیلـی نمی بینـد، چـه رسـد بـه آن 
کار نیسـت و شـما هـم دلیل درسـتی بر جعل عكـس ارائـه نداده اید؟!  ایـن جـا اصـًال جعلـی در 
گونـه دلیل اسـت.  آن چـه بـرای مـن »واضـح« اسـت، فقـط لفاظـی و خیال پـردازی و فقـدان هـر 
کـه وقتـی محقـق تصور خـودش را معیار قرار دهـد و جای »تصویـر روی جلد« را  بدیهـی اسـت 
کارهای هنری، جعل هسـتند. بعد هم  که این  کرد  با »رفرنس« اشـتباه بگیرد، تصور هم خواهد 

کشـف »جعـل یهود« خواهـد خواند.  خـود را قهرمـان 
اما مشـكل پورپیرار در این جا فقط این ها نیسـت. در حقیقت، این عكس نه به زعم پورپیرار 
گرفته شده است. این جا یكی از کاخ های  کاخ شهرستانک«  گلستان، که در پله های » در کاخ 
که در شمال این شهر قرار دارد و امروزه در محدودۀ استان البرز است.  بیرون شهر تهران است 
که با آرشـیو عكس های ناصرالدین  کسـانی  شـاه برای تفریح و شـكار به آن جا می رفته اسـت و 
کوهی شـكار شـده، به دفعات  کـه تصاویـر ایـن حیوانات و بزهای  شـاه آشـنا هسـتند، می داننـد 
کاخ تفریحی،  کوهـی شـكار شـده در ایـن  در عكس هـای او موجـود اسـت؛ لـذا دیـدن یـک بـز 

تعجبی ندارد. 
که مدعی  که پورپیرار  در ادامـه، نمونـه ای از ایـن تصاویـر را می آوریـم؛ اما فعًال فقط تذکر دهیم 
کاخ های قاجاری نیز آشـنا نیسـت! وقتی محققی  شـناخت همۀ زوایای تاریخ اسـت، حتی با 
گلسـتان  کاخ  کـدام پلـه در  کـه ایـن جـا  گلسـتان نـزده و معلـوم نمی کنـد  کاخ  حتـی یـک سـر بـه 
که  کرده  کند؟! ظاهرًا او تصـور  اسـت، چگونـه می توانـد تاریـخ قاجـار و عكس هایش را بررسـی 
که حضور  گلسـتان است و بس! تعجبی ندارد  کاخ  تنها محل سـكونت ناصرالدین شـاه، همان 

کرده اسـت.  کوهـی در عكـس ذهن او را پریشـان  آن بـز 
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تصویر 6. ناصرالدین شاه در شهرستانک )منبع: طریقی، 1385: 19( 

که  کـرده  گـی خـود از همیـن مطلـب، حتـی تصور  کـه پورپیـرار در نسـخۀ وبال ایـن را نیـز بیفزایـم 
، یک  که عكس مذکور کفش شاه زنانه است و جوراب های زنانه به پا دارد!1 حقیقت آن است 
گنجینه عكس های ایران اثر  کتاب  کیفیت تر آن نیز از جمله در  که نمونۀ با عكس سالم است 

ایرج افشـار چاپ شده است. 
کـه نگارنده  کـرده، اما تـا جایی  کفش هـای شـاه را زنانـه فـرض  کـه چـرا  پورپیـرار دلیلـی نیـاورده 
که در اروپا نیز رایج بوده اند. آن چه در عكس  کفش های معمول آن روزگارند  می داند، این ها 
که قسـمت جلـوی آن  کفش اسـت  می بینیـم، جـوراب زنانـه و هواخـور پنجـه نیسـت، بـل نوعی 
کسـی از دور عكس را ببیند،  کم باشـد و یا  کیفیت عكس  گر  براق تر از قسـمت باالتر اسـت. ا

گـش  گ او نوشـته می شـدند. او در وبال کـه در کتـاب مـدون شـوند، در وبـال 1. ایـن مطالـب، پیـش از آن 
نوشـته اسـت: »کفش ها و پایین تنۀ شـاه زنانه اسـت با پاشـنۀ نیمه بلند و هواخور پنجه و جوراب گردی 
و مجموعـه ای از اسـتخوان بندی ظریـف خانمانـه و روزنامـه ای کـه قریب 150 سـال پیش مملو از تصاویر 

 .)https://naryna.blogsky.com( »تبلیغاتـی و طراحـی مـدرن اسـت
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کیفیت تر را  کفش هـا فقط قسـمت جلـو را دارنـد. اجـازه دهید عكـس با کـه ایـن  تصـور می کنـد 
ببینیم: 

 )2 :1370 ، تصویر 7. ناصرالدین شاه در شهرستانک )افشار

کسی  کفش جهان باشد، اما  که متخصص تاریخ البسه و  البته نگارنده از پورپیرار توقع ندارد 
کفش نیز ابراز تخصص و اظهارنظر می کند  که برای جعلی خواندن عكس ها، حتی دربارۀ نوع 
و از درون یـک عكـس بی کیفیـت نیـز قـادر بـه تشـخیص قطعـی زنانه یـا مردانه بودنش اسـت، 
کفش ها و نیز عكس های مشـابه داشـته باشـد. پورپیرار چون  باید الاقل آشـنایی مختصری با 
کفش های زنانه است و لذا پاها هم زنانه است و به  که این ها  کرده  چنین دانشی ندارد، تصور 
کرده اند! یعنی برایش قابل تصور  که سـر شـاه را بر آن سـوار  این ترتیب، این تنۀ یک زن اسـت 
کفـش را پوشـیده، بتوانـد یـک مـرد باشـد! در ادامـه یـک نمونـۀ دیگر از  کـه آن  کسـی  کـه  نبـوده 
کتاب های عكس های قاجار مراجعه  کفش هایی را می بینیم. عالقه مندان می توانند به  چنین 

کنند. 
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تصویر 8 

که مرد بودن او را نشـان دهد و  که سـبیل های »سـردار اسـعد« در اندازه ای باشـد  تصور می کنم 
کفش ها زنانه نیسـت.  که این  کند  مشـخص 
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کامًال واضح  کامران میرزا و ظل السـلطان هم می بینید و عكس هـا  کفش هـا را بـر پـای  نظیـر ایـن 
و سـالم است: 

کامران میرزا نایب السلطنه و مظفرالدین شاه در زمان والیت عهدی؛ یحیی خان مشیرالدوله و  تصویر 9. 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران(  ظل السلطان )مجموعه 

کفش های ظل السلطان را به شكل بزرگ شده در زیر می بینید:  تصویر 

تصویر 10 
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کفش هـا را تا به  گویـی نظیر همین  که  کفـش نیـز چنان اسـت  ایـراد پورپیـرار دربـارۀ پاشـنۀ بلنـد 
گذشته مرسوم بوده است. اجازه دهید  کفش هایی در قرون  حال ندیده است. پوشیدن چنین 

سـری بـه دایره المعـارف لبـاس و مد بزنیم و ببینیم چه نظـری در این باره دارد: 
کفش های پاشنه دار برای اولین بار در دهۀ 1590 معرفی شدند. در دهۀ 1660 لویی چهاردهم  «

 .(Shawcross, 2005) »کرد کفش های پاشنه بلند را برای مردان مد  فرانسه، 
که پورپیرار هیچ اطالعی از تاریخ البسه ندارد، اما دربارۀ  در این جا بار دیگر متوجه می شویم 
کفشی  که لویی چهاردهم چنان  تاریخ لباس نظر می دهد! عالوه بر آن، از این هم مطلع نیست 
می پوشـیده و حتـی بـا آن در مقابـل نقـاش هـم ایسـتاده اسـت. نـه تنهـا در اروپـای قـرن هفدهـم 
کفش هایی مد بوده، بل در قرن  بیسـتم و همچنین در زمان قاجار نیز اسـتفاده می شـده  چنین 

کتفا می کنیم:  اسـت. در این باره فقط به چند تصویر ا

کفش پاشنه بلند  تصویر 11. لویی چهاردهم با 
 )https://www.britannica.com ،دایره المعارف بریتانیا، ذیل مدخل لویی چهاردهم(
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کتاب مد:  کفش های پاشـنه بلند رایج بودند. تصویر دو صفحۀ پیوسـته از  در قرن نوزدهم نیز 
کتـاب، مدهـای هـر دوره را بـا  تاریخچـه مفصـل لبـاس و سـبک در ایـن جـا ارائـه می شـود. ایـن 
که می بینید، در این دو صفحه، »لباس رسـمی آقایان«  تصاویر نمایش داده اسـت و همچنان 
را در سـال های 1840 تـا 1900، یعنـی همـان دورۀ ناصرالدیـن شـاه را در اروپـا نشـان داده اسـت: 

 (Brown, 2012: 210-211) 1900-1840 تصویر 12. لباس های مردانه رایج در

که می بینید، آقایان  که همچنان  ، لباس هـای رایـج مردانـه آن روز را نشـان داده  در چنـد تصویـر
کنار تصویر بزرگ سمت چپ نوشته است: »پاشنه ها چند  کفش هایی با پاشنۀ بلند دارند. در 

 .(Brown, 2012: 210) »اینـچ به قد می افزاینـد
که در آن دوره رایج بوده استفاده  ناصرالدین شاه و بعضی درباریان قاجار نیز از همین کفش ها 
کفش ها و شلوارهایی می پوشیده  می کرده اند. مثًال ناصرالدین شاه در بعضی از عكس هایش، 
کفش بسته می شدند. نمونۀ این لباس را در زیر می بینید. قصد ما در این جا  که با نواری به زیر 
که نشان دهیم این کفش ها به هیچ وجه زنانه نیستند و پوشیدن کفش هایی با پاشنۀ  این است 
کفشی با پاشنۀ بلند دید،  که  بلند و نیمه بلند، مختص خانم ها نبوده و محقق نمی تواند هر جا 
کـه زنانـه و متعلق به خانم هاسـت. پورپیرار همانند بسـیاری از دیگـر اظهاراتش،  حتمـًا بگویـد 
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کفش  که »چرا ما پاشنۀ بلند  گذشته تعمیم داده و اصًال از خود نپرسیده  تصور زمانۀ خود را به 
کجا آمده است؟«  را متعلق به زنان می دانیم؟ این تصور از 

 (Brown, 2012: 211) 1900-1840 تصویر 13. یكی از انواع لباس های مردانه رایج در

کفش هـا و چكمه هـا نیـز در منابـع و اینترنـت موجـود اسـت. مثـًال عكـس  عكس هـای این گونـه 
که از سـایت  زیـر نیـز مربـوط بـه امضـای معاهـده میان یوگسـالوی و فرانسـه در دهۀ 1920 اسـت 
کتابخانه ملی فرانسـه برداشـته ام. در توضیح ذیل عكس آمده اسـت: »امضای معاهده جدید 
یوگسالوی- فرانسه، ]از چپ به راست[ ماژورانیچ، بریان، بونفوس، اسپاالیكوویچ« )وب سایت 

 .)https://gallica.bnf.fr ،کتابخانه ملـی فرانسـه
، با  اسـپاالیكوویچ،1 دیپلمات صرب، فرد شـناخته شـده ای اسـت. او در سـمت راسـت تصویر
کفش هایی شـبیه به آن چه ناصرالدین شـاه پوشـیده، دارای پاشـنۀ نیمه بلند و قسـمت جلوی 
براق، نشسته است. آن قسمت عكس را به شكل بزرگ شده نیز می بینید. آیا باید او را زن تصور 
گونه  کافی باشد. عالقه مندان می توانند نمونه های دیگر این  کنیم؟! تصور می کنم همین اندازه 

کنند.  کفش ها را جسـت وجو 

1. Miroslav Spalajković  
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تصویر 14. امضای معاهده جدید یوگسالوی- فرانسه 
 )https://gallica.bnf.fr کتابخانه ملی فرانسه )وب سایت 

تصویر 15 
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که تک  گلدانی نشسـته است  که »شـاه بر  نكتۀ دیگر نیز آن تشـخیص عجیب پورپیرار اسـت 
گلدان ننشسته است و هر  که شاه بر  کنار ران او بیرون زده«. ناگفته پیداست  شاخه های آن از 

کنار او قرار دارد.  گلدان در  که  چشم سالمی می بیند 
گر آن روزنامه نیز در دسـت  که حتـی ا کنم  در پایـان بررسـی ایـن مطلـب هـم بـه این نكته اشـاره 
کـه ایـن عكس جعلی  شـاه می بـود، پورپیـرار نمی توانسـت بـه اتـكای تبلیغـات روی آن بگویـد 
است؛ زیرا این گونه تبلیغات در قرن نوزدهم نیز بر صفحات نشریات وجود داشته و پورپیرار با 
که حتی از تاریخ نشـریات نیز اطالعی ندارد؛ آن هم وقتی عالوه  این اظهارنظرش نشـان داده 
که تاریخ عكـس را پورپیرار دقیقًا  بـر مـورخ، مدعـی ناشـر بـودن هم هسـت! این را متوجه نشـدم 
کجـا تشـخیص داده، وقتـی مؤلفـان دربـاره اش چیـزی نگفته انـد و خـود او قرینـه ای برایـش  از 

نیـاورده! امـا یـک صفحـه از روزنامـه 
منتشرشـده  گرافیـک«،  « بریتانیایـی 
گوسـت سـال 1889، یعنـی  در 17 آ
در زمـان حیـات ناصرالدیـن شـاه و 
که او به فرنگ رفت را تنها به  سالی 
عنـوان نمونـه در زیر می آورم تا معلوم 
شـود ایـن نـوع از طراحی و تبلیغات، 
و  نوزدهـم  قـرن  و در  نیسـت  جدیـد 
نیـز  شـاه  ناصرالدیـن  حیـات  زمـان 

وجود داشـته اسـت: 

تصویر 16      
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پورپیرار سپس در همان »مقدمه بیست ویک«، عكس زیر را آورده و نوشته است: 

کـه  گرفتـه  »سـفر سـوم ناصرالدیـن شـاه بـه اروپـا در سـال 1306 هجـری قمـری صـورت 
کراوات  بـا زمـان مـرگ او فقـط 7 سـال فاصلـه دارد. حالـت ظاهـر پیرمردانۀ شـاه بـا آن 
الصاقی در این عكس را، می توان نمای واقعی رخسار او در آخرین سفر احتمالی اش 
کرده  که به آسانی پاهای خود را چلیپا  کرد، نه آن پایین تنۀ ظریف عكس قبل  فرض 

اسـت« )همان: 17(. 

تصویر 17 

کتاب روزنامه خاطرات  که آن عكس با روزنامه بر جلد  کرده بود  که پورپیرار تصور  گفتیم  قبًال 
گفتیم  کرده اند!  گرفتـه و بـه عنـوان دلیل حضور شـاه در اروپا معرفی  ناصرالدیـن شـاه را در اروپـا 
کتـاب نیـز چنـان ادعایـی نكرده انـد. دانسـتیم  کـه ایـن تصـور نادرسـت اسـت و نویسـندگان آن 
کـرده اسـت؛ اما پورپیـرار در ایـن جا باز  کـه پورپیـرار در تشـخیص مـكان عكـس پیشـین اشـتباه 
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کراوات شاه در عكس فوق الحاقی است و دوباره همان ادعا را به این طریق  که  مدعی است 
کـه »شـاه نمی توانسـته در سـفر سـومش بـه اروپـا، چنـان قیافـه ای داشـته باشـد و نیز  نقـد می کنـد 
کجا تاریـخ عكس را فهمیده  کـه او از  بتوانـد پاهـای خـودش را بـه چنـان شـكلی بگذارد«! این 
و تشـخیص داده ایـن عكـس دقیقـًا مربـوط بـه سـومین سـفر ناصرالدین شـاه بـه اروپاسـت، بر ما 

نامعلوم اسـت؛ اما او با همین فرض تایید نشـده در حال بررسـی عكس اسـت! 
که  که در نوشـته های او از این گونه مطالب بسـیار می بینیم  امـا دربـارۀ عكـس اخیـر بایـد بگویم 
که پورپیرار می گوید، چه سـودی  کسـی قصد جعل داشـته، جعلی  گر به فرض  معلوم نمی کند ا
کـراوات، چـه تفاوتی برای  بـه حـال او داشـته اسـت. مثـًال آیـا در عكس باال، داشـتن یا نداشـتن 
جاعـل فرضـی می کـرده اسـت؟ پورپیـرار چـون حتـی بـا جعل عكس آشـنا نیسـت و ظاهـرًا فقط 
کراوات باال  که چرا باید  که چنین فنی وجود دارد، اصًال برای مخاطبش روشن نمی کند  شنیده 
کیفیت عكس فوق، بل چند عكس دیگر را  را جعلی دانست. خوشبختانه ما نه تنها نسخۀ با
کلی منتفی می کند و همچنان  که ظـن جعل را به  کـه در زیـر ارائه می شـود  نیـز در اختیـار داریـم 

کراوات شـاه هم شـفاف و جزئی از لباس شـاه اسـت، نه افزوده ای جاعالنه.  که می بینید، 

 (Rezakhani, 2019) گرفته است که ناصرالدین شاه از خودش  تصویر 18. دو عكس 
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 )142 :1385 ، تصویر 19. ناصرالدین شاه )طهماسب پور

کتاب های بسیار خوانده  که  کند  پورپیرار در نوشته های خود، مدام سعی دارد به خواننده القا 
که در »مقدمه بیست ودو« می نویسد:  و بر موضوعات مختلف مسلط است؛ چنان 

»از زمـان ظهـور دسـتگاه دوربیـن عكاسـی، تصاویـر بـه عنـوان برگـۀ تاریخـی بـه حـوزۀ 
مسـتندات و محكمـات قدرتمنـد هـر مدخـل و مباحثـه وارد شـده و تـوان ختم کننـدۀ 
که جاعلین و سندسـازان یهود نیـز صرفه را در  آن هـا در مناقشـات چنـدان قـوی اسـت 
تولیـد تصاویـر قالبـی بـرای تاریخ ایران، ازجمله در موضوع سـفرهای ناصرالدین شـاه 
دیده انـد. سـازمان اسـناد ملـی بـه سـعی محمداسـماعیل رضوانـی و فاطمـه قاضی هـا، 
که یک سـوم صفحات آن تعقیبات  کتاب در مجموع قریب 1600 صفحه،  سـه جلد 
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نـام »خاطـرات ناصرالدیـن شـاه در سـفر سـوم  بـا  و تعلیقـات اسـت،  و تشـریحات 
که تـدارک خـرواری از آن ها  کـرده اسـت  گونـه منتشـر  فرنگسـتان« و توصیفاتـی از ایـن 

فقـط بـه منویـات و مقاصـد سـازنده مربـوط می شـود« )همـان: 18(. 

کـه ایـن ذکـر عـدد 1600 و لحـن سـخن بیش تـر بـه قصـد مرعـوب سـاختن  حقیقـت ایـن اسـت 
کنـون آورده ایـم و بعـدًا نیـز خواهیـم آورد، نشـان  کـه تا گاه اسـت و شـواهد، چنـان  مخاطـب نـاآ
کـه او واقعـًا نـه اطـالع زیـادی از تواریـخ دارد، نـه از بناهـا و آثـار قاجـاری و نـه حتـی از  می دهـد 

همیـن سـفرهای ناصرالدیـن شـاه. وی بـا آوردن عكـس زیـر چنیـن ادامـه می دهـد: 

تصویر 20 

»سفرهای ناصرالدین شاه، تصاویر تأییدکننده ندارد؛ مگر عكس بعد و چند باسمۀ دیگر 
کنكاشی در باب سفرهای ادعایی شاه قاجار به  که رسیدگی به حاالت آن ها از لوازم هر 
کـه در این عكـس با وجود فضـای آزاد  اروپـا و عتبـات و خراسـان شـمرده می شـود. چنـان 
سمت چپ، ناصرالدین شاه چنان در آغوش میزبان خود خزیده که نیمی از بدن او را به 
بیرون از کالسكه فرستاده است و با نگاهی دقیق تر متوجه فضای خالی و سفید و مثلثی 
شكل پوشانده نشده در پیش سینۀ شاه قاجار می شویم که حتی نیمی از دست میزبان را 
قطع کرده است. جاعل عكس، برای پنهان کردن اضافۀ نامعینی، تیغه ای به زیر کالسكه 
افزوده، که بر زمین کشیده می شود و کالسكه را به لودر شبیه تر کرده و نهایت این که همراه 

، فقط یک سر بی دنبالۀ آناتومیک است« )همان: 19-18(.  مقابل شاه قجر
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گونـه رفرنسـی نیسـتیم. پورپیـرار نیـز بـه عنـوان یـک مدعـی تاریخ نویسـی و  در ایـن جـا نیـز شـاهد هیـچ 
که پورپیرار  عكس شناسـی افراد درون عكس را به اسـم نمی شناسـد. یک عكس بی کیفیت می بینیم 
کند!  کند و چنان مدعاهایـی مطرح  معلـوم نیسـت چـرا و چگونـه بـه خـود اجازه می دهـد آن را بررسـی 
دلیـل اصلـی ایـن توهمـات، مراجعـه نكردن به منابع معتبر و اسـتفاده از عكس های بی کیفیت اسـت؛ 
که پورپیرار با عكس و  که همین امر نشـان از آن دارد  اما آن چه بیش تر برای ما مهم اسـت، این اسـت 

عكاسـی آشـنا نبوده است. 
کتـاب از عكس هـای قاجـاری می داشـت؛ و یـا عكس هـای چاپـی در  گـر وی یـک  کـه ا بـه ایـن دلیـل 
کم تری دارد، با یک  کیفیت  که چون مخصوص عكاسـی نیسـت، طبعًا  کتاب های سـفرنامه را  همین 
که  گنجینه عكس هـای ایران، مقایسـه می کرد؛ و یا اصًال مطلـع می بود  کتـاب  کتـاب ویـژۀ عكـس مثـل 
کرد؛ دچار این اشتباهات  این عكس ها دارای اصل شیشه ای هستند و می توان آن ها را دوباره چاپ 
که این مطلب  کسی از اطرافیان و طرفدارانش نیز به عكاسی آشنا نبوده  نمی شد. عالوه بر این، حتی 
که از مؤسسـه مطالعات  کیفیتـی از عكـس بـاال را در اختیار دارد  را بـه او تذکـر دهـد. نگارنـده نسـخۀ با

تاریـخ معاصـر ایـران برداشـته و در این جا قرار می دهد: 

تصویر 21. ناصرالدین شاه به همراه میرزا حسین خان سپهساالر و شاهزاده لئوپلد در انگلستان 
 )http://www.iichs.ir(
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کامـًال واضح اسـت. نـه ناصرالدین شـاه به آغـوش میزبان خود  کـه عكـس  در ایـن جـا می بینیـم 
کالسـكه افتـاده، نـه فضای خالی و سـفید و مثلثی شـكل در پیش  خزیـده، نـه بدنـش بیـرون از 
کالسـكه  سـینۀ شـاه قاجـار وجـود دارد، نـه دسـت میزبـان قطـع شـده اسـت، نـه تیغـه ای در زیـر 
وجود دارد، و نه همراه شاه قجر فقط یک سر بی دنباله است. آن چه پورپیرار »فضای خالی 
« خوانده، به هیچ وجه فضای سـفید نیسـت  و سـفید و مثلثی شـكل در پیش سـینۀ شـاه قاجار
کـه در  کیفیـت بـد عكـس مـورد رجـوع پورپیـرار چنـان دیـده می شـود. همچنـان  و تنهـا بـه دلیـل 
گرفته  که شـاه در میان انگشـتان دسـت  کتاب اسـت  تصویر باال می بینید، یک عكس یا یک 
اسـت. نگارنده با مشـاهدۀ عكس اصلی توانسـت تا حدودی، عكس ملكه ویكتوریا را در آن 
گریدر اسـت،1 نیز مربوط به صحنۀ پشـت  ، البتـه منظـور پورپیرار  تشـخیص دهـد. آن تیغـۀ لـودر

کالسـكه را نشـان می دهد و جعل نیسـت.  که احتماًال پایین دیوار پشـت  کالسـكه اسـت 
کـه پورپیـرار با عكاسـی آشـنا نبـوده و همه چیـز را در  ایـن نیـز بـار دیگـر بـر ایـن صحـه می گـذارد 
کـه ممكـن اسـت آن تیرگی، مربـوط به  عكـس، بـر یـک سـطح پنداشـته و اصـًال احتمـال نـداده 
 3» « نامیده، قسمت پایین دیوارهای صحن »قلعه وینزر زمینه باشد2. آن چه پورپیرار »تیغۀ لودر
که در قسمت شرق این قلعه قرار دارد و به شكل شیب دار ساخته شده و هنوز به همین  است 
کـه اتفاقـًا  شـكل قابـل مشـاهده اسـت. دو عكـس از قـرن نوزدهـم ایـن سـاختمان ارائـه می شـود 

1. قصـد نگارنـده بـه هیـچ وجه ایرادگیری و پرداختن به جزئیات بی اهمیت نیسـت؛ امـا وقتی فردی مدعی 
است که بر همه چیز مسلط است و همین روش را در مورد دیگران به کار می برد که جزئی ترین ایرادها را دلیل 
»جعل« و مایۀ »تمسخر و اتهام به نویسنده و بی ارزش بودن نوشته« می داند، ما نیز ناچاریم به همین شكل 
با خود او برخورد کنیم که معلوم شود اگر بخواهیم به این روش نادرست، به محققان و کتب بپردازیم، کالمی 
از آن ها باقی نمی ماند. ناگفته نماند که پورپیرار تمایل داشت که بگوید با زبان های مختلف آشناست. باعث 
تعجب است که چنین کسی نداند که لودر )Loader( به معنای »بارکننده« است و به ماشین دیگری گفته 
می شود. وقتی تیغه در پایین ماشین باشد، به هیچ وجه امكان بارکردن نخواهد داشت. آن ماشین راه سازی 

که تیغه در زیرش قرار دارد، گریدر )Grader( خوانده می شود. 
2. حالت دیگر این اسـت که بگوییم »می دانسـته و اصرار داشـته که همچنان عكس را جعلی بخواند«. 
گاهانه به  در ایـن صـورت، او خـود یـک جاعـل خواهـد بود و در نوشـته های او، نشـانه هایی از ایـن جعل آ

قصـد فریـب مخاطـب وجود دارد. در همین نوشـتار، نمونه هایـی را عرضه خواهیم کرد. 
3. Windsor castle 
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که برعكـس، دلیل اصالت  « دلیل جعل عكس نیسـت  مشـخص می کنـد نـه تنهـا آن »تیغۀ لودر
، بـدون نیـاز بـه هیچ توضیحی، »مـكان« عكس را دقیقًا به ما نشـان  آن اسـت. بـه عبـارت دیگـر
می دهد. همچنین می توان نمای این بنا را نیز در سمت راست عكس باال دید و با عكس های 
گـواه محكمی اسـت بر سـفر ناصرالدین شـاه به فرنـگ و حضور  کـرد. ایـن عكـس  زیـر مقایسـه 
که اتفاقـًا دلیل  کـرده  ، پورپیـرار ناخواسـته بـه نكتـه ای اشـاره  او در انگلسـتان. بـه عبـارت دیگـر

اصالت عكس اسـت. 

 )https://www.rct.uk( 1876 تصویر 22. صحن قلعه وینزر در سال

 )https://www.rct.uk( 1876 تصویر 23. صحن قلعۀ وینزر در سال



148 / بررسی های نوین تاریخی؛ دوره جدید، سال ششم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1401

کـه مدعـی جعلـی بـودن این عكس باشـد، محتـاج دالیل دیگری اسـت  کسـی  در هـر صـورت، 
گـر دالیـل پورپیـرار ایـن اسـت، مؤیـد جعلـی بـودن عكس نیسـت و لـذا باطل اسـت. البته دو  و ا
کامًال برطرف می کند  که سوءتفاهم پورپیرار را  عكس دیگر نیز از همین صحنه در دست داریم 
کامل فرد همراه  که تنـۀ  کـه هیـچ چیـز عجیبی در عكـس وجود ندارد؛ ضمن آن  و می تـوان دیـد 

ناصرالدین شـاه را نیز نشـان می دهد. 

تصویر 24. ناصرالدین شاه به همراه شاهزاده لئوپلد و سپهساالر 
 (Rezakhani, 2019)

 )https://www.rct.uk( تصویر 25.  ناصرالدین شاه به همراه شاهزاده لئوپلد و سپهساالر
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بـا دقـت در عكس هـا متوجـه تغییـر وضعیـت افـراد می شـویم. این امـر در عكس هـای دیگر نیز 
کرد. چون چند عكس پشت سر هم انداخته شده  وجود دارد و در ادامه به آن اشاره خواهیم 
کـه از سـایت »مجموعـه  کـه در همـۀ آن هـا ژسـت بگیرنـد. عكـس فـوق  گفتـه نشـده  و بـه افـراد 

سـلطنتی« بریتانیا برداشـته شـده، در شـرح عكس نوشـته اسـت: 

، شاه ایران )1896-1831(  »عكسی از شاهزاده لئوپلد ادوارد و ناصرالدین شاه قاجار
 ، ، احتماًال نخسـت وزیر کالسـكه ای روبـاز بـه همـراه یـک اشـراف زاده ایرانـی دیگر در 
میـرزا حسـین سپهسـاالر )1828-1881(. سـومین اشـراف زاده ایرانـی در سـمت چـپ 
گرفته شد« )مجموعه سلطنتی  ایستاده است. این عكس در اولین سفر شاه به بریتانیا 

 .)https://www.rct.uk ،بریتانیا

که بدن سپهساالر نیز معلوم است و به هیچ وجه جعلی نیست.  در این دو عكس می توان دید 
که یک لحظه جلو آمدن و تكیه نكردن را،  و مطمئنًا ناصرالدین شاه حتی تصور هم نمی کرده 
فردی آن هم نه از بیگانگان بلكه از هموطنانش در بیش از یک قرن بعد، دلیل بر جعلی بودن 
گرفت! شاید بهتر باشد دولتمردان امروزی ما نیز حتی االمكان از خودشان  شخصیتش خواهد 
کیفیت، و از همۀ جهات بگیرند تا مبادا یک قرن بعد پورپیرار دیگری  عكس های فراوان و با

کند.  آن ها را قالبی تصور 
کوچک ترین پسـر ملكـه ویكتوریا  که شـاهزاده لئوپلد،  کنیم  در ایـن جـا بایـد بـه ایـن نیـز اشـاره 
و شـاهزاده آلبـرت، فـردی شـناخته شـده اسـت و عكس هـای دیگـرش در همـان سـایت موجود 

 : اسـت؛ ازجمله عكـس زیر
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 )https://www.rct.uk( تصویر 26. شاهزاده لئوپلد

گرفتن، در خاطرات ناصرالدین شـاه نیز منعكس  ماجرای حضور شـاه در قلعۀ وینزر و عكس 
گر پورپیرار آن را می خواند، شاید هم می توانست افراد درون عكس را بشناسد و هم  که ا است 

به درستی و مستند بودن آن خاطرات پی ببرد: 

کوچـک ملكه،  »بعـد رفتیـم، در اطـاق نشسـتیم، سـر میـز مـن بـودم، ملكـه بـود، دختـر 
کوسـی  گار هـم امـروز اسـتقبال مـا آمـده بـود، بـاز هـم لبـاس ا کـه تـا دم  پرنـس له اوپـول 
پوشـیده بود، شـاهزاده بسـیار خوبی اسـت. بعد از خوردن بعضی از میوه برخاسـتیم، 
کـرده بودنـد، آمـده رفتنـد. من عكـس خودم  کـه بـرای مـن معیـن  ملكـه الـی دم اطاقـی 
را بـه ملكـه بـه یـادگار دادم. ایشـان هـم عكـس خـود و پرنـس له اوپـل را بـه مـن دادنـد. 
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ک انگلیس الی امروز نسبت به ما  کمال مهربانی و دوستی را ملكه از اول ورود به خا
کالسـكه با  گرفته رفتم الی دم  بـه عمـل آورده اسـت. بعـد آمدیـم پایین دسـت ملكـه را 
که عكاس مخصوص  کردند  کالسكه نشستم، ملكه خواهش  کردم، توی  ملكه وداع 
کالسكه عكس ما را بیندازد. من بودم، صدراعظم، پرنس له اوپول، توی  خودش توی 

کالسـكه چنـد شیشـه عكس مـا را انداخـت« )قاضی هـا، 1377: 195(. 

البتـه آن چـه بـرای مـا مهم اسـت، بررسـی تاریخ و نوشـته های حول عكس و عنـوان عكس و ... 
کنیم؛ اما  نیسـت. مـا فقـط می خواهیـم دالیـل پورپیرار برای جعلـی خواندن عكس ها را بررسـی 
که پورپیرار با ادعای تسلط بر تاریخ، حتی افراد درون عكس را نیز نمی شناسد، از همان  این 
کـه در ادامـۀ مطلـب، به آن اشـاره  کردیـم. چنـان  کـه قبـًال بـه آن اشـاره  گاهـی اوسـت  شـواهد ناآ

می کنـد. وی دو عكـس زیـر را مـی آورد و بـا نمایـش عكس دسـتكاری شـدۀ اول می افزاید: 

کـه بـا  کـرده  »جاعـل خـوش ذوق مـا همـان شـوخی را در ایـن عكـس بـا آقـای جنتـی 
کوچكی اندام، باز هم در فضای سـمت راسـت شـاه جا نگرفته اسـت. سازندۀ  وجود 
کالسـكه قبلـی را الزم ندانسـته و از  عكـس، افـزودن آن تیغـۀ بـرف روب زیـر بدنـه در 
گونه  کار این  که بدانیم  کرده است. ارزش تصویر در این است  نصب آن صرف نظر 
ساخت وسـازهای عكاسـی در زمان و پیش چشـم ما نیز همچنان ادامه داشته است. 
کنان درون  کـه شـناخت مسـافران و سـا بـاری جـدای از ایـن دو عكـس و تصویـر زیـر 
کتـاب دوم خاطرات  کالسـكه ها در آن غیرممكـن اسـت، چنـد عكـس هـم در انتهای 
کار اثبات این  کـه تنها بـه  ناصرالدیـن شـاه در سـفر سـوم بـه فرنگسـتان ارائـه داده اند، 
کـه بدانیـم مسـتندات تصویـری الزم بـرای اثبـات سـفر شـاه قاجـار  مطلـب می خـورد 
که الاقل در 50 نقطۀ خاطرات و نیز روزنامه اعتمادالسـلطنه،  موجود نیسـت. هرچند 
گـون سـفرهای شـاه بـه اروپـا ذکـر شـده اسـت«  گونا برداشـته شـدن عكـس از مناظـر 

 .)20 :1394 ، )پورپیـرار
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تصویر 27 

تصویر 28 
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پورپیرار نه تنها متوجه اشـتباهات تأسـف بار خود نیسـت، بل همان اشـتباهات را به عكس های 
کالسـكه در عكس پیشـین را »تیغۀ  دیگـر نیـز تعمیـم می دهـد. او بـدون هیچ دلیلی، دیوار پشـت 
که در این جا نیز جاعل خیالی او، بدون مناسبت، همان را بیاورد!  گرفته و توقع دارد  برف روب« 
که یک جاعل  کار است و نه جاعلی. اصًال هم از خود نمی پرسد  که نه تیغه ای در  غافل از این 
چرا باید در آن حد احمق باشد که یک تیغۀ بی معنی به کالسكه بیفزاید! می توانست به راحتی، 
عكـس را از همـان جـا بُبـرد و ایـن همـه بـه خـود زحمـت ندهـد و بهانه ای نیز بـرای امثـال پورپیرار 
که مشـخص  کیفیتی از عكس اصلی را در زیر می بینید و همچنان  فراهم نكند.1 نسـخۀ نسـبتًا با

اسـت، هیچ چیز عجیبی در آن وجود ندارد: 

تصویر 29. ناصرالدین شاه به همراه امین السلطان در انگلستان 
)https://donya-e-eqtesad.com ،روزنامه دنیای اقتصاد(

1. چنین توضیحات بی مایه ای برای توجیه »جعل«، در تمام نوشته های پورپیرار وجود دارد و او معتقد 
اسـت کـه جاعـالن بـا وجـود ایـن همه قـدرت و امكانات، نتوانسـته اند جعل های بهتری بسـازند و ما را نیز 
دسـت کم گرفته انـد! مثـًا بـرای پوشـاندن داسـتان خیالی پوریـم، به جای حذف داسـتان اسـتر از تورات و 
یـا تغییـر آسـان مكان هـا و نام هـای ذکرشـده در آن، تمـام تاریـخ جهان را از دورۀ هخامنشـی تا پایان قاجار 
جعـل کرده انـد و خروارهـا کتـاب و اشـیای قالبـی و کتیبـه و... سـاخته اند تـا کسـی پـی بـه قتل عـام پوریـم 
نبـرد! همچنـان کـه در ایـن نوشـتار می بینیـم، همـۀ این هـا فقـط تخیـالت اوسـت کـه می کوشـد بـا ژسـت 
»همه چیزدانی«، به مخاطب بخوراند و چون اصل مطلب غلط است و او نمی تواند توضیح معقولی برای 
گاه و ساده لوح هم بدون بررسی، این  آن ارائه دهد، متوسل به توهمات توطئه آمیز می شود. خوانندۀ ناآ

تفسـیر عامه پسـند را می پذیرد و تصور می کند به حقیقت دسـت یافته اسـت! 
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کـه بـاز بـدون هیچ عیبی، نشـان دهندۀ  کیفیـت عكـس دوم را هـم در زیـر می بینیـد  دو نسـخۀ با
گفته است »شناخت  که  حضور ناصرالدین شاه در انگلستان است. برخالف تصور پورپیرار 
کالسكه ها در آن غیرممكن است«، هم خود شاه قابل تشخیص است،  کنان درون  مسافران و سا

هم سپهسـاالر و هم ادوارد هفتم. 
کـه پورپیـرار آن همه بـرای نمایش جعل های تخیلی و بیهـوده به جزئیات توجه  عجیـب اسـت 
که مورخ بودن معنا پیدا می کند، یعنی همین شناخت افراد، هیچ  می کند، اما درست در جایی 
استعدادی نشان نمی دهد و حتی زحمت اندکی جست وجو هم به خود نمی دهد. به راستی 

کالسكه را بشناسد؟!  کسی ممكن است خود را مورخ بنامد و نتواند افراد درون این  چگونه 

تصویر 30. ناصرالدین شاه و سپهساالر در انگلستان، به همراه ادوارد هفتم قبل از پادشاهی
 )https://www.npg.org.uk ،گالری ملی پرتره ( 
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تصویر 31. ناصرالدین شاه و سپهساالر در انگلستان، به همراه ادوارد هفتم قبل از پادشاهی 
 )https://www.rct.uk مجموعه سلطنتی بریتانیا(

کار خود را با نمایش عكس زیر پی می گیرد و می نویسد:  پورپیرار 

سـوم  سـفرنامه  دوم  کتـاب  انتهـای  در  کوچكـی  مجموعـه  در  کـه  عكـس  ایـن  »در 
که مشـخصات مسـافرخانه ها  ناصرالدین شـاه آمـده، ظاهـرًا قبلـه عالـم از بالكـون هتل 
کـه بـر روی  را هـم نـدارد، بـه احساسـات مـردم اسـپاال جـواب می دهـد. جالـب ایـن 
کثیـف و مخروبـۀ سـمت چـپ عكـس، بـا بی آبرویـی و ناشـیگری تمـام، دیـوار  دیـوار 
که شـخص شـاه قاجـار در زیر عكس متن زیر  کرده انـد! می گویند  آبرومندتـری نصـب 
که به شـكار می رفتیم، در سـنۀ 1306 اودییل  کرده اسـت: »در عمارت اسـپاال  را تقریر 
که  کلمات تقریر چنان اسـت  که سـفر سـوم به فرنگسـتان رفتیم، انداخته اند.« لحن و 
که ندانستم در عمارت،  گوینده با التماس درخواست قبول آن سفر را دارد. ضمن این 
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جـز بانـوان، شـكار چـه چیـز دیگر میسـر بوده اسـت؟« )همـان: 22(. 

تصویر 32 

کـه پورپیرار چگونه توانسـته حالـت »التماس« را از نوشـتۀ ناصرالدین  نگارنـده واقعـًا نمی دانـد 
کنـد و چـه دلیلـی بـر آن دارد. ظاهـرًا ایشـان خـود مجـاز بـه ادعـای بـدون دلیـل  شـاه دریافـت 
کننـد! عـالوه بر ایـن، چگونه  هـر چیـزی هسـتند، امـا دیگـران بایـد سخنان شـان را حتمـًا اثبـات 
که عمارت اسـپاال برای شـكار اسـت و با این وجود، سـفر ناصرالدین شاه را بررسی  نمی دانسـته 
می کند؟ در این جا نیز شاهد استفاده از یک عكس بی کیفیت هستیم. الزم است این توضیح 
کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم  که نویسندگان محترم  را در این جا بیاورم 
کرده و به آن نیز  کتابخانه مرکزی دانشـگاه تهران اسـتفاده  فرنگسـتان، از عكس های مجموعه 

اشـاره کرده اند )رضوانـی و قاضی هـا، 1371: 437/2(. 
کیفیت مناسـبی نیسـتند،  کـه بعضـی از عكس های ایـن مجموعه دارای  گرچـه قبـًال بیـان شـد  ا
کتـاب غیرتخصصی مورد  گلسـتان اسـت. ولـی وقتـی همیـن عكس ها در  کاخ  و اصـل آن هـا در 
کیفیـت آن هـا بدتر هم می شـود. این را یک محقق سـاده مثـل نگارنده هم  گیـرد،  اسـتفاده قـرار 
که ازقضا ناشر  می داند و معلوم نیست چگونه یک مدعی تخصص در عكاسی مثل پورپیرار 
گذرانده، نمی داند! در ادامه، ابتدا صفحۀ مربوطه  کتاب  کار  نیز هسـت و ظاهرًا عمرش را در 
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کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شـاه در سـفر سـوم فرنگسـتان را می آوریم و سـپس نسـخۀ  از 
کتابخانـه مرکـزی  کیفیـت دیگـری در همـان مجموعـه  کیفیـت عكـس را. زیـرا نسـخۀ نسـبتًا با با

دانشـگاه تهران موجود اسـت. 

تصویر 33 )رضوانی و قاضی ها، 1371: 444( 

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران(  تصویر 34. ناصرالدین شاه در عمارت اسپاال )مجموعه 
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کتـاب روزنامه  کـه تفـاوت عكـس اصلـی با عكس چـاپ شـده در  می توانیـد بـه وضـوح ببینیـد 
خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان تا چه اندازه زیاد است و چه قدر محقق باید 
که اصًال تفاوت  که عكس بی کیفیت را معیار قضاوت قرار دهد و از آن بدتر این  گاه باشد  ناآ
که  کتاب را نداند. برای نگارنده سـؤال اسـت  میان عكس اصلی و عكس چاپ شـده در آن 
که اصل  که این عكس چرا به شدت بی کیفیت است؟ آیا نپرسیده  آیا پورپیرار از خود نپرسیده 
که  که اصًال تصور هم نمی کرده  کجاسـت؟ شـاید او چنان در توهم جعل فرو رفته بوده  عكس 
که واقعًا فكر می کرده عكس های  این عكس، اصلی داشـته باشـد. احتمال دوم هم این اسـت 
کافی«  قدیمی به همین اندازه بی کیفیت اند!1 در هر حال، آن چه مشـهود اسـت، »عدم دانش 

پورپیرار در زمینۀ تاریخ و عكاسی است. 
کـه می بینیـد، نـه این عكس جعلی اسـت، نـه این هتل یک بنای مخروبه. برای شـاه  همچنـان 
احترامات الزم ادا شده و چیز غیرعادی هم در عكس وجود ندارد. بدترین اشتباه پورپیرار آن 
کتاب،  کیفیت بد عكـس چاپ شـده در  کـه لنگـۀ درب سـفید بازشـدۀ هتـل را بـه دلیـل  اسـت 
کثیف و مخروبۀ سـمت چپ عكس، با  اثـر جعـل خوانـده و جاعـل خیالـی او، »بـر روی دیـوار 
کـرده« اسـت! چنان کـه می بینیـم، همۀ  بی آبرویـی و ناشـی گری تمـام، دیـوار آبرومندتـری نصـب 
کتاب پیشین  که باز از  این مطالب نیز صرفًا خیال پردازی است. پورپیرار در ذیل عكس بعد 

اسـت، نوشته است: 

»این عكس، آشكارا دو نیمۀ بی ارتباط با هم دارد و جست وجوی شاه مشرق زمین در 
کار آسـانی نیسـت. در ذیل این عكس هم   ، ازدحام و بی نظمی ثبت شـده در تصویر

1. شـواهدی در مطالب پورپیرار هسـت که ظاهرًا نشـان از آن دارد که او معتقد بوده عكس های قدیمی 
کیفیت تشكیک وارد کند یا  بی کیفیت اند و از همین مطلب استفاده می کند که در اصالت عكس های با
این که عكس ها را بر اساس کیفیت شان تاریخ گذاری می کند! نظیر این تصور را در بررسی کتیبه بیستون 
نیز می بینیم که خود مطلبی سراپا نادرست است. این پنداری کامًا خطا و مغایر با تاریخ عكاسی است. 
دلیلی وجود ندارد که بگوییم عكس های قدیمی باید بی کیفیت باشند و چه در آرشیوهای خارجی و چه 
کیفیتـی از قـرن نوزدهم موجود اسـت. همچنین نمی توان عكس هـا را با توجه به  داخلـی، عكس هـای با
کیفیت شان تاریخ گذاری کرد و به شكل قطعی گفت که عكس های بی کیفیت، قدیمی تر از عكس های 

باکیفیت اند! 
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که به  کرده است: »در عمارت اسپاال  گفتار عكس قبل را تكرار  ناصرالدین شاه همان 
که سفر سوم به فرنگستان رفتیم، انداخته اند.«  شكار می رفتیم، در سنۀ 1306 اودییل 

در عكس هیچ اثری از همان مهمانخانۀ قبلی نیست« )همان(. 

تصویر 35 

کیفیت تر عكس را ببینیم:  ابتدا نسخۀ با

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران(  تصویر 36. ناصرالدین شاه در عمارت اسپاال )مجموعه 
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که پورپیرار هر دو  البته در متن ذیل این عكس، از فعل »رفته بودیم« استفاده شده است. این 
بـار یـک متـن یكسـان را آورده، احتمـاًال بـاز بـه خاطـر القای جعلـی بودن متن اسـت. همچنان 
، ناصرالدین  کامًال عادی اسـت و برخالف تصور پورپیـرار کـه در بـاال می بینیـد، ایـن عكس نیز 
کدام  که پورپیرار به چه دلیلی و به مدد  شـاه به وضوح در وسـط عكس مشـخص اسـت. این 
که این عكس »آشكارا« دو نیمۀ بی ارتباط است، مشخص نیست و فقط  فن، تشخیص داده 
کتاب،  حاصـل اسـتفاده از عكـس بی کیفیـت اسـت. اصـرار او بـر اسـتفاده از عكس هـای ایـن 
که اصل  کـه او هیچ اطالعی از عكاسـی دورۀ قاجار نداشـته و نمی دانسـته  بـه ایـن خاطـر بـوده 
کـه او می نویسـد »در عكـس هیـچ اثـری از  ایـن عكس هـا موجودنـد. حیرت انگیزتـر ایـن اسـت 
که چرا پورپیرار این عمارت را »مهمان خانه«  همان مهمانخانۀ قبلی نیست«! من متوجه نشدم 
که بگوید نوشـتۀ ذیل عكس جعلی اسـت،  کـرده. در ایـن جـا ظاهـرًا قصدش این اسـت  فـرض 
گویی ایشان معنای »عمارت« و سخن ناصرالدین  چون عمارت اسپاال در عكس وجود ندارد! 
شـاه را هم نمی داند و ناصرالدین شـاه باید همه جا یک خانه با خودش می برده و در عكس 
می گذاشته، تا پورپیرار راضی شود! همچنین پورپیرار احتماًال می خواهد بگوید »چرا توصیف 
دو تصویر دربارۀ شـكار اسـت، اما دو صحنۀ مختلف را نشـان می دهد؟«. پاسـخ سـاده اسـت. 
گرفته ام«، بل می گوید »مربوط به زمانی  ناصرالدین شاه نمی گوید »این عكس را در حال شكار 
کـه اسـپاال یـا اسـپاوا1 مكانی در شـرق  کـه بـرای شـكار بـه اسـپاال رفتـه بـودم«. توضیـح ایـن  اسـت 
که در آن زمان متعلق به خانواده سلطنتی روسیه بود و  دارای یک عمارت  لهستان امروز است 

.(Figes, 1998: 30; Massie & Massie, 1975, 100) کلبـه شـكار اسـت یـا 
این جا هتل نیسـت و پورپیرار زحمت خواندن سـفرنامه یا منابع دیگر را به خود نداده و طبق 
کـه الجـرم بـه غـرق می انجامـد. ایـن از همـان نشـانه های  معمـول بـه درون تاریـخ پریـده اسـت 
کیفیتی از ایـن امارت در  کردیم. عكس هـای فراوان و با کـه پیش تر اشـاره  گاه کننـده ای اسـت  آ
گفتار ناصرالدین شاه و حضور او  که بر صدق  که در ادامه چند مورد را می آوریم  دست است 

گواهـی می دهد.  در اروپـا 

1. Spała 
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کلبه شكار اسپاال. 1894-1892  تصویر 37. خانواده سلطنتی روسیه در ورودی 
 )https://www.romanovempire.org ،آرشیو امپراتوری رومانف(

کتابخانه اسناد و کتاب های  تصویر 38. نیكالی دوم، امپراتور روسیه، و خانواده، در اسپاال )آلبوم شماره 2 از 
 (https://collections.library.yale.edu/catalog/2) ،کمیاب باینیكی1 دانشگاه ییل

1. Beinecke Rare Book & Manuscript Library 
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گرفته اسـت و پورپیرار نمی دانسـته  که ناصرالدین شـاه در آن عكس  این همان عمارتی اسـت 
کـه ایـن عمـارت واقعـًا وجـود دارد و بـه همیـن شـكل اسـت و جعلـی هـم اتفـاق نیفتـاده. او در 
که بـه عكس های دیگر  کافـی دیـده و الزم ندیده  ایـن بخـش، ظاهـرًا همیـن بررسـی نادرسـت را 

کتـاب بپـردازد.  ناصرالدیـن شـاه در آن 
کـه در این مقاله  کـه حتـی عكس هایـی  نگارنـده دو مـورد دیگـر را نیـز مـی آورد و تذکـر می دهـد 
کیفیـت آن هـا پاییـن آمـده اسـت.  کوچـک شـده و  آمـده، بـه مالحظـۀ انـدازۀ محـدود صفحـه، 
کز نگه داری  ، به مرا عالقه مندان می توانند برای دیدن اصل این عكس ها و عكس های بیش تر
کدام از این عكس ها، سندی است برای ماجرای مسافرت ناصرالدین  کنند. هر  آن ها مراجعه 

شـاه به اروپا. 

. مراسم نظامی برای ورود شاه   تصویر 39. ناصرالدین شاه در ورشو
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران(  )مجموعه 
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. مراسم نظامی برای ورود شاه  تصویر 40. ناصرالدین شاه در ورشو
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران(  )مجموعه 

که پورپیرار درباره اش نوشته است:  در ادامه، تصویر زیر را می بینیم 

که بـاز هم دو  »عكـس بعـد، شـاهكار بی بدیلـی از چشـم بندی و جفر و جادوگری اسـت 
، احتماًال از عهدۀ  نیمۀ نامرتبط به هم دارد. پیدا کردن شاه قجر در میان این همه خرده ریز
کار رفتـه در موضوع پخش و جهت نور و سـایه و نیز عبور نـور از  ملیجـک برآیـد. ترفنـد بـه 
کرکره ای، برحسب عكس باورنكردنی است« )همان: 23-22(  میان احتماًال یک پردۀ 

تصویر 41 
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که سرانجام، باعث غلبۀ توهم »جعل«  آن چه خواندید، عاقبت روش تحقیق غیرعلمی است 
که پورپیرار حتی امور عادی را نیز چشم بندی و جعل بداند؛ تا جایی  شده و باعث می گردد 
که حتی نور و سـایه  که یک جاعل چنان مهارتی داشـته  که چنین تصور عجیبی داشـته باشـد 
که پورپیرار به عنوان »یهود« در  را نیز در عكس باال، از هیچ پدید آورده است! آیا این خدایان 
که نتوانند نظیر همین جعل را در سـایر موارد تكرار  ذهن خود پرورده، باید چنان عاجز باشـند 
کارهای این خدایان تشخیص  که جعل را در  کنند؟ در آن صورت، آیا اصًال پورپیرار قادر بوده 
که نگارنده  دهد؟ و به راستی آیا اصًال چنان افراد مافوق بشری، سزاوار پرستش نیستند؟! این 
که توهم توطئه باعث تخریب ذهن و روان انسان می شود و او را متوهم و از واقعیت  اصرار دارد 
جـدا می کنـد، بـه همیـن دلیل اسـت. باورمنـد به تئوری توطئـه، قائل به وجود توطئه گرانی اسـت 
کـه تصور می کند  کـم از خدایـان نیسـتند؛ امـا بـا ایـن وجود، آن هـا را چنان احمـق می پندارد  کـه 
کـس نتوانسـته آن هـا را تشـخیص دهـد، اال خـودش!  کـه هیـچ  جعل هایـی چنـان ناشـیانه دارنـد 
که پورپیرار معتقد بود این جاعالن، پاسارگاد را ساخته و از همان جعل خودشان عكس  چنان 

کرده اند!1  کتاب ها منتشـر  گرفته و در 
که به  که هدفش تحقیق علمی باشد. او تالش دارد  ، به نظر نمی رسد  برخالف ادعای پورپیرار
هر شكل ممكن فقط تاریخ را بی اعتبار کند و به مخاطبش بباوراند که تاریخ جعلی است. برای 
که برای مقصودش به عكسـی نیاز  گاهی  رسـیدن به این مقصود، از هر روشـی اسـتفاده می کند. 
کیفیت زیادی ندارد، اصالت آن  که عكس  دارد، اصوًال زیاد با آن درگیر نمی شود و باوجود این 
که عكسی مثًال نشان از »شاه بودن« ناصرالدین شاه باشد، او تالش  را قبول می کند؛ اما هنگامی 
که »ناصرالدین شـاهی وجود  کند  دارد به هر صورت ممكن، آن را جعلی بخواند تا بتواند ادعا 
که جاعالن برای تاریخ سازی از او عكس می گرفته اند«! در این  کتور بوده  نداشته و فقط یک آ
اوقـات، هماننـد مـورد بـاال، قافیه تنگ می آید و ما شـاهد بیهوده گویی و لفاظی پورپیرار هسـتیم. 
که شـاهد هسـتید، با یک عكس طبیعی  کیفیت عكس را در زیر می بینید و همچنان  نسـخۀ با
گرفته شـده اسـت. نگارنده واقعًا نمی داند چرا باید به یک  گلسـتان  کاخ  که در  مواجه هسـتیم 

1. این مطلب نیز که در کتاب ساسانیان پورپیرار عنوان شده، کامًا نادرست و پر از اشتباهات تأسف آور 
است. ر.ک پورپیرار، 1384: 377-281. 
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گرفته شده و طبعًا باید شاهد تابش نور به داخل اتاق باشد،  که در مقابل پنجره  عكس طبیعی 
کند، دیگر  کاری  گر جاعلـی واقعًا بتواند چنیـن  چنیـن ایـرادات بنـی اسـرائیلی عجیبی بگیـرد. ا
گرفتـن دارد؟! او خـودش یک دوربین عكاسـی  اصـًال چـه نیـازی بـه دوربیـن عكاسـی و عكـس 
کنـد! در ایـن صورت،  تـش را به عكس تبدیل  کـه می توانـد بـه جـای نقاشـی، تمـام تخیال اسـت 
کـرد؟!  کجـای دنیـا اسـتناد  باوجـود چنیـن افـرادی، آیـا اصـًال می تـوان بـه هیـچ عكسـی در هیـچ 
که عكس ها واقعی اند یا این »دوربین های عكاسی زنده« آن ها را ساخته اند؟!  چگونه بفهمیم 
گرفتـه اسـت و نسـخۀ بسـیار خوبـی از آن در   ، عكـس فـوق را آنتـوان سـوروگین، عـكاس مشـهور
که در زیر می بینید. ناصرالدین شاه در  مجموعه اسـمیت1 مؤسسـه اسمیتسـونیان2 موجود اسـت 
کامًال مشـخص بوده و به نظر من نیز چنان نوشـته ها و تشـخیص هایی تنها به مدد  این عكس 
چشم بندی و رمل و اسطرالب پورپیراری ممكن است. در هر صورت، ما در این جا نیز شاهد 

دلیلی بر جعلی بودن عكس نیسـتیم و مدعای پورپیرار باطل اسـت و علیه او عمل می کند. 

تصویر 42. ناصرالدین شاه و همراهان در تار سالم
 )https://collections.si.edu ،مجموعه اسمیت مؤسسه اسمیتسونیان(

1. Smith, Myron Bement 
2. Smithsonian Institution 
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در توضیح عكس نوشته شده است: 

»این عكس، اتاق تخت یا تاالر سالم را نشان می دهد ... ناصرالدین شاه را در جمع 
کـه شـبیه  کـه در حـال بررسـی چیزهایـی اسـت  خادمـان دربـارش بـه تصویـر می کشـد 
گران بهای خزانه به نظر می رسـند« )مجموعه اسـمیت مؤسسـه  اشـیای جواهرنشـان و 

 .)https://collections.si.edu اسمیتسـونیان، 

که این بررسی وسایل، عكس دیگری نیز در همان تاالر دارد.  پورپیرار از این هم مطلع نبوده 

 )https://collections.si.edu ،تصویر 43. )مجموعه اسمیت مؤسسه اسمیتسونیان

در توضیح ذیل این عكس آمده است: 

گلستان را به تصویر می کشد ... جعبه ها و  کاخ  »این عكس اتاق تخت یا تاالر سالم 
که برای مشاهده  کار می رود  پنبه موجود در آن ها برای محافظت از اشیای قیمتی به 
به حضور ناصرالدین شاه آورده شده است« )مجموعه اسمیت مؤسسه اسمیتسونیان، 

 )https://collections.si.edu
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کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در  سپس پورپیرار دوباره به سراغ یک عكس دیگر از 
سفر سوم فرنگستان می رود تا آن را نیز از برچسب جعل بی نصیب نكند. 

تصویر 44 

او برای این عكس می نویسد: 

کنار  کـه قالبـی بودن آن با نظری به سـایه های اشـخاص و اشـیای  »ایـن عكـس را هـم 
کـه بـاز هـم تقریـر شـاه قجـر اسـت، در  آب تأییـد می شـود، بنـا بـر مندرجـات ذیـل آن، 
گرفته اند. در ذیل این عكس هم، درسـت  پارکی متعلق به شـاهزاده خانمی لهسـتانی 
ماننـد آن دیگـران، بـه تقریـر ناصرالدیـن شـاه نوشـته اند: »در پـارک شـاهزاده خانـم 
کـورک و امیـرال پاپـف هـم ایسـتاده اند، انداخته شـده سـفر   . لهسـتانی اسـت در ورشـو
سـیم فرنگسـتان، اودییـل 1306.« بدیـن ترتیـب مجموعـه اسـناد تصویـری و تفریحـی 
کند، بـه پایان می رسـد، با این  کـه می بایـد سـفر سـوم ناصرالدیـن شـاه را تأیید  موجـود 
، همیـن دو سـه عكـس قالبـی را هـم نـدارد« )همان:  کـه سـفر اول و دوم شـاه قجـر قیـد 

 .)24-23

ما هم می توانیم بگوییم که »بدین ترتیب مجموعه اسناد تصویری و تفریحی موجود که می باید 
کند، به پایان می رسـد« و ما تا این  مدعاهای پورپیرار را دربارۀ سـفرهای ناصرالدین شـاه تأیید 
که مورد باال  که حتی یكی از بررسی های پورپیرار درست نبود، و در ادامه می بینیم  جا دانستیم 
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نیز چنین است. در این صورت، باید متن او را به این صورت درآورد: 

بـه عنـوان فـوق   ، از تشـخیص های مـن، یعنـی پورپیـرار کـدام  »بدیـن ترتیـب، هیـچ 
تخصـص عكاسـی درسـت نبـود، و چـون این بررسـی همه نادرسـت و عاجـز از آوردن 
که نه  حتـی یـک دلیـل صحیـح برای جعلـی بودن عكس ها بـود، نتیجه این می شـود 
تنهـا تمـام بحث هـای مـن و حواشـی آن هـا نادرسـت و تخیلی اسـت، بـل اصوًال منطق 
کار نبـوده، پـس جاعلـی هـم  گـر جعلـی در  و روش بررسـی های مـن نادرسـت اسـت. ا
گر »حكم«های من اشـتباه اسـت، پس »مفروضات« و »اسـتدالل« من  وجود ندارد و ا
کم اطالعی های فاحشی، خود  نادرست بوده است. عالوه بر این، چنین اشتباهات و 
مرا از مقام یک مورخ صاحب صالحیت برای بررسی تاریخ خلع می کند. من اطالع 
کافی از تاریخ و عكس های دورۀ قاجار نداشته ام و هیچ اشاره ای هم به عكس های 
کـه چنـد  سـفر اول و دوم ناصرالدیـن شـاه بـه فرنـگ نكـرده و اساسـًا متوجـه نبـوده ام 
کالسـكه در قلعـه وینـزور نشـان می دهـد، مربـوط به  کـه ناصرالدیـن شـاه را در  عكسـی 
کارنامه ای، حتی در سطح  سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگ است. بنابراین با چنین 

یـک ناظـر عـادی سـالم نیز نخواهم بود، چه رسـد به یـک مورخ«. 

کـه نسـخۀ بهتـری از ایـن عكـس در مجموعـۀ  . اوًال بایـد بگوییـم  امـا بپردازیـم بـه مدعـای اخیـر
کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه تهـران موجـود اسـت و در زیـر ارائـه شـده اسـت.

کـه  کـه جزئیـات بیش تـری نشـان دهـد؛ امـا همچنـان  کیفیت تـر را نیافتـم   متأسـفانه نسـخۀ با
می بینیـد، هماننـد مـوارد پیشـین، یـک عكـس سـالم اسـت و همچنیـن تفـاوت آن بـا عكـس 

اسـت:  مشـخص  پورپیـرار  مورداسـتفادۀ  بی کیفیـت 



: نقدی بر یک افسانۀ ده ساله  / 169 ناصر پورپیرار و ناصرالدین شاه قاجار

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران(  تصویر 45. ناصرالدین شاه در پارک ویالنف )مجموعه 

کدام اشیای  کنار آب« مشخص نیست.  ثانیًا منظور پورپیرار از »سایه های اشخاص و اشیای 
کنار آب هستند.  کنار آب وجود ندارد! فقط درختچه های  که شیئی در  کنار آب؟! در این جا 
کدام سـایه صحبـت می کند!  سـایه ای هـم در ایـن قسـمت تصویـر نیسـت و معلـوم نیسـت او از 
که سـایۀ این اشـخاص را در داخل آب ببیند. این ممكن نیسـت؛ زیرا زاویۀ  شـاید توقع داشـته 
دوربین و وجود درختچه ها مانع دیدن سـایه در درون آب می شـود و زاویۀ تابش نور نیز چنان 
که سایۀ اشخاص را در سمت راست و درون آب بیندازد. تنها یک نوع سایه در عكس  نیست 
کـه آن هـم مربـوط بـه آن دو درخـت در سـمت راسـت اسـت و آن نیـز انعـكاس  دیـده می شـود 
کـه بتوانـد سـایۀ  درختـان اسـت، نـه سـایه. حـال پورپیـرار چگونـه جهـت نـور را تشـخیص داده 
گر جهت تابش نور در سـمت چپ باشـد، دیگر اصًال  کنار آب را ببیند؟! وانگهی ا اشـخاص 
گیاه سمت چپ، بر همه چیز سایه  سایه ای ایجاد نمی شود؛ زیرا آن درختان یا دیوار پوشیده از 
انداختـه و سـایه دیگـری دیـده نخواهـد شـد. آن چـه نگارنـده »فقط بـا توجه به خـود عكس«1 
گرفته شده است و  که این عكس احتماًال یا در هوای ابری  می تواند تشخیص دهد، این است 

ح و توصیف آن و  1. یعنـی فقـط بـا نـگاه کـردن بـه خـود این عكس سیاه وسـفید، بـدون در نظر گرفتن شـر
یـا سـخنان ناصرالدیـن شـاه. همـان کاری کـه پورپیـرار می کنـد و می خواهـد تمـام اطالعات را فقـط از خود 

عكـس به دسـت آورد. 
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که جز انعكاس تصویر  یا زاویۀ تابش نور در سـمت چپ تصویر اسـت. دلیلش هم این اسـت 
آن درخت بزرگ سمت راست در آب، اشیای دیگر سایۀ چندان محسوس و واضحی ندارند. 
بـه خاطـر درک بهتـر موضـوع، بایـد توضیحـی دربـارۀ مـكان ایـن عكـس بیـاورم و عكس هـای 
گرفته، مجموعه ای اسـت  که ناصرالدین شـاه این عكس را  جدیدی از آن نشـان دهم. جایی 

کشـور لهسـتان )رضوانی و قاضی هـا، 1368: 170(.  بـه نـام عمـارت و پارک ویالنف1 در 
که به سبک زیبایی طراحی شده است و نهرهایی در  این جا یک عمارت و پارک وجود دارد 
آن وجـود دارد. چنـد عكـس امـروزی و جدید از مكان هایی شـبیه به منظرۀ عكس ناصرالدین 
که چـرا عكس فوق چنین اسـت و  شـاه ارائـه می کنـم2 تـا بهتـر بتوانیـم سـایه ها را ببینیـم و بدانیم 
که  گرفته اند. البته دقت داشـته باشـید  ناصرالدین شـاه و همراهانش چرا در آن قسـمت عكس 
گذشـته  نمی توانیم عینًا همان تصویر باال را ببینیم؛ زیرا بیش از 130 سـال از تاریخ عكس فوق 

اسـت و طبیعت الزامًا به همان شـكل نمی ماند. قصد نگارنده تنها توجه به سـایه ها اسـت. 

کاخ شاه ژان سوم در ویالنف، گ موزه  تصویر 46. پارک ویالنف )وبال
 )https://wiescizparku.wordpress.com/page/6 (

1. Wilanów 
2. تهیـه ایـن عكس هـا از همیـن زاویـه در مراجع رسـمی چندان امكان پذیر نیسـت، و نگارنـده نیز امكان 
گ وابسـته بـه سـایت »مـوزه کاخ شـاه  حضـور در آن صحنـه و گرفتـن عكـس را نـدارد. عكـس اول از وبـال
ژان سوم در ویالنف« )https://www.wilanow-palac.pl/palac_i_park( برداشته شده و برای تهیه 
سـایر عكس ها از جسـت وجوی تصاویر گوگل در وب سـایت های مختلف اسـتفاده شـده اسـت. البته به 
این دلیل که امكان جست وجو و صحت سنجی این عكس ها و یافتن نمونه های مشابه برای هر کسی 

ممكن اسـت، می توان به آن اسـتناد کرد. 
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تصویر 47. تصاویری از پارک ویالنف 

گرفته شـده اند.  ایـن عكس هـا در فصـول مختلـف، در هوای ابری و آفتابی و سـاعات متفاوت 
کـه  کـه می بینیـد، نمی تـوان فقـط از روی انعـكاس درختـان در آب، تشـخیص داد  همچنـان 

گرفته شـده اسـت.  عكـس در چـه هوایـی و در چـه سـاعتی 
زیـرا انعـكاس درختـان در آب، در همـه حـال، چـه در سـاعات ابری و چه در سـاعات آفتابی، 
گاهی از سـمت راسـت  کنار رودخانه،  گاهی جهت تابش نور در  که  دیده می شـود؛ در حالی 
گر افـرادی در آن  . وقتی سـمت چپ سـایه باشـد، ا گاهـی جهـات دیگر گاهـی چـپ و  اسـت و 
که ناصرالدین شاه و همراهانش در آن جا  قسمت بایستند، سایه ای نخواهند داشت. دلیل این 
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گرفته اند، به خاطر همین سایه بوده؛ زیرا آن قسمت به خاطر درختان بلندش سایه ای  عكس 
که  که در عكسـی چنان بی کیفیت  کدام انسـان سـالم و عاقلی توقع دارد  فراهم داشـته اسـت. 
، وجـود یا عدم موانع  کـرده، آن هـم بـدون دانسـتن وضع هـوا، جهت تابش نور پورپیـرار اسـتفاده 
که  کجا فهمیده  دیگر و دیدن تمام منظره، بتوان سایۀ اشخاص را تشخیص داد؟! پورپیرار از 
گرفته شـده و آیا هوا آفتابی اسـت یا ابری و نیمه ابری، یا مثًال  این عكس در چه سـاعتی از روز 
کـه ناصرالدین  مانعـی، مثـل درختـان بلنـد، بـرای تابـش نور و ایجاد سـایه وجود نـدارد؟ جایی 
گرفتن، به جای  که او برای عكس  شاه رفته، یک پارک بوده است. آیا باید توقع داشته باشیم 
کدام از این مسـائل نمی پردازد  سـایۀ درختان پارک، زیر نور آفتاب بایسـتد؟! پورپیرار به هیچ 
کافی  کیفیت عكس و اطالعات ما برای بررسی این عكس  که نشان دادیم، چون  و همچنان 
گفتـه، بـه عنوان دلیل شـناخته نمی شـود؛ لذا برای جعلـی خواندن آن  نیسـت، آن چـه پورپیـرار 

کافی نیسـت و داللت بر جعل عكس نمی کند. 
کـه بـا ایـن حدس هـای مبهـم،  مـا بـا یـک عكـس معمولـی مواجـه هسـتیم و دلیلـی وجـود نـدارد 
قاطعانـه بـه آن برچسـب جعـل بزنیـم. در ایـن جـا مطلـب دیگـری نیـز مشـخص می شـود. ایـن 
کـه پورپیـرار اصـًال ایـن قسـمت از سـفرنامه ناصرالدیـن شـاه را نخوانـده و اصـًال اطالعـی هـم از 
که وضع هـوا و جهت تابش نـور و وجود آب  مـكان پـارک ویالنـف نداشـته و هرگـز مطلـع نبـوده 
که هنر  گفت  و انعـكاس، چـه تأثیـری بـر عكـس دارد. روش او بسـیار خام اسـت؛ اما واقعـًا باید 
فاخـر »اسـتخراج همـه چیـز از درون عكس هـای بی کیفیـت و مبهـم« تنهـا در انحصـار پورپیـرار 
کیفیت تر دوم نیز قادر به اظهارنظر دقیق نیست،  است و بس. نگارنده حتی از درون عكس با

کـه پورپیرار آورده اسـت.  چـه رسـد به عكسـی 
کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه  که در  در انتهای این بخش، این مطلب را هم بیفزایم 
که پورپیرار به آن ها اشـاره نكرده اسـت.  در سـفر سـوم فرنگسـتان چند عكس دیگر هم هسـت 
تكلیـف آن هـا نیـز هماننـد عكس هـای دیگـر اسـت؛ یعنـی نسـخۀ اصـل آن هـا موجـود اسـت و 
کار نیسـت. تـازه ایـن عكس هـا، تمـام عكس هـای مسـافرت ناصرالدیـن شـاه بـه  جعلـی هـم در 
کـه برعكس تصور  فرنـگ نیسـت و عكس هـای دیگـری نیـز موجـود اسـت. نتیجه این می شـود 
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گر  که آن ها را تأیید می کند. ا ، سفرهای ناصرالدین شاه، عكس های سالم زیادی دارد  پورپیرار
کـرد؛ اما وقتی مثـًال در همین  کـم می بـود، می شـد به سـخن پورپیـرار اندک اعتنایی  ایـن تعـداد 
حضور او در لهسـتان، به قول معروف، در هر قدم عكس انداخته اند، دیگر تصور جعل بسـیار 
کـه بنـا به منطق، تأیید حضـور ناصرالدین شـاه در اروپا، تنها و  بی معناسـت. ایـن را نیـز بیفزایـم 
که »ناصرالدین  گفتن این  که رد چنین مطلبی و  تنها نیازمند یک عكس سالم است؛ در حالی 

شـاه به اروپا نرفته«، نیازمند رد تمام این عكس هاسـت.1 
کـه در ایـن جـا تـازه قضیـه عكـس ایـن اسـت؛ یعنـی مـا عكس هـای زیـادی از حضـور  حـال آن 
که دیدیم، پورپیرار حتی از نمایش جعلی بودن یكی  ناصرالدیـن شـاه در اروپـا داریـم و چنـان 

از آن هـا نیـز ناتوان بوده اسـت. 
، مطلب خود را چنین ادامه می دهد:  وی سپس در »مقدمه بیست وسه«، با ارائه دو عكس زیر

گرچه شـاه  »ایـن صحنـه ای اسـت از حضـور ناصرالدیـن شـاه در سـالن اپـرای لندن و 
قجـر در میـان لـژ مهمانـان دربـار دیـده نمی شـود، اما به هـر حال جای این سـؤال را باز 
گرافیست ها و نه دوربین عكاسی ارائه  که چرا این صحنه را از مداد رسامی  می گذارد 
که در سال 1889 عكاسی در روابط اجتماعی عادی و غیررسمی  می دهند. حال آن 
گسـترده ای داشـته اسـت. چهرۀ واریختۀ بعد را هم نشانۀ دیگری از  هم، فضا و رسـوخ 
کدام علت باز هم به جای عكس،  گرفته و نمی دانیم به  حضور شاه شهید در لندن 
که اخبار را به صورت  گر این هفته نامه لندنی،  که ا به رسامی پناه برده اند؟ این سئوال 
مصور ارائه می داد، برای نمایش سـیمای شـاه از امكانات عكاسـی سـود نبرده، پاسخ 

که: شـاه ایران هرگز در لندن نبوده اسـت« )همان: 28(.  سـاده و اولیه ای دارد 

1. بـرای تائیـد ادعـای وجـود چیـزی، ارائـه فقـط یـک مـورد از آن کفایـت می کنـد؛ امـا تأییـد ادعـای وجـود 
گر کسـی بگوید »در اتاق سـوزن  نداشـتن  آن، دشـوار اسـت و باید همۀ موارد مدعی وجود را رد کرد. مثًا ا
گـر بگوید »در اتاق هیچ سـوزنی  هسـت«، بـرای تائیـد حرفـش تنهـا نیازمند نمایش یک سـوزن اسـت؛ اما ا
گر چیزی مانند سـوزن یافت، نشـان دهد که سـوزن  وجـود نـدارد«، بایـد تمـام اتـاق را کامـًا بگردد و حتی ا

گـر حتی یک سـوزن بیابد، مدعایـش مـردود خواهد بود.  نیسـت؛ تـا مدعایـش تأییـد شـود. ا
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تصویر 49 



: نقدی بر یک افسانۀ ده ساله  / 175 ناصر پورپیرار و ناصرالدین شاه قاجار

کـه  کـه ناصرالدیـن شـاه در لنـدن حضـور داشـته و همـان چیـزی  کـه قبـًال نشـان دادیـم  اول ایـن 
پورپیـرار نشـانۀ جعـل خوانـده بـود، صحـت عكـس ناصرالدیـن شـاه و شـاهزاده لئوپلد را نشـان 
که در رسـامی باال  مـی داد؛ بنابرایـن دیگـر چنیـن بهانه هایـی، محلـی از اعـراب نـدارد. دوم ایـن 
کامًال در وسـط عكس دیده می شـود و معلوم نیسـت پورپیرار به  نیـز عكـس شـاه بـا لبـاس تیـره، 
کـه می گویـد »شـاه قجـر در میان لـژ مهمانان دربـار دیده نمی شـود«!  چـه چیـزی معتـرض اسـت 
کم اطالعی پورپیرار آشـنا می سـازد. وقتی محققی  اما مطلب سـوم، ما را با یكی دیگر از شـواهد 
گرافیست ها و نه دوربین  که »چرا این صحنه را از مداد رسامی  می خواهد چنین سؤالی بپرسد 
کـه ابتـدا یـک تحقیـق انجـام دهـد و مقالـه ای  عكاسـی ارائـه می دهنـد«، الزمـه اش ایـن اسـت 
که تصویر ناصرالدین شـاه را به شـكل رسـامی چاپ  که نشـریه ای  بنویسـد و در آن نشـان دهد 
کرده و فقط برای ناصرالدین شاه استثنا قائل شده است و  کرده، »همه جا« از عكس استفاده 

کـه »چـرا برای ناصرالدین شـاه از عكس اسـتفاده نكرده اسـت؟«.  کنـد  بعـد تعجـب 
که جا را برای جواب های ممكن باز بگذاریم  ، حكم عقل و علم این است  در این حالت نیز
کنیم. در این جا شـاهد رعایت هیچ  گردآوری شـواهد، »بهترین پاسـخ ممكن« را انتخاب  و با 
کـه اصـًال منبـع تصویـر را معرفـی  گذشـته از آن  کـدام از ایـن مـوارد از سـوی پورپیـرار نیسـتیم. او  
کـه حتـی نـام نشـریه را بدانـد و سـبک و تاریخچـه و نمونه هایـی از آن را  نمی کنـد، بـدون آن 
بیـاورد، بالفاصلـه همیـن رسـامی ها را دسـتاویز قـرار داده و بـاز همـه را متهـم به جعـل می کند! به 
کرده،  که آن نشریه از رسامی استفاده  که شاید دلیلی داشته  کند  که مطلب را بررسی  جای آن 
کاری  که »شاه ایران هرگز در لندن نبوده است«! چنین  بالفاصله نتیجۀ دلخواه خود را می گیرد 
کردن یک نتیجۀ خاص به ذهن  را »تحقیق علمی« نمی گویند و بیش تر به دستاویزی برای فرو 

مخاطـب عامـی و از همـه جا بی خبر می ماند. 
گرافیـک«1 اسـت و تصویـر دوم از نشـریه »اخبـار مصـور لنـدن«2.  بـاری تصویـر اول از نشـریه »
که دو نشـریه مذکور اساسـًا در آن تاریخ، از عكس اسـتفاده  در بررسـی نگارنده مشـخص شـد 

کار آن هـا اسـتفاده از رسـامی بـوده اسـت؛ لـذا ایـراد پورپیـرار وارد نیسـت.  نمی کردنـد و روش 

1. The Graphic
2. The Illustrated London News
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کرده انـد، پس اخبارشـان جعلی  گـر بگوییـم »چـون آن هـا بـه جـای عكس از رسـامی اسـتفاده  ا
است«، باید تمام اخبار انگلستان و جهان و تمام شخصیت های تاریخی اروپا را در صدها و 

هزاران نسـخۀ این نشـریات، مجعول بدانیم! 
که در سـال 1873 منتشرشـده، به عنوان نمونه  گرافیک را  به عنوان نمونه، دو صفحه از نشـریه 
کدام از این دو تصویر ربطی به ایران ندارد. در ذیل تصویر اول، مربوط به 11  ارائه می کنم. هیچ 
کتبر 1873، آمده است: »دیدار شاه ویكتور امانوئل از برلین، معرفی مقامات دولتی به پادشاه  ا

کاخ«:  هنگام ورودش به 

کتبر 1873، از دیدار شاه ویكتور امانوئل از برلین  گرافیک در تاریخ 11 ا تصویر 50. تصویر نشریه 
 )https://www.newspapers.com ، )آرشیو نیوزپیپرز
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که مربوط به 13 دسامبر 1873 است، نوشته شده: »تاالر سنای ایاالت  در ذیل تصویر دوم هم 
متحده، با پرتره برخی از اعضا«: 

گرافیک در تاریخ 13 دسامبر 1873، سنای آمریكا  تصویر 51. تصویر نشریه 
 )https://www.newspapers.com ، )آرشیو نیوزپیپرز

این ها همه در همان سال سفر ناصرالدین شاه به اروپا و بعد از اختراع عكاسی منتشرشده اند و 
مشتی از خروار رسامی های این نشریه اند. آیا باید بگوییم که شاه ویكتور امانوئل ایتالیایی وجود 
نداشته و به آلمان نرفته، و همچنین سنای آمریكا و ساختمان آن و اعضایش همگی قالبی اند و 
وجود نداشته اند؛ چون به جای عكس، رسامی شان در این نشریه چاپ شده و پورپیرار چنان 
گاهی عینًا از  که بدانیم رسامی ها  کرده است؟!  جالب آن است  روش نادرست و بی مبنایی ارائه 
که عكس چاپ  روی عكس انجام می شده است و این خود نمایانگر روش این نشریات بوده 
که پورپیرار با آوردن  ، »چهرۀ واریختۀ« ناصرالدین شاه  نمی کرده اند. مثًال همان به قول پورپیرار

کند، عینًا از روی عكس او رسم شده است. این صفت می خواهد آن را مجعول قلمداد 
 1» کرنلیوس شارِوشـتر کـه ظاهـرًا توسـط عكاسـی به نـام »یولیـوس   ایـن عكـس را در زیـر می بینیـد 

1. Julius Cornelius Schaarwächter (1847-1904) 
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گرفته شـده اسـت.1 

تصویر 52. پرتره ناصرالدین شاه 
 )https://www.gettyimages.ae ، گتی ایمیجز )مجموعه اولشتاین بیلد2 در سایت 

کپی وفادارانه و برابر با اصل مواجه هستیم و این حاوی چهار  ما در آن نشریه، در واقع، با یک 
، ایـن عكس ها جعلـی و خیالی نیسـتند و از  کـه برخـالف تصـور پورپیـرار نكتـه اسـت: اول ایـن 
که امانت و دقت رسام و نشریه  روی تخیل و بدون ما به ازای خارجی رسم نشده اند؛ دوم این 
که این نشریات، تصاویر را به صورت رسامی چاپ می کرده اند، نه  را نشان می دهد؛ سوم این 

1. توضیحات ذیل عكس: 
https://www.gettyimages.ae/detail/news-photo/nasir-ad-din-1831-1896-schah-von-
persien-1848-1896-news-photo/541534725
2. https://www.ullsteinbild.de 
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که این رسامی ها درست به اندازۀ عكس  عكس؛ دلیلش هم نبود عكس نیست. و چهارم این 
معتبرند. این مطلب با دیدن رسامی ها و نقاشی های بیش تری از ناصرالدین شاه و دیگر افراد 
که عكس های معادل آن ها را نیز در دسـت داریم، به شـدت  حكومت ایران در این نشـریات 
که »شـاه ایران هرگز در لندن نبوده اسـت« فقط می تواند  تقویت می شـود. بنابراین ادعای این 
که در این حوزه بی اطالع است و حتی یک ثانیه هم برای تحقیق در این  کسی صادر شود  از 
کـه نه روش تحقیق علمی را می داند،  کارش نشـان می دهد  بـاره وقـت صـرف نكـرده و با همین 

نه منطق را، و نه صالحیت نظر دادن در این حوزه را دارد. 
استفاده از رسامی، دلیل بر جعل نیست. این روزنامه ها، نشریات معتبر و شناخته شده ای بوده 
کلی، اخبار بسیار زیادی  کنون نیز در دسترس است. به طور  و هستند و نسخه های آن ها هم ا
، در نشـریات اروپایـی و حتـی آمریكایـی بازتـاب داده  از ناصرالدیـن شـاه و ایـران دورۀ قاجـار
شـده اسـت و همیـن از اسـناد محكـم آن دوره اسـت. اخبـار اروپـا و دیگـر نقـاط جهـان نیـز بـه 
که مثًال ملكه ویكتوریا نیز وجود نداشـته، چون  همین شـكل منتشـر شـده اند. آیا باید بگوییم 
کرده اند؟! آیا پورپیرار به این توجه نكرده  در این نشریات، به جای عكس، رسامی او را منتشر 
کـه در معرض دید عمـوم بوده، مرتكب جعل شـد؟!  کـه چگونـه می تـوان در ایـن همـه نشـریات 
که در صفحۀ اول نشـریۀ  کیسـت  کسـی نمی پرسـیده »این چهرۀ ناصرالدین شـاه، متعلق به  آیا 

کرده اید؟«  مملكت چـاپ 
پورپیرار سپس در مورد دو تصویر زیر می نویسد: 

که هر دو رسـامی بعد را لحظۀ برخورد و معرفی ناصرالدین شـاه با  »عجیب این اسـت 
، نه ملكـه و نه ناصرالدین شـاه ریش  کـه در نمونۀ زیر گفته انـد. هرچنـد  ملكـه انگلیـس 
نتراشیده، اندک شباهتی به اصل خویش و الگوی نقاشی پیش ندارند و همراهان ملكه 
در رسامی زیر و با لباس غیررسمی گویا از ملكه و یا مهمان او تقاضای کمک دارند. این 
نقاشی های ناشیانه و باسمه ای، هر جست وجوگری را به این نتیجۀ واضح می رساند که 
سفرهای ناصرالدین شاه، واقعیت بیرونی نداشته و در مسیر اطالع رسانی و اخبار مربوط 

، 1394 الف: 30-29(.  به موضوع خود نبوده است« )پورپیرار
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تصویر 53 

تصویر 54 
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کرده  کار پورپیـرار در ایـن جـا هـم مشـخص اسـت. او باز هم از تصاویر بی کیفیت اسـتفاده  ایـراد 
است.1 متأسفانه مطابق معمول، منبع خود را نیز مشخص نمی کند که مخاطب بتواند ادعای او را 
کند. نگارنده به زحمت می تواند در ذیل تصویر دوم، تاریخ 28 ژوئن 1873 را ببیند و  پی گیری 
اصل تصویر را از سایت »آرشیو روزنامه بریتانیا«2 در این جا قرار می دهد. این سایت، تعداد بسیار 
کیفیت تصویر  زیادی از نسخه های روزنامه های بریتانیا را از قرن نوزدهم در خود دارد.3 نسخۀ با

اول را در زیر می بینید: 

تصویر 55. روزنامه The Graphic، به تاریخ 28 ژوئن 
 )https://www.britishnewspaperarchive.co.uk( 1873

1. چون هر دو تصویر باال درازای زیادی دارند، به مناسبت کاهش فضای مورداستفاده، آن ها را کوچک 
کرده و در کنار هم قرار دادم؛ اما اصل تصاویر در کتاب پورپیرار نیز کیفیت چندانی ندارند. 

2. The British Newspaper Archive 
3. https://www.britishnewspaperarchive.co.uk 
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قسمت مربوطه را نیز به شكل بزرگ شده، در تصویر زیر می بینید: 

تصویر 56 

تصویر 57 

که آن را بررسی می کنیم،  در سایت مربوطه می توانید آن را به شكل بزرگ تر هم ببینید. نكتۀ اول 
کثری به ایرادات پورپیرار ارائه می شود. آن چه  چندان مهم نیست و فقط به خاطر پاسخ حدا
گوش او نرفتـه و نمی تواند ریش  پورپیـرار بـه عنـوان »ریـش« برای شـاه تشـخیص داده، تـا باالی 
شـمرده شـود. ایـن مطلـب خصوصـًا بـا مقایسـۀ آن با مرد ریش دار در سـمت راسـت مشـخص تر 
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گـردن شـاه و حتـی زیـر  کنیـم، بایـد ایـن ریـش را روی  گـر آن را ریـش تصـور  می شـود. خصوصـًا ا
گـردن و چانـه خـود ملكـه و دو زن پشـت او را نیـز ریـش دار  کنیـم و حتـی  چشـم او نیـز تصـور 
که چهرۀ مردانه و تیره تر ناصرالدین شاه -ه شاید ته ریش اندکی هم  بدانیم! واقعیت این است 
داشـته، به همراه سـایه ها به این شـكل توسـط طراح ترسـیم شـده اسـت. پورپیرار چون از تصویر 
کم و شـبیه ریش به نظرش رسـیده اسـت. ثانیًا  کرده، این طرح به شـكل مترا بی کیفیتی اسـتفاده 
کنیم، باعث جعلی شدن رسامی نمی شود؛ زیرا ناصرالدین شاه  گر آن را ریش نیز تصور  حتی ا
الزامًا قرار نیست بدون ریش باشد. او خصوصًا در عكس های دوران جوانی ریش هم دارد، و 

گرفته اسـت. حتی به همان شـكل عكس رسـمی هم 
که نگارنده متوجه  این عكس مربوط به اولین سفر او به فرنگ است. اما نكتۀ دوم این است 
کـه پورپیـرار چگونـه »غیررسـمی بـودن لبـاس« همراهـان ملكـه و نیـز احسـاس »تقاضـای  نشـد 
که منظورش از »لباس رسـمی« چیسـت.  کمک« را تشـخیص داده اسـت، و معلوم هم نمی کند 
این هـا همـه از معجـزات اسـتفاده از عكـس بی کیفیـت و تخیـل بیـش از حـد اسـت. پورپیرار با 
که هرگز خود از یک آرشیو روزنامه و مجالت دیدن نكرده و حتی  کارش نشان می دهد  همین 
که برای نظر  که می دانسته و آن قدر ولنگار بوده  کز نداشته است؛ یا این  اطالعی نیز از این مرا
دادن در امـری بـا ایـن اهمیـت، خـود را موظـف به رجوع به هیچ آرشـیوی ندیده اسـت. چگونه 

کسـی می تواند مدعی »تأمل« در تاریخ و نگارش تاریخ صحیح باشـد؟!  چنین 
که رسامی برای مطبوعات عین صحنه را  کرده  که بگذریم، پورپیرار ظاهرًا تصور  از همۀ این ها 
کرده  نشان می دهد و رسام هم حتمًا در صحنه حضور داشته. چرا و به چه دلیلی چنین تصور 
که طراح، امكان حضور در صحنه را نداشـته  اسـت؟ چنین الزامی وجود ندارد. ممكن اسـت 
کند.  و یـک تصویـر را بـا ذهنیـت خـود از شـخصیت ها، فقط به منظور رسـاندن مطلـب ایجاد 
کار جعل است؟ مثًال در  گفته این  کسی  کار او را جعل بدانیم؟! چه  کدام دلیل باید  چرا و به 
که نشان دهد ملكه و ناصرالدین شاه با هم دیدار  مورد باال، ممكن است هدف فقط این باشد 
کـه همـۀ افـراد حاضـر در تصویـر و مـكان و خصوصیاتـش عینًا مطابق بـا واقع  کرده انـد، نـه ایـن 
که در محل حضور  که خود طراح مدعی شده باشد  باشد. این ادعا تنها وقتی قابل طرح است 
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که فقط  داشته و این طرح را کشیده است؛ زیرا طراحی نیازمند زمان است و مثل عكس نیست 
که ملكه و دیگران نمی توانسته اند مدتی همان  چند دقیقه از حضار زمان بگیرد. بدیهی است 
جا در حالت دست دادن، ثابت بایستند تا طراح بتواند آن ها را عینًا به تصویر بكشد. نگارنده 
کجا آورده و چرا باید  که پورپیرار این فرضیات و ذهنیات بی دلیل و سند را از  واقعًا نمی داند 
که  آن ها را مبنای قضاوت دربارۀ امور تاریخی قرار داد! این نیز یكی از اشكاالت روش اوست 
کرده، به قضاوت دربارۀ  کسی تأییدشان  کجا آمده و چه  که معلوم نیست از  همواره با ذهنیاتی 

همه چیز می پردازد. مورد باال فقط یک نمونه از این ذهنیت هاست. 
در نهایت می گوید »این نقاشـی های ناشـیانه و باسـمه ای، هر جسـت وجوگری را به این نتیجۀ 
که سـفرهای ناصرالدین شـاه واقعیت بیرونی نداشـته و در مسـیر اطالع رسانی  واضح می رسـاند 
که در این جا خود شایسـتۀ عنوان  و اخبـار مربـوط بـه موضـوع خود نبوده اسـت«! البته پورپیرار 
« نیسـت؛ زیرا هیچ جسـت وجویی در این باره انجام نداده و فقط چند تصویر  »جسـت وجوگر
کـرده اسـت؛ امـا نگارنـده می توانـد  گزینـش شـده را دسـتمایۀ نظریه پـردازی خویـش  دلخـواه و 
کـه بیـش از  کـه »پـس چـرا مـن بـه عنـوان یـک جسـت وجوگر  همیـن سـؤال را از پورپیـرار بپرسـد 
کـه نظـر شـما  گشـته ام، بـه چنـان نتیجه ای نرسـیده ام و اتفاقـًا فهمیـده ام  شـما ایـن روزنامه هـا را 
که »چگونه سـفرهای ناصرالدین شـاه واقعیت بیرونی نداشته و  نادرسـت اسـت؟« و مهم تر این 
کرات  در مسـیر اطالع رسـانی و اخبار مربوط به موضوع خود نبوده اسـت، وقتی این مطلب به 
در روزنامه های اروپایی آمده است؟!« پورپیرار چون به این آرشیوها دسترسی نداشته و به خود 
کـه ایـن دو نشـریه اتفاقـًا بـه شـكل ویژه بـه این مطلب  زحمـت تحقیـق هـم نـداده، نمی دانسـته 
پرداخته انـد و در چندیـن شـماره، سـفر ناصرالدیـن شـاه را بازتـاب داده انـد. عـالوه بـر این، چه 
چیـزی باالتـر از »انتشـار خبـر و تصویـر در صفحـۀ اول« می توانـد »اهمیـت موضـوع« و »جـاری 
کنـد؟ تنهـا معیـار بـرای ایـن نتیجه گیـری عجوالنـه و  بـودن« آن را بـرای یـک روزنامـه مشـخص 
که هر چیزی جز عكس، مجعول است  که او به غلط تصور می کند  غیرعلمی پورپیرار آن است 
که حتی در صـورت ارائۀ عكس نیز او  کـرد. البتـه بگذریم  و بـه راحتـی هـم می تـوان آن را جعـل 
که بتوان  بهانه هایی می گیرد و آن را جعلی می خواند. آیا با این روش اصًال چیزی باقی می ماند 
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گرفتن ژست علمی، می گفت »من  با آن تاریخ نوشت؟! بهتر نبود پورپیرار خیلی ساده و بدون 
دوسـت نـدارم ناصرالدیـن شـاه بـه اروپـا رفتـه باشـد، تا بتوانـم مدعی پوریم شـوم و ایـران را یک 

کرده اند؟«  کـه برایش تاریخ جعـل  کنم  سـرزمین خالـی از سـكنۀ بی حكومـت تصور 
کنون نكتۀ آخر که از روش های شناخته شدۀ پورپیرار است که متأسفانه بارها در نوشته هایش  و ا
کـرده اسـت. ایـن روش همـان »بـازی بـا زمـان« اسـت. پورپیـرار معمـوًال تصاویـر و  از آن اسـتفاده 
کـرده، و یـا بـا هـم مقایسـه می کنـد و  عكس هـای دلخواهـش را بـدون ذکـر منبـع و تاریـخ ردیـف 
سـپس نتیجـۀ دلخـواه خـود را می گیـرد و مخاطـب بیچـاره نیز اغلب فریـب آن را می خـورد؛ زیرا 
کـه پورپیـرار پشـت سـر هـم ردیـف می کنـد و تصور  تمـام حـواس او فقـط بـه عكس هایـی اسـت 
که حتی عكس و اشـیا نیز به خودی  که او دارد سـند ارائه می دهد! واقعیت این اسـت  می کند 
کنـد و یا  کـه تاریـخ آن ها را مشـخص  خـود سـند متقـن نیسـتند. بـدون »مكتـوب« و »نوشـته«ای 
کرد. برای روشن شدن این  توضیحی درباره شان بدهد، استفادۀ خاصی از عكس ها نمی توان 

مطلـب، همیـن تصاویر بـاال را مثال می زنم. 
کجـا  کنیـد هیـچ نوشـته ای نداشـته باشـند و شـما هـم قبـًال تاریـخ نخوانـده باشـید. از  تصـور 
گرفته شده  کجا  کسانی هستند و عكس در  می خواهید بدانید اشخاص حاضر در تصویر چه 
گفت، این  که می توان مثًال با دیدن تصویر دوم  کثر چیزی  کاری هسـتند؟ حدا و مشـغول چه 
که مردی به دیدار زنی آمده! چون ما حتی هویت و طرز لباس پوشیدن و ... را »قبًال« از  است 
که »عكس« یا  کند  که می خواهد به خواننده القا  تاریخ و شنیده ها آموخته ایم. ادعای پورپیرار 
کرد،  »اشیا« یا »بناها« و ...، اسناد »متقن« هستند و بدون »مكتوبات« می توان از آن ها استفاده 
کامـًال نادرسـت اسـت. او از همـان  مصـداق »دور در اسـتدالل« و مغالطـۀ »اسـتدالل دوری«1 و 
کنـد، بـرای قضـاوت دربـاره اش اسـتفاده می کنـد و اصـًال  کـه دارد می کوشـد آن را نقـد  تاریخـی 
که به هر وسیلۀ ممكن  که »این اطالعاتم را از کجا آورده ام؟« زیرا هدف او این است  نمی پرسد 
کند تا بتواند داسـتان دلخواه خودش را به مخاطب بباوراند؛  خود را از شـر مكتوبات خالص 
که دلش خواسـت بگوید و هر  کـه مورخ هر چیـزی را  زیـرا قیدوبنـد مكتوبـات اجـازه نمی دهنـد 

1.  ایـن مغالطـه وقتـی اتفـاق می افتـد کـه بـرای اثبـات نتیجـه ای کـه می خواهیـم بگیریـم، از مقدمـه ای 
اسـتفاده کنیـم کـه صحتـش وابسـته بـه اثبـات همـان نتیجـه باشـد )خنـدان، 1384: 346-345(. 
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کتـاب و اسـناد و نقشـه ها و ...، چـه داخلـی و چـه خارجـی،  داسـتانی بسـازد. وقتـی ایـن همـه 
کـه در ایـران، حكومـت و حكمرانـی بـه نـام ناصرالدیـن شـاه وجود داشـته و به  گواهـی داده انـد 
کـه از او عكس  کتـور بـوده  اروپـا رفتـه، هیـچ مـورخ صاحـب عقلـی نمی توانـد بگویـد »او یـک آ
کنیـم، می تـوان هـر تفسـیر دلخواهـی را بـه عكس ها  می گرفته انـد«؛ امـا وقتـی مكتوبـات را انـكار 
کار را صد سال بعد دربارۀ رهبران امروز جهان نیز می توان انجام داد  که این  نسبت داد. چنان 
کـه فقط عكس و فیلم می گیرند! نه فقط آن ها، حتی خود  کـرد  و می تـوان همـه را بازیگـر تصـور 
کـه در ایـن دوره از تاریـخ عكس هـای سفارشـی می گرفته ایـم!  کتورهایـی خوانـد  مـا را می تـوان آ
کند، همین را در مورد رهبران امروز و مردم عادی  گر پورپیراری در صد سال بعد ظهور  مسلمًا ا

کـه ارزش چنیـن تصوراتی در چه حدی اسـت.  می گویـد. پیداسـت 
گذاشـته )تصویـر 48(،  که پورپیرار  کـه تصویر اولـی  بـا مراجعـه بـه آرشـیو روزنامه هـا درمی یابیـم 
مربوط به 13 ژوئیه 1889 است؛ تصویر دوم )تصویر 49( مربوط به 6 ژوئیه 1889 و تصویر سوم 
)تصویر 53( مربوط به 13 ژوئیه 1889 است؛ هر سه مربوط به سفر سوم ناصرالدین شاه است. 
کـه مربـوط به 28 ژوئـن 1873 و سـفر اول ناصرالدین  گفتیـم  تصویـر چهـارم )تصویـر 54( را نیـز 
گذاشـته، متعلـق بـه یک  کنـار هـم  کـه پورپیـرار در  ، دو تصویـری  شـاه اسـت.1 بـه عبـارت دیگـر
لحظه و حتی یک سفر ناصرالدین شاه نیست؛ اما پورپیرار دارد آن دو را با هم مقایسه می کند 
و می گویـد »هـر دو رسـامی بعـد را لحظـۀ برخـورد و معرفـی ناصرالدیـن شـاه بـا ملكـه انگلیـس 
گفته اند؟ تصویر چهارم به سـفر اول ناصرالدین شـاه تعلق  کسـانی چنیـن  گفته انـد«! واقعـًا چـه 
گر حتی ریش هم می داشته، ریش  گفتیم، ا که در باال  که شاه جوان بوده است. همچنان  دارد 
که نمونه ای  داشـتن او غیرعادی نبوده اسـت. ما عكس هایی با ریش از دورۀ جوانی او داریم 
از آن را در زیـر می بینیـد )تصویـر 29(. ملكـه نیـز در آن تصویـر جـوان اسـت و در تصویـر دیگـر 
که توقع  کند، و نه این  گر می خواست ایراد بگیرد، می توانست به این موارد دقت  . پورپیرار ا پیر
که  غیرممكن رسم عین مناظر توسط رسام در لحظه را داشته باشد، و البته این را هم نمی دانیم 

1. ر.ک آرشیو نیوز پیپرز و نیز آرشیو روزنامه های بریتانیا:  
https://www.newspapers.com 
https://www.britishnewspaperarchive.co.uk   
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که دارد این رسامی را با آن مقایسه می کند.  تصویر دیدار ناصرالدین شاه با ملكه را از کجا یافته 
طبعـًا او خـود در آن لحظـه حضـور نداشـته و عكـس آن لحظـه را هـم در اختیار نداشـته و ارائه 
، رسـامی را حتی برتر از عكاسـی تصور  که قبًال در نظری اعجاب آور نداده اسـت! البته برای او 
که ایرادهای پورپیرار در  کرده بود، این گونه تصورات نیز تعجبی ندارد. بدین ترتیب، دانسـتیم 

کامًال اشـتباه و باطل اسـت.  این مورد نیز 

 )8 :1370 ، تصویر 58. ناصرالدین شاه با ریش در یكی از لباس های رسمی )منبع: افشار

کار خود را با تصویر زیر ادامه می دهد و می نویسد:  وی سپس 

»و سرانجام سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ، محكم ترین سند خود را به تماشای 
گردنی  که در قاب  گذارده و آن تصوبر عكاسی شده ای از شاه ذوالقرنین است  تاریخ 
کم حوصلگی جاعل، مروارید چینی  ملكه پاندول شاه است! هرچند ِخست ملكه یا 

کرده باشد!« )همان: 31(.  اطراف قاب عكس را نیمه کاره رها 
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تصویر 59 

کار پورپیـرار صورتـی از مغالطـۀ »پهلوان پنبـه« اسـت. در ایـن  کـه ایـن  در ابتـدا بایـد تذکـر دهـم 
کسـی نسـبت می دهند و به جای مدعای اصلی او مورد نقد قرار  مغالطه، مدعای سسـتی را به 
کـه مرجع عكس را  می دهنـد )خنـدان، 1380: 203-207(. پورپیـرار در ایـن جـا نیـز بـدون این 
کرده و بر اسـاس آن مدعی شـده  کدام منبع معتبر این عكس را تایید  کند و بگوید  مشـخص 
که این تصویر  که ناصرالدین شاه به اروپا رفته، به نقد آن مشغول است! البته نگارنده می داند 
گ ها برداشـته  ، هماننـد بسـیاری از تصاویـر مطالبـش، از سـایت های اینترنتی و وبال را پورپیـرار
کلی اشتباه و غیرعلمی است و شایستۀ اعتنا نیست. ثانیًا  کار به  که این  است. اوًال باید بگوییم 
که آن قاب  کیفیت مناسبی ندارد و معلوم نیست پورپیرار چگونه متوجه شده  تصویر فوق نیز 
کـه دیدیـم، تأییـد سـفرهای ناصرالدیـن  کـه همچنـان  کوچـک نیمـه کاره اسـت. در نهایـت ایـن 
شـاه بـه فرنـگ، عكس هـای محكمـی دارد و ابـدًا نمی تـوان ایـن تصویـر را »محكم تریـن سـند« 
آن سـفرها خوانـد. جعلـی بـودن یـا نبـودن ایـن عكـس، خدشـه ای بـه آن مطلـب وارد نمی کنـد. 
کـه امـروزه بـا عكس هـای دورۀ قاجـار می سـازند، ربطـی بـه  کـه تصاویـر مونتـاژ شـده ای  چنـان 
کـدام منبـع ایـن عكـس را ارائـه داده، و آن را دلیـل  کـه  کاش پورپیـرار می گفـت  آن دوره نـدارد. 
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کـه پورپیرار این  رفتـن ناصرالدیـن شـاه بـه اروپا دانسـته اسـت. نگارنده با جسـت وجو دریافت 
کرده اسـت. چند سـایت ایرانی  کپی  کتاب، بلكه عینًا از فضای مجازی  عكس را نه از یک 
کار شـخصِی فـردی بـه نـام  گذاشـته و بـا همیـن عنـوان از آن نـام برده انـد و ظاهـرًا  ایـن عكـس را 
کنـون دیگـر در  کـرده اسـت. البتـه ایـن عكـس ا M. Samei اسـت و آن را در ویكی پدیـا آپلـود 
که  کرده و یا این  که آیا او خود ادعای اصالت عكس را  ویكی پدیا وجود ندارد و معلوم نیست 
، مصداق مغالطه و یک  کار پورپیرار که این  گفتیم  فقط خواسـته یک تصویر نمادین بسـازد. 
کند و ظاهرًا اسـتعدادش  کار غیرعلمی اسـت؛ اما او متأسـفانه باز هم نتوانسـته عكس را تحلیل 
تنها در مغالطه است، نه تحقیق. اصل این عكس، متعلق به عكاس خانه برادران داونی1 است 
و ملكـه ویكتوریـا را نشـان می دهـد. ناصرالدیـن شـاه درون قـاب دیـده نمی شـود، امـا برخـالف 
، قاب هم نیمه تمام نیست و عكس سالم است. این عكس را در زیر می بینید:  تصور پورپیرار

 )https://www.rct.uk ،تصویر 60. ملكه ویكتوریا )مجموعه سلطنتی بریتانیا

1. W. & D. Downey (William & Daniel) 
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گرفتـه شـده و در توضیـح ذیـل عكـس در سـایت مربوطـه چنین آمده  ایـن عكـس در سـال 1876 
است: 

که روی تخت عاج تراوانكور در موقعیت سه چهارم به سمت  »عكس ملكه ویكتوریا 
چپ نشسته است. او یک بادبزن در هر دو دست دارد و حمایل مدال نشان آفتاب 
کـه از سـوی شـاه ایـران بـه او اهـدا شـده بـود، بر تـن دارد. ]این[ پرتره، بـه عنوان پرتره  را 

رسمی او به عنوان ملكه هند در ژانویه 1876 استفاده شد.« 

کـه در ادامه  ایـن عكـس یـک نمونـۀ مشـابه بـر همیـن تخـت، و نمونـۀ دیگـری بـر صندلـی دارد 
می بینید: 

 )https://www.rct.uk( تصویر 61. ملكه ویكتوریا

در زیر این عكس نیز همان متن باال نوشـته شـده اسـت. حمایل نشـان آفتاب را می شناسـیم و 
آن را در هـر دو عكـس، بـا دو جفـت نـوار دو طرفـش می تـوان تشـخیص داد؛ امـا بـه دلیـل زاویه 
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که سـمت  ، تصویـر درون قـاب را نمی توان در دو عكس باال دید؛ همچنان  عكـس و تابـش نـور
که آیا  کرد  چپ ملكه و نیز باالی عكس چندان واضح نیسـت. در این جا نمی توان قضاوت 
بـه همـراه حمایـل، تصویـر ناصرالدیـن شـاه نیـز هسـت یا نـه. ناصرالدین شـاه در خاطرات سـفر 

گفته اسـت:  اولش 

»مـن هـم نشـان حمایـل اختراعـی آفتـاب را مكلـل بـه المـاس بـا نشـان تصویـر خـودم 
کـرد و زد به خـودش« )قاضی ها،  کمـال احتـرام قبـول  المـاس بـه ملكـه دادم، او هـم بـا 

 .)150-149  :1377

جست وجو را ادامه می دهیم و به عكس زیر می رسیم: 

 )https://www.rct.uk( تصویر 62. ملكه ویكتوریا
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گر این  این بار ملكه رو به چپ نشسته است و آن قاب هم به سمت مخالف نور است؛ پس ا
عكس را با اندازۀ بزرگ ببینیم، می توانیم تا حدودی تصویر درون قاب را تشخیص دهیم: 

تصویر 63 

در اینجـا تصویـر ناصرالدیـن شـاه را بـه شـكل مبهـم می بینیم. آیـا می توان عكـس واضح تری به 
دسـت آورد؟ جـواب مثبـت اسـت. ملكـه ویكتوریـا، الاقـل دو عكس دیگر نیز بـا همین لباس و 

کـه شـاید بـا آن بتـوان فرد درون قاب را شـناخت:  همیـن صندلـی دارد 

 )https://www.tatler.com( تصویر 64. ملكه ویكتوریا
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، در زیر می بینید:  تصویر قاب را به شكل بزرگ تر

 )https://www.tatler.com( تصویر65. ملكه ویكتوریا

کاله پر و جقه دارش، با وضوح مناسـبی، به شـكل طبیعی در عكس  تصویر ناصرالدین شـاه با 
دیده می شـود و تزیینات دور قاب نیز نیمه تمام نیسـت. و تصویر دوم: 

تصویر 66. ملكه ویكتوریا 
 )https://www.gettyimages.com.au ، گتی ایمیجز )مجموعه برادران داونی در سایت 
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تصویر بزرگ شدۀ قاب در زیر ارائه می شود: 

تصویر 67 

کسـی  که  در ایـن جـا نیـز می تـوان تصویـر ناصرالدیـن شـاه را دیـد. امـكان ایـن هـم وجـود ندارد 
مدعـی شـود ایـن عكس هـا جعلـی اسـت و یـا تزییـن دور قـاب ناتمـام مانـده! چـون اوًال تعـداد 
عكس هـا زیـاد اسـت و مـن همـۀ عكس هـای ملكـه بـا ایـن لبـاس را نیـاورده ام. ثانیـًا تصویـر 
کامًال  ناصرالدین شاه در عكس ها طبیعی است، و لبته با تابش نور و فاصله همخوانی دارد و 
کسـی می خواسـت این ها را جعل  گر  واضح نیسـت. این خود نشـان از اصالت عكس اسـت. ا
کند، بهتر می بود عكس دیگری برگزیند تا بتواند تصویر ناصرالدین شاه را به شكل واضح رسم 
کتـاب داخلـی از ایـن عكس هـا به  کـرده ام، در هیـچ  کـه مـن جسـت وجو  کنـد. ضمنـًا تـا جایـی 
گر جعلی  عنوان سند رفتن شاه به اروپا استفاده نشده، و یا الاقل معروف و مورد توجه نیستند. ا
که در  کارفرمایش از این جعل اسـتفاده هـم می کردند، نه این  می بودنـد، بایـد همـان جاعـل و یا 
کار نرود! بدین ترتیب، پورپیرار ناخواسته یک مدرک  کجا به عنوان سند سفرهای شاه به  هیچ 
دیگر نیز برای تأیید سـفرهای ناصرالدین شـاه به فرنگ در اختیار ما قرار داد، و آن هم دیدن 

که در این مقاله ارائه شـد.  همین تصاویر و نشـان ها در اروپاسـت 
پورپیـرار در ایـن جـا، مبحـث سـفرهای ناصرالدیـن شـاه را بـه طـور موقـت پایـان می دهـد و چون 
گسـترش  پاسـخی بـه مطالـب او داده نشـده، شـیپور پیـروزی می نـوازد و دامنـۀ ادعاهـای خـود را 
می دهـد و در مطالـب بعـدی اش، بـه مظفرالدیـن شـاه و دیگـر شـئون حیـات ناصرالدیـن شـاه 



: نقدی بر یک افسانۀ ده ساله  / 195 ناصر پورپیرار و ناصرالدین شاه قاجار

گه گاه نیز به موضوع سفرهای ناصرالدین شاه بازمی گردد. ما به خاطر حفظ انسجام  می پردازد و 
بحث، آن مطالب را نیز در این جا بررسی می کنیم. در این جا فقط سرود پیروزی او را می آوریم 

گاهـی و مغالطه و غلط نویسـی منجر به چگونه توهماتی می شـود:  کـه نشـان دهیـم این همـه ناآ

سـفر  سـه  ماجراهـای  یعنـی   ، قاجـار تاریـخ  اعتنـای  قابـل  بخـش  تنهـا  »هنگامی کـه 
کـو قـرار داده، در  کـه پشـتیبان توافـق رژی و جنبـش تنبا ناصرالدیـن شـاه بـه فرنـگ 
گرفته اند،  وصف آن فصاحت ها رانده و مدخل و مبنای تحوالت دوران ساز در ایران 
به قدر پشت ناخن حشره ای تأییدیه ندارد، پس تمام تفصیالت و تفضیالت موجود 
که ناصرالدین شـاه تنها شـاخص آوازه مند آن اسـت، از جمله  در باب سلسـله قاجار 
کنـار ضریـح امامـزاده عبدالعظیـم، بـا بـاد تحقیـق  50 سـال سـلطنت و نیـز تـرور او در 
کج کالهی تأمل  که بر آن ناصرالدین شـاه  کنـده می شـود و بـه مـورخ وظیفـه می دهد  پرا
که جز تصاویری بر پشت اسب و زن ندارد، پیاپی بازی اش می دهند و مالک و  کند 
که فی المثل ضرورت به قدرت رساندن و یا سرنگون  شایق آن ظرفیت و درکی نیست 

، 1394 الـف: 32(.  کند« )پورپیـرار کـردن خدمت گـزاران خویـش را تحلیـل 

کـه حشـرات صاحـب ناخـن چـه موجوداتـی هسـتند، امـا در این جا  مـن البتـه نتوانسـتم بفهمـم 
کـه پورپیـرار می گویـد، در حـد نسـیم نیـز تـوان ندارنـد. در ایـن  کـه ایـن بادهـای تحقیـق  دیدیـم 
که او با همین به اصطالح بررسی های سراپا نادرستش چه نتایج عجیبی  متن می توانید ببینید 
کالن به نظریه پردازی مشـغول اسـت. این خالصه ای اسـت از روش  گرفته، و چگونه در سـطح 
گاهی هـا و بررسـی های ناقـص و نادرسـت، مطلبـی را جعلـی  او در تاریخ نویسـی.1 بـا همیـن ناآ
که به آن متصل است، ساختگی اعالم می کند. به همین راحتی!  می خواند. سپس هر چیزی را 
که او منبعی برای بررسـی تاریخ ایران باقی نگذاشـته اسـت. با چنین روشـی،  تعجبی هم ندارد 
کافی است  گذشته.  کرد، چه رسد به  می توان حتی حضور انسان ها و وقایع حاضر را نیز انكار 

1. پورپیـرار ایـن روش حقیقتـًا بی بنیـان و بی مبنـا و نادرسـت را کـه جواب هـای نادرسـت و کامـًا مخالـف 
را  نـدارد  اسـناد  و  منطـق  عقـل،  بـر  مبتنـی  اندیشـه ورزی  بـا  نسـبتی  اساسـًا  و  می کنـد،  تولیـد  واقعیـت 

اسـت!  نامیـده  »بنیان اندیشـی« 
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کافـی از تاریـخ، چنـد عكـس بی کیفیـت و بدون منبـع بیاوریم و همیـن ایرادها را  گاهـی  بـدون آ
که »چـون این ها جعلی اسـت، پس یعنی  بگیریـم و بگوییـم جعـل اسـت. بعـد بـا پرسـیدن این 
کتیبه  کتاب و  عكس واقعی از آن شخصیت نداشته اند«، او و تمام مطالب منسوب به او و هر 

کنیم!  گفتـه، قالبی اعالم  کلمـه راجع به او  کـه یـک  را 
گونه ای  که نشـان می دهد دارای  کتابش مطلبی می آورد  او در »مقدمه بیسـت و شـش« همان 

ک متون اسـت.1  مشـكل در ادرا
او باز با نمایش بی منبع تصویر زیر می نویسد: 

کـه مدعـی اسـت بـرای نخسـتین بـار تصویـر  گمانـم بـا نصـب عكـس مطلـب زیـر  »بـه 
ناصرالدین شـاه در فرنگ را به دید جهانیان می رسـاند، قاطعانه سـفر نرفتن قبله عالم 
کـه وسـائل ارتبـاط جمعـی اروپـا، یعنی همان سـرزمین هایی  را بـه اثبـات رسـانده ام. ایـن 
کـه میزبـان شـاه قجـر بوده انـد، انتشـار تصویـری از آن واقعۀ پراهمیت را، سـالیانی پس از 
که  که عنوان آن را نیافتم، حامل پیام ساده ای است  انجام، به روزنامه ای سپرده باشند 
 ] بدانیـم اصـل آن فرضیـه، دروغـی بی پروا و آزاردهنده اسـت.... ]سـازندگان این تصاویر
گوناگـون  گویـا از فقـدان صاحب نظـری خرده گیـر در سـطوح  کـه  کرده انـد  چنـان عمـل 
جامعه ایران مطمئن بوده اند. اصرار متن قبل در انتشار اختصاصی و برای نخستین بار 
این عكس، در عین حال گواه دیگری است که سفرهای قبله عالم به فرنگ مستندات 
گرفته شده، باز هم شاه قاجار دیده نمی شود.  مصور ندارد، زیرا در همین عكس شاهد 
، تنها  گر بگویم تصاویر مانده از دوران قاجار گزافی نیست ا ، این ادعای  در نهایت امر

در مـورد حـرم و شـكار و پرتره هـا قابل رجوع اسـت« )همـان: 52-51(. 

1. البتـه نگارنـده در بخش هـای دیگـری از نوشـته های او نیـز ایـن برداشـت های عجیـب را از مطالـب 
دیگـران دیـده اسـت. نمونـۀ آن، برداشـت حیـرت آور پورپیرار از واژۀ »سـكو« در نوشـتۀ پرویـز رجبی دربارۀ 
کعبه زرتشت است که هیچ ربطی به سخن او ندارد. با این حال، پورپیرار با همین درک اشتباه، رجبی را 

نیـز متهـم بـه ناراسـتی با مخاطـب می کنـد! ر.ک پورپیـرار، 1383: 276-261. 
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تصویر 68 

که ناصرالدین شـاه  کـرده  کـه »اثبات«  پورپیـرار پـس از ایـن همـه اشـتباه فاحـش، مدعـی اسـت 
کـه نوشـته بـود، درسـت هـم می بـود،  گـر تمـام مطالـب نادرسـتی  بـه فرنـگ نرفتـه اسـت! حتـی ا
کثر می توانسـت بگوید »ما عكسـی از سـفرهای  کند و حدا نمی توانسـت ادعای او را »اثبات« 
که اصًال  کتاب ها و بررسی هایش نشان داده  که در  ناصرالدین شاه به فرنگ نیافته ایم«؛ اما او 
کاربرد واژۀ »اثبات«  کلی،  که به طور  با تاریخ و تاریخ نویسـی آشـنا نیسـت، این را هم نمی داند 
کسـی با »مغالطـه«، آن  کـه  در تاریخ نویسـی اشـتباه اسـت. ایـن از عجایـب تاریـخ منطـق اسـت 
که از نوشـتۀ روی عكس می بینید،  کنـد! چنان  هـم در تاریخ نویسـی، بتوانـد چیـزی را »اثبـات« 

گ برداشـته اسـت.  پورپیـرار عكـس را از یک وبال
که پورپیرار ناصرالدین شاه و امین السلطان را در  در نوشتار فوق، با این مسئله مواجه می شویم 
گرفته شـده، باز هم شـاه  عكـس نمی توانـد تشـخیص دهـد و می گویـد »در همیـن عكس شـاهد 
قاجار دیده نمی شـود«، اما مدعی شـناخت عكس او دسـت بردگی در عكس هاسـت! هرچند 
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که ناصرالدین شـاه را به وضوح  شـاید حتی امین السـلطان را نشناسـد، اما الاقل انتظار می رفت 
کـه او بـا لفاظی خـود، خواننده را  کنـار آن زن تشـخیص دهـد. در ایـن جـا شـاهد آن هسـتیم  در 
گـر  کـه اسـتداللی در رد عكـس بیـاورد. ا سـرگرم می کنـد؛ امـا حتـی بـه خـود زحمـت آن را نـداده 
که می بینیم، نادرسـت اسـت و لذا عكس  که او می گوید، همین اسـت، پس چنان  تنها چیزی 
گـر تنهـا و تنهـا عكـس رفتن ناصرالدین شـاه بـه اروپا همین هم باشـد، آیا  صحیـح اسـت. حـال ا
کـه »سـفرهای قبلـه عالـم به فرنگ مسـتندات مصور نـدارد«؟! عالوه بـر این، در  گفـت  می تـوان 
که  که او مثل همیشـه به تحلیل یک عكس بی کیفیت مشـغول اسـت  این جا شـاهد آن هسـتیم 
که این عكس ها دارای نمونه های اصل هسـتند و  گفتیم  در روزنامه ای چاپ شـده اسـت. قبال 
باید به آن ها رجوع شود. در نهایت، بدترین اشتباه پورپیرار در این جا همان استنباط نادرست 

از متن اسـت. در متن آمده اسـت: 

کـه برای اولین بار در مطبوعـات ایران و جهان  »ایـن عكـس تاریخـی و منحصربه فـرد 
چاپ می شـود، »ناصرالدین شـاه« را در فرنگ نشـان می دهد.« 

که »برای نخستین بار تصویر ناصرالدین شاه در فرنگ  گفته  کجا سخن پورپیرار را  نویسنده، 
کـه ایـن عكس برای نخسـتین بـار در  را بـه دیـد جهانیـان می رسـاند«؟! نویسـنده آشـكارا نوشـته 
کنون آن را برای اولین بار در مطبوعات چاپ  مطبوعات چاپ شده؛ یعنی وجود داشته و او ا
کـه تـازه یافتـه شـده و در معرض دیـد عموم قرار داده می شـود. منظـورش واضح  می کنـد؛ یـا ایـن 
اسـت، و آن انتشـار این عكس خاص برای اولین بار در مطبوعات اسـت، نه ادعای احمقانۀ 
که چندین هزار  کرده  »انتشـار اولین عكس از ناصرالدین شـاه در فرنگ«! نگارنده قبًال اشـاره 

عكـس از دورۀ قاجـار وجود دارد.
کنم و همان حرف نویسندۀ  کنون یكی از آن ها را برای اولین بار در این مقاله چاپ  گر من ا  آیا ا
متـن بـاال را بزنـم، یعنـی بـرای نخسـتین بـار عكسـی از قاجاریـه را بـه دیـد جهانیـان می رسـانم؟! 
بـه نظـر نگارنـده، پورپیـرار در سـودای خویـش، در هر قـدم، دارد بیش تر به خواننده اش نشـان 
که مدعی شـناخت ادبیات  کسـی  کـه در هیـچ رشـته ای صاحب نظـر نیسـت. چگونه  می دهـد 

اسـت، می تواند چنین درک نازلی از »متن« داشـته باشـد؟! 
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پورپیرار در »مقدمه سی و سه« مطلب عجیب دیگری در حوزۀ »تشخیص« عرضه می کند. او 
دربارۀ عكس زیر می نویسد: 

»ناگهان با چنین تصویری روبه رو می شویم که بسیار قابل توجه و نمایی از ناصرالدین 
که تكیه زده بر بالش های فراوان و احتماًال مشغول ثبت نام خود در دفتری  شاه است 
گـر در بـاب  بـه شـیوۀ نـگارش التیـن و آن هـم بـا اسـتفاده از پـر بـه جـای قلـم اسـت!؟ ا
که ناصرالدین شـاه، بدون  کافی اسـت توجه دهم  این عكس هم باید سـخنی سـرود، 
کرده اسـت!!!«  احسـاس ناامنـی، بـر قبضـه شمشـیر خـود نشسـته و نیمـی از آن را محو 

)همان: 114(. 

تصویر 69 

کامًال سالم است و حرفی در باب آن نمی توان  که عكس  پورپیرار در این جا خود متوجه است 
که ایـن از همان  گرفتـه اسـت. در توضیـح باید بگویم  زد؛ بـا ایـن حـال، چنیـن ایـراد ناشـیانه ای 
گرفته اسـت. عكس هـای او معموًال چندتایی  کـه ناصرالدیـن شـاه در اروپا  عكس هایـی اسـت 
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که همین امر امكان جعل را نفی می کند. اصل این عكس از سایت  گفته ام  هستند، و قبًال هم 
گالـری ملـی پرتـره«1و تصویر دیگری از همان منظره را در زیر می بینید:  «

 )https://www.npg.org.uk ،گالری ملی پرتره تصویر 70. ناصرالدین شاه )

1.  National Portrait Gallery 
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 )https://www.worthpoint.com( تصویر 71. پرتره ناصرالدین شاه

کامـًال واضـح اسـت. پشـت عكـس  کـه می بینیـد، هـر دو عكـس و مشـخصات آن هـا  همچنـان 
دوم را نیز آورده ام. این عكس توسـط عكاسـی به نام آ. ج. ملهیوش )آرتور جیمز ملهیوش(1 در 
گرفته شـده اسـت. ناصرالدین شـاه از این عكس ها فراوان دارد. ملهیوش  1873 در انگلسـتان 
گرفتـه و عالقه منـدان  کـه عكس هـای زیـادی از دیگـران  نیـز عـكاس شناخته شـده ای اسـت 

می تواننـد در همیـن سـایت ببینند. 
گر به خاطر داشته  از جمله عكس زیر از شاه ادوارد هفتم، در سال 1871 و قبل از پادشاهی. ا
که بر تن یكی از افراد درون رسامی 1873 نیز هست، و پورپیرار  باشید، این همان لباسی است 
کمک دارند! بیچاره  که انگار لباس آن افراد فقیرانه است و تقاضای  طوری صحبت می کند 

که پاهایش را بپوشاند!  ادوارد هفتم، حتی شلواری نداشته 

1.  Arthur James Melhuish (1829-1895) 
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 )https://www.npg.org.uk ،گالری ملی پرتره تصویر 72. ادوارد هفتم )

کتـاب دایرۀالمعـارف عكاسـی قـرن نوزدهـم در قسـمتی از مدخلـی بـه نـام »ملهیـوش« چنیـن 
می گویـد: 

»آرتـور جیمـز ملهیـوش در سـال 1829 در لنـدن بـه دنیـا آمد ... ملهیـوش یک عكاس، 
، نقـاش پرتـره، فروشـنده عكـس و طـراح دسـتگاه های عكاسـی بـود. او در سـال  ناشـر
1856 به انجمن عكاسی پیوست. استودیوی عكاسی او، دل مشغولی اصلی اش بود 
کرد، سـپس  گرینویچ، در سـال 1857 افتتاح  و اولین اسـتودیو خود را در بلک هیث، 
به یورک پاالس 12، میدان پورتمن در سـال 1863، و سـپس به خیابان قدیمی باند و 
که همه در لندن بودند ... در سـال 1873، پس از سـفر شـاه  کرد؛  پال مال نقل مكان 
ایـران بـه لنـدن، بـه عنوان عكاس سـلطنتی او انتخاب شـد ... او در 1 نوامبـر 1895 در 
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 .(Pritchard, 2008: 919-920) »بروندزبـری لنـدن درگذشـت

که متأسـفانه نگارنده نتوانسـت نسخۀ  دو عكس باال از ناصرالدین شـاه همراه سـومی نیز دارند 
کـه دریابیـم تعـداد  کیفیتـی از آن را بیابـد و همیـن را ارائـه می کنـد، و فایـده آن هـم ایـن اسـت  با

عكس هـا زیـاد اسـت و فرض جعـل را بی اعتبارتـر می کند: 

تصویر 73 

که مخاطب بتواند رد شمشیر را از  ، آن قسمت از عكس را به شكل بزرگ آورده ام  در شكل زیر
کند. همه چیز واضح است:  پایین تا پشت دفتر دنبال 
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تصویر 74 

کند؛1  کفش های زنانه ناصرالدین شـاه اشـاره  پورپیـرار البتـه می توانسـت بـاز هـم به همـان توهم 
اما این بار خطای بدی مرتكب شـده اسـت. او نوشـته اسـت »ناصرالدین شاه، بدون احساس 

کرده اسـت«!  ناامنی، بر قبضه شمشـیر خود نشسـته و نیمی از آن را محو 

1. تعـداد زیـاد عكس هـای ناصرالدیـن شـاه و درباریـان قاجـار و نیـز خارجیـان بـا چنیـن کفش هایـی بـرای 
پورپیرار معمایی است و گشودن این معمای ساختگی بر عهده او خواهد بود که تصور می کند ظن جعل 
در تاریـخ، هیـچ هزینـه ای نـدارد. البـد مـا بایـد تصـور کنیم همۀ این افراد زن هسـتند و یا ایـن که یهودیان 

بـرای همه عكس جعـل کرده اند! 
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کجـا دسـته  « اسـت،1 مـن نمی دانـم پورپیـرار از  گـر قبضـه شمشـیر طبعـًا همـان »دسـته شمشـیر ا
کـه شـاه بـر دسـته شمشـیر نشسـته اسـت! ثانیـه  شمشـیر را در تصویـر تشـخیص داده و فهمیـده 
گر معنای »قبضه« را  دسته شمشیر چرا باید سبب »ناامنی« شود؟! مگر توان بریدن دارد؟! اما ا
که ظاهرًا همین طور است، اوًال  که شاه بر خود شمشیر نشسته،  نمی داند و منظورش این است 
که شمشیر روی پای  شمشیر درون غالف است و ایجاد »ناامنی« نمی کند؛ و ثانیًا واضح است 
ناصرالدیـن شـاه قـرار داده شـده، نـه زیـر پـای او! او بـه شـكل سـاده، شمشـیر را روی پـای خود و 
گرفته است. ظاهرًا باید عدم اطالع از  زیر دفتر قرار داده و امتدادش نیز در میان پاهای او قرار 
که  گاهی های پورپیرار بیفزاییم. فایده عكس سوم این است  اسلحه و علوم نظامی را نیز به ناآ
که ناصرالدین شـاه چگونه  عـالوه بـر رد قاطـع فـرض جعل، حتی به پورپیرار نیز نشـان می دهد 
کمی دارد  گذاشته و نه در زیر آن. ظاهرًا شمشیر شاه در این جا انحنای  شمشیر را بر پای خود 

و دارای محافظ دسـته نیز هسـت. 
گرفته است. در این جا عكس دیگری از ناصرالدین  او در عكس ها، انواع شمشیرها را به دست 
گرفته و بر پای خود نهاده اسـت.  که نظیر همین نوع از شمشـیر را در دسـت  شـاه ارائه می کنیم 
کنون  کاله شـاه در عكس ها نیـز تأیید می شـود. ا ایـن مطلـب بـا توجـه بـه یكسـانی نـوع لبـاس و 
، قبضـه شمشـیر اتفاقـًا در پشـت دفتـر قرار  کـه در عكـس مـورد رجـوع پورپیـرار می تـوان دریافـت 
کجا دسـته شمشـیر را در تصویر  گفتم »پورپیرار از  که  گرفته و دیده نمی شـود. بدین دلیل اسـت 

که شـاه بر دسـته شمشیر نشسته است«.  تشـخیص داده و فهمیده 

1.  ر.ک فرهنگ معین، ج 2، ذیل مدخل »قبضه«. 
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تصویر 75 

گرفته. عكس دیگری نیز در دسـت اسـت  ظاهرًا شـاه در این عكاس خانه عكس های زیادی 
که شمشـیر او را به شـكل بهتری نشـان می دهد: 

تصویر 76 
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کـه هیـچ دلیلـی بـرای جعل این عكس وجـود ندارد و چنین تصـوری فقط از  بنابرایـن می بینیـم 
که ناصرالدین  کرده  گاهی برمی آید. پورپیرار اطالعی از عكاسی اروپا نداشته و با خود فكر  ناآ
که  شـاه فقـط همیـن یـک عكـس را دارد! ایـن نكتـه بـرای ما بسـیار مهم اسـت و شایسـته اسـت 

کند:  مخاطب بـه آن توجه 
کوشـیده عكس را جعلی نشـان دهد و برایش »اسـتدالل معقـول« ارائه  وقتـی می بینیـم پورپیـرار 
که با ارائه شواهد عینی متوجه  کنون  کرده است، ا که واقعًا چنین  کرده  دهد و با خود هم تصور 
می شویم او به خطا رفته و اصًال دلیلی برای جعل آن عكس وجود ندارد، باید از خود بپرسیم 
کـه سـخن از عقـل می گویـد و می خواهـد همـه چیـز را محـک عقلـی بزند،1  کـه »چـرا پورپیـراری 
گرفته، در تضاد با واقعیت قرار دارد؟«  که او  دچار چنین خطایی شـده اسـت؟ چرا نتیجه ای 
، برخـالف »مفروضات«  دلیـل ایـن امـر »مفروضـات« و »روش« اشـتباه اوسـت. بـه عبـارت دیگر
، نه در ایران چیزی به نام »قتل عام پوریم« اتفاق افتاده، نه این جا خالی از سكنه بوده  پورپیرار
کسی چنین جعل هایی مرتكب شده؛ و »روش« بررسی پورپیرار نیز چون نادرست است،  و نه 
کامًال در تضاد با واقعیت اسـت. بـا عقل تنها نمی توان  کـه  »جواب«هـای غلطـی تولیـد می کنـد 
در مـورد مسـائل علمـی نظـر داد. آن چـه پورپیـرار بـه نـام »عقل« می شناسـد، در واقـع اطالعات 
کـه طبعـًا همـه چیز را تا حـد دانش انـدک او تقلیل داده  و دانسـته های محـدود خـودش اسـت 
و واقعیـت را وارونـه نشـان می دهـد.2 او بـا همیـن بررسـی های نادرسـت، بـه چنان باوری رسـیده 

1.  او در کتـاب پلـی بـر گذشـته )3( می گویـد: »خـرد، آدمـی را از تعصـب دور مـی دارد و عقل، داور نهایی هر 
برهانی است. اقوال مرده، که از عصر هر نسل دورتر رود، به سنت می گراید و باور آن به مرور دوباره و به 

تأیید عقل زمان موکول است« )پورپیرار، 1381: 7(. 
2. عقل انسـان تنها دربارۀ امور محدودی می تواند مسـتقیمًا نظر دهد که معموًال کلیات هسـتند. دربارۀ 
گر انسان از همان عقل بپرسد که »در هزار کیلومتر  امور جزئی نیازمند جمع آوری اطالعات هستیم. مثًا ا
آن طرف تر اوضاع چگونه است؟«، عقل هیچ جوابی ندارد. برای پاسخ به این پرسش، نیازمند اطالعات 
و »علـم« هسـتیم؛ نـه ایـن کـه بـا توهـم »عقل گرایـی« و »خردمنـدی«، بـا همـان دانـش قلیل خـود، دربارۀ 
آن هـا خیال بافـی کنیـم. متأسـفانه پورپیـرار تصـوری را رواج داد کـه انـگار هـر فـرد غیرمتخصصـی، بـدون 
تحصیـل در زمینـۀ تاریـخ و باستان شناسـی و ... می توانـد دربـارۀ ایـن علـوم نظـر دهـد. همچنـان که عدم 
دانـش او از عكاسـی بـه چنیـن اشـتباهات و قلـب آشـكار واقعیت انجامیـده، عدم دانـش در این علوم نیز 

تنهـا تولیـد جهالت و عامی گـری خواهد کرد. 
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کـه  کتـور بـوده اسـت؛ در حالـی  کـه تصـور می کـرد ناصرالدیـن شـاه بـه اروپـا نرفتـه و یـک آ بـود 
واقعیـت درسـت خـالف ایـن اسـت. پس این روش، به درد بررسـی تاریخ نمی خـورد و تنها ما را 
از درک تاریخ دورتر می کند و ما را به وادی توهم می برد. به همین ترتیب، این روش نادرست و 
کدام مورخ  کجا آورده و  که پورپیرار هرگز مبانی آن را توضیح نداده و معلوم نیست از  نسنجیده 
کنـد، و اتفاقـًا به هر چیز سـالم و  گذشـته را بـرای مـا آشـكار  کـرده، نخواهـد توانسـت  آن را تأییـد 
که بگوید  که پورپیرار صدها برگه نوشته  صحیحی برچسب »جعل« می زند. در همان سرزمینی 
»امكانات مادی وجود نداشـته« و لذا »شـاهی هم نمی توانسـته وجود داشـته باشـد«، یک باره 
که نه تنها شـاهی هسـت، بل به اروپا هم می رود! این معنایش فقط یک چیز اسـت:  می بینیم 
روش پورپیرار نادرست است و جواب های نادرست و خالف واقع تولید می کند و بر اساس آن 

کرد.  نمی توان راجع به تاریخ قضاوت 
کـه ایـن روش نادرسـت اسـت، امـا ایـن اسـتدالل را در ایـن جـا  گرچـه هـر اهـل نظـری می دانـد  ا
که به مطالب پورپیرار »ایمان« آورده اند، لحظه ای با خود بیندیشـند  کسـانی  که حتی  آوردیم 
کار تاریخ نویسی با این بررسی های سطحی و بی بنیان به نتیجه ای نمی رسد.1 به  که  و بدانند 

کنـش »مؤمنـان بـه پورپیرار« به دو مقالۀ منتشـر شـده در شـماره بهار و تابسـتان 1399  1.  البتـه تجربـۀ وا
همیـن فصلنامـه )بـا عناویـن »کاوش هـای باستان شناسـانۀ ایران شناسـان اروپایـی در تخت جمشـید در 
دورۀ قاجاریـه« و »تأملـی در چرایـی ظهـور پدیـدۀ پوریـم پورپیرار! نقد و نظـری در باب مجموعه تأملی در 
بنیان تاریخ ایران«( نشان داد که انتظار حتی لحظه ای اندیشه ورزی برای این مدعیان »بنیان اندیشی« 
امـری بسـیار بعیـد اسـت! در حقیقـت، همـان طـور کـه بـرای پورپیـرار نیـز »تأمـل« و »اندیشـیدن« در بـاب 
ایـن مبانـی بدیهـی محلـی از اعـراب نداشـت، نـزد پیـروان »پورپیرارپرسـت« و »شخص پرسـت« او کـه تـا 
کنـون خـود را صرفـاً  بـه صـورت هرزه درانـی عـاری از هـر گونـه تربیـت اخالقـی، علمـی، دینـی، خانوادگـی و 
... نشـان داده انـد هـم چنیـن انتظـاری بـه کلی بی مورد اسـت. برای نمونـه، پیروان فرقـۀ »پورپیراریه« در 
ح گفته های سـیاحان اروپایی در توصیف و بررسـی ویرانه های  مقابل یک بررسـی سـاده که به بیان و شـر
تخت جمشید در دورۀ قاجار می پرداخت، با فریادهایی دلخراش و نثار ناسزاهایی اوباشانه به نویسندۀ 
آن مقالـه، آشـكارا نشـان دادنـد کـه تـا چـه انـدازه از برمـال شـدن داعیه رهبر فرقه شـان به عنوان نخسـتین 
کاشف ناتمام ماندن بخش هایی از تخت جمشید، خشمگین و درمانده اند، زیرا در آن مقاله بدون هیچ 
اشاره ای به سخنان پورپیرار و به صورتی غیرمستقیم و غیرعامدانه، تنها نشان داده شده بود که حتی 
چند قرن پیش از پورپیرار نیز تقریبًا همۀ بررسان تخت جمشید به ناتمام ماندن بخش هایی از آن پی 

بـرده و آن را بیـان کـرده بودند!! 
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، در بررسی زمان معاصر و دورۀ نزدیک به ما به نتایج غلط می رسد،  گر روش پورپیرار راستی »ا
کند؟«  کار آید و نتایج درسـت تولید  چگونـه می توانـد دربـارۀ زمان هـای دورتر به 

از التین نویسـی ناصرالدیـن شـاه در عكـس  بازگردیـم. پورپیـرار همچنیـن  بررسـی عكـس  بـه 
که تاریخ قاجار را نمی شناسـد و خاطرات  گواه دیگری اسـت بر آن  متعجب اسـت، و این هم 
گرفتـن بخش هایـی از آن را آورده  ناصرالدیـن شـاه را هـم نخوانـده، و فقـط بـرای ژسـت محقـق 
، بـا فرانسـه و انگلیسـی آشـنا بـوده و حتـی در خاطـرات  کـه ایـن شـاه قاجـار اسـت. او نمی دانـد 
کلمات را به التین نوشـته اسـت  گلسـتان موجود اسـت، بعضی  کاخ  که اصل آن ها در  خود نیز 
کلمۀ التین در آن دفتر چرا  ک قاضی ها، 1377؛ محمدی، 1399(. بنابراین، نوشـتن چند  . )ر
که ایـن عكس در  بایـد مایـۀ تعجـب باشـد؟! پورپیـرار در ایـن جـا ظاهـرًا هیـچ اطالعـی نداشـته 
گرفتـه شـده، و اشـاره اش بـه نوشـتن ناصرالدیـن شـاه »بـا اسـتفاده از پـر بـه جای  خـارج از ایـران 
کنـد و بگوید »این  کـه تعجب خود را بـه خواننده هم منتقل  قلـم« احتماًالبـه ایـن خاطـر اسـت 
کرده اند.« البته او قبل از  که سـر ناصرالدین شـاه را بر آن سـوار  عكس یک فرد خارجی اسـت 
کامًال نادرست و بی بنیان دیگری نیز در باب قلم و تاریخ نگارش  این بررسی هایش، مطالب 
که اشـاره ای هم به آن دارد. بدین ترتیب، در این جا نیز پورپیرار نتوانسـته دلیل  نوشـته اسـت1 
موجهـی بـر عـدم اصالـت ایـن عكـس ارائـه دهـد، و اتفاقـًا همیـن عكـس دلیـل دیگـری خواهد 
. هـر چـه تعـداد  شـد بـر حضـور ناصرالدیـن شـاه در انگلسـتان و نادرسـتی نوشـته های پورپیـرار

اشـتباهات ناصرخـان بیش تـر شـود، وزنـه به نفع ناصرشـاه سـنگین تر خواهد شـد. 
پورپیرار در ادامۀ نوشته های خود به مطلب عجیب زیر می رسد. وی در »مقدمه سی و هشت« 

با آوردن عكس زیر می نویسد: 

کـه از صفحـۀ 52 مجموعـه یحیـی ذکاء  کنیـد  »حـاال بـه عكـس صفحـۀ قبـل نـگاه 
که می خواهد ناصرالدین شـاه و قسـمتی از همراهانش را در سـفر اروپا و به  برداشـته ام 

1.  وی در این نوشته ها، باز به همین ترتیب، بدون ارائه اسناد کافی، و با روش نادرست، مدعی است که 
تا چند قرن پیش اصوًال نگارش در جهان وجود نداشته، و جز قرآن تمام کتاب هایی که به پیش از این 
چند قرن نسـبت می دهند، جعلی اسـت! آن نوشـته ها انصافًا بسـیار کم مایه تر از مبحث ناصرالدین شـاه 

اوست. ر.ک پورپیرار، بی تا: 2426-2372. 
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شـهر ویـن نمایـش دهـد. وضعیـت دسـت های دو نفـر اول از سـمت راسـت غیرعادی 
اسـت، لوله هـای شـلوار نفـر دوم بـا رنـگ سـفید تولیـد شـده، باالتنـۀ نفـر سـوم به چپ 
چرخیده، ولی پایین تنه اش رو به مقابل دارد، دسـت چپ نفر چهارم احتماًال افلیج 
است، آستین چپ نفر هفتم خالی مانده و به پنجه ختم نمی شود و سرانجام بی آبروتر 
از مـوارد دیگـر تصویـر چهره هـای ایـن هشـت نفر فقط به پاهای هفـت نفر ختم، ولی 
برای حاضران در تصویر 9 نام ذکر می شود: از راست به چپ نفر اول شناخته نشد، 
کامران میرزا، شاه، آقا رضا اقبال السلطنه،  حكیم الملک، مجدالدوله، عضدالملک، 
مهمانـدار اتریشـی. عـكاس اتربشـی، 1290 هجـری قمری.« آیا هنوز چنـان بی خردانی 
کـه بـا وجـود ایـن سـیاه کاری های جاعالنـه و واضـح، بر صحت سـفر  یافـت می شـوند 

گواهی دهند؟« )همـان: 149(.  ناصرالدیـن شـاه بـه فرنگ 
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قبل از پاسـخ به یكایک ایرادهای فوق باید به سـؤال پورپیرار جواب دهم و بگویم »بله آقای 
گواهی می دهم هیچ جعلی در این جا صورت نگرفته  که  ! من از آن بی خردانی هستم  پورپیرار
که شـما با تمام تالش تان نتوانسـته اید ایراد درسـتی بر این عكس وارد سـازید، بر  اسـت، و این 

کتاب یحیی ذکاء را ببینیم:  یقین من می افزاید«. اجازه دهید ابتدا اصل همین صفحه از 

تصویر 78 

که بعضی از عكس های ناصرالدین شاه چندتایی هستند؛ یعنی در  در همین ابتدا باید بگویم 
گرفته شده است.  یک جلسه، چند عكس 

کـرد.  نگارنـده قبـًال نمونـه ای از ایـن عكس هـا را نشـان داد و در ادامـۀ مقالـه نیـز ارائـه خواهـد 
عكـس فـوق نیـز چنیـن اسـت و همتـای آن را در زیـر می بینیـد: 
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 )4 :1370 ، تصویر 79. ناصرالدین شاه و تعدادی از همراهان در وین )افشار

که جاعل  که همانند نمونه های پیشین، جعلی صورت نگرفته. دلیلی ندارد  کامًال معلوم است 
که برای مخاطب شـان حتی  که پورپیرار تصور می کند  کند! آن هم جاعالنی  دو عكس جعل 

که الاقل جعل های بهتری بسازند.  ذره ای شعور قائل نبوده اند 
چنـان جاعالنـی، حتـی حوصلـۀ سـاخت یـک عكـس جعلـی نیـز نداشـته اند، چه رسـد بـه دو 
گرفته شـده اند. می تـوان این  کـه دو عكس فوق پشـت سـر هـم  تـا و سـه تـا. حقیقـت ایـن اسـت 
کامل ایستاده اند. در عكس پیشین به  که افراد به شكل  عكس را رسمی تر از دیگری دانست 
که فرد سـمت  که عضدالملک جوان، هنوز به درسـتی آماده نشـده اسـت؛ چنان  نظر می رسـد 
کنم اصًال عكس اول  راسـت شـاه هم نگاهش به سـمت دوربین نیسـت. من می خواهم تصور 
مجعول اسـت. با بودن عكس دوم، اصوًال نیازی به عكس اول نیسـت. اما حقیقت آن اسـت 
کـه حتـی عكـس اول هـم سـالم اسـت و متأسـفانه امانتدارانـه آن را نگـه داشـته اند؛ زیـرا هماننـد 
کتیبه بیسـتون را امانتدارانه نگه داشـته اسـت،1 هرگز به  که عكس مخدوش  ارنسـت هرتسـفلد 

کم مایه تـر و بدتـر از آن چـه در ایـن نوشـته هایش می بینیـد، عكـس مخدوشـی از  1. پورپیـرار بـا روشـی 
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کنـد و با یک  کسـی بـه نـام پورپیـرار ظهـور  کـه یـک قـرن بعـد  مخیله شـان هـم خطـور نمی کـرده 
کـه  اسـتعداد منحصربه فـرد، حاصـل امانـت آن هـا را جعـل بخوانـد! نكتـۀ بعـد هـم ایـن اسـت 

کرده اسـت.  پورپیـرار بـاز هـم از عكـس بی کیفیت اسـتفاده 
پاسخ به ایرادهای پورپیرار را در زیر فهرست می کنم: 

1. غیرعـادی بـودن وضعیـت دسـت های دو نفـر سـمت راسـت اصـًال معنـای خاصـی نـدارد و 
الزامـًا دلیلـی بـر جعلـی بـودن عكس نیسـت. نظیر این عكس هـا را در قبـًال در مجموعه عكس 
ناصرالدین شاه در قلعه وینزر دیدیم و موارد فراوان دیگری نیز در ایران و خارج از ایران هست. 
کامًال  گرفته شـود، ممكن اسـت در یكی دو تای آن ها، افراد  گر چند عكس  که ا بدیهی اسـت 
کنند و ... . امروزه نیز چنین اتفاقاتی در حین  ژست مطلوب را نگرفته نباشند یا به اطراف نگاه 
که چـرا این مطلب  عكاسـی می افتـد. پورپیـرار نیـز دلیلـی بـر سـخنش نیـاورده و توضیح نـداده 

کند. بنابراین مطلب او قابل اعتنا نیسـت.  بایـد حتمـًا داللـت بر جعل عكس 
2. لوله های شـلوار نفر دوم با رنگ سـفید تولید نشـده اسـت. شـلوار او یكدسـت سـفید اسـت. 
که نشـان می دهد با  کیفیت دوم حتی می توانیم چین خوردگی شـلوار را هم ببینیم  در عكس با
که  رنگ تولید نشـده اسـت. اما نظیر این سـفیدی بعضًا در عكس های قدیمی دیده می شـود 
کتـاب باشـد. در همیـن عكـس، یقه های سـفید نیز به  ممكـن اسـت بـه دلیـل چـاپ عكـس در 
کتاب ارنسـت هولتسـر  گر دقت می کرد، می دید در  همان رنگ دیده می شـوند. خود پورپیرار ا
کرده،1 قسمت های سفید  که خودش آن را قبول داشته و در مطالبش از عكس هایش استفاده 
مانند عمامه، به همین شكل دیده می شوند؛ اما در هر حال، پورپیرار در این جا نیز هیچ دلیلی 

برای این نظرش نیاورده اسـت و معلوم نیسـت بر اسـاس چه بررسـی قبلی اظهار شـده اسـت. 
کـه باالتنـۀ نفر سـوم به چپ چرخیده، ولی پایین تنـه اش رو به مقابل  3. پورپیـرار مدعـی اسـت 
دارد! اوًال چنیـن چیـزی بـرای نگارنـده چنـدان محسـوس نیسـت؛ ثانیـًا نمی دانـم چـرا ایـن را 
بایـد دلیـل جعلـی بـودن خوانـد! آیـا انسـان نمی توانـد باالتنـه اش را بـدون چرخانـدن پایین تنـه 

هرتسفلد را دلیل بر جعلی بودن کتیبه بیستون گرفته و شبه مستندی به نام »ابطال شناسنامه« دربارۀ 
آن ساخته است که رد کامل آن نیز به سادگی همین چیزی است که در این مقاله می بینید. 

1. ر.ک پورپیرار، 1394 الف: 143-141. 
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کـه افـراد هنـوز ژسـت مناسـب نگرفته انـد.  گفتـم  بچرخانـد؟! ثالثـًا در توضیـح 
گرفته شـده  4. دسـت چـپ نفـر چهـارم افلیـج نیسـت. در همـان حالـت عـدم آمادگـی، عكس 
که نوک انگشـتان دسـتش هم به دلیل سایه ها، در عكِس بی کیفیت،  اسـت. جالب این اسـت 
که  کند  خوب به نظر نمی رسند. بیننده حتی ممكن است انگشت شست او را نبیند و تصور 

کیفیـت، هیچ کدام از این مشـكالت وجود ندارد.  الحاقـی اسـت. ولـی در عكس با
5. آسـتین چـپ نفـر هفتـم خالـی نیسـت و پشـت لبـاس ناصرالدیـن شـاه مخفـی اسـت. در 
کـه یـک پـای دیگـر نفـر پنجـم در پشـت پای  عكـس دوم، دسـت او نیـز دیـده می شـود. چنـان 
که  که یک پا ندارد و جعلی اسـت! ناگفته نماند  کرده  ناصرالدین شـاه اسـت و پورپیرار تصور 
در عكس دوم نیز پای همان فرد به زحمت از پشت پای ناصرالدین شاه دیده می شود و باید 
عكـس را از نزدیـک دیـد. مـن همـان قسـمت را بـه شـكل بزرگ شـده در پایین قـرار می دهم. به 
گیرد  کنید. نوک پای فرد را می بینید. همین پا وقتی به شكل مستقیم قرار  امتداد عالمت نگاه 
)هماننـد عكـس قبـل(، در پشـت پای ناصرالدین شـاه مخفی می شـود. بنابرایـن عكس دوم به 
که  که پای فرد پنجم چنان در پشـت پای ناصرالدین شـاه مخفی اسـت  خوبی نشـان می دهد 
فقـط نـوک پـای او دیـده می شـود. دلیـل دیـده نشـدن پـای نفـر پنجـم در عكـس اول نیـز همین 
اسـت، و بـرای توضیـح آن نیـازی بـه توسـل بـه فـرض »جعل« نیسـت. هرچنـد با دقـت در هر دو 
که به دلیل  عكس می توان حتی ساق پای نفر پنجم را هم در پشت پای ناصرالدین شاه دید 

رنگ همسـان شـلوارهای شـاه و آن فرد، از دور دیده نمی شـود. 

تصویر 80 
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که چنین همت تمامی در تشخیص جزئیات عكس دارد،  گذشته معلوم نیست پورپیرار  از این 
کجا آمده است؟«  که می گوید یک پا ندارد، از  کنار پای فردی  چرا از خود نپرسیده »آن سایۀ 

که سایۀ پای اوست.  این قسمت را به شكل بزرگ شده در تصویر زیر می بینید و معلوم است 
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کردن مجرم خیالی  گاه بازی برای پیدا  کارآ که شـبیه بـه  همـۀ ایـن خیال بافی هـای اعجاب آور 
کوچک  که یک بررسـی  کـه پورپیرار نـه تنها به خود زحمـت نداده  اسـت، بـه ایـن دلیـل اسـت 
که این عكس یک همسـان نیز دارد.  در آرشـیوهای عكس انجام دهد، بل حتی نمی دانسـته 
کیفیـت را، می تواند خود  کتاب های عكس با  کـه نه آرشـیوها را می شناسـد و نـه  کسـی  چگونـه 
کالنـی بزند و بعد هـم با قاطعیت  را متخصـص عكـس بخوانـد و دسـت بـه چنیـن بررسـی های 
گر عكس اول مجعول اسـت،  که ا کـه فـالن و فالن؟!! آیا نباید پرسـید  کـرده ام  بگویـد »اثبـات« 
کسـی عین  گـر عكـس دوم سـالم اسـت، چـرا باید  پـس تكلیـف عكـس سـالم دوم چیسـت؟ و ا
کنـد؟! اصـًال چگونـه با چنین روش مضحكـی، از روی یک عكس بی کیفیت،  همـان را جعـل 
که بگذریم، آیـا تنها راه  کرد؟! از همـۀ این ها  می شـود متوجـه جزئیـات شـد و قضـاوت تاریخـی 
کم، نـور زیاد، حرکت  گرفتـن عكس پیش می آید )همچون نور  کـه در هنـگام  توضیـح ایراداتـی 
که بگوییم »عكس جعلی اسـت«؟! بعد این  سـریع افـراد، آمـاده نبـودن افـراد و ...(، ایـن اسـت 
گر این »اثبـات« جعل اسـت، پس چرا  گرفتـه اسـت؟ ا کـه جعـل صـورت  می شـود »اثبـات« ایـن 
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بـدون پنـاه بـردن بـه فـرض »جعل« نیز می توان همـۀ این ایرادها را پاسـخ داد؟1 
کـه اعتـراض پورپیـرار به تعـداد افراد اسـت. نوشـتۀ زیر  حـال بپردازیـم بـه نقطـۀ اوج ایـن بخـش 

کنیم:  کتـاب ذکاء را بـه شـكل بـزرگ نیـز قـرار می دهـم تـا بهتـر بتوانیـم آن را بررسـی  عكـس در 
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کـردن نـام افـراد، همـه جـا از عالمـت ویرگـول اسـتفاده  کـه می بینیـد، ذکاء بـرای جـدا  همچنـان 
 ، که به معنای پایان اسـت. به عبارت دیگر گذاشـته اسـت  کرده، و بعد از نام آخرین نفر نقطه 
دقیقًا نام هشـت نفر ذکر شـده اسـت. اما آن »عكاس اتریشـی« چیسـت؟ خیلی ساده است. او 
گرفته. یعنی عبارت »عكاس اتریشی؛  که عكس را  جزء افراد درون عكس نیست و کسی است 
1290ه.ق.؛ مجموعه خصوصی« یک واحد، و مشخصات عكس است! خود عكاس اتریشی 
کـرده و بـه  کتابـش نیـز بـه ایـن شـكل عمـل  در عكـس نیسـت. ذکاء در ذیـل سـایر عكس هـای 
کرده اسـت. متأسـفانه پورپیرار چون با عینک توهم توطئه به همه چیز نگاه  نام عكاس اشـاره 
گفتـن سـخنان سسـت نیـز ابایـی نـدارد، هـر چیـزی را دسـتمایه ظـن جعـل و توهین  می کنـد و از 
که این قسـمت، پایین تر نوشـته می شـد؛ اما  بـه دیگـران قـرار می دهـد. البتـه پسـندیده تر می بـود 
کتابـش را می خوانند و به او برچسـب »جاعل« می زنند؛ و  کـه چنیـن افـرادی  ذکاء نمی دانسـته 
کنید«.  که »لطفـًا در اینجا توقف  ئـم راهنمایـی و رانندگـی، در متـن نصـب می کرد  اال نوعـی عال

1.  وقتـی درسـتی گـزاره ای اثبـات شـود، مفهـوم ایـن اسـت کـه خـالف آن قطعـًا نادرسـت و منجـر بـه تناقض 
گر روش پورپیرار باعث »اثبات« جعل می شد، معنایش این می بود  می شود؛ یعنی نمی تواند نادرست شود. ا
که آن مطلب، فقط به همان روش قابل توضیح است و لذا دیگر به روش نگارنده قابل توضیح نمی بود. به 
گر پورپیرار معتقد است که اشكاالتی که به زعم او در عكس ها وجود دارد، اثبات می کند که  عبارت دیگر، ا

جعل رخ داده، پس به هیچ وجه ممكن دیگری نباید می توانستیم آن ها را توضیح دهیم. 



: نقدی بر یک افسانۀ ده ساله  / 217 ناصر پورپیرار و ناصرالدین شاه قاجار

گذاشـته،  که ذکاء  کتابـش، بـه جای نقطـه ای  ، خـودش در نقل قـول  کـه پورپیـرار جالـب اسـت 
کلی  کـه به  کـرده اسـت. نقطه ویرگول هـا را هـم  عالمـت ویرگـول قـرار داده و جملـۀ او را تحریـف 
کار را خـود ذکاء می کـرد، پورپیرار مسـلمًا  گـر ایـن  کـرده! تصویـرش را در زیـر می بینیـد. ا حـذف 
گـر ذکاء نقطـه هـم نمی گذاشـت، انصـاف و اخـالق  فریـادش بـه آسـمان بلنـد می شـد. حتـی ا
که فورًا او را متهم به جعل  که این را به حساب اشتباه او بگذاریم، نه این  علمی حكم می کرد 
کـه مثـًال ذکاء چنـان اشـتباهی هـم می کـرد. آیـا به صرف همـان اشـتباه، جاعل و  کنیـم! بـه فـرض 
کرده و ضمن تشكر از  مأمور جاعالن است؟! در منش علمی، اشتباهات محققان را یادداشت 
که هر  کـه در چاپ های بعد اصالح شـود؛ نه این  تـالش آن هـا، محترمانـه برای شـان می فرسـتند 

گوشـۀ متن آنان را برای اشـتباه بكاویم و بعد فورًا همان را دسـتاویز قرار دهیم! 

تصویر 83 

که پورپیرار دربارۀ سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ بررسی می کند؛  این آخرین عكسی است 
و چـون هماننـد انبـوه نوشـته های پیشـین خـود اعتنایـی نمی بینـد و پاسـخی دریافـت نمی کند، 
کسـی تـوان نقـد یـک سـطرش را هـم نـدارد؛1 بنابرایـن دامنـۀ  کـه  تصـور می کنـد حرف هایـی زده 

1.  نظیـر همیـن تصـور و بـه بیـان دقیق تـر توهـم را در میـان »تطویـالت الطائـل« اعضای فرقـۀ پورپیرایه نیز 



218 / بررسی های نوین تاریخی؛ دوره جدید، سال ششم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1401

ادعای خود را فراتر برده و حتی شـاه بودن خود ناصرالدین شـاه، سـفرهای مظفرالدین شـاه به 
که پورپیـرار در مورد حتی  فرنـگ، مشـروطه و ... را نیـز جعلـی می خوانـد! مـا در ایـن جـا دیدیم 

یكی از این عكس ها درسـت نگفته و تمام اسـتدالل های او نادرسـت اسـت. 
که آیا این مطالب  کارنامه بسیار بدی برای یک به اصطالح مورخ است، و باید پرسید  این 
کـه بعـد بخواهـد »درسـت« باشـد؟! بدیـن  اصـًال شایسـتۀ عنـوان »تحقیـق تاریخـی« هسـت 
که مشـخص شـد بررسـی و مدعای پورپیرار دربارۀ عكس های ناصرالدین  ترتیب، پس از آن 
که او به اروپا رفته و نشـریات و رسـامی های آن زمان نیز  شـاه نادرسـت اسـت، معلوم می شـود 
گانه منتشـر می شـود،  که به صورت مقاله ای جدا معتبر هسـتند؛ بنابراین در ادامۀ این نوشـتار 
اسـناد جالب توجـه بیش تـری از عكـس و مطبوعـات دربـارۀ سـفرهای ناصرالدین شـاه عرضه 

کرد.  خواهیم 

می توان دید، که چون پاسخی به ناله ها و التماس های شان برای توجه اهل علم و معنا به آن »الطائالت« 
نمی بینند، روز به روز بر شدت ناله ها و گسترۀ ناسزاهای شان به اصحاب علم و دانش می افزایند! 
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نتیجه گیری 

که:  که پورپیرار مدعی جعل آن ها بود، دریافتیم  پس از بررسی مفصل یكایک عكس هایی 
1. ادعای پورپیرار دربارۀ جعلی بودن عكس های سفر ناصرالدین شاه به اروپا، حتی در یک 

مورد نیز صحیح نبوده است. 
2. پورپیـرار دانشـی در زمینـۀ عكاسـی و تاریـخ عكـس در ایـران و جهـان نداشـته؛ و همچنین از 

کتـب تخصصی عكس و عكاسـی بی خبر بوده اسـت.  وجـود آرشـیوهای عكـس و 
کافی از تاریخ قاجار و نیز تاریخ جهان نداشته است.  گاهی  3. پورپیرار آ

که می گیرد، با محتوای سفرنامه های ناصرالدین شاه به فرنگ آشنا  4. پورپیرار برخالف ژستی 
کرده است.  نبوده و تنها چند صفحه را به دلخواه ذکر 

کتـاب پژوهشـی عكاسـی ارجـاع نـداده، و بـا  5. پورپیـرار در قضاوت هایـش بـه هیـچ تحقیـق و 
ادبیـات ایـن حوزه آشـنا نبوده اسـت. 

گونـه معیـار  6. پورپیـرار مبانـی نظـری بررسـی خـود را مشـخص نكـرده، و در بررسـی خـود هیـچ 
علمـی را رعایـت نكـرده اسـت. 

7. روش، مدعاهـا و نتیجه گیری هـای پورپیـرار از لحـاظ منطقـی نیـز دچـار اشـكال و معمـوًال 
مغالطـه آمیـز اسـت. 

 . ، به زعم پورپیرار کتور کم و پادشاه واقعی بوده است؛ و نه یک آ 8. ناصرالدین شاه یک حا
کرده و در اروپا حضور داشته است.  9. ناصرالدین شاه واقعًا به اروپا سفر 

 ، اما مهم ترین نتیجه ای که از بررسی این مطالب، به مثابۀ مشت نمونۀ خروار نوشته های پورپیرار
، برخـالف ادعـای او، نه تنهـا »بی بنیـان« و  کـه روش بررسـی پورپیـرار گرفـت، آن اسـت  می تـوان 
کـه  فاقـد مبانـی نظـری مشـخص و تاییـد شـده اسـت، بـل جواب هـای نادرسـت تولیـد می کنـد 
کار بررسی تاریخ نمی آید. این روش، دارای پیش فرض های  خالف واقعیت است؛ بنابراین به 
کـدام مـورخ، باستان شـناس، متخصـص عكـس و ... آن ها را  کـه معلـوم نیسـت  نادرسـتی اسـت 
کـه  کنیـم. همچنـان  کجـا تاییـد شـده اسـت و چـرا بایـد تاریـخ را چنیـن بررسـی  کـرده و در  بیـان 
که خالف واقعیت اسـت و حاصل  در این بررسـی دیدیم، این روش دقیقًا به نتایجی می رسـد 
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که حتی به عكس های سـالم مقابل چشـمش  آن فرورفتـن مخاطـب در توهـم اسـت؛ بـه نحوی 
، در واقـع  برچسـب جعـل می زنـد، و نمی توانـد آن هـا را بـه شـكل طبیعـی ببینـد. روش پورپیـرار
کـه حاصل آن،  فروکاسـتن همـۀ جوانـب تاریـخ بـه چنـد مؤلفـه و معیـار دلخواه و بی دلیل اسـت 
که در پس تمام تالش های پورپیرار  زدن برچسب جعل به همه چیز خواهد بود. وقتی می بینیم 
بـرای جعلـی نمایانـدن عكس هـای ناصرالدین شـاه به فرنگ، اعتقاد راسـخ او بـه فرض پوریم 
و خالی از سـكنه بودن ایران و نبود حكومت در این سـرزمین اسـت، با ابطال حكم او متوجه 

که فرض او دارای ایراد بوده و نادرسـت اسـت.  می شـویم 
کـه چـون بـا این بررسـی  کنیـم  همچنیـن الزم اسـت یـک بـار دیگـر بـه ایـن نكتـۀ مهـم نیـز اشـاره 
کافـی در زمینـۀ عكـس و عكاسـی نداشـته، در هـر موضـع از  کـه پورپیـرار دانـش  مشـخص شـد 
که به بررسی عكس پرداخته و بدون ارجاع به متخصصان این حوزه،  کتاب هایش  نوشته ها و 
کرده است، نظر او تنها عقیدۀ یک فرد  که مربوط به عكس است، اظهارنظر  دربارۀ هر چیزی 

گاه غیرحرفه ای و عادی اسـت و شایسـتۀ اعتنا نیسـت.  ناآ
مـواردی همچـون جعلـی بـودن عكـس، اصالت عكس، قدیمی یا جدید بودن عكس، بررسـی 
کـه بـه او بـه دفعـات دربـارۀ آن هـا نظـر و  آثـار باسـتانی بـا عكـس، بررسـی تاریـخ بـا عكـس و ... 
که ابتدا  که مدافع نظر اوست، الزم است  کسی  حكم داده است، ارزش علمی ندارد و او یا هر 
نظر خود را با دالیل و اسـناد الزم به تأیید برسـاند، و سـپس مورد اسـتفاده قرار دهد. اثبات این 
که به مدعاهای تایید  مدعاها بر عهدۀ مدعیان اسـت و هیچ مورخی موظف و مجبور نیسـت 

نشـدۀ پورپیرار در این زمینه پاسـخ دهد. )پایان قسـمت اول( 
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آزیاتیک1  ژورنال 

ناصرالدین پروین2 

چکیده
ژورنـال آزیاتیـک یكـی از قدیم تریـن نشـریه های خاورشناسـی جهـان اسـت. ایـن مجلـه، بـه 
کـه  کنـون انتشـار می یابـد و چنـان  عنـوان ارگان علمـی مؤسسـۀ آسـیایی پاریـس از 1822 تـا 
گذشـت، هـم مؤسسـه و هـم ارگانـش، از ابتـدا بـه تمـدن ایرانـی توجـه نشـان دادنـد.  خواهـد 

آزیاتیک، فرانسه، ایران شناسی، زبان فارسی  کلیدی: ژورنال  گان  واژ

مؤسسۀ آسیایی 

از  شـماری   ،)1784( کلكتـه  و   )1778( آمسـتردام  در  مشـابه  انجمن هـای  برپایـی  از  پـس 
خاورشناسان فرانسوی »مؤسسۀ آسیایی فرانسه« را در پاریس بنیاد نهادند )یكم آوریل 1822( 
گرفـت، همـواره  گـر چـه مؤسسـه بـا فرمـان شـاهانۀ 15 آوریـل 1829 مـورد حمایـت رسـمی قـرار  و ا
سـاختار غیردولتـی اش محفـوظ مانـد. برابـر قانـون 1901، مؤسسـه به صـورت انجمن درآمـد و در 

1965 نیـز مجمـع عمومـی تغییرهـای اندکـی در اساسـنامۀ آن پدیـد آورد. 
کادمـی نبشـته ها و  کـه دبیرخانـۀ مؤسسـۀ آسـیایی در »آ تنهـا بـر پایـۀ توافق هـای دوجانبـه اسـت 
کولژ دو فرانس«4 قرار دارد. این پیوندها را عضویت دانشمندان  کتابخانه آن در » ادبیات«3 و 
آن دو نهاد دانشـگاهی و همچنین اسـتادان دانشـگاه ها و مدرسـه های عالی دولتی در مؤسسـۀ 

1. Journal Asiatique 

 napipa3@gmail.com 2. پژوهشگر مستقل تاریخ روزنامه نگاری فارسی
3. Académie des Insciptions et Belles-Lettres 

کـه درس دادن در آن مهم تریـن افتخـار  Collège de France  .4 واالتریـن نهـاد آمـوزش عالـی فرانسـه 
اسـتادان اسـت. ایـن نهـاد، آمـوزش آزاد می دهـد و آموزشـش بـه دیپلـم نمی انجامـد. 
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گزارش شده  آسیایی، توجیه می کند. هموندان مؤسسه، هنگام تنظیم این مقاله بیش از 800 تن 
که شـماری از آنان، دانشـمندان و پژوهشگران غیرفرانسوی اند.  اسـت 

گـروه پیوسـتگان بـه ایـن انجمـن را تشـكیل می دهنـد: همونـدان رسـمی بـا شـمار نامحدود،  سـه 
کرده اند.  کـه دهـش مالـی  کـه شمارشـان نبایـد از 30 درگـذرد، و هموندانـی  همونـدان افتخـاری 
کم کم، به رسـم ها و  ، توجـه مؤسسـۀ آسـیایی بـه پژوهـش در زمینـۀ زبان های شـرقی بـود و  در آغـاز
گرچه نام مؤسسه به عنوان وفاداری به  آئین ها، تاریخ و باستان شناسی و ادب ... نیز پرداخت. ا
خواست بنیادگذاران و رعایت سنتی جا افتاده همچنان با قاره آسیا پیوند دارد، فعالیت های 
کشـور آفریقـای سـیاه ماننـد اتیوپـی را نیـز در برمی گیـرد و در  پژوهشـی آن، شـمال آفریقـا و چنـد 
که از کشورهای مغرب آفریقا تا آسیای جنوب شرقی را میدانگاه  کانون خاورشناسانیست  واقع، 
کنـون، در ژورنـال آزیاتیـک، خطابه هـا و  کـه ا پژوهـش علمـی خـود سـاخته اند. از ایـن روسـت 

معرفی مؤسسـه، به جای اشـارۀ جغرافیایی از خاورشناسـی یاد می شـود. 
افزون بر کنجكاوی علمی، منطق بنیادگذاران، دریافت تأثیر تمدن های خاورزمین در شكل گیری 

فرهنگ های اروپایی بوده است. هدف های کنونی انجمن بدین سان اعالم شده اند: 
گسـتردن پژوهش های شـرقی به صورت همكاری با مؤسسـه های علمی خارجی و  - شـرکت در 

کوشا در زمینۀ خاورشناسی؛  جهانی 
- انتشـار ژورنـال آزیاتیـک بـا همـكاری مرکـز ملـی پژوهش هـای علمـی فرانسـه1 و همچنیـن نشـر 

دفترهـای مؤسسـۀ آسـیایی )دفتـِر سوسـیته آزیاتیـک(2؛ 
- برگزاری »روزهای شرق« هر 4 تا 5 سال. 

همزمان با آغاز کار مؤسسه به سال 1822، پایۀ کتابخانه ای مرجع نیز گذاشته شد. این کتابخانه 
غنـی، اینـک شـامل بیـش از یكصـد هـزار عنـوان اسـت و در آن، مجموعه هـا و یادداشـت های 
خاورشناسـان برجسـته نـگاه داری می شـود. شـمار در خـور توجهـی از عنوان هـا بـه زبان هـای 
کتابخانه دارای  که با ایران شناسی ارتباط دارد،  کتاب و نشریه  آسیایی است. افزون بر انبوهی 
کتـاب و نزدیـک بـه یكصـد پیاینـد فارسـی زبان یـا مربوط به جهـان ایرانی  بیـش از هـزار عنـوان 

1. National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
2. Cahiers de la Société asiatique 
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کتابخانـه ملـی پاریس  کتاب هـای خطـی بـه  ، از 1981 بخشـی از  اسـت. بـرای نـگاه داری بهتـر
گرفتـه اسـت.  کتابخانـه جـا  انتقـال یافتـه و نسـخه های فارسـی در )cotes Suppl. Persan( آن 
کار خود انتشار می دهد و دوفصلنامه ژورنال آزیاتیک  کتاب هایی را در زمینه  مؤسسۀ آسیایی 
کتابگونه و تک نگاری و  ارگان رسـمی آن اسـت. دفترهای مؤسسـۀ آسـیایی، شـامل مقاله های 
گنجایـش آن هـا را نـدارد. از جملـه تحقیـق در  کـه ژورنـال آزیاتیـک  گزارش هـای بلنـدی اسـت 
گورانی  اسطوره شناسی هند و ایرانی اثر بنویست و ِرنو )1934( و ببربیان اسطورۀ ایرانی به زبان 

...، اثـر محمد مكـری )2003(. 

دوفصلنامه 

کـرد و نشـرش بـدون وقفه ادامه یافت. سـیصد  ژورنـال آزیاتیـک از آوریـل 1822 آغـاز بـه انتشـار 
و نهمین شـمارۀ آن در سـال 2020/ 1400 درآمده اسـت. سـاالنه دو شـماره از این ارگان به چاپ 

می رسد. 
ژورنـال آزیاتیـک دسـتاورد پژوهـش در زمینه هـا و تخصص هـای شـرقی را  معرفـی می کنـد. زبـان 
اصلـی آن فرانسـه اسـت، امـا محققان می تواننـد مقاله های خود را به یكـی از زبان های آلمانی، 
گزارش ها بـه زبان  انگلیسـی، اسـپانیایی و یـا ایتالیایـی بنویسـند. عـالوه بـر ایـن، متـن مقاله هـا و 

شـرقی مربوط به آن نوشـتار نیز تكثیر می شـوند. 
، دارای مقاله های  هر شماره از ژورنال آزیاتیک با حدود 300 صفحه و به ندرت همراه با تصویر
کتاب هایی  گزارش  پژوهشی، صورت نشست های ماهانه، صورت هموندان مؤسسۀ آسیایی و 

که مؤسسه دریافت داشته است.  ست 
مجلـه را شـورای علمـی مؤسسـۀ آسـیایی فرانسـه بـا همـكاری مرکـز ملـی پژوهش هـای علمـی آن 
کشـور هدایت می کند و منتشـر می سـازد. شـورای نویسـندگان این نشریه از متخصصان برجستۀ 
که در فرانسه می زیند تشكیل یافته و از سال 1999 محمدعلی  رشته های مختلف خاورشناسی 

امیرمعزی اسـتاد اسالم شـناس ایرانی مقیم پاریس یكی از هموندان آن اسـت. 
تـا 1391 و در درازای 190 سـال حیـات آن، ژورنـال آزیاتیـک 16 سـردبیر بـه خـود دیـده اسـت: 
گرانژ )1832-1858(، ژول مول )1858- گرانژت دو ال آنتوان ژان سـن مارتن )1832-1822(، 
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1876(، باربیـه دو منـار )1876- 1892(، روبنـس دووال )1892- 1908(، لویـی فینـو )1908- 
گروسه )1935- 1946(، ژان سواژه )1946- 1950(،  گابریل فران )1920- 1935(، رنه   ،)1935
مارسل اللو )1950- 1967(، جمس فوریه )1967-1972(، دانیل ژیماره )1972-1992(، ُدنی 
کوال )2008-2011( و ژان ماری  کریستینا ِشررشوآب )2001-2008(، ژرار  مارتنژ )1993- 2001(، 

دوران )از 2011(. 

جهان ایرانی در نشریه 

از آغـاِز نشـر ژورنـال آزیاتیـک، بـه آن چـه بـا حـوزۀ ایـران تاریخـی، فضـای فرهنگـی آن و زبـان 
فارسی پیوند دارد، توجه شده است. در شمارۀ نخست، مقاله ای از سن مارتن دربارۀ اشكانیان 
و شعری از جامی با برگردان ِشزی به چاپ رسید. در شمارۀ بعدی مجله، سه مطلب مربوط به 
کریستیان راسک  که یكی از آن ها را زبان شناس دانمارکی راسموس  جهان ایرانی دیده می شود 

گ ارسال داشته است.  کپنها گ، 1832( از  کپنها )فیونی، 1787-
که  گام هـای آغازیـن و در درازای عمـر ژورنـال آزیاتیک، هیچ شـماره ای از نوشـتاری  پـس از آن 
از دور و نزدیک به ایران توجه داشـته باشـد، بی بهره نیسـت و در آن میان، اسـالم و تشـیع هم 
جای شایسـته ای به خود اختصاص داده اسـت. با این حال، نگاهی به فهرسـت شـماره های 
که بخشـی از سـهم ایران شناسـی و ترک شناسـی  پـس از جنـگ دوم جهانـی آن نشـان می دهـد 
که  را بـه پژوهـش در تمدن هـا و فرهنگ هـای دیگـر سـپرده اند. بـا ایـن حـال، باید توجه داشـت 
نشریه های ویژۀ ایران شناسی و اسالم شناسی و حتی در زمینه های دانش های عمومی همچون 

جامعه شناسـی و تاریخ، این فضای خالی را در جهان فرانسـه زبان انباشـته اند. 
کثریت نزدیک به تمامی دانشـمندان ایران شـناس و اسالم شـناس فرانسـوی یادگار خود را در  ا
ایـن نشـریه برجـا نهاده انـد و بـه آنـان بایـد شـمار درخـور توجهـی دانشـمندان دیگـر سـامان ها را 
کـه در دهه هـای نخسـت انتشـار  افـزود. از ایـن رو، تنهـا شـماری از ایران شناسـان برجسـته ای را 

ژورنـال آزیاتیـک بـه همـكاری بـا آن پرداخته اند معرفـی می کنیم: 
ک سیلوسـتر دوساسـی )پاریس، 1758-1838( نخسـتین )1822-1829( و  - بارون آنتوان ایزا
کولژ دو فرانس بود و از  سـومین )1832-1834( رئیس مؤسسـۀ آسـیایی فرانسـه، اسـتاد فارسـی 
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کتاب هـا و مقاله هـای متعـدد او دربارۀ تاریخ ایران، ادب فارسـی و دین اسـالم  و  1799 بـه بعـد 
شـمار مهمی از آن ها در ژورنال آزیاتیک به چاپ رسـیده اسـت. 

که مقالـۀ او در  - آنتـوان لئونـار ِشـزی )نویـی، 1773- پاریـس، 1832( نخسـتین محققی اسـت 
گر چه ِشزی بعدها به دیگر زبان های شرقی و به ویژه سانسكریت  ژورنال آزیاتیک چاپ شد. ا
نیـز پرداخـت، از پژوهنـدگان ادب فارسـی بـود. ترجمـۀ وی از مجنـون و لیلـی جامـی در خـور 
کرسـی فارسـی در مدرسـه زبان های شـرقی از 1827 به  جایزه شـناخته شـد )1808( و اسـتادی 
که اشـاره شـد، برگردان او از شـعر جامی در شـمارۀ اول نشـریه دیده  او اختصاص یافت. چنان 

می شود. 
- آنتـوان ژان سـن مارتـن )پاریـس، 1791-1832( در سـال های 1825-1826 مدیـر و سـردبیر 
ژورنال آزیاتیک بود و پیش و پس از آن هم مقاله هایش دربارۀ اشكانیان و همچنین ارمنستان 
و ارمنیان در این نشریه و دیگر جاها به چاپ می رسید. از مقالۀ او در شمارۀ نخست یاد شد. 
- در سال های 1868تا 1876، ژول مول )اشتوتكارت، 1800- پاریس، 1876( شاهنامه شناس 
و مترجـم معـروف شـاهنامه )7 جلـد 1838-1878( بـه ریاسـت مؤسسـه رسـید. وی، از آلمـان 
بـرای آموختـن فارسـی نـزد سیلوسـتر دو ساسـی بـه پاریـس رفته بـود، امـا در آن جا ماندگار شـد و 
کلـژ دو فرانـس را بـه خـود اختصـاص داد. مـول، همـواره نخسـتین دسـتاورد  کرسـی زبـان فارسـِی 

پژوهش هایـش را در ارگان مؤسسـه بـه چـاپ می رسـاند. 
کار در مورد  - مول، استاِد شارل باربیه دومنار )مارسی، 1826- پاریس،  1908م( بود و او را به 
کولژ دو فرانس شـد، ترجمۀ شـاهنامه را  کرد. دومنار پس از او، جانشـینش در  شـاهنامه تشـویق 
، مقاله هـای متعـددی در ژورنـال آزیاتیـک نوشـت. وی، در 1892 بـه  کـرد و در ایـن مسـیر تمـام 

جای ارنسـت رنان به ریاسـت مؤسسـۀ آسـیایی رسیده است. 
کارهای پژوهشـی متنوعش دربارۀ زبان فارسـی،  ِکِلمـان هـوآر )پاریـس، 1854-1926( از آغاز   -
حروفیـه، مولـوی و مولویـه، موسـیقی ایرانـی ... بـا ژورنـال آزیاتیـک همكاری داشـته اسـت. وی، 
کرسـی زبان فارسـی در مدرسـه زبان های شـرقی پاریس بود و بیسـت سـال برآن مدرسه  صاحب 

کرد.  ریاست 
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- جمس دارمسـتتر )شاتوسـالن، 1849- مزون الفیت، 1894( ایران شـناس معروف فرانسوی به 
سـال 1875 بـه مؤسسـۀ آسـیایی پیوسـت و در دهـۀ آخـر حیـات خـود دبیـر آن بـود. مقاله هـا و 

یادداشـت های بسـیاری از او در ژورنـال آزیاتیـک دیـده می شـود. 
مجموعه های ژورنال آزیاتیک در کتابخانه های معتبر جهان و به ویژه مؤسسه های خاورشناسی 
کتابخانه های ملی، مرکزی دانشگاه تهران و انجمن ایران شناسی  نگاه داری می شود. در ایران، 
کنـدۀ ایـن نشـریه را در اختیـار دارنـد. یـک سـازمان  فرانسـه تهـران، مجموعه هـا و شـماره های پرا
انتشـاراتی آلمـان بـه چـاپ مجدد آن دسـت یازیده اسـت. افـزون بر این، تا زمـان نگارش مقالۀ 
کتابخانـۀ ملـی فرانسـه قابـل خوانـدن و  ، 111 سـال آن تـا 1940 و بـا 200 شـماره در وبـگاه  حاضـر

تكثیر است: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348774p/date 
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کامران در بنیان نشریه »ندای یزد«  نقش محمدتقی عسکری 
و رشد و بالندگی فرهنگ یزد 

حسین مسرت1 

چکیده 
کامـران از دانش آموختـگان نخسـتین دورۀ آمـوزش روزنامه نـگاری در  محمدتقـی عسـكری 
کتـاب هفتـه همـكاری داشـت  کیهـان هفتـه و  کـه سـال ها بـا نشـریات طوفـان یـزد،  ایـران بـود 
و در بهمـن 1363 بـا بینان گـذاری هفته نامـه »نـدای یـزد« و جلـب نویسـندگان نـام آور و بهـا 
گفتارهایـی در زمینـۀ تاریـخ، فرهنـگ، ادب، جامعـه،  دادن بـه نویسـندگان نوپـا و بـا چـاپ 
، میـراث فرهنگـی و تاریخـی یـزد،  نقشـی بـس ارزنـده در شـكوفایی ایـن زمینه ها در شـهر  هنـر

کنـون ایـن نشـریه سـی و هشـتمین سـال فعالیـت خـود را دنبـال می کنـد.  یـزد داشـت، و ا

کامران  کلیدی: یزد، فرهنگ یزد، ندای یزد، محمدتقی عسكری  گان  واژ

کـه تحقیقـات خوبـی را از  نگارنـده در زمینـۀ تاریـخ مطبوعـات یـزد، خوشـبختانه موفـق شـده 
کتـاب نامـوارۀ دکتـر  کنـد و بخش هـای نخسـت آن را در  حـدود سـال های 63-1364 شـروع 
کند. در آن جا مطبوعات  کتاب یزد، یادگار تاریخ جلد یک درج  محمود  افشـار و بعدها در 
یـزد بـه پنـج دوره تقسـیم شـده اسـت: از آغـاز تـا جنـگ جهانگیر نخسـت، از جنگ جهانگیر 
نخسـت تـا شـهریور 1320، از شـهریور 1320 تـا مـرداد 1332 و از آن تاریـخ تـا بهمـن 1357 و از 

کـه دورۀ انقـالب اسـالمی اسـت. کنـون  بهمـن 1357 تا
کـه هـر دوره ای  ایـن تقسـیم بندی بـر اسـاس برهه هـای مهـم تاریـخ ایـران انجـام شـده اسـت 
که می تواند در  این تقسیم بندی لحاظ شود. خوشبختانه از نخستین نشریه  ویژگی هایی دارد 
که در سال 1325 قمری، یک سال پس از پیروزی مشروطه در یزد به نام »سفینه نجات« چاپ 
کـه صدهـا نشـریه در یـزد وجـود دارد، زیـرا پس از پیـروزی انقالب اسـالمی تعداد  کنـون  شـد تـا ا

 hmasarrat@yahoo.com 1.  مدرس دانشگاه میبد



232 / بررسی های نوین تاریخی؛ دوره جدید، سال ششم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1401

کـرده، ولـی در چهار  نشـریات بـه دلیـل امـكات سـخت افـزاری و نـرم افزاری خوب بسـیار رشـد 
که بعضی نشـریه ها از پیش از سـال  1332 بوده، پس از  دورۀ اول تقریبًا 100 نشـریه وجود دارد 
1332 هم بوده، و بعضی از نشریه ها مانند »شیرکوه« از سال 1301ش آغاز شد و در سال 1321 با 
کردند، به یک باره بسته و عمرش  که همۀ نشریات را به دلیل واهی تعطیل  فرمان نخست وزیر 
که هفته نامـه ای به نام »ملک  تمـام شـد. برخـی نشـریات هـم عمری طوالنی داشـتند، همچنان 
که سـال 1399 اسـت، 70 سـال اسـت هر هفته این نشـریه  کنون  که از سـال 1329 تا ا یزد« اسـت 
، بازتاب  دهندۀ اخبار روز مطالب  چاپ می شود و در هر برهه ای از تاریخ بنا به مقتضیات روز

کنون بوده اسـت.  گفتارهای تاریخی تا به ا و 
امـا در ایـن دوره هـا یكـی از دوره هـای طالیـی مطبوعـات یـزد دورۀ سـال های 1330 تـا 1332 
که در این دوره تقریبًا یک زمانی حدود 60 نشریه در یزد چاپ می شد و این برای شهر  است 
کوچكی مانند یزد بسـیار جای درنگ دارد. )دورۀ طالیی منظور پیش از سـال 1357 اسـت، 
کاری با دشـواری  ، چاپخانه هـا و حروفچینی دسـتی بـود و همه  کـه صنعـت نشـر یعنـی دوره ای 
کار شـگفت و طاقت فرسـایی بود.  انجام می شـد. در آن دوره چاپ کردن روزنامه و مطبوعات 
کنون با امكانات جدید در عرض چند سـاعت می شـود یک نشـریه را حروفچینی، طراحی و  ا

کـرد. آن وقـت یک روندی طوالنی داشـت(. چـاپ 
گوناگون برای خودشان نشریه داشتند،  گوناگون با خط فكرهای  گروه های سیاسی   در آن دوره 
گروه هـای اسـالمی،  گروه هـای افراطـی تـا  ، از  گروه هـای چـپ آن روزگار گروه هـای راسـت تـا  از 
کودتای 28 مرداد 1332 به اسـتثنای چند  گروهی برای خودشـان نشـریه داشـتند و با بروز  همه 
کـه در فضـای ویـژۀ پـس از شـهریور 1320 رشـد  تـا نشـریه، بقیـه تعطیـل شـدند. نشـریاتی بودنـد 
که تقریبًا در سـال های 30 تـا 1332 با آمدن دولت مردمی  کـرده بودنـد، یـک فضـای آزادی بود 
گرفـت و نشـریات آزاد به خصوص نشـریات آزادی خـواه زیادی پای  دکتـر محمـد مصـدق اوج 

گذاشـتند.  به عرصه 
در زمینۀ تاریخ مطبوعات یزد می توان بسیار نوشت. خوشبختانه این جانب دو بخش از این 
گفته  کتاب یزد، یادگار تاریخ آوردم. در زمینۀ مطبوعات یزد باید  تاریخ را تا شـهریور 1320 در 
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که نویسـندگان، خبرنگاران و مدیران جراید داشـتند،  که خوشـبختانه با توجه به اهمیتی  شـود 
نشـریات یزد تاریخ پرباری داشـته اسـت و امیدوارم در سـال 1400 بخش سـوم یعنی از شـهریور  
کنـم. امـا  کتـاب خـودم یـزد، یـادگار تاریـخ یـا جـای دیگـری چـاپ  1320 تـا مـرداد 1332 را در 
کـه بیش تـر هفته نامـه هسـت تـا سـال 1357 در همـان  کـه »فهرسـت مطبوعـات یـزد«  گفتـه شـود 
کتاب نامبرده  همراه با تاریخ نخسـتین شـماره  و تاریخ آخرین  که اشـاره شـد، در  چهار بخشـی 
که دیده شده، چاپ شده است. اما دربارۀ نشریات یزد پس از انقالب اسالمی باید  شماره ای 
که آمد، روز به روز بر تعداد آن افزوده  که با توجه به امكانات جدید و نرم افزارهایی  گفته شود 
شد. اما در سال های 1359 تا 1363 نشریۀ شاخصی در یزد نبود. منظور من از نشریۀ شاخص 
از لحـاظ درج مطالـب تاریخـی قرهنگـی وادبـی اسـت. و تنهـا یـک هفتـه نامـه بـه نـام »ملـک 
کار خـودش ادامـه مـی داد و نشـریۀ »ناصـر یـزد« هـم در سـال 1359 تعطیـل شـد )چنـد  یـزد« بـه 
کـه عمری نداشـت(.  گل واژه« و غیـره در سـال 1358 چـاپ شـد  نشـریۀ تـک شـماره ای ماننـد »
که خود از نویسندگان و روزنامه نگاران خوب  کامران  که محمدتقی عسكری  در این زمان بود 
کاظم اسـالمیه  قلم می زد و جزو نخسـتین  یزد بود و سـال ها در هفته نامه »طوفان« به سـردبیری 
فارغ التحصیالن روزنامه نگاری در ایران بود، پس از بازنشستگی در سال 1359 در پی چاپ 
کرد و خوشـبختانه در سـال 1363 با آن  روزنامه ای برآمد و درخواسـت هفته نامه »ندای یزد« را 

موافقت شـد و نخسـتین شـمارۀ این نشـریه در 1363/11/30 چاپ شـد. 
کـه سـال ها در تهـران بـا  کامـران  وی بـا همـكاری بـرادر دانشـمند خـود محمدعلـی عسـكری 
مطبوعـات مهـم همـكاری داشـت و سـال ها سـردبیر »مـاه نـو« بـه مدیریت مرحـوم شـیرازی بود، 
کـه از اهالـی قلـم، نویسـندگان، شـاعران و  همكارشـان شـد و از نخسـتین شـماره بـا شـناختی 
گفتارهای بسیار خوبی در حوزۀ تاریخ، فرهنگ و  هنرمندان یزد داشتند، از نخستین شماره با 
که این دو برادر  کرد و این نشـریه در اندک مدتی با توجه به پیشـینه ای  کار  ادب یزد شـروع به 
که برای یزد تازگی داشت، جای خودش را  گفتارهای تاریخی  داشتند و هم درج مطالب نو و 
کشور داشت، مشترکان  که در اندک مدتی حتی خوانندگانی بیرون از  کرد و به حدی رسید  باز 
خوبـی در سراسـر اسـتان و در ایـران داشـت و بـه عنـوان یـک نشـریۀ قـوی فرهنگـی- اجتماعی 
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کـرد. هرچنـد مطالـب تاریخی و ادبی هم داشـت.  جـای خـودش را بـاز 
کنون دو دورۀ شاخص را داشته است؛ یک دوره از بهمن 1363  »ندای یزد« از لحاظ زمانی تا
کامران، نشریه وارد دورۀ  که با مرگ ناگهانی محمدتقی عسكری  تا 1373/11/3 دقیقًا ده سال 
کـه در دورۀ نویـن بـا مدیریـت و صاحب امتیازی فرزندشـان مهدی عسـكری  جدیـد خـود شـد 
کامـران و بـا اشـراف عموی شـان  کمـک دو برادرشـان محمـد و محمـود عسـكری  کامـران و بـا 
کامران، این نشریه همچنان به چاپ مقاالت فرهنگی، ادبی و اجتماعی  محمدعلی عسكری 
به ویژه در حوزۀ یزد می پردازد. خوشبختانه سبک و شیوۀ نشریه هیچ تفاوتی نكرده است، چه 
کامـران و چـه پـس از درگذشـت وی، خوشـبختانه همان  در زمـان حیـات محمدتقـی عسـكری 
کنـون در  سـال 37 عمـر خـود، شـمارۀ 1628، در 1399/12/5 چـاپ شـده  رونـد را ادامـه داد و ا

اسـت و تا پایان سـال هم شـماره 1630 چاپ می شـود. 
از بد روزگار و دقیقًا برابر با  دهمین سـالگرد نشـریه و در دقیقًا در همان ماه محمدتقی عسـری 
کـه به مباحث تاریخی  گفـت و یزد از وجود دانشـمندی  کامـران بـر اثـر سـكته دار فانـی را وداع 
گفتـه  کامـران بایـد  و فرهنگـی عالقـه داشـت، خالـی شـد. دربـارۀ زنده یـاد محمدتقـی عسـكری 
کـه وی در سـال 1310 در محلـۀ دارالشـفاء یـزد بـه دنیـا آمـد. پدرش از صاحب نامـان یزد و  شـود 
که تحصیالت ابتدایی را در دبسـتان سـعدی و  داماد صدرالعلماء بود. محمدتقی بعد از این 
کامران در  گذراند. عسـكری  کیخسـروی و ایرانشـهر یزد   ، دبیرسـتان را در دبیرسـتان های مارکار
که در دبیرستان مارکار درس می خواند، یک نشریۀ دست نویس به نام »ندای وجدان«  زمانی 
که در چند  بـا همـكاری دانش آمـوزان همان دبیرسـتان و با سـردبیری آقای آرامی منتشـر می کـرد 

نسـخه تكثیر می شـد، و به دسـت دوستان می رسید. 
گرفـت. پس از آن رشـتۀ حقـوق را چند مدتی  وی دیپلـم ادبـی خـود را در مدرسـۀ علمیـه تهـران 
خوانـد، ولـی چـون عالقـه بـه روزنامه نگاری داشـت و رشـتۀ روزنامه نگاری تازه بنیان شـده بود، 
وی بـه رشـتۀ روزنامه نـگاری رفـت و جـزو نخسـتین فارغ التحصیـالن بـود. او در تهـران هـم بـا 
که مدیر  نشریاتی مانند »تجدد ایران«، »خوشه«، »خواندنی ها«، »تندرست«، »دنیای جدید« 
آن علـی حافظـی یـزدی بـود و بـا بسـیاری از نشـریات همـكاری داشـت. وی همچنیـن انجمـن 
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که به یزد بازگشـت، به اسـتخدام سـازمان  کرد و پس از این  یزدی های مقیم تهران را راه اندازی 
کـرد و در دو اسـتان  کرمـان خدمـت  تامیـن اجتماعـی یـزد درآمـد. و در شـهرهای رفسـنجان و 
کتاب نیـز در زمینۀ تامین  یـزد و هرمـزگان، مدتـی رئیـس سـازمان تامیـن اجتماعی بـود. وی چند 
که داسـتانی  کتاب »ننه زهرا و پسـرش« اسـت  کار ماندگار او  اجتماعی نوشـته اسـت، ولی یک 

گویـش یـزدی اسـت و قـرار اسـت ویرایـش دوم آن در سـال 1400 چاپ شـود.  بـه 
او در سـال 1359 به درخواسـت خودش بازنشسـته شـد و پی گیر امتیاز نشـریه شـد و از آن زمان 
کـه هـم مدیـر و هـم نویسـندۀ آن بود، فعـال بود  تـا پایـان حیـات بـه طـور مسـتمر در »نـدای یـزد« 
، محمدابراهیم باسـتانی پاریـزی، محمدعلی  و توانسـت نویسـندگان نامـوری ماننـد ایرج افشـار
جراحی، اسعدی، روح اهلل مفیدی، سید محمد نواب رضوی، عبدالعظیم پویا، محمدحسین 
کاظم متولی، شمس آل احمد و شاعرانی مانند عبدالحسین  رافی، محمدحسین پاپلی یزدی، 
کشمیرشـكن، علـی باقـرزاده یـزدی ) بقـاء(، باقر دهقـان و هنرمندانی همچون  کاظـم  جاللیـان، 

محمـود رهبـران را به همـكاری فرا بخواند. 
که یكی  که بسـیاری از نوقلمان هم با این نشـریه همكاری داشـتند  این نكته قابل توجه اسـت 
کـه از سـال 1363 بـه صـورت عالقه مندانـه بـه ایـن نشـریه نـگاه  از ایـن نوقلمـان خـود مـن بـودم 
کنـون بیـش از 100  گفتـارم در تابسـتان 1364 در ایـن نشـریه چـاپ شـد و تا می کـردم و نخسـتین 
گفتار از من در این نشریه چاپ شده است. این نشریه به  غیر بازتاب مقاالت بزرگان به بازتاب 
کنون برخی از آن ها خودشان جزو نویسندگان  که ا کرد  آثار نویسندگان نوپا و نوقلم هم مبادرت 
کنون هم حسین سماوات، شهریار هیربد، عباس سوزنی و دیگران  نامدار استان یزد هستند و ا
کامران هم تقریبًا هر شماره یک مقاله از او  با این نشریه همكاری دارند و محمدعلی  عسكری 
که دنبال آن هسـتند، در طول  گمنامی  کمنامی و  چاپ می شـود، ولی ایشـان با توجه به روحیه 
کردند  این 37 سال، مقاالت بسیاری را در »ندای یزد« یا به نام دیگری یا به نام مستعار چاپ 
که هر شـماره یک مقاله ای  و هیچ مقاله ای به قلم ایشـان در نشـریه دیده نمی شـود، در حالی 
که با قلم ریزبین و نكته سنج وی نوشته می شود.  دارند، به ویژه ستون »چشم ها چه می بیند؟« 
که نقش خوبی  که این نشـریه سـال های سـال پایدار باشـد و همچنان  نگارنده امیدوار اسـت 
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کـرده بـودم و بـه مدیـران  در رشـد فرهنگـی یـزد داشـته، ایـن نقـش را ادامـه دهـد. مـن بارهـا آرزو 
کامران  کامران و هم به محمدعلی عسـكری  »نـدای یـزد«، هـم بـه زنده یـاد محمدتقی عسـكری 
که به صورت سلسـله ای در این نشـریه  که می توانند بسـیاری از مقاالتی را  گفتم  و فرزندان شـان 

کنند.  کتابی بیـرون بیاورنـد و چاپ  چـاپ شـده، بـه صـورت 
گونه ایجاب کند که افرادی دست به کار تدوین مقاالت ارزشمند  امیدوارم شرایط فرهنگی این 
کتابخانـه وزیری  کامل این نشـریه فقط در  کتـاب شـوند، چون بایگانـی  ایـن نشـریه بـه صـورت 
یزد و یكی دو جای دیگر بیش تر نیست و دسترسی به بعضی شماره های نشریه دشوار است. 
کـه عمـر  کتـاب بیـرون بیایـد. امیـدوارم  کـه مقـاالت بـه صـورت یـک  از ایـن رو پیشـنهاد می شـود 
کامران همچنان بابرکت و خوب باشـد و بتوانند سـال های سـال بر چاپ  محمدعلی عسـكری 

»ندای یزد« نظارت داشـته باشد. 

نشان »ندای یزد« 
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کامران  محمد تقی عسكری 

محمدعلی عسكری کامران 
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The confrontation of Shah Abbas I Safavid with the growing 
power of Qezelbash

Ghorbanali Kenarroudi1 and Taghi Latifisirdar  2

Abstract
Ghezelbash were an influential force in the formation and stabilization 
of the Safavid government.The gradual handing over of the states to the 
heads of Qezelbash clans, which was initially done in return for their 
military services, made the Safavid government aware of the danger of 
their rebellion. The Ghezelbash gradually increased their political and 
economic power by maintaining the military function, and this provided 
the ground for their intervention in political issues and as a result created 
problems for the Safavid government.Although the Safavid government 
was aware of the threat of increasing influence of Qezelbash from the 
beginning, but until the time of Shah Abbas (996-1038 AH), the policies 
implemented to reduce their influence and power did not have any 
results.Shah Abbas, while understanding the government’s need for the 
military services of the Qezelbash, sought to reduce and weaken their 
political and economic power. With a historical approach and a library 
method that relies on historical texts and analysis of source information, 
the present article aims to answer the following question, “With what 
measures did Shah Abbas reduce the growing power of Qezelbash”?
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 Safavid; Qezelbash;Local governments; Militaryforces; Political instability.
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Voyages of sailors of the northern coasts of the Persian Gulf and 
its impact on the communities of origin and destination

Mohammad HasanNiya1

Abstract
Iranian seafarers’ voyages have many hidden and hidden economies.The 
sea-oriented economy of the southern ports of Iran has been based on 
maritime trade, barge management and barge building. Therefore, sea 
voyages of sailors from the southern ports of Iran, which took place with 
long-term voyages (gap) to India, Africa and Yemen and small voyages 
to the countries of the southern Persian Gulf throughout the year, in 
addition to having an economic role, have also been influential on art, 
architecture, handicrafts, language, customs, etc. of the origin and 
destination communities.Major ports such as Bombay, Calicut, Aden, 
Barbara, Lamu, Dar es Salaam, Mombasa, Mekalla, etc., which were the 
destinations of Iranian sailors in the Persian Gulf on sea voyages, have 
had an advanced urban planning system and urban society.On the other 
hand, the Iranian ports of the Persian Gulf and the Oman Sea also had a 
great civilizational history in the field of cultural and maritime issues and 
had very advanced maritime techniques from the past, and even with the 
help of a compass and celestial objects and maritime experience, with 
wooden barges made by Iranian barges, they traveled to India, Africa 
and Yemen. Therefore, these sea voyages have had a great impact on 
architecture, including architectural style, architectural materials, and 
urban planning. 
The use of some architectural materials such as chandel in the roofs 
of houses in the south of Iran, which were brought from African ports, 
created a huge change in the architecture of the southern ports of Iran.
The high-quality boards that were brought from India to Iranian ports 
for barge-making have also been very influential in barge-making.

1. PhD in the history of Iran in the Islamic period from the University of Tehran;  
m.hassannia1354@gmail.com
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From the people of the southern ports of Iran, handicrafts such as tulk, 
baskets, etc. are taken to the ports of the destination countries, which 
had good buyers.On the other hand, the influence of Iranian seafaring 
on the destination communities led to the formation of seafaring songs 
such as Razif, in which Persian, Arabic and Swahili sounds were used. 
This article, which was written with the method of library research, oral 
history and field observations of the writer, intends to have a general look 
at the history of the civilization area of   southern Iran and its relationship 
with the neighboring countries in the context of history and the influence 
of the sea-oriented economy on the formation of numerous cities and 
settlements in the southern regions of Iran.

Keywords:
Sea voyages; Persian Gulf; India; Africa; Yemen;Barge;Urban 
development;Sea trade;Architecture.
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Reflections of Qajar Dynasty in the Nationalistic Historiography 
of the Pahlavi Period 

Ali M. Tarafdari1

Abstract 
The place of Iranian historical dynasties in nationalistic historiography 
of the modern era in general, and the image of the Qajar dynasty in the 
nationalist historiography of the Pahlavi period in particular, are among the 
reflections of the nationalist approach in modern Iranian historiography.
In fact, the nationalist approach, which forms the main aspect of Pahlavi 
historiography about different eras of Iranian history, became a tool for 
gaining political and national legitimacy by Pahlavi dynasty,and Pahlavi 
Shahs, unlike the previous sultans who needed political legitimacy based 
on religious principles, sought to gain the necessary political legitimacy 
by abandoning religious principles and values and turning to national 
values and principles, and in the meantime, history and historiography 
became a very vital tool for gaining legitimacy, origin and national prestige 
for the Pahlavi dynasty.The inevitable and major result of this was the 
politicization and ideology of history and historiography in contemporary 
Iran, an inconsistent phenomenon that still plagues Iranian academic and 
non-academic historiography.In this approach, the Pahlavi government 
extensively tried to show a more ideal and legitimate image by destroying 
the image of the Qajar government and to introduce the overthrow of 
the Qajar dynasty as a movement and a national necessity. In the present 
paper, by examining some of the most prominent nationalisticliterature 
created in that period, the dimensions and manner of historiography in 
question with the approach of examining the image of Qajar government 
in the national historiography of the Pahlavi period have been studied.

Keywords:
 Qajar, Pahlavi, Nationalism, Nationalistic Historiography, Qajar Studies 
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Supreme Council of Culture and Certification of Ijtihad License: 
Examining the performance of the Ijtihad and AftaShura 

Commission to approve the ijtihad of mujtahids

Rahim Rouhbakhsh1

Abstract
With the formation of the new educational system in Iran from the middle 
of the Qajar period, the traditional educational system was challenged.In 
this challenge, school education gradually disappeared completely, and 
despite resistance over several decades in some areas, including villages, 
it was gradually defeated by new schools.But in the meantime, the 
important branch of traditional education, namely seminary education, 
moved in step with the modern education system and continued to exist 
despite some ups and downs.But later, especially during the Pahlavi 
era, especially the second Pahlavi era, the issue arose that mechanisms 
to formalize the seminary education system should be formulated and 
approved. This article, that is a descriptive and a library method one, 
indicates that during the second Pahlavi era, with the formation of a 
commission in the Supreme Council of Culture (1346-1317) under the 
title of Ijtihad and Afta Commission, the country’s cultural policymakers 
recognized Shiite Mujtahid’s ijtihad as equivalent to a new education 
diploma, and by granting certificates to this group of mujtahids, they 
made it possible to enjoy some of its benefits.

Keywords:
Supreme Council of Culture; Ijtihad and Afta Commission; Ijtihad; 
Approvals.
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Naser Pourpirar and Naser al-Din Shah Qajar:
 A review of a ten-year legend (1)

Mahmoud Mohammadi1

Abstract
In his series of blog notes in 2013, which were published a few years 
later in his book “The Rise of the People”, Naser Pourpirarclaimed that 
Naser al-Din Shah never went to Europe and his photos during these 
trips were fake.In this article, referring to the sources and archives, this 
claim has been examined and it has been shown that not only Porpirar’s 
claim is false, but none of his arguments and opinions about the samples 
he examined are correct either. He had no knowledge in the field of 
photography, photo archives, and the history of photography, and for this 
reason, he did not know the difference between an original photo and a 
printed photo, and he made a mistake.  In addition, he did not even know 
enough about Qajar history and the travelogues of Naser al-Din Shah, 
as well as the history and historical places of Europe. The reason for his 
mistakes is his lack of knowledge, ambiguity of the basics and methods 
of research, the use of baseless assumptions and logical fallacies; and in 
general, hisstatementscannot be considered scientific in this regard.

Keywords:
 Naser Pourpirar; Naser al-Din Shah: Qajar; Photo; Conspiracy theory.
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Journal Asiatique

Naser al-Din Parvin1

Abstract
JournalAsiatic is one of the oldest Orientalist journals in the world.This 
journal, as a scientific organ of the Asian Institute of Paris, has been 
published since 1822 until now, and as it will be mentioned, both the 
institute and its organ showed attention to Iranian civilization from the 
beginning.

Keywords:
JournalAsiatic; France; Iran; Iranology; Persian Language.
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The role of  Mohammad TaghiAskari Kamran in the foundation of 
“Neday-e Yazd” magazine and the growth of Yazd culture

Hossein Masserat1

Abstract
Mohammad TaghiAskari Kamran was one of the graduates of the first 
journalism training course in Iran, who collaborated with Tofan-e Yazd, 
Keyhan-eHafte and Ketab-e Hafte for many years.In February 2013, by 
establishing the weekly newspaper “Neday-e Yazd” and attracting well-
known writers and rewarding new writers, and by publishing speeches in 
the fields of history, culture, literature, society, art, cultural and historical 
heritage of Yazd, he played a valuable role in the flourishing of these fields 
in He had the city of Yazd. And now this magazine is published in its 38th 
year of activity.

Keywords:
 Yazd; Yazd culture; Neday-e Yazd; Mohammad TaghiAskari Kamran.
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