
روزنامه سازندگیسال 3   شماره 750  شنبه 22 شهریور 1399 14

کتابخانه
   راه نمای کتاب    

شرخری به نام صندوق بین المللی پول 
دریچه: گزارش کتاب

دیوید گریبر، نویسنده و مردم شناس آنارشیست آمریکایی، 
دوم ســپتامبر ۲۰۲۰/ ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ در بیمارستانی در ونیز 
درگذشــت. گریبر پیش از مرگ در دانشــگاه اقتصاد لندن به 
تدریس اشتغال داشت و آخرین کتاب او با نام »آغاز همه چیز: 
تاریخــی نوین از بشــر« که با همــکاری »دیویــد ونگرو«، 
باستان شناس بریتانیایی، نوشته شده، بناست در پاییز ۲۰۲۱ منتشر 
شود. گریبر که از خانواده ای مبارز برخاسته بود، از چهره های 
اصلی جنبش اشغال وال استریت به شمار می رفت که از سپتامبر 
۲۰۱۱ در نیویورک آغاز شد. پدر گریبر در جنگ داخلی اسپانیا 
همراه با مبارزان آنارشیســت جنگیده بود و مادرش نیز عضو 

اتحادیۀ بین المللی »کارگران بخش تولید لباس« بود.
»تاریخ پنج هزار سالۀ بدهی« مشهورترین کتاب گریبر است 
که برای نخســتین بار به سال ۲۰۱۵ منتشر شــد.  این کتاب را 
که مصطفی آقایی به فارســی ترجمه کرده و انتشارات دهکده 
هوســم منشــر کرده، ۱۲ فصل دارد. »درباره تجربه سردرگمی 
اخالقی«، »افسانه مبادله مستقیم«، »بدهی های کهن«، »ظلم 
و رستگاری«، »رســاله ای مجمل در باب زمینه های اخالقی 
روابط اقتصادی«، »بازی با سکس و مرگ«، »شرافت و تنزل 
مقام یا درباره بنیان های تمدن معاصر«، »اعتبار علیه شــمش 
و چرخه های تاریــخ«، »عصر محــوری ۸۰۰ ق. م – ۶۰۰ م«، 
»اعصــار میانه ۶۰۰ م – ۱۴۵۰ م«، »عصر امپراتوری های بزرگ 
سرمایه دار ۱۴۵۰ م – ۱۹۷۱ م« و »آغاز چیزی که هنوز نامشخص 

است، ۱۹۷۱ تاکنون« عناوین فصول دوازدگانه کتاب هستند. 
گریبر در این کتاب به بررسی خشونت نهفته در پس روابط 
اجتماعی مبتنی بر پول پرداخته و خواستار از میان رفتن بدهی 
دولتی و مصرف کنندگان شــده اســت. به باور گریبر گرایش 
به ســرمایه داری دیرینه اســت و البته به مســائلی دامن زده که 
باقی جهان را به نابودی هم زمان تهدید می کند. او پرسشــی را 
مطرح می کند که از مهم ترین دغدغه های آنارشیست ها از پیتر 
کروپتکین تاکنون است: چگونه به سمت جامعه ای پیش برویم 
که مردم کمتر کار کرده و بیشتر زندگی کنند. آرزو و هدف گریبر 
 )IMF( از کار انداختــن و از میان بردن صندوق بین المللی پول
بود، چرا که به زعم او این صندوق باعث بدهکار شدن کشورهای 
مختلف و نابودی اقتصاد آن ها شــده است. به باور او صندوق 
بین المللی پول اساسًا در مقام »شرخر« کل جهان عمل می کند 
و در جهان تراکنش های مالی عظیم، معادل کســانی است که 
با چماق جلوی منزل بدهکاران ظاهر می شوند. او و تنی چند 
دیگر برای نابودی صندوق بین المللی پول جنبش عدالت جهانی 
را بنیان گذاشته و مقابل سیاســت های این صندوق و سازمان 
تجارت جهانی اعتراض کردند. گریبر مطرح می کند که چگونه 
برنامه های صندوق بین المللی پول منجر به فروپاشی اساسی ترین 
برنامه های حمایتی برای کسانی منجر شد که در زمرۀ فقیرترین 
و آسیب پذیرترین انســان های روی زمین قرار دارند. این باعث 
شد تا فقر در کشورهای جهان سوم گسترش یابد و سوءتغذیه 
و ناامیدی و خشونت فراگیر شده و منابع عمومی این کشورها 
غارت شــود. گریبر که دو ســال در ماداگاســکار به تحقیق و 
پژوهش های مردم شناختی اشتغال داشته در این کتاب می نویسد 
مدت کوتاهی پیش از رسیدنش به ماداگاسکار ماالریا شایع شده 
بود. این اپیدمی آن روزها بدخیمی خاصی داشت، زیرا سال ها 
قبل از آن ماالریا در کوهســتان های ماداگاسکار ریشه کن شده 
بود اما پس از گذشت دو نسل، اکثر مردم ایمنی شان مقابل این 
بیماری را از دســت داده بودند. مشکل این بود که تداوم برنامۀ 
پاک سازی پشه ها از طرف حکومت مستلزم منابع پولی بود، زیرا 
ضرورت داشت با آزمایش های دوره ای بررسی کنند که آیا این 
پشه در حال زاد و ولد است یا خیر؟ و در صورت کشف افزایش 
جمعیت پشه، الزم است سازوکارهای سمپاشی دست به کار 
شــوند. اما به دلیل برنامه های ریاضتی تحمیل شــده از طرف 
صندوق بین المللی پول، حکومت ماداگاسکار مجبور شد برنامۀ 
نظارتی دربارۀ آزمایش ها را لغو و تعطیل کند. به همین دلیل نیز 
ده ها هزار نفر کشته شدند و این به خاطر وام های غیرمسئوالنه ای 
بود که بانک های غربی به حکومت ماداگاسکار داده بودند و این 

حکومت از پرداخت بهره های کالن این وام ها بازمانده بود.
گریبر هدفش از نوشــتن این کتــاب را این گونه جمع بندی 
می کند: »بیش از هر چیز طالب آن هستم که این کتاب به ارزیابی 
مجدد نفس ایدۀ بدهی، کار، پول، رشد، و اقتصاد کمک هرچند 

کوچکی بکند.«

ســنت نگارش روزنامۀ وقایع یومیــه یا به تعبیر 
امروزی خاطرات روزانــه، طی دو قرن اخیر و ابتدا 
از طریق آشــنایی رجال کشور با فرهنگ اروپایی به 
ایران راه یافته اســت. تعداد قابــل توجهی از رجال 
دورۀ قاجار، وقایع روزانۀ خود را در قالب روزنامه یا 
کتاب خاطرات به رشــتۀ تحریر درآورده اند که از بین 
آن ها می توان به محمدحســن خان اعتمادالسلطنه، 
بهمن میرزا بهاالدوله، حاج مهدی قلی خان هدایت 
)مخبرالسلطنه(، عین الســلطنه سالور و غالمعلی 
خان عزیزالسلطان اشــاره کرد. اما خاطرات روزانۀ 
ناصرالدین شاه از اهمیت خاص و ویژه تری برخوردار 
است چرا که آشنایی با افکار، روحیات، عادات و روند 
تصمیم گیری های او به درک بهتــر حوادث آن دوره 

کمک بیشتری می کند.
با استناد به شــواهد تاریخی، ناصرالدین شاه از 
سال های ابتدایی دوران سلطنت خود شروع به ثبت 
و ضبط وقایع روزانۀ خود کرده است. بنا به تحقیقات 
مجید عبدامین قدیمی ترین روزنامۀ خاطراتی که از 
ناصرالدین شاه مشاهده شــده مربوط به ربیع الثانی 
۱۲۶۵ اســت و آخرین برگ از خاطــرات روزانۀ او 
مربوط به ۴۸ ســاعت قبل از ترور او در ۱۷ ذیقعدۀ 
۱۳۱۳ است. او، هم کتاب دار بود و هم کتاب خوان و 
هم سعی بر آن داشته که آثار مکتوبی از خود برجای 
گــذارد. به همین جهت ناصرالدین شــاه را یکی از 

سالطین ُپرنویس و اهل فضل و ادب می دانند. 
روزنامــۀ خاطــرات ناصرالدین شــاه قاجار از 
ربیع االول ۱۲۸۷ تا شــوال ۱۲۸۸ قمری به انضمام 

ســفرنامۀ کربال و نجف، هفتمین جلد از خاطرات 
روزانۀ ناصرالدین شــاه و سومین کتاب از مجموعۀ 
آلبوم های بیوتات محفوظ در سازمان اسناد ملی ایران 
است که به کوشش و تصحیح مجید عبدامین توسط 
بنیــاد موقوفات دکتر محمود افشــار و با همکاری 
انتشــارات سخن منتشــر شده اســت. این جلد از 
روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه حاصل استنساخ 
صفحات ۱۹۸ تا ۵۰۱ آلبوم شــمارۀ ۹۵ از مجموعه 
آلبوم های بیوتات اســت که در بخش اســناد خطی 
ســازمان اسناد ملی ایران بایگانی اســت. این آلبوم 
دفتری است به قطع رحلی بزرگ در ۵۳۷ صفحه که 
متضمن یادداشت های روزانۀ ناصرالدین شاه و شرح 
شکارها و مسافرت های کوتاه او به ییالقات اطراف 
تهران طی ســال های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸ هجری قمری 
است. سراسر این نسخه به خط ناصرالدین شاه است 
و تنها بخش هایی بسیار مختصر به خط میرزا علی 
خان منشی حضور )امین الملک و امین الدوله بعدی( 

تحریر شده است.
صفحــات آغازین این مجلد از روزنامه خاطرات 
ناصرالدین شاه قاجار، با شرحی از گشت وگذارهای 
پس از بازگشت از سفر اول گیالن )ربیع االول ۱۲۸۷( 
در اطراف و اکناف شهر تهران آغاز می شود. در ادامه 
از صفحۀ ۴۱ تا ۶۵ به اخبار تلگرافی راجع به جنگ 
پروس و فرانســه )۱۸۷۰م( با استناد به تلگراف های 
دریافتی و اخبار روزنامه های خارجی پرداخته شده 
اســت. این بخش که برای نخستین بار در این کتاب 
عرضه شده است، یکی از بخش های جالب و جذاب 

کتاب است و اطالعات دست اولی از این رویدادهای 
تاریخی در اختیار پژوهش گران قرار می دهد.

 پــس از آن از صفحــۀ ۶۵ تا ۲۹۵ شــرح کامل 
ســفر ناصرالدین شــاه از تهران به عتبــات عالیات 
)جمادی الثانی تا ذیحجه ۱۲۸۷( آمده است. کتاب 
سفرنامۀ ناصرالدین شــاه به کربال و نجف به قلم او 
و به خط میرزا رضا کلهر )خوش نویس صاحب نام 
دورۀ قاجار( ابتــدا در دورۀ ناصری و به روش چاپ 
سنگی و بعدها در دهۀ ۳۰ شمسی چندین بار توسط 
انتشــارات سنایی، به همان شکل اولیه ولی در قطع 

وزیری به چاپ رسیده است.
 انتهــای کتــاب و از صفحــات ۲۹۶ تــا ۳۶۹  
اختصــاص دارد بــه شــرح وقایــع دارالخالفه و 
گشت وگذارهای روزانه به اطراف و اکناف شهر تهران 
از قبیل سلطنت آباد، اقدسیه، دوشان تپه  و جاج رود.

ُپرنویس سلطان 
 این جلد از روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار

 شامل یادداشت های روزانۀ او از ربیع االول ۱۲۸۷ تا شوال ۱۲۸۸ است

مه  هنا شا یخی  ر تا ی  فیا ا جغر هنگ  فر
پیشخوان: تازه های تألیف

تاریخــی  جغرافیــای  »فرهنــگ 
شاهنامه« نوشتۀ مهدی سیدی فرخد 
به تازگی توسط نشــر نی منتشر شده 
است. در این پژوهش تمامی شاهنامه، 
از آغاز پادشاهی کیومرث پیشدادی تا 
پایان پادشاهی یزدگرد سوم ساسانی، 
به دقت بررسی و همۀ اعالم جغرافیایی 

مندرج در این اثر سترگ استخراج و شناسایی و با شرح 
و توضیح کامل معرفی شــده اســت اما محدودۀ زمانی 
پژوهش، به عهد تصنیف شاهنامه ختم نمی شود، زیرا به 
بیان دگرگونی ها و تغییراتی هم پرداخته  که تا به امروز در 
نام و عنوان مواضع جغرافیایی رخ داده است، به گونه ای که 
اگر از کوه و چشمه و دریا و شهری از زمان پیشدادیان و 
ضّحاک نام برده شده، اوضاع آن ها تا زمان حاضر با استناد 
به منابع بعد از ساســانیان و نیز بر اســاس پژوهش های 
میدانی معلوم و معرفی شده اســت. از این رو، نویسنده 
عالوه بر شاهنامه و منابع جغرافیایی و تاریخی مربوط به 
آن، از کتب ادبی و عرفانی و سایر اسناد مکتوب نیز بهره 
گرفته است. نقشۀ جامعی هم که به کتاب ضمیمه شده 
خوانندگان را در شناســایی مواضع جغرافیایی شاهنامه 
یاری می دهد. »فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه« در 
۶۹۲ صفحه و با قیمت ۹۸ هزار تومان منتشر شده است.

مدرن  تاریخ نگاری  از  کلی  سیمایی 
ویترین: تازه های ترجمه

کتاب »تاریخ نگاری مــدرن« مایکل 
بنتلی یکی از شناخته  شــده ترین تالش ها 
در قلمرو تاریخ نگاری و معرفت تاریخی 
اســت که به طور عمده بــر جریان ها و 
مکتب های بزرگ تاریخ نگاری معاصر، 
از عصر روشــنگری به این ســو متکی 
اســت. مایکل بنتلی یکی از اســتادان 

این عرصه اســت. او در سال ۱۹۴۸ در انگلیس به دنیا آمد. 
تخصص اصلی او تاریخ سیاسی بریتانیا در قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیســتم است. با این همه، او یکی از استادان صاحب نام 
در قلمرو تاریخ نگاری است. مشهورترین اثر او در این زمینه 
کتاب »همگام با تاریخ« اســت که در ســال ۱۹۹۷ انتشــار 
یافت. یک سال بعد او کتاب حاضر را به چاپ رساند که در 
حقیقت عصارۀ کتاب مفصل »همگام با تاریخ« است. البته 
بنتلی در ســال ۲۰۰۶ کتاب دیگری در همین زمینه با عنوان 
»تاریخ نگاری انگلیس در عصر مدرنیسم )۱۹۷۰ ـ ۱۸۷۰(« 
انتشــار داد که همۀ این آثار نشان دهندۀ تکاپوهای مستمر او 
در عرصۀ تاریخ نگاری است. بنتلی در کتاب »تاریخ نگاری 
مدرن« با روش خاص خود کوشــیده است سیمایی کلی از 
مهم ترین جریان های تاریخ نگاری مدرن ترسیم و برجسته ترین 
سخنگویان آن را معرفی کند. این کتاب را علیرضا مالئی توانی 
ترجمه کرده و پژوهشکدۀ تاریخ اسالم آن را منتشر کرده است.

خاتم دیوان 
بریده کتاب 

از کهن ترین دیوان های عصر اسالمی 
در ســازمان اداری خلفــا کــه عمر دراز 
نداشت و به زودی در دیوان های وزارت 
و رسایل تحلیل رفت. خاَتم اسم مفعول 
از مادۀ َختم، به معنای پوشاندن چیزی و 
به پایان بردن کاری است و در اصطالح 
انگشــتری یا ُمهر منقوش به کلمات، 

تصویــر یا هر دو را گویند که بــرای اعالن و تثبیت اعتبار و 
صحت نامه یا فرمان خلیفه و سلطان و وزیر و بعضی از دیگر 
کارگزاران بلندپایۀ حکومت و به طور کلی اسناد حکومتی به 
کار می رفته است... مطابق بعضی روایات شبه افسانه ای، 
ُملک و پادشاهی سلیمان نبی وابسته به انگشتری او بود که 
اولین کسی به شمار می رفته است که بر نامه ها »ختم« می نهاد 
و چون آن خاتم یا انگشتری را از دست داد، دولتش سرنگون 
شد. آن چه از مهرها و نشان های پادشاهان ایران به دست آمده 
است هم نشان از سابقۀ دیرین استفاده از آن ها در امور اداری 
و پادشاهی دارد... از نخستین دیوان های ایرانی که از دستگاه 
اداری ساسانیان به دورۀ اسالمی راه یافت، دیوان های خراج 

و رسایل و زمام و خاتم را باید نام برد.
وزارت و دیوان ساالری ایرانی در عصر اسالمی
سیدصادق سجادی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، صفحۀ ۶۳ و ۶۴

 تاریخ
 پنج هزار ساله بدهی

 دیوید گریبر/ ترجمۀ مصطفی 

آقایی/ انتشارات دهکده 

هوسم/ ۶۷۲ صفحه/ ۹۸ 

هزار تومان

روزنامه خاطرات 
ناصرالدین شاه قاجار 

از ربیع االول ۱۲۸۷ تا شوال ۱۲۸۸ق/

به کوشش مجید عبدامین/بنیاد 

موقوفات دکتر محمود افشار

۵۵۱ صفحه/ ۱۲۵ هزار تومان 

سفر ناصرالدین شاه به عتبات
سفر عتبات ناصرالدین شاه قاجار، در فاصلۀ زمانی ۲۰ جمادی الثانی تا 
اول ذیحجه ۱۲۸۷ روی داد؛ یعنی سه سال قبل از سفر اول فرنگستان. این 

مسافرت حدود پنج ماه طول کشید.
 در این ســال ناصرالدین شــاه، ظاهرًا بدون مقدمه آهنگ ســفر به 
عتبات را کرد، البته از قبل قرار چگونگی پذیرایی از او و اردویی که باید 
همراه باشــد بین دربار عثمانی و سفیر ایران در آن جا )میرزا حسین خان 
مشیرالدوله، صدراعظم بعدی( ترتیب داده شد. اردوی همراه شاه عبارت 
بود از اکثر شاهزادگان، رجال و حرم خانه و افواج و سواره و توپخانه اردو 
 را همراهی می کردند. ریاست این اردو با سلطان مراد میرزا حسام السلطنه

 بود. 
شاه از طریق ساوه به همدان و از آن جا به کرمانشاهان رفته و از خانقین 
وارد خاک عثمانی شــد. تحت کاردانی میرزا حسین خان مشیرالدوله 
که از اســتانبول تا کرمانشاهان به استقبال آمده بود، ناصرالدین شاه طی 
ســفر، همه جا از طرف عثمانی ها مورد احترام قرار گرفت و بین شــاه و 
عبدالعزیز خان تلگرافات تهنیت ورود و عید فطر رد و بدل شد و خدمات 
مثبت توأم با تیزهوشی مشیرالدوله، موجب جلب محبت شاه نسبت به 
او شد و چنان چه نقل شده، شاید از همین جا بود که ارتقای او را به مقام 
صدارت در ضمیر گذرانید. پس عجالتًا در بغداد، دست خط وزارت عدلیه 
و اوقاف را برای او صادر و او را همراه خود به تهران آورد. اعتماد السلطنه 
در روزنامۀ خاطراتش وقایع این ســفر را روز به روز و با تفصیل به رشتۀ 
تحریــر درآورده اســت و از زمان حرکت از تهــران، چگونگی وضعیت 
سفر را شــرح داده اســت، بعضی از مناطقی که در این سفر ناصرالدین 
شاه از آن جاها، عبور، اطراق یا ســکنی گزیده بود، عبارت بود از: رباط 
کریم، ســاوه، همدان، اسدآباد، کنگاور، کرمانشــاهان، سرپل ذهاب، 
قصر شــیرین، خانقین، یعقوبیه، مشیریه، بغداد، کاظمین، کربال، نجف 
 اشرف، کوفه، سامرا، کلهر، بیستون، صحنه، تویسرکان، دستجرد، قم و 

حضرت عبدالعظیم.

وز در کربال  یک ر
 روز ۲۰ ]رمضان ۱۲۸۷[ چهارشنبه

امروز باید به کربال برویم. صبح زود از خواب برخاســتم رفتم حمام، 
بعد ســوار شدیم. پنج فرسنگ راه اســت. صبح بسیار بسیار سرد بود، 
باد ســردی می آمد. به کالسکۀ عثمانی نشستم راندیم. والی پاشا، کمال 
پاشا، حسام السلطنه، وزیر خارجه، مشــیرالدوله، تیمور و غیره بودند، 
صحبت شــد. قدری که راه رفتیم، خواســتم سوار بشــوم برویم شکار 
قاز و غیره. قدری که رفتم، باد بســیار سرد می آمد، برگشتم به کالسکه 
نشســتم. قدری که رفتیم به ناهار افتادیم. تا چادر بزنند توی کالســکه 
 نشستم... در کباب خوردن، دندان پیش رو خیلی درد گرفت، به طوری که

 زیاد اذیت کرد... 
خالصه کالســکۀ ما راه افتاد. نزدیک کربال کالســکه ایستاد. توی 
کالسکه وضوئی گرفته، سرداری گالبتون زردی پوشیدیم. میرزاعلی خان 
و غیره بودند. پرتقالی خوردیم، قلیانی کشیدیم، به راه افتادیم. کالسکۀ ما 
به رد کالسکۀ والدۀ شاه افتاد. از بی راهه رفته بودند. زمین چمن، نهر، نهر 
خشک زیادی بود، زمین ناهموار؛ بسیار بد گذشت، آخر سوار اسب شدم. 

باد سردی می آمد، دو ساعت هم به غروب مانده است. 
اردو جای اولی نیست، دورتر افتاده است. راندیم برای زیارتـ  سواره 
ـ همان جمعیت آخوند، مردم و غیره بعینها بودند. رفتم زیارت. حاجی 
رضاقلی خان برادر سپهدار پیدا شد، گفت سه روز است آمده ایم، با سلطان 
خانم همشــیرۀ حسام الســلطنه به مکه می خواهند بروند. وارد صحن 
مقدس شدیم. رفتیم توی ضریح نماز کردم. بنا شد الی روز بیست و سوم 
ان شاءالله اینجا بمانیم، بیست و چهارم برویم. معیر و غیره بودند. بعد از 
زیارت آمدیم منزل. کاهو خوردم. زن هــا آمدند و حرف زدند. وقتی که 
می آمدم enis ]انیس الدوله[ را دیدم ســوار خر ســفیدی بود، به زیارت 
می رفت؛ بسیار خنده ام گرفت. پیرزن ها، زعفران باجی و غیره هم پیاده از 
 عقب می رفتند، چون امروز حرم به زیارت نرفتند. شب را خوابیدیم، بسیار

 بسیار سرد بود.


