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 چکیده

ای است. نگاری محلی، بازنمایی گذشته در مقیاس محلی و منطقهتاریخ

لحاظ موضوعی، زمانی و  گونه، محدودیت بههای اینویژگی پژوهش

نگری و پرداختن به تاریخ اجتماعی / مکانی است و این امر زمینه جزئی

آورد. امروزه محققان پیشینة این نوع تاریخ فرودستان را فراهم می

های دورة جهانگشایی اعراب نگارینگاری در ایران را حتی به تکتاریخ

سنتی و نوین تمایزاتی  نگاری محلیرسانند؛ اما بین تاریخمسلمان می

های اعتمادالسلطنه نمود یافته است. در نگاریمحلی وجود دارد که در

. اعتمادالسلطنه 1اصلی پژوهش حاضر عبارتنداز:  هایهمین راستا، پرسش

نوین  های. شاخصه2نگاری محلی است؟ های تاریخشیوهدارای چه 

نمود یافته  اعتمادالسلطنهآثار چگونه در نگاری محلی در عرض تاریخ

چه  اعتمادالسلطنهنگاری محلی عامة مردم در تاریخزندگانی . 3است؟ 

نوین  هایجایگاهی دارد؟ بنابراین هدف پژوهش بررسی شاخصه

 .اعتمادالسلطنه استمحلی  نگاریتاریخ

ـ تحلیلی است و نتایج و  روش پژوهش از نوع توصیفی

محلی در بعد عرضی، نگاری دهد تاریخمی پژوهش نشانهای یافته

است. نگاه نگاری اعتمادالسلطنه بودهاز خصوصیات بارز تاریخ

عرضی یعنی نگاه خردبین به تاریخ فرودستان، توجه به انواع فقر، 

 میدانی، مشاهده و مصاحبه. مطالعةروش ها به دادهگردآوری 

 

 نگاری نوین.در عرض، قاجار، تاریخ محلی نگاریتاریخ:هاکلیدواژه

Abstract 
Local historiography is a representation of the past on 

a local and regional scale. The characteristics of such 

research are thematic, time and space constraints, and 

this provides for a partial consideration and 

addressing the social history/ history of the 

descendant. Nowadays, scholars consider the history 

of this kind of historiography in Iran, even to the 

monographs of the period of Arab Muslim 

imperialism era. However, there is a distinction 

between traditional and modern local historiography, 

which has been illustrated in the local historiography 

of Etemad al-Saltaneh. In this regard, the main 

questions of the present research are: What practices of 

local historiography does Etemad al-Saltaneh have in 

his works? How are the indicaotrs of local 

historiography displayed in the works of Etemad Al-

Sathaneh? What are the status of common people's 

lives in the local historiography of Etemad al-

Saltaneh? Therefore, the aim of this research is to 

study the new features of the local history of Etemad 

al-Saltanah.  The research method is a descriptive-

analytic type and its research findings indicate that 

local historiography in the lateral dimension is one of 

the most characteristic features of the text in the works 

of Etemad al-Saltanah. The transverse look is the look 

of the wise in the history of the descendant, paying 

attention to the types of poverty, collecting the data in 

the field of study, observation and interviewing. 
 

Keywords: Etemad al-Saltaneh, local 

historiography in the lateral dimension, Qajar, 

modern historiography. 
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 . مقدمه8

-1221)نگری اعتمادالسلطنه نگاری و تاریختاریخ

ها نسبت به ترین نگرش، اگر جزو نزدیکق(1313

ها هم نوین نباشد؛ جزو دورترین نگاریتاریخ

قاجاریه ، دورة فراهم شدن  عصرنخواهد بود. 

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای زمینه

های تجددخواهانه و تفکر رشد و گسترش اندیشه

ناسیونالیسم است و لذا در بررسی سیر تحول اندیشة 

گرایانه و نویسی ملیناسیونالیسم و ظهور مکتب تاریخ

پیامدهای آن در تاریخ معاصر ایران از اهمیت و 

از  با اینحال یکییگاه بسزایی برخوردار است.جا

 گرایانهنویسی ملیمکتب تاریخ های مهمشاخصه

نگاری بود. به عبارتی گرایش مورخان به محلی

های نویسی محلّی، در کنار سایر گونهتاریخ

هایی بوده است که نویسی، یکی از زمینهتاریخ

پدید ای ایرانی آن را آزموده و آثار ارزنده مورخان

اند. این نوع تاریخ نگاری، با محوریّت آورده

« تاریخ از پایین»ای مردم یا ، زندگی تودهنگاریمکان

 اجتماعی، های ارزشمندی در باب حیاتآگاهی

خاص  ةو تحوالت سیاسی یک شهر و ناحی اقتصادی

نگاری، نظیر تاریخ هایدهند که در دیگر گونهارائه می

  شود.دیده می ای، کمترسلسلهتواریخ عمومی و یا 

رویکرد  با ،های تاریخیامروزه در پژوهش 

های محلّی جایگاه تاریخ تمدنی، اجتماعی و

 ای یافته و در کنار دیگر منابع و متون دربرجسته

)رجایی، چلونگر یند گشاراه بسیار شهرها ةترسیم چهر

 .(22-21: 1311و نورائی، 

فرزند دوم حاج خان اعتمادالسلطنه، محمدحسن

ق متولد 1221ـ در سال  ـ قاتل امیرکبیر علی خان

ق، برای ادامة تحصیل 1221-1221هایشد و در سال

در فرانسه اقامت گزید. این امر در نگرش علمی وی 

او و نگارش مقاالت  روزنامة خاطراتتأثیرگذار بود؛ 

فرانسه »انگلیسی نمود تأثیرپذیری وی از ادبیات  ضد

 . است« محوری

شاه به فرنگ اعتمادالسلطنه در سه سفر ناصرالدین

ق، یک ماه 1313همراه وی بود و سرانجام در سال 

شاه، به طرز مشکوکی، قبل از قتل ناصرالدین

 .(21: 1321اعتمادالسلطنه، )درگذشت 

علمی و تألیفات  در ارتباط با شخصیت

 :دداراعتمادالسلطنه نظرات متفاوتی وجود 

نند که اکثر آثار وی به جز گروهی برآ( الف

، ثمرة تالش دیگران است خاطرات ةروزنامو  خلسه

قدرت اجرایی که در وزارت انطباعات و و با نفوذ او 

دولتی داشته، این آثار را به نام خود  ةو دارالترجم

السلطنه، عالمه الملک، احتشامافضلداده است. انتشار 

محمد قزوینی، ادوارد براون، کسروی و محیط 

 در نظر این افراد،وی. در این دسته هستندطباطبایی 

همه آثار که قادر به تألیف اینی بوده سوادشخص کم

در ادعای خود پا را فراتر ه است.آنان علمی نبود

نهاده و او را متهم به سوء استفاده از قدرت اجرایی 

مت وزارت انطباعات و دارالترجمه خود یعنی )س

 اند. دولتی( نموده

تردید از ای هم اکثریت آثار او را بیعده(ب

شمارند و حتی بر این عقیده تألیفات خودش می

هستند که وی غیر از آثار منتشر شده تألیفات دیگری 

نیز داشته که تا به امروز یا منتشر نشده و یا مجهول 

ملک خان، زا عضدالدولهسلطان احمدمیر مانده است.

 . اندبر این عقیدهساسانی و عبدالحسین نوایی 

گروهی نیز آثار اعتمادالسلطنه را به دو بخش  ج(

اند: آثار شخصی؛ آثار گروهی. کتیرایی، تقسیم کرده
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محمدعلی سپانلو، ایرج افشار، محمد مشیری، 

کوب و باستانی پاریزی در این گروه قرار زرین

عتقدند اعتمادالسلطنه از مورخان متقدم دارند. اینان م

نگاری ملی، محلی، رسمی و توجه به نوگرا در تاریخ

افزایش باشد. به نظر این گروه، دانش جغرافی می

آگاهی، تنبه و بیداری دربار ناصری و مبارزه با جهل 

از اهداف نوسازی  و نادانی بر مبنای گفتمان

 بوده است.اعتمادالسلطنه 

  هاابزار گرد آوری دادهو . روش پژوهش8

ـ تاریخی  روش تحقیق در این مقاله روش تحلیلی

به منظور  با توجه به موضوع پژوهش و باشد.می

تحلیل و  توصیف کیفی محتوای مفاهیم و تجزیه و

بندی اطالعات که در حیطه ها وطبقهتوصیف داده

-روش تحقیق شیوهاین  می باشد، ایران معاصرتاریخ 

ها از استخراج اطالعات وداده . باشدمیای مناسب 

منابع شامل: اسناد دوره قاجاریه، کتب، رساالت، 

ویژه های دورة قاجار بهها، مقاالت وروزنامهپژوهش

  آثار اعتمادالسلطنه می باشد.

 . پیشینه پژوهش9

ها و نگاری محلی اعتمادالسلطنه دارای شاخصهتاریخ

 ش از مقالهبخباشد و در این خصوصیات بارزی می

حقیقی شود: متولیبه پیشینه پژوهشی اشاره می

هایی از مؤلفه "وزیر تاریخ نگار"در رساله  (1321)

قیبل: توجه به دورویی،ترس از دربار،اهمیت به 

تاریخنگاری رسمی ودرباری را از خصوصیات 

حقیقی، )متولینگاری اعتمادالسلطنه بیان نمود تاریخ

ای توان گفت، اشارهرساله می. در نقد این (22-11 ص

 های اعتمادالسلطنه نشده است.نگاریبه محلی

نگاری محلی تاریخ»چلونگر و همکاران در مقالة 

(، علل 1312« )های آندر دورة مغول و شاخصه

نویسی محلی را تشویق گرایش مورخان به تاریخ

دوستی، دیدن خواب، احیای تاریخ و حاکمان، وطن

رقابت با نویسندگان و مورخان در فرهنگ باستان و 

)چلونگر و همکاران، اند نویسی محلی برشمردهتاریخ

 .(11-12، ص 3، دورة 2: ش 1312

نگاری محلی تاریخ»قدیمی قیداری در مقالة 

« نگار زن در ایرانکردستان و ظهور نخستین تاریخ

نگاری محلی در ایران ویژگی عمومی تاریخ (1322)

نگاری محلی براساس چون: تاریخهایی را در مؤلفه

امورات دنیوی و دینی، احیای افتخارات کهن و 

جویی، ذکر فضایل زادبوم، معرفی برتری

های دوستداری اقوام و های محلی، انگیزهحکومت

)قدیمی است  علل شخصی و درونی مورخ بیان کرده

 .(122-11، ص 1: ش1322قیداری، 

شناسی ریختدرآمدی بر »آبادی در مقالة حسن 

در نتایج  (1313)« معاصر ایران نگاری در تاریخمحلی

نگاری معاصر نسبت به تحقیقش عنوان کرد: محلی

ها و نیازهای تاریخی تغییرات محیطی، خواست

تغییری نکرده و بیشتر در چنبرة گفتمانی سنت و 

نگاری باقی مانده است الگوی قدیمی محلی

 . (122: 1313آبادی، )حسن

های پژوهشی فوق ها و نتایج پیشینهقد یافتهدر ن

نگاری در توان گفت: از نظر اکثر محققان، محلیمی

نگاری تداوم سنت تاریخ تاریخ معاصر ایران دارای

 باشد.می
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نگاری سنتی با توجه به نمودار های تاریخویژگی

های ، تمایز پژوهش حاضر با پژوهش شماره یک

نگاری محلی ایهمذکور اشاره به نوآوری

هدف این پژوهش بررسی و اعتمادالسلطنه بوده و 

 باشد:پاسخ به سؤاالت زیر می

های شیوه اعتمادالسلطنه دارای چه .1

نوین  های. شاخصه2محلی بوده است؟ نگاری تاریخ

در نوشتار « عرض»محلی در نگاری تاریخ

 زندگانی. 3اعتمادالسلطنه چه خصوصیاتی دارد؟ 

نگاری محلی فرودستان/ تاریخ از پایین، در تاریخ

 چه جایگاهی دارد؟ اعتمادالسلطنه 

 نگاری محلی . مفهوم و خصوصیات تاریخ4

دیگری از  ةنگاری عمومی شاختاریخزمان با هم

در ایران « نگاری محلیتاریخ»عنوان  بانگاری تاریخ

نگاری، از تاریخ شیوه. این اسالم پدید آمدو جهان 

و یک  توجه نمودهجغرافیایی خاصی  مکانبه یک 

 :دکنمطالعه میبررسی و را  یا شهر و روستا ناحیه

تواریخ محلی به آن دسته از تواریخی اطالق 

هایی چون حب وطن، شود که با انگیزهمی

تفاخرملی یا خواست و تشویق حکومتگران محلی 

ان دادن توسط مورخان بومی و محلی برای نش

جایگاه و پیشینة تاریخی یک شهر، منطقه و ایالت 

ای طوالنی به نگارش ای خاص یا دورهدر دوره

 .(121/ 1: 1322)قدیمی قیداری،  انددرآمده

در طور عمده محلی به ینگارتاریخ خصوصیات

نگاری تاریخ (الف:مل استأدو حیطة نگرشی قابل ت

 .عرض نگاری محلی درتاریخ (ب ؛محلی در طول
 

 محلی در طولنگاریتاریخ (الف

نگارى محلى در طول به بررسى تاریخ تاریخ در

یک شهر، روستا، محله و یا منطقه در ادوار تاریخى 

نگاه شود. می مختلف از بنیاد تا زمان مؤلف پرداخته

شتر بر عنصر ینگارى بمورخ در این سبک تاریخ

 دوخته شده است. او حوادث و اتفاقات« زمان»

منطقه را در سیر زمان بازنمایی  /محدود به یک شهر

کند. به عنوان مثال در نگارش تاریخ و بازگویى می

اند، اصفهان، مورخان محلى در هردوره سعى کرده

هاى خود، تاحد امکان به بررسى تاریخ بنابر دیدگاه

این شهر از آغاز )پیش از اسالم( تابعد از اسالم، 

دها و نقش مردم این شهر در ها، رویداسازیافسانه

گیری محالت شهر و سرانجام ورود این وقایع، شکل

اسالم به اصفهان و تجدید حیات و تبدیل شدن آن 

ترین شهرهاى جهان اسالم و ایران، به یکى از مهم

 .(2، 163: ش 1311)نورایی، بپردازند 

  نگاری محلی در عرضتاریخ (ب

صیف نگاری محلی در عرض بیشتر توتاریخ

حد واندازة دید  در« اکنون وپیرامون» هایپدیده

، نورایی) واسطه استهای بیمستقیم و یا شنیده

در این روش  (1-32، ص  21: ش1321 ،قنوات و چلونگر 

http://elmnet.ir/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%84%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1
http://elmnet.ir/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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نگر است و مسائل پیرامون را زیر نگاه مورخ جزئی

از چگونگى ظهور و افول،  دهد تابین قرار میذره

رشد و نمو، تغییر و تحول، تداوم و انقطاع رویدادها 

هاى جامعه اطالع یابد و محدودة فعالیت و یا پدیده

مورخ محلى بیشتر اجتماعى و اقتصادى است، 

تواند سیاسى هم باشد؛ اما تالش برآن هرچند می

است که زوایاى ناپیدا و پنهان جامعه را نشان دهد و 

نها را آیت وجودى آنها و یا تأثیرات سوء اهم

نگارى محلى صورت، کاربرى تاریخبازگوید. در این

 .(2، 163: ش 1311)نورایی، متفاوت است 

 

 نگارانة اعتمادالسلطنهبندی آثار محلی. دسته0

 هاینگاریوار به محلیدر این بخش از نوشتار فهرست

 شود:اعتمادالسلطنه اشاره می

روزنامة .1شخصی اعتمادالسلطنه: الف( آثار 

 .رسالة خلسه. 2، خاطرات

تطبیق لغات . 1اعتمادالسلطنه: ب( آثار رسمی 

 ،الشمسمطلع. 3، البلدانةمرآ. 2، جغرافیایی در ایران

 .شروینجبال  احوال التدوین فی. 1

. قلعة نور، 1پ( مقاالت تاریخی اعتمادالسلطنه: 

ابراهیم بن سعدالدین . خانقاه و مقبرة صدرالدین 2

. جغرافیای قدیم و 3حمویی جوینی در تل لویزان، 

. 2. احوال بلوک مال امیر/ مالمیر، 1جدید طالقان، 

تاریخ انتزاع ممالک محروسة ایران از تخت سلطنت 

الممالک میرزا یوسف صدر اعظم، . مستوفی6عرب، 

. قیراط الماس  2. تواریخ متعلقه به مقبرة طغرل، 1

. 11. جغرافی و تاریخ الر، 1مه سلماس، فی ترج

ناصرالدین  ةسفرنام. 11اللهی، علی  تحقیق در مذهب

 .شاه به نمارستاق مازندران

اریخ بابل و . ت1ای: ت( آثار اقتباسی و ترجمه

رقابت روس و انگلیس در آسیای رسالة  .2نینوا، 

 ن.مرکزی و افغانستا

. قانون 1هایی در زمینه نوسازی: ث( رساله

 . کاداستره.2تسهیل ساختن طرق و شوارع، 

تاریخ بلدة . 1ج( آثار مختص جغرافیای تاریخی: 

. 3، دیمه و حالیة شهر میبدکتابچة وضع ق. 2، نور

 .البلدانةمرآ. 1، تحریر جغرافیای خمسه

سفرنامة ناصرالدین شاه به . 1ها: ح( سفرنامه

 .سفرنامة ناصرالدین شاه به خراسان. 2، مازندران

های چاپ اعتمادالسلطنه با مضامین خ( روزنامه

مرآت السفر و مشکوه روزنامة . 1نگاری: محلی

 .روزنامة شرف. 3، همایوناردوی . 2، الحضر

 نگری اعتمادالسلطنه . اهداف تاریخ1

 : نگری عبارت است ازتاریخ

بینی و نگرشی است که در شکل کامل خود، جهان

تاریخ را محیط و موثر در تمام امور انسان اعم از 

فهم، عقل، شناخت، عقایدو فرهنگ او و تعیین 

http://ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=1435:%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-/-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&Itemid=9
http://ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=1435:%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-/-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&Itemid=9
http://ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=8711:%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87/-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&Itemid=9
http://ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=8711:%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87/-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&Itemid=9
http://ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=8711:%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87/-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&Itemid=9
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ن امور، داند.هر کدام از ایکنندة مسیر زندگی او می

مختص و زاییدة اوضاع تاریخی خاص خودند و به 

 پذیر نیستندها و اوضاع و احوال دیگر تسریزمان

 .(11: 1311)عرب صالحی، 

مورخ در پی تحلیل اهدافی از نگری در تاریخ

قبیل: تعریف تاریخ، شناخت موتور محرکه تاریخ، 

واکاوی غایت و هدف و فایدة تاریخ است. به 

مورخ فلسفه نظری یا جوهری تاریخ را عبارت دیگر 

نگری های تاریخ. شاخصکندتبیین و تحلیل می

 اعتمادالسلطنه عبارتند از:

بخشی، تنبه قبله عالم و دربار عصر . آگاهی1

های شخصی ناصری: نوگرایی محقق بر پایه تجربه

 .وی از زندگی در فرانسه استوار بود

تفت نیستند خوانم هیچ ملعجب اینکه برای شاه می

 .(111: 1321)اعتمادالسلطنه، 

مندی تاریخ عبارت از: فایده آموزی:. عبرت2

آموزی، فهم و خبر از علل رشد و زوال عبرت

 ها.ها و حکومتتمدن

فواید منظوره از تاریخ که عبارت از تجارب و تیقظ 

 .(213 :1311)اعتمادالسلطنه،به دست آوردن... 

در « نگاریواقعه»مؤلفة توجه به : نگاریواقعه -3

های مهم محلی از شاخصهمحتوای، تاریخ نوشتار و

های نگاریبوده و از این حیث در محلی

های ثبت رویدادنگاری و اعتمادالسلطنه واقعه

و ابزار گردآوری  تاریخی به وسیله مشاهدات عینی

اطالعات به روش میدانی از خصوصیات برجسته و 

السلطنه بوده است و نگاری اعتمادنوین تاریخ

 نویسد:می

پس شرح و حال هر یک را به طوری نگاشتن که از 

دقایق حاالت چیزی فوت نشود و با لباس صدق و 

 .(2: 1362)اعتمادالسلطنه، راستی بر وفق مراد آید 

. کسب تجربه از علوم و باالبردن سطح دانش 1

مردم: کسب تجربه در جهت تعالی روند سامان 

ها همراه با کشف مجهوالت ی ملتاجتماع -سیاسی

اعتمادالسلطنه بود. نگاری از هدف تاریخ

 اعتمادالسلطنه در فواید تاریخ بیان نمود:

که عبارت از تجارب و عبر  خیمنظوره از تار دیفوا

و تنزل  یو خبر و فهم وسبب و جهت ترقّ ظقّیو ت

لل و صعود و سقوط ممالک و دول و م و مِامُ

سماجت و اقدام و  جینتا رسائل حصول مرام و

آثار و به دست  عیاز نوادر اعصار و بدا یآگاه

 حآداب و رسوم و افتتا حیعلوم و مفات دیآوردن مقال

و ممالک و  یمناهج و مسالک و احتراز از مساو

 (.213 :1312)اعتمادالسلطنه، ، است گرید زیهزار چ

 گمشده: اعتمادالسلطنهو اماکن شهرها شناخت . 2

 است:آورده البلدانةمرآمة کتاب در مقد

مرآة البلدان »پس بنابراین کتابى که موسوم به 

است لغت تاریخى و جغرافیه ایران است. « ناصرى

فى الواقع روح و حیات دادم بعضى شهرها و اماکن 

را که مرده و خراب بودند و مرور دهور این اماکن 

 .مقدمه( /1: 1363 ،)اعتمادالسلطنهرا از خاطر برده بود 

. ترکیب تاریخ وجغرافیا: یکی ازاهداف مهم 6

نگری اعتمادالسلطنه پیوند تاریخ وجغرافیا بوده تاریخ

تا از این ابتکار و خالقیتش بتواند در تحلیل 

های محیطی و تاریخی اطالعات متقنی به پدیده

 نویسد:خواننده و مخاطبش برساند، در این مورد می

ق و جغرافیا را به تاریخ تاریخ را به جغرافیا الحا

الصاق نمودم و گمانم این است که این خدمت 

بزرگى است که به ملت و دولت ایران کرده باشم 

 .(6/ 1 :1363اعتماد السلطنه، )

: های تاریخیگویی و عدالت در داوری. حقیقت1

توصیه اعتماد السلطنه دوری از حُبّ و بغض 

وی  شخصی در داوری رویدادها و اشخاص است.



     032     نگاری محلی در آثار اعتمادالسلطنهنوین تاریخ هایبررسی شاخصه قباد منصوربخت و دیگران:

 

 

داند. دار میهای مورخ امانترا از ویژگی« غرضیبی»

ترین ویژگی مورخ، رعایت از نظر اعتمادالسلطنه مهم

عفت کالم و خودداری از دشنام دادن و ذکر حقایق 

 باشد.و فساد و خیانت فاسقان می

غرضی مطلب بنگارد، مورخ مورخ باید با کمال بی

د و فسق و یا امانت و خیانت هر کسی را باید بنگار

عبادت ابناء زمان را حق نگارش دارد اما دشنام 

)اعتمادالسلطنه،  نگار نیستدادن به ایشان شأن تاریخ

1311: 111). 

نگاری در دستگاه . ضعف و فترت تاریخ2

نگاری و پایان بخشی به نوگرایی در تاریخناصری:

از نگارش تکرار و مکررات و اصالح ساختار آن 

ی بود. در نگارمادالسلطنه در تاریخهای اعتانگیزه

 نویسد:میرسالة خلسه 

حقیقت مطلب آن است که من در حال حیات 

چندان به تواریخ و شرح زندگانی گذشتگان معتقد 

نبودم و غالب سیر و اخبار مافیه را افسانه 

دیدم که یک مطلب را پنداشتم زیرا که مکرر میمی

انحنای از خانه همسایه در مدت یک ساعت به 

کنند دهند و روایت میمختلف خبر می

 .(12: 1321)اعتمادالسلطنه، 

نگاری: در تاریخ نوین ایجاد سبکی. 1

اعتمادالسلطنه پیرامون ابتکاری بودن روشش نسبت 

 نویسد:نگاری میبه سبک کهن تاریخ

اگر من مُردم دیگر ایرانیان باید کار این مرد را ادامه 

ز مبتکر این فکر نیز نامی نیکو دهند و در آثار خود ا

)اعتمادالسلطنه، برند و زحمتم را به چیزی شمرند 

1311 :211). 

. نقد متون: باید در نظر داشت که عهد 11

ناصری، دورانی است که در آن تاریخ نیز به سان 

های آن دوران در بسیاری دیگر از فنون و مهارت

. حال دگردیسی و نیل به پیشرفت و علمی شدن بود

اعتمادالسلطنه این فضای پیشرفت و توسعه را چنین 

 کند:ترسیم می

این فن شریف با کثرت تصانیف در ایران سخت 

سست و ضعیف بوده ]...[ در این دوران جاویدان 

تاریخ قدیم ایران بر کتب متأخرین از مورخین 

اروپا، چه متقدمین از زمان هرودوت و چه مؤخرین 

تند عرضه گردید و که غالباً در قید حیات هس

های عرب و فرس و فرنگ با یکدیگر تطبیق تاریخ

 .(131/ 1: 1363)اعتمادالسلطنه، افتاد 

نویسی وی نقد روایت از جمله خصوصیات تاریخ

های مختلف اثرش به بود. اعتمادالسلطنه در بخش

کند و بعد از نقد آن، نظر منابع مختلف بسنده نمی

. همچنین بر آوردخویش را پس از نگارش می

ها و اخباری را که از نظر عقالنی صحیح به روایت

کند و آنگاه با تطبیق آن آیند، تمرکز مینظر نمی

های مندرج در منابع دیگر درصدد روایات با گزارش

آید. در رساله خلسه کشف حقیقت تاریخی برمی

 بیش از هر کتاب دیگری به این اقدام دست زد.

حقوق شهروندی در فرایند . گرایش به توسعه 11

به معنای مجموعه یا دستگاهی  گُفتمان گفتمان نو:

بینشی است که از راه واژگان و گفتارهای نهادینه 

گذارد و گاه حتی بر آگاهی ها اثر میشده، بر ذهنیت

، زادهآقاگل)اندازد مییک دوران تاریخی نیز سایه 

از بسامدهای تأثیرگذار در اندیشه و نظام . (211: 1322

های هگفتمانی عصر ناصری و یکی از انگیز

حقوق  نگری اعتمادالسلطنه توجه به بحثتاریخ

شهروندی است. در روزنامه ایران به این  -اجتماعی

اهمیت علوم جدید،  مسئله توجه نمود. توجه به

)روزنامة پزشکی و شیوه درمان نوین  انتشار تجربیات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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ذکر خاطرات پزشکان  ق(1211، 131-111ایران، ش 

آبله کوبی مردم تهران  انگلیسی، درج مسئولیت انجام

روزنامة ایران، )شاه طی حکمی از سوی ناصرالدین

، نوشتن قوانینی برای کارکنان (ق1211، رجب121ش

الصحه و امور تنظیفیه در روزنامة ایران حفظ ادارة

 شود.مشاهده می

 

 های تاریخ نگاری محلی اعتماد السلطنهروش

 اعتمادالسلطنههای نگاریها و خصوصیات محلیروش

 باشد: به شرح زیر می

 نقلی نگاریالف( تاریخ

 به طوری که از نوشتار و محتوای روزنامه

ترین شود، عمدهمستفاد میاعتمادالسلطنه خاطرات 

شیوه گردآوری اطالعات وی به سبک نقلی یا 

نگاری نقلی روایت از منابع دیگران بوده که در تاریخ

بندی دو شیوه زیر دستهباشد و به قابل تبیین می

 گردد:می

 :تاریخینویسیگزارش. 1

 و با متدگوناگوناین شیوه اعتمادالسلطنه در

روز و  روز شمار تلخیصیهای، ترکیبی از روش

تاریخ  استفاده نمود. در روش مذکورشمار تفصیلی 

به جای اینکه یک واقعه را در حد یک  ، مورخنگاری

عبارت کوتاه و یک جمله گزارش و روایت کنند، به 

نگارش حوادث مرتبط با آن حادثه یا روز واقعه به 

محتوای کتاب  پردازند.صورت مبسوط می

نگاری نقلی یک صورت از تاریخ الشمسمطلع

 است.  نگاریدر محلی تفصیلی

 :نگاریخاطره. 2

نگاری یکی از ابتکارات ا روزنامهنگاری یخاطره

باشد که تحت نگاری مینوین اعتمادالسلطنه درتاریخ

تاثیرادبیات فرانسه با کمک همسرش آن را به رشته 

اعتمادالسلطنه در روزنامه . تحریر درآورده است

به شرح  شفاهی ومکتوب روشبه دو  خاطرات

 پردازد.حوادث عصرناصری می

 تحلیلی  نگاریتاریخ ب(

در کنار نقل روایات  اعتمادالسلطنهدر این روش 

غالباً ترکیبی، به تحلیل، تبیین و بررسی علل و نتایج 

 در اعتمادالسلطنه.دیدگاه نمایدرویدادها اشاره می

تاریخ عملی و اخالقی  تحلیلی در واقع نگاریتاریخ

آزمایشگاهی  تاریخی راهای حوادث وپدیده بوده و

 دانسته است. برای تحصیل تجربه

در آثار اعتمادالسلطنه به  تحلیلینگاریتاریخانواع 

 :عبارتنداز

 :تحقیقینگاریتاریخ. 1

تاریخ نگاری تحلیلی است و محقق هایازسبک

به دنبال اثبات فرضیه یا یک مطلب خاص به وسیله 

آوری و ارائه شواهد و مدارک است، لذا این جمع

ای است و نگاری همواره مبتنی بر فرضیهوع تاریخن

نویسنده به دنبال آن است که شواهد کافی و معتبر 
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نمونه این شیوه برای اثبات آن فرضیه ارائه کند. 

کوه،  های )تاریخ سوادنگارینویسی محلیتاریخ

 ای دیگر از این شیوهنمونهباشد.ورامین و نور( می

 ةالسعادحجة"در رساله  ، اعتمادالسلطنهنگاریتاریخ

 تاریخى حوادثاست. در این اثر  "حجةالشهادةفى

عاشورا و واقعة  زمان باآسیا، آفریقا و اروپا هم

با هدف خاص ذکر تاریخ  ()عحسینامام شهادت

شاه ق، بنا به درخواست ناصرالدین61عالم در سال 

 .(11-1: 1311)اعتمادالسلطنه، نوشته بود 

 :اسنادینگاریتاریخ.2

بر اساس اسناد و مورخ نگاری اسنادی در تاریخ

موما عپردازد.های تاریخی میبه تحلیل پدیدهمدارک 

را تاریخی های پنهان حوادث اسناد تاریخی الیه

و اساس علم تاریخ براین پایه  سازندروشن می

. در مقاالت تاریخی اعتمادالسلطنه از استواراست

 نمود.اسناد استفاده 

 ی: انامهفرهنگمحلی به روش نگاری تاریخ. 3

نویسی از نوین تاریخ هایها و شیوهیکی از روش

است. از این توسط اعتمادالسلطنه بودهاینوعدانشنامه

البلدان روش در تدوین و گردآوری کتاب مرآت

نگاری، به این اهمیت این نوع تاریخاستفاده نمود. 

لی این شیوه در اصل است که هدف و غایت اص

 ایجاد مأخذ و منبع برای تاریخ نویسی است. 

 :تاریخ نگاری داستانی. 1

که در قالب شیوه دیگری از تاریخ نگاری است 

داستان مورخ به شرح و تحلیل وقایع و رویدادها 

. رساله خلسه (22: 1362، وندنهئیآ)پردازد می

 باشد. اعتمادالسلطنه نمونه مناسب این شیوه می

محلی نگاریهای متنوع تاریخبا بررسی روش

توان گفت )نقلی و تحلیلی( در آثار اعتمادالسلطنه می

باشد از این حیث وی یکی از مورخان توانمندی می

نگاری دارای تألیف بوده و که در اکثر اسلوب تاریخ

 باشد.نگاران کم نظیر میبه نوعی از محلی

 

نگاری اعتمادالسلطنه ی جدید تاریخها. شاخصه7

 نگاری محلی نسبت به سنت تاریخ

نگاری اعتمادالسلطنه عالوه بر استفاده از سبک تاریخ

نگاری نیز استفاده نوین تاریخ هایسنتی، از روش

 -نمود. درواقع به نوعی به لحاظ موقعیت زمانی

مکانی حالت میان گذار از تغییر شیوه سنتی به 

ارگرفته است. بنابراین خصوصیات متمایز نوگرایی قر

نگاری اعتمادالسلطنه نسبت به سنت تاریخ

 نگاری ایرانی عبارتنداز:تاریخ

 . پرهیز از اخبار ضعیف و خرافه: 1

مستند وصحیح بودن روایات مورد توجه 

اعتمادالسلطنه بود. وی یقین در صحت مطالب را از 

اند. دهای خویش در نگرش و ثبت مطالب میشیوه

معتقد بوده تاریخ نگاری با کثرت تصانیف در ایران 

)اعتمادالسلطنه، سخت سست و ضعیف بوده است 

1362 :11). 

 . نفی حبّ و بغض شخصی در نگارش تاریخ2

اعتمادالسلطنه حبّ و بغض شخصی در نگرش  

و نگارش تاریخی را هم امری ناپسند و باعث 

کاهش  ها دانسته و هم عاملی برایتحریف واقعیت

اعتبار فرد در تاریخ نگاری و فرو کاستن ارزش 

 داند.تاریخی فرد می

الملک را هم در موقعی شاید شرح و حال امین

بنویسم، اما هر چه من نوشتم محل اعتبار نباید باشد 

چرا که با این شخص دوست هستم و شاید خیلی 

تفضیل او بدین واسطه کرده باشم پس بهتر است 
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 .(12 :1321مادالسلطنه، )اعتهیچ ننویسم 

نگاری در روزنامة های مردم. نمود مؤلفه3

 خاطرات

مطالعه دقیق و همه جانبه تظاهرات مادی و 

را ای محدود های انسانی در جامعهغیرمادی فعالیت

. روزنامة (11: 1311االمینی، )روحنامند می مردم نگاری

توان یکی از آثار خاطرات اعتمادالسلطنه را می

نگاری و تصویرسازی فرهنگ برجسته در زمینه مردم

های وی در این کتاب عامه به شمارآورد. نوشته

نگاری محلی است. در ای برای مورخان تاریخگنجینه

برخی موارد در یک محدوده خُرد زمانی و مکانی به 

ای از تاریخ حیات اجتماعی مردم ایران مطالعه گوشه

نامه خاطرات بعنوان پردازد و از این لحاظ روزمی

های حیات اجتماعی و یک اثر ارزشمند به مؤلفه

های فرهنگ نماید. شاخصنگاری اشاره میمردم

 عامه در روزنامه خاطرات عبارتنداز: 

 جغرافیایی -های اجتماعیالف( مؤلفه

نوع آب و هوا و خلق و خوی مردم ایاالت 

های مختلف ایران، آداب قلیان کشیدن، اعتقاد به باور

اسالمی از قبیل: نذر و تبرک و شفا و دعا، اثاث 

البیت ایرانیان )که بسیار مختصر و محدود است 

شامل: قالی و نمد، لباس، رختخواب، ظروف و 

وسایل آشپزخانه، آیینه و شمعدان(، دارایی و طرز 

تقسیم ارث )طبقات مردم، دارایی و ثروت، پرداخت 

و عواید، شرح  مالیات، حقوق دیوانی، تقسیم مالیات

مراسم نامزدی و عروسی، اشاه به مذاهب متنوعه در 

ایران )اسالم ، زرتشتیان، ارامنه، یهودیان(، آداب و 

و مراسم عزاداری، رسوم روز جمعه و عبادات 

توصیف ابتکارات ناصرالدین شاه قاجار در برقراری 

های میالد اهل بیت، معرفی مراسم ماه محرم و جشن

معماری، کارکردها، بانیان، راهزنی(، کاروانسراها )

توصیف اوضاع اجتماعی ایران در زمان برپایی 

)جشن بزرگ نوروز، مراسم سالم عام در  مراسم

های مورد معرفی شکارگاه دربار، رد و بدل هدیه(،

استفاده ناصرالدین شاه در اطراف تهران از قبیل: 

ه حصار و قلع الر، شهرستانک، سرخهتپه، درهدوشان

خان. ذکر نام حیوانات درشکارگاه: کفتار، حسن

گوش، شیر گرگ، شغال، روباه، دله، یوزپلنگ، سیاه

 بدون یال خوزستان، پلنگ، خرس ، آهو.

 های بهداشتیب( مؤلفه

های ایرانی ها، گرمابهاشاره به شیوع انواع بیماری

)معماری، اعمال، آداب، وسایل و مواد نظافت(، 

های داخلی شهرها، آبله خیابان ها وکثیفی جاده

کوبی، مرگ و میر در میان عامه مردم، سوءتغذیه، 

های بهداشتی، اشاره به نبود بهداشت و سازمان

های عمومی، ها و حماموضعیت نامناسب جاده

طبابت، جراحی و مراسم تشییع جنازه، اعمال حکیم 

طولوزان، مناصب پزشکی، اشاره به امراضی چون وبا 

طاعون، قحطی و خشکسالی و پیامدهای ناشی از و 

 آن.

 های سیاسی ـ مذهبیج( مؤلفه

ـ سیاسی  شرح و تحلیل اوضاع اجتماعی

روحانیون، حاجیان، دراویش و بازاریان و 

های آنان در امور سیاسی )احترام به فعالیت

روحانیون و حل و فصل اختالفات مردم، قرآن و 

عناوین مقامات  استخاره، محاکم شرعی، مدارج و

روحانی شامل: شیخ االسالم، مجتهد یا بیوک آقا، 

آخوند و مال و وظایف آنها(، ماجراهایی از بخل و 

بارگی و سایر خصوصیات اخالقی و خست و زن

روحیات شاه، رسم فراگیر هدیه و انعام و خلعت، 
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ظاهر و پوشاک و آرایش شاه و ملکه، وضع ارتش، 

 وراهای نظامی.خواجگان، دربارة قشون و ش

 . معرفی و نقد منابع و مآخذ مورد استفاده 1

نوین در تاریخ نگاری  هاییکی دیگراز روش

اعتمادالسلطنه، مستند قراردادن مطالب با استفاده از 

 باشد.ذکر منابع فهرست محتوا و اعالم می

 نگاریکارگیری از فن ترجمه در تاریخ . به2

ی تاریخی و هاناصرالدین شاه به ترجمة کتاب

داد. افتتاح دارالترجمة ناصری ادبی بسیار اهمیت می

بیانگر توجه ویژة او به این امر است. در دارالترجمة 

مترجم »ناصری، مترجمان زیرنظر اعتمادالسلطنه

ای را از عربی، ، آثار ادبی برجسته«حضور همایون

های فرانسه، انگلیسی، آلمانی، ترکی، اردو و زبان

-ن فارسی برگرداندند و بخشی از شایستهدیگر به زبا

 .ترین و ماندگارترین آثار را به یادگار گذاشتند

 های مختلف. آشنایی با زبان6

های شخصیت علمی از جمله برجستگی

اعتمادالسلطنه به عنوان یک مورخ، آشنایی او با 

سه زبان عربی، فرانسوی و تاحدی انگلیسی 

اده از منابع باشد. تسلط به چند زبان و استفمی

کهن و نوین اروپایی، دامنه منابع و اسناد مطالعاتی 

بینی اعتمادالسلطنه را افزایش جهانو حتی وسعت 

هایی را در تغییر شیوه داد. از این طریق گام

نوین در  نویسینگاری سنتی به سمت تاریختاریخ

شود. مشاهده مینوشتار تاریخی و آثار وی 

نگاری که متفاوت با تاریخمصداق جامع این نوع 

باشد می مرآت البلداناش بوده نگاری سنتیتاریخ

که برای اولین بار کتابی بدین شکل با شیوه 

ابزارگردآوری اطالعات میدانی )مصاحبه و اسناد 

 ای تحریرشده بود.دولتی( و کتابخانه

 . کاربرد تاریخ شفاهی1

نگاری ایرانی مندی از تاریخ شفاهی در تاریخبهره

برداری بسیار محدود بوده. مورخان دنیای قدیم کپی

از آثار پیشینیان بدون ذکر منبع و مأخذ را بسیار 

های ها و شنیدهمندی از دیدهارجمندتر از بهره

انگاشتند و در این میان تاریخ شفاهی در خویش می

  ترین سطح قرار داشت.نازل

اعتمادالسلطنه برخالف بسیاری از اسالف و هم 

ای از تاریخ شفاهی بهره عصران خود به طور گسترده

برده است و برای غنای هرچه بیشتر اثر خود به 

مصاحبه با افراد مختلف پرداخته است. روزنامه 

مندی از ترین نوع بهرهخاطرات وی معروف

ی از مندنگاری است. بهرهمصاحبه شفاهی در تاریخ

تاریخ شفاهی در سرتاسر متن روزنامه خاطرات به 

هایش از هر کس را قبول خورد. وی شنیدهچشم می

ندارد و تنها وقتی از فرد امین و مطمئنی روایتی 

 آورد.شنود آن را بر روی کاغذ میشفاهی را می

 ها. اهمیت به ارجاعات و یادداشت 2

ی های مربوط به برخذکر ارجاعات و یاداداشت

از اعالم جغرافیایی، رجال و حوادث تاریخی برااس 

ها، مشاهدات میدانی مبتنی بر مشاهدات ومصاحبه

-های علمی اعتمادالسلطنه در تاریخنمودی از فعالیت

 نگاری محلی است. 

جغرافیای تاریخی و تحلیل  . مهارت در نگارش1

ای به وجه تسمیه شهرها :اعتمادالسلطنه توجه ویژه

یابی تاریخی مناطق ایران به ویژه در ریشهجغرافیای 

گذاری شهرها واماکن داشت. میزان توجه و نام

جغرافیای تاریخی به قدری اعتمادالسلطنه به مسئله 

است که او بزرگترین سود و مزیت پیشرفت ایران را 

 داند توجه به علوم جدید به ویژه جغرافیا وعمران می
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 های تاریخی ه. توجه به اسناد در تحلیل داد11

های اعتمادالسلطنه توجه به اسناد از دیگر نوآوری

های باستان شناسی است. اعتمادالسلطنه به و یافته

ها دلیل ارتباط با دیوان، دربار و تحصیل در فرانسه ده

سند تاریخی دوره زندیه تا عهد قاجار را بازخوانی 

ای از سواد آن را عیناً در اثر خویش کند و نسخهمی

کند. هر چند این فعالیت علمی وی تکرار می

گیری از ترین شکل بهره)بازخوانی اسناد( ابتدایی

سند در تاریخ است، اما همین که او همت کرده و 

بخشی از گذشته را از خطر نابودی نجات داده برای 

مورخان روزگار اکنون ما بسیار ارزشمند است. با 

ی را به خدمت شناساین وجود اعتمادالسلطنه باستان

آورد و به هنگام نوین در می نگاریتاریخ وتاریخ

های باستان شناسی در ابنیه نگارش تاریخ به پژوهش

تر را پردازد و تاریخی بسیار تکمیلو مزارات می

مورخان  کند. وی در این راه از پژوهشعرضه می

جوید. وصف معماری و بازخوانی غربی بهره می

ترین ابنیه های موجود مهمبهها و کتیسنگ نوشته

ها، حمام و کاروانسراها به تاریخی ایران، مقابر، بقعه

ترین بخش این نحو احسن انجام داده است. جالب

مطالعات اشاره به توصیفات اعتمادالسلطنه دربارة 

چگونگی ویرانی بقایای آثار تاریخی ایران در 

 قلعهجغرافیای و  خلسه، ورامینقلعة ایرج های رساله

 باشد.می تاریخ نورو 

بندی محتوایی در دهی و طبقه. سازمان11

 نگاریمحلی

نوین روش گردآوری  هایبا در نظرگرفتن یافته

اطالعات در جغرافیا و تاریخ اعتمادالسلطنه چندین 

بندى اطالعات تاریخى روش متفاوت براى طبقه

 قرارداد که عبارتند از:

عات بر مبناى ترتیب وقوع زمانى بندى اطال. طبقه1

و رسالة  مانند: روزنامة خاطرات1رخدادها

 . هالشهاد هحجحجةالسعادة فى

بندى اطالعات بر اساس نواحى مختلف . طبقه2

 مرآت البلدانمثل: کتاب 2جغرافیایى

 3بندى اطالعات تاریخى به صورت موضوعى. طبقه3

 .علی اللهیتحقیق در مذهب مانند: رسالة 
با اهداف های متعدد . چاپ سفرنامه12

 نگاریمکان

از اطالعات  و مفید بعی غنیاها،منسفرنامه

اجتماعی و نام های آداب ورسومگوناگون در زمینه

ای خاص از تاریخ ها، شهرهاو احوال برههآبادی

. توان یافتاست که بعضاً در منابع تاریخی دیگر نمی

رخ داده است، این چون به صورت گزارش برعالوه 

 بیش از متون تاریخی به حقیقت نزدیک است.

های مازندران وخراسان، شواهد گویای سفرنامه

نگاری در دربار محلیفعالیت اعتمادالسلطنه در زمینه

 باشد.ناصری می

نگاری محلی». نگارش مقاالت متعدد پیرامون 13

نگاری های نوین محلیاز دیگر شاخصه«: در عرض

هایی با نگاه ها و رسالهنه نگارش مقالهاعتمادالسلط

ریزبین و محققانه بوده که تدوین اکثر این آثار از 

شاه به مناطق مختلف ایران بوده نتایج سفر ناصرالدین

 شود:و در زیر به برخی از آنها اشاره می

 الف( کتابچة تاریخ آستانه عراق

ـ  ای در مورد تاریخ آستانه عراقصفحه21این کتابچه 

ـ با استفاده از منابعی  های شهر اراکیکی از آبادی

 التواریخکاملو  البلدانمعجم، القلوبهةنزچون: 

                                                      
1. Chronologic 

2. Geographical 

3. Topical 
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، تاریخ آستانه عراق، نسخه خطی )اعتمادالسلطنهنوشته است 

 کتاب خانه ملی ایران(. 211شماره 

 ب( تاریخ بلدة نور 

ای دربارة تاریخ وجغرافیای صفحه 22این کتابچه 

مازندران است. به احتمال این کتابچه نیز شهر نور 

هایی از مطالب چاپ نشدة کتاب بخش

شماره خطی  ، نسخة)اعتمادالسلطنهباشد البلدان مرآت

13116) . 

ج( جغرافیای قدیم و جدید طالقان و تواریخ متعلقه 

 به آن و شرح رجال و منسوبین به این ناحیه

ری به میان در این کتابچه ابتدا از آبادی طالقان ذک

آید و سپس به منابع تدوین این رساله، از قبیل می

شود. جغرافیای اشاره می القلوبهةنزو  معجم البلدان

طبیعی و انسانی طالقان و ذکر اسامی روستاها و 

بزرگان از دیگر مباحثی است که در این رساله به آن 

اشاره شده است. این رساله به مناسبت سفر 

ق به طالقان 1311واخر سال ناصرالدین شاه در ا

 .(31/ 6، 1323)افشار، نوشته شد 

 د( احوال بلوک مال امیر/ مالمیر

ق، در منطقة مالمیر، از نواحی بختیاری 1312در سال 

السلطان، حاکم ای از خاک بیرون آمد که ظلمجسمه

، نسخة اصفهان، آن را به تهران فرستاد )اعتمادالسلطنه

ناصرالدین / ف، کتابخانة ملی ایران(. 211خطی، ش 

شاه پس از مالحظة این مجسمه به اعتمادالسلطنه 

دستور داد که مختصات جغرافیایی منطقة مال امیر را 

 بنویسد.

 هـ(تواریخ متعلقه به مقبرة طغرل 

روزنامة های این مقاله در پاورقی یکی از شماره

نا و آرامگاه طغرل ، در رابطه با تاریخچة بشرف

ق، شرف، نمرة 1312، )اعتمادالسلطنهسلجوقی، چاپ شد 

21). 

نگاری کارگیری علوم جغرافیایی در تاریخ. به11

 محلی

ةعلم شناخت محیط، جغرافیا دانشی است دربار

در زمینة ترین اثراعتمادالسلطنه طبیعت و جامعه. مهم

مفصل  ةنامفرهنگنگاری تدوین و تألیف محلی

است که به جز البلدان تمرآ فیایی با عنوانجغرا

اطالعات جغرافیایی، شامل مطالبی تاریخی دربارة 

ها، شهرها و روستاهاست. مطالب کتاب به شهرستان

 .ترتیب حروف الفبا تدوین شده است 

متأسفانه مؤلف نتوانست این وظیفة مهم را به انجام 

نامه متوقف ماند و از رساند. کار انتشار فرهنگ

 .حرف اول الفبای فارسی تجاوز نکرد 2محدودة 

 اعتمادالسلطنه پس از سفر ناصرالدین شاه به خراسان

 سالشم مطلعن جلدباعنواسه  مفصلی در کتاب بسیار

 نگاریممتاز و جامعیدر زمینة محلی نوشت که تألیف

دانست.  البلدانتمرآ توان مکملاست و آن را می

است، از نوع آثار  هاین کتاب که گزارش سفر مربوط

 ةجغرافیای اقلیمی است، ولی در عین حال، به شیو

نامه نوشته شده و شامل گزارشی از خراسان فرهنگ

مؤلف ضمن شرح و گزارش هر  .و تاریخ آن است

مکان، به رجال و مشاهیر آن ناحیه و آثار ادیبان و 

هایی از اشعار آنان، اشاره کرده شاعران با ذکر نمونه

از جمله  ،من گزارش مربوط به راه مشهداست. او ض

دماوند، فیروزکوه، بسطام، بجنورد و قوچان، به 

وصف منازل بین راه پرداخته است. جلد دوم شامل 

ق 1312وصف مشروحی از مشهد و تاریخ آن تا 
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 رهای دربادر این جلد، اعتمادالسلطنه شمه. است

شاه طهماسب صفوی نوشته که قابل توجه است. 

راه بازگشت شاه و ذکر  :کتاب شاملجلد سوم 

نیشابور، شاهرود، دامغان و سمنان است که مؤلف 

به صورتی گسترده به شرح نواحی مسکون آن 

 پردازد. سامان می

  البلدانتمرآهای گردآوری اطالعات در . شیوه7

در این کتاب، اعتمادالسلطنه براى آنکه زودتر و 

جغرافیاى هر شهر و بهتر بتواند مطالب مربوط به 

آورى نماید، چنین اندیشیده بود والیتى را جمع

اى از حکام والیات و ایاالت که طبق پرسشنامه

ایران بخواهد تا کلیة اطالعات مربوط به حوزة 

حکومت خود را گردآورى نموده به دفتر 

دارالتألیف ارسال دارند. براى تنفیذ بیشتر 

ه داشته و از بخشنامه، مراتب را به شاه نیز عرض

مخدوم خود درخواست کرده بود که در این 

شاه زمینه وى را تأیید و تقویت نماید. ناصرالدین

در تأیید اعتمادالسلطنه حکمی صادر کرده تا 

حکام والیات هرچه زودتر اطالعات مربوط به 

 حوزة حکومت خود را به تهران فرستند. 

د بدیهى است که حکام نه سواد این کار را داشتن

نه فرصت و رغبت آن را؛ بنابراین، حکام در هر شهر 

با انتخاب یک یا چند نفر از دانشمندان و اهل اطالع 

مندان به کتب تاریخى و جغرافیایى و جمعى و عالقه

از مطلعین محلى، جمع و تحریر اطالعات مورد نظر 

را به ایشان محول کردند. با این همه تأکید بخشنامه، 

الب مورد نظر به موقع نرسیده است ظاهراً باز هم مط

 .(33/ 1: 1363 ،)اعتمادالسلطنه
 

 

 . تطبیق لغات جغرافیایی قدیم و جدید در ایران1

دُرر التیجان اعتمادالسلطنه این مقاله را در پیوست کتاب 
افزود. محتوای این کتاب نشان  فی تاریخ بنی االشکان

سنتی فاصله نگاری دهد اعتمادالسلطنه از روش تاریخمی

گرفته و به سبک و روش مورخان غربی مدل کتابش را 

عنوان مثال، اعتمادالسلطنه با طرح تدوین نموده است. به

سؤاالتی از قبیل: هردوت، استرابن و بطلمیوس اسم رود 

اند؟ و خوارزم و گرگان را چه جیحون را چه نوشته

های اند؟ به طرح موضوع و شناخت پدیدهنامیده

یی پرداخت. منابع عمدة اعتمادالسلطنه در این جغرافیا

دان فرانسوی( بود. در )جغرافی 1کتاب، کتب دانویل

مدت سه سال تمام اسباب این کار را بدون طفره و تعلل 

این کتابچه در سه فصل تنظیم شده است فراهم آورد. 

 .(123: 1311، )اعتمادالسلطنه

ی نگارتاریخنوین  ها و خصوصیات. ویژگی3

 اعتمادالسلطنهمحلی 

سه که زمان، مکان و موضوع  هایی از قبیلمؤلفه

                                                      
1. Danville 
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محلی  نگاریاصلی محتوای تاریخ ةمشخصعنصر و 

محلی نگاریدو حیطة تاریخاعتمادالسلطنه بوده در 

قابل بررسی  تاریخ نگاری محلی در عرض و درطول

 است: 

 طول  درمحلی  نگاریتاریخ( الف

و جغرافیای اریخ در نگارش ت اعتمادالسطنه

علل نامگذاری خود به بررسی  بنا بر دیدگاه ورامین

ورامین و شرح موقعیت جغرافیایی، معرفی دهات و 

ها و آثار تاریخی این شهر، از آغاز پیدایش تا آبادی

زمان خودش، پرداخت و منابع مهم وی، عالوه بر 

ـ  فنون مشاهده و اسناد دولتی، متون تاریخی

، و القلوبهةنزاز آثاری مانند  جغرافیایی بود.

نوشتة نوراهلل شوشتری بهره برد  المومنین مجالس

 .(111: 1311)اعتمادالسطنه ،

 های اعتمادالسلطنهنگاریترین محلییکی از معروف

در تاریخ باستان  جغرافیای نور،در بعد طولی، رسالة 

 .(111-12: 1311)اعتمادالسلطنه، تا عصر ناصری، است 
 

 
 

 

 نگاری محلی در عرض تاریخ (ب

اعتمادالسلطنه دارای شیوه و  نگاریگونه تاریخدر این

 نگاری است. ویمدل خاصی از فنون محلی

موضوعات خاصی را در یک مقطع زمانیِ مشخص، 

معموالً دایرة زمان زیست خویش، از شهر و روستای 

مصداق این سبک . دادخود مورد ثبت و ضبط قرار 

های راه کجور، کالردشت، دوشان تپه، نگارش رساله

جغرافیای طالقان، منازل سوادکوه و جغرافی درة الر 

 .(122-12: 1311)اعتمادالسلطنه، است 

نگاری در عرض، در روش تاریخاعتمادالسلطنه 

 آب و هوا، به شرح معرفی موقعیت مکانی،

ش دام و طیور، ها، تغذیه و پرورها، جادهامامزاده

های وضعیت بهداشتی،پستی و بلندی و ناهمواری

،محصوالت، صادرات و واردات و نیز صنایع زمین

ی آداب و رسوم و نمود. حتاشاره یک منطقه 

و در توصیف یک  نمودهای آنجا را بازگو سنت

ها و شهر، آثار و ابنیة مهم آن را بر شمرده، شخصیت

نگاه در عرض از یک  .کندآوران آن را یاد مینام

گرااست.به عبارتی پرداختن به منظر نگاهی جغرافی

موضوعات گروهی از افراد جامعه در مقطع زمانی و 

 نگاری محلیتاریخاصلی مکانی خاص، بن مایه 

نگاری اعتمادالسلطنه بوده که با شیوه سنتی محلی

ریزی پژوهش یا کتاب زمان طرح. استمتفاوت بوده 

زمانی معین و از پیش تعیین بر اساس یک برش 

شده، سنتی جدید است که در تواریخ محلی 

 گردد.اعتمادالسلطنه مالحظه می

نگاری تاریخ هاییکی دیگر از محتوا و مؤلفه

است. اجتماعی اعتمادالسلطنه در حوزة محلی 

تواند مورد اجتماعی تاریخ می ةمسائلی که در حوز

از:  باشد عبارت است نگارمحلی تحقیق مورخ
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فرهنگ و هویت، منابع انسانی و اقتصادی، نظام 

اجتماعی، تحلیل یک پدیده بر مبنای تداوم و تغییر 

یک روستا و یا حتی یک  مانند پیدایش یک شهر یا

در نوشتار اعتمادالسلطنه از بعد اجتماعی، ایل. 

انواع مجازات، ساختار زندگی  نظیر هاییمؤلفه

 رودست،فیکجانشینی، طبقاتو  شهرنشینی

گذراندن های اجتماعی، نحوهشورش اصناف،

این تنوع  و آداب و رسوم نمود دارد اوقات فراغت

در دامنه اجتماعی، نمایی از  موضوعاتمحتوایی و 

نگاری در تاریخ نگرش سنت قدیم به نوین تغییر

تغییر وضع باشد. رسالة محلی اعتمادالسلطنه می

ارزنده یکی از نوشتارهای دارالخالفه ناصری 

گردد نگاری در عرض محسوب میپیرامون محلی

های اجتماعی و که مؤلف اوضاع تهران را در زمینه

الی  1261فیزیکی در راستای نوسازی از سال 

ق مورد بررسی قرارداده است 1211

 .(316-321: 1311)اعتمادالسلطنه،
 

 
 

 

نگاری در بعد طولی و های تاریخج( ترکیبی از روش

 عرضی

 نگاریتاریخترین اثر اعتمادالسلطنه در حوزه برجسته

ترکیب جدیدی از دو روش طولی و مبتنی بر  محلی

 باشد.می الشمسمطلععرضی کتاب ارزشمند 

جامع با موضوع شاهکار و توان آن را تنها کتاب می

 هایی ازنگاری محلی خراسان دانست.به بخشتاریخ

مدل و طرح پژوهشی اعتمادالسلطنه در این اثر 

 شود.ارزشمند و نوین اشاره می

مؤلف ضمن معرفی شهرها و روستاهای . 1

های جغرافیایی آنها بزرگ و کوچک به بیان ویژگی

ها، مانند آب و هوا، محصوالت طبیعی، بیان مسافت

آنها،  ةها همراه با حرفتعداد خانوار، منازل و مغازه

بیان نژاد و مسلک مردم ساکن در آن محل محالت، 

پردازد و مالک یا صاحب هر روستا را معرفی می

های گوناگون را کند و معموالَ وجه تسمیه مکانمی

 .بیان می دارد

صطخری، رجوع به کتاب متقدمانی مانند ا. 2

مقدسی، ابوالفدا، یاقوت، حمداهلل مستوفی، ابن 

 .بطوطه می باشد

 از قبیل:بیان شرح حال افراد مهم و بزرگان . 3

ها، علما، شعرا، اصحاب تصوف، هنرمندان امام زاده

بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، فردوسی،  :مانند

 .غزالی

استفادة مؤلف از منابع تحقیقاتی گوناگون . 1 

، ها، نقوشها،سکهها، کتیبهها،فرماننامهمانند وقف

 .مهرها یخی وها و بناهای تارقلعه

های سیاحان آشنایی اعتمادالسلطنه باسفرنامه. 2

هانویی، فروشایرو نقل مطالب خارجی مانند فریزر،

آنها در کتاب خویش که بعضاَ با نقد نظرات و 
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حجم اطالعات  .با بررسیهای آنان همراه استنوشته

و جامعیت این کتاب، این احتمال وجود دارد که 

های اطالعاتی که حکام اعتمادالسلطنه از کتابچه

های وی برای تألیف کتاب محلی درجواب به پرسش

مرآت البلدان به دربار ارسال داشته بودند، استفاده 

کرده باشد. هر چند چنین امری از ارزش این کتاب 

که خود مؤلف می گوید تا کنون  گونهکاهد و آننمی

خراسان و ة تاریخ کسی اثری به این گستردگی دربار

زمانی  . به نظر ویبه ویژه مشهد تألیف نکرده است

که علم جغرافیا در جهان اسالم رونق داشت، شهر 

نبود و  های امروزیو جاذبه مشهد دارای اهمیت

که این شهر رو به آبادانی گذاشت، علم هنگامی

فیا دچار فترت شد. خاصه این که مؤلف وارد جغرا

حرم رضوی شده، تمام بناها را با دقت دیده، تمام 

های ها را خوانده و نوشته و حتی صورت کتابکتیبه

کتابخانة آستان قدس رضوی را به شکلی مشروح نام 

 .(212: 1362اعتمادالسلطنه،) برده است

که « میامی»و همچنین شرح جالبی از روستای 

حمالت ترکمانان شکل دفاع از براساس  ،آنساختار 

 آورد:می گرفته بود

از همه . اندها را به خشت سرپوشانیدهاغلب کوچه

شود که اهل میامی در مدافعة این اوضاع معلوم می

و  ترکمان تا آنجا تدارک دیده که در میان شوارع

 .(212: 1362 اعتمادالسلطنه،) ها دفاع نمایندکوچه

 

 های مختلفنگارش سالنامه. 85

هایی که اعتمادالسلطنه جداگانه و یا به سالنامه

ها چاپ کرد، در صورت ضمیمه و پیوست در کتاب

زمانی و مکانی تاریخ  شناسایی مقاطعی از محدودة

های متعدد تواند استفاده شود. نوشتهمحلی ایران می

اعتمادالسلطنه نشانگر این نکته است که مبتکر این 

ر خود او نبوده، بلکه او در این رابطه از طرف ام

 دیگران مأمور تدوین سالنامه شده است: 

خان مشیرالدوله به جناب صدر اعظم میرزا حسین

نگار مقرر فرمودند المانک یا این بنده روزنامه

سالنامه را به تفصیل تدوین نموده منتشر گرداند که 

ای بهتر به جهت اطالع از اوضاع اقطار عالم وسیله

ها ابتدا فهرست اسامی در این سالنامه.از آن نیست 

سالطین، وزرا، رجال، نظامیان، سفرا، اماکن دولتی 

های محلی ذکر شده است. سالنامة سال و حکومت

ق به صورت مستقل و 1211ق در سال 1211

الی  1211های سال جداگانه چاپ شد. سالنامه

، ایرانتاریخ ق در پیوست کتبی مانند: 1312

، الشمسمطلع، تاریخ منتظم ناصری، البلدانةمرآ

، المآثرواآلثار)معرفی زنان نامی(،  خیرات حسان

و  احوال جبال شروینالتدوین فی، تاریخ اشکانیان

، اعتمادالسلطنه)چاپ شده است  فرانسهتاریخ 

 .(611121ش:ساکما سند، ق:1211

 . اعتمادالسلطنه و شهرنگاری 88

تحریر و نگارش تاریخ محالت به مجموع »

. شهرنگاری (12: 1312)رجایی، « شودشهرنگاری گفته می

در دورة قاجار دارای دو رکن اصلی تواریخ محلی و 

 سفرنامه است.

-های اعتمادالسلطنه به لحاظ ریختشهرنگاری

نگاری به شرح نوین محلی هایشناسی و شاخصه

 شوند:بندی میزیر دسته

هایی از های شهری مانند بخشنگاری. تاریخ1

 البلدانةمرآ

. تاریخ شهرهای منفرد از قبیل تاریخ سلماس و 2

 ورامین
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تاریخ شهرهای بزرگ و مرکزی مانند  . تاریخ3

 در روزنامة خاطرات دارالخالفه ناصری

 نورجغرافیای چون تاریخی . جغرافیای 1

 تاریخ سوادکوهای از قبیل های منطقه. تاریخ2

قلعه ایرج . تاریخ اماکن و آثار تاریخی مثل 6

 جغرافیای قلعه نورو  ورامین

و  البلدانةمرآهایی از . تواریخ رجالی که بخش1

 شود.ها را شامل میسالنامه

نگاری محلی در . شرح زندگانی عامه در تاریخ88

 عرض )تاریخ فرودستان(

که گاهی از آن با نام « 1تاریخ فرودستان»مفهوم 

، نوعی روش، شودتاریخ از پائین نیز یاد می

. تاریخ اجتماعی استرویکرد و نگاه به 

وجود دارد، مانند: های مختلف تاریخی مکتب

تاریخ سیاست، تاریخ ارتش، تاریخ دولت، تاریخ 

قدرت، تاریخ دین، تاریخ اداری، تاریخ مردان 

. همه این مکاتب به تاریخ فرادستان نامی

 اصلی تاریخ فرودستان، شرحع موضوپردازند. می

هاست. زندگی عادی و معمولی، بدون تاریخ توده

قدرت و ثروت. چنین نگاه و دیدگاه تاریخی به 

انسان، جامعه و تاریخ در دنیای مدرن اسباب 

ظهور پیدا کرد و محصول رشد و تکامل علومی 

و  شناسی، مردمشناسیچون اقتصاد سیاسی، جامعه

: 1311)حسینی، گردید نوین شناسی فرهنگی انسان

 .(22، 1ش 

ابتکارات اعتمادالسلطنه در زمینة تاریخ فرودستان 

 :عبارتند از

. شرح تداوم رنج روزمرگی در اثر فشار محیط 1

                                                      
1. History from below 

 جبری استبداد: 

 نویسد: اعتمادالسلطنه می
من هم تملّقات پخته کردم، معلوم شد که مواجب 

شفته بودند برآ یقطع شده و شاه طور نیحضرات معزول

 کند استیس رینجزخواست آنها را بر چوب و یکه م

 .(112: 1321)اعتمادالسلطنه، 

شرح ظلم حاکمان و والیان محلی: نبود  .2

دادرسی و قضاوت بدان منجر شده تا  محکمة

بسیاری از شهروندان ایرانی از شدت ظلم و 

های روس و انگلیس ستم والیان به کنسولگری

در این مورد  تمادالسلطنهپناهنده شوند. اع

  نویسد:می

گردند به مردم کم کم به حقوق انسانی خود آشنا می

که رعیت عاجز از ستم والی به قونسول خانه نحوی

 .(23)همان:  نشینندروند و بست میروس می

جایگاه بسیار ضعیف دختران و کنیزان: . 3

کنیزداری و کنیزفروشی از رسوم عجیب و 

بود. کنیز موجود  عصر قجریدردناک 

ای بود که کمترین حق و حقوقی زدهفلک

نداشت. صاحب او اختیاردار زندگی و مرگش 

زد، اش میکشید، تازیانهبود. از او کار می

اعتمادالسلطنه به دلیل موقعیت شغلی و 

شاه رسیدگی به جایگاهش نزد ناصرالدین

های محلی و رفع اختالفات میان زن نزاع

رئیس اداره امور احتسابیه و وشوهر، بعنوان 

تنظیفیة دعاوی متعددی را طبق حکم 

، سند ش ساکما)نمود می گیریشاه پیناصرالدین

212/1131)2. 

                                                      
 .ایران ملی کتابخانه اسناد سازمان:  ساکما .2
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. تصویرسازی یکنواختی و تکرار روزمره حوادث 4

زندگانی: تداوم استبداد و نبود قدرت تفکر و زندگی 

عامة ای در طول تاریخ ایران منجر شد تا ـ رمه شبان

مردم دارای زندگانی یکنواختی باشند. در آثار 

ـ  طور مکرر حوادث سیاسیاعتمادالسلطنه به

خوانی به اجتماعی از قبیل: برگزاری مراسم روضه

ساعت از شب گذشته، 1دلیل فوت فالن شخص، 

ها، ریختن زباله در صرف شام، چاقوکشی در محله

جلوی دربخانه فالنی، فروش اسب و ندادن پول 

توسط خریدار، حوادث محالت دارالخالفه، ریختن 

ها، داخلین و خارجین ادارة نظمیه، گچ در کوچه

ساکما، )ها اشاره نموده است کتک خوردن ضعیفه

 .(212/1131 اسناد، ش،

. توصیف جهل و خرافات: از دیگر خصوصیات 2

نگاری فرودستان در روزنامة خاطرات برجسته تاریخ

باشد که هم شامل جهل میتوصیف جهل و نادانی 

شود. جهل و نادانی در هر مردم و جهل حاکمان می

های اجتماعی دو سطح به دنبال خویش بازتاب

آنها فقر فرهنگی  ترینفراوانی دارد که از برجسته

ای از باورهای ناشی است. به نظر خرافات مجموعه

های طبیعی از نادانی، ترس از امور ناشناخته پدیده

شاه باشد. اعتمادالسلطنه در مورد نادانی  وانسانی

نوشت: شاه به حمداهلل نادان نیست که از اینها 

خوشش بیاید و مقدّس نیست که عوام را دوست 

علم نادان بدارد اما به یک درجه از اشخاص بی

)اعتمادالسلطنه، اعتماد دارد چرا! شاید بعد بنویسم 

1321 :122). 

ت درمان: وبا و . شیوع بیماری و شیوة نادرس6

گیری بود که در های همهطاعون از جمله بیماری

عصر قاجار موجب مرگ و میر گسترده و از بین 

شد. عدم توانایی حاکمان رفتن نیروی کار و تولید می

در برقرای قرنطینه و مبارزه با بیماری موجب ویرانی 

مرزی و ویژه در مناطق روستاها و محالت، به

وبا، (.212/2121ما، سند ش: شد )ساکعشایریمی

بالی حکومت و فقر بهداشتی از نمودهای بارز مرگ 

رمضان  23اجتماعی در عصر قاجار بود: یکشنبه 

 ق 1212

...، طاعون چهل سالی است که خیلی خراب 

)اعتمادالسلطنه، کرده که هنوز آباد نشده است 

1321 :32). 

ها رشد ویژه در زمان جنگدر مناطق گرمسیر، به

و  (11: 1321)پزشکی ، یماری وبا نمود بیشتری داشته ب

ها و بدون شک یکی از بسترهای اصلی ناهنجاری

نابسامانی در دورة قاجار گسترش و انتشار این 

بیماری بوده است. اعتمادالسلطنه اولین شیوع بیماری 

ق، در آذربایجان و 1221و  1211های وبا را در سال
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/ 1سلطنه، ساکما، اسناد ،ش، )اعتمادالایروان گزارش داد 

221-231). 

های زالو انداختن از طریق استخاره یکی از راه

بدان اشاره  روزنامة خاطراتدرمان بوده که بارها در 

 : نویسداعتمادالسلطنه میشده بود. 

هجری قمری شاه ناگهان فریاد  1311در سال 

زد که دوار سر دارد، خیلی وحشت دارم.اطباء 

بیندازیم به بناگوش یا به مقعد. من گفتند زالو 

عجز کردم که به مقعد بیندازند.استخاره کردند. 

د خوب قعالحمداهلل استخاره زالو انداختن بر م

 (.12: 1321)اعتماد السلطنه، آمد

ترین نیازهای جامعه در تأمین حیاتیفقر نان:  .1

های متعددی اش در عصر ناصری دچار بحراناولیه

پژوهندگان تاریخ و که  شد، تا جاییمی

ق را سال 1222قاجار سال  ةنگاران دوروقایع

، این دورهاند. در در ایران دانسته گیرقحطی همه

بسیاری از مردم  داد کهروی بارها قحطی در ایران 

 11را به دیار نیستی فرستاد. تلفات این بالیا را تا 

 اند.درصد جمعیت نوشته

سال و پیامدهایش در  قحطی ةمستوفی دربار 

 :ق اشاره نمود1222

هیچ باران نبارید و  ق1221در زمستان سال 

)مستوفی،  های سنواتی هم تمام شده بودمایه

1322: 1/ 111) . 

خشکسالی برنج شمال را  زمان درگاهی 

ها، در ساختند، و به جای نانوائیمیجایگزین گندم 

از  .پختک دائر شدهای دمهای تهران دکانمحله

نام « قحطی دمپختکی»رو این پیشامد را این

کمبود شدید غله عواقب شومی داشت. کسانی .نهادند

که نان نداشتند سگ و گربه و موش و مردار هم 

این وضع . (61: 1323ارباب،  گبیمحمدتقی) خوردندمی

 «1222آدمخواری در  قحطی»که انصاری در چنان

 انجامید هانسانخوردن انویسد، در موارد زیاد به می

 نویسد: اعتمادالسلطنه می. (21 :1321انصاری،جابری)

ماهى چندین هزار تومان از دولت به فقرا و 

ضعفائى که به واسطه قحطى از اطراف ممالک 

اند مرحمت محروسه پناه به دار الخالفه آورده

 .(1122/ 3: 1363، )اعتمادالسلطنه شودمى

زات فرودستان: نمود ناامنی و انواع مجا.  2

های فضای استمرار ترس و وحشت از ویژگی

های رنج مؤلفه آلود عصر ناصری از ریزخفقان

اجتماعی و به نوعی در دایرة مرگ اجتماعی قرار 

دارد. زندگی در شرایط ترس به نوعی بارزترین 

آید زیرا تحمل شرایط مؤلفة ناامنی به حساب می

ور است. آروزمرة محیط بستة استبدادی خفقان

 نویسد: اعتمادالسلطنه می

کار داشتم  یقدر [ق1212رمضان26وشنبه ]د صبح

شد  دهیاز دوسه نفر بر لیو سب شیمنزل ماندم ر

شهر  ةدو نفر عمل کیو  عقوبیبه  یادیکتک ز

کردم معجالً شمران  دیزدم. بازار رفتم ده تومان خر

 .(111: 1321)اعتمادالسلطنه،  آمدم

آور بر از انواع مجازات مرگ ها و مصادیقینمونه

دهقانان، رعایا و مجرمان با توجه به محتویات 

گزارشات مأموران خفیه انگلیس و  روزنامة خاطرات
. نفى 1عبارتند از:  ق1211الی  1321های بین سال

. چاپیدن مردم به 3ها، . کوفتن و تخریب خانه2بلد، 

. زنجیر 2. مصادرة اموال مردم، 1حکم حکومت، 

. بر 1گردنى، تودهنى زدن، . توسرى، پشت6دن، کر

. سر 1. در جوال کردن، میخ کردن،  2االغ نشاندن، 

. دست 11. چوب زدن، 11تراشیدن، ریش کندن، 

شکم  .11. گوش بریدن، 13. پى بریدن، 12بریدن، 
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. 11. در شهر گرداندن، 16. گچ گرفتن، 12دریدن، 

. زنده به 11ردن، . اخته ک12طناب انداختن، 

. 21. سر بریدن، 21گورکردن، دم توپ گذاشتن،

؛ 111: 1361، وقایع اتفاقیهمرگ زیر چوب )

 : صفحات مختلف(.1321اعتمادالسلطنه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین براساس اسناد عصر ناصری و روزنامه 

ناامنی و  در خصوصخاطرات اعتمادالسلطنه، 

 هایی از قبیل:، مولفهانواع مجازات فرودستان

)ساکما، ش  درآذربایجان ارزاق و غله گرانی

خشکسالی و قحطی، ، ق(1212-1313، 212/1213

کشاورزی، اختالفات مالی و ملکی، نابسامانی در 

-نامناسب بودن ایالت و عشایر، نامناسب اوضاع 

ایاالت و والیات ممالک  آشفتهها و امور ها، پلراه

وقوع ، (ق1261-2111، 212/1116)همان: ش  محروسه

، گرانی مواد غذایی، ناامنی، نظارت قحطی در یزد

شدید بر خرید و فروش گندم توسط دربار قجری، 

)همان: ش قتل و کشتار در خراسان توسط افغانان 

شلوغی  ،اسناج یران، گق(1211-1316، 212/1111

)همان: ش ، گرانی و کمبود نان ها در تهرانخبازی

نابودی محصوالت کشاورزی ، (ق1222، 212/6136

سرخی، زردی و سن در »های بر اثر شیوع بیماری

 خرابی، (332 -261: 1362وقایع اتفاقیه،)« گندم

زدگی و سرمازدگی کشاورزی به علت آفت

 ودرختان و محصوالت کشاورزی و کمبود علوفه 

، 211/22263)ساکما، ش،  اهلی مرگ و میر حیوانات

، کمبود گندم ونرخ موادغذایی دراثر (ق1312

، هاشلوغی خبازی، (212/1213)همان: ش قحطی 

و  (212/6136)همان: ش،گرانی و کمبود نان 

کشاورزی وضعیت نامناسب خشکسالی و قحطی، 

ها و مصادیقی از اسناد نمونه. (212/1116 )همان: ش

وگزارشات پیرامون بسترهای ناامنی و نمود انواع 

های اجتماعی و اقتصادی  در بحران ها وآشوب

این دوره بود. دربار قاجار و حکام محلی نسبت به 

ها، بالیا و مرگ و میر عامه اقدامات این ناامنی

 دادند.خاصی انجام نمی

 

 گیری. نتیجه89

دهد: محتوا و مباحث پژوهش حاضر نشان می

و دربار ناصری، مورخ و حکومت  در اعتمادالسلطنه

و  ترجمهاندیشمندی فعال در زمینة تألیف کتب، 

نگاری نوین بوده، های نوسازی و تاریخطرح مؤلفه

مترجمی »درمیان مناصب متعدد وی، منصب 

ریاست دارالترجمة »و « مخصوص حضور همایون

نگاری در تحول تاریخ، فرصت بیشتری را «همایونی

 کانة اعتمادالسلطنهتالش زیرنمود. فراهم  محلی

فرهنگی  مشاور و، وزیر انطباعات اسرار محرم

شاه برای تعلیم و گستردن افق سیاسی ناصرالدین
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اعطای آزادی و تنبه و بیداری و ترغیب وی به  شاه،

 نسبت بهبا آشنا ساختن وی  حقوق شهروندی،

چشم روشنی بهادبیات اروپا، به ، فرهنگ وتاریخ

 خورد.می

اعتمادالسلطنه در تألیف آثار داف بنابراین اه

ها، جغرافیای تاریخی، شخصی، رسمی، سفرنامه

ها، با محوریت شناخت ها و چاپ روزنامهترجمه

اماکن و محالت گمنام ایران، افزایش آگاهی مردم 

و دربار، تالش برای عمران و آبادانی ایران، تحول 

در دربار ناصری و مبارزه با جهل و نادانی در 

نگاری بوده و از این حیث آثار گوناگونی را یختار

هایی مانند: اشاره به اهمیت منابع شاخصهبا 

زایی، منابع اقتصادی، انسانی، فرهنگ و هویت

های تاریخی، تحلیل فضا، مکان، زمان در پدیده

توصیف شکل و ساختار فیزیکی شهرها و 

روستاها، درج جغرافیای تاریخی یک مکان و نظام 

 تحریر نمود.، اجتماعی

نگاری های تاریخهمچنین در بررسی شیوه

بعد »نگاری در محلی اعتمادالسلطنه، محلی

نگاری محلی»تری نسبت به نمود برجسته« عرضی

در در پژوهش حاضر دیده شده و « در بعد طولی

های جدیدی از قبیل: گردآوری اطالعات از روش

اهمیت شناسی و جغرافیا، توجه به علوم باستان

-به گردآوری اطالعات میدانی، ابتکار در مکان

نویسی و شهرنگاری، نگارش نگاری، سفرنامه

هایی پیرامون قانون، رفاه و آسایش مردم، رساله

فرودستان،  توجه به حقوق شهروندی و تاریخ

نگاری محلی ماقبلش نسبت به سنت تاریخ

 استفاده نموده است.
 

 منابع

 «.نگاری طبریمکتب تاریخ. »(1362وند، صادق )آئینه

 .22. ص 22. شماره کیهان اندیشهمجلة 

. گفتمان انتقادیتحلیل   (.1322) فردوس، زادهآقاگل

 .علمی و فرهنگی :تهران

خلسه مشهور به  .(1321) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

 .توکا :تهرانیی. رایکت محمود کوششبه .نامهخواب

 ةروزنام(. 1321) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

افشار. چاپ هفتم. تهران:  رجبا مقدمة ای. خاطرات

 .ریرکبیام

روزنامة (. 1312) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

 . به کوشش ایرج افشار. تهران: امیرکبیر. خاطرات

چهل سال تاریخ (. 1363) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

 . به کوشش ایرج افشار. تهران: نشر اساطیر.ایران

تاریخ منتظم (. 1363) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

. تصحیح محمداسماعیل رضوانی. تهران: ناصری

 کتاب.دنیای 

. البلدان مرآت(. 1363) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

علی سپانلو و پرتو نوری عالء. کوشش محمدبه

 تهران: اسفار.

.  البلدان مرآتق(. 1211) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

 تهران: دارالطباعه دولتی.

ق(.  روزنامة 1312) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

 .21شرف. نمرة 

درر التیجان فی (. 1311) خانمحمدحسن، طنهاعتمادالسل

. تصحیح نعمت احمدی. تهران: تاریخ بنی االشکان

 نشر اطلس.

ای از بریدهق(. 1212) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

 ة]نسخ )نزدیک تهران( جغرافی و تاریخ الررسالة 

ق. سازمان اسناد ملی ایران 1212تاریخ نشر: . خطی[

 ف.631شناسی ملی: شمارة کتاب

http://lrr.modares.ac.ir/?_action=article&au=5153&_au=%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3++%D8%A2%D9%82%D8%A7%DA%AF%D9%84+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://lrr.modares.ac.ir/?_action=article&au=5153&_au=%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3++%D8%A2%D9%82%D8%A7%DA%AF%D9%84+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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)شامل  رسائل(. 1311) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

رساله(. به کوشش میرهاشم محدث. تهران: 21

 اطالعات.

 .مطلع الشمس. (1362) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

. با مقدمه و فهارس و اهتمام تیمور برهان لیمودهى

 .)یساولى( فرهنگسرا تهران:

. تاریخ بلده نورتا(. بی) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

. کتابخانة طاهری شهاب 13116نسخة خطی شمارة 

 ساری.

. صدر التواریخ(. 1311) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

 تصحیح محمد مشیری. تهران: وحید.

. سال سالنامهق(. 1211) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

شمارة اسناد: ق. سازمان اسناد ملی ایران. 1211

611121. 

السعاده  ةالحج(. 1311) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه

ة مصطفی به کوشش و با مقدم .فی حجه الشهاده

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :تهران. فریدپور

دررالتیجان (، 1312) خانمحمدحسن، اعتمادالسلطنه -

 ، تهران: انتشارات همایونی.االشکانفی تاریخ بنی

. تهران: بنیاد زمینایران فرهنگ (. 1323افشار، ایرج )

 موقوفات افشار.

های پیشگیری بیماری وبا و راه(. »1321) پزشکی، بهروز

سوم و چهارم، ش  ة، هفتپیام بانک ةمجل «.ناز آ

 .11ص، 111

تهران. . تاریخ اصفهان و ری(. 1321انصاری ) جابری

 جا.بی

اختیار، مهدی؛ زینعلی،  چلونگر، محمدعلی؛ احمدی

نگاری محلی در دورة مغول و تاریخ(. »1312بهمن  )

پژوهشنامة تاریخ مجلة دوفصلنامة «. های آنشاخصه

، دورة 2. سال اول. پاییز و زمستان. ش محلی ایران

 .11-12. ص. 3

درآمدی بر ریخت » (.1313آبادی، ابوالفضل )حسن

مجموعه «. معاصرایراندرتاریخنگاریمحلیشناسی

المللی تاریخ محلی مقاالت نخستین همایش بین

. به کوشش علی رمضانی پاچی. ساری: نشر مازندران

 هاوژین.

 ةفصلنام«. تاریخ از پایین(. »1311حسینی، سید قاسم )

 . 22(. ص بهار) 1. ش اول سال. مطالعات فرهنگی

رجایی، عبدالمهدی؛ چلونگر، محمدعلی؛ نورائی، مرتضی 

نگاری محلی عصر قاجار و تاریخ(. »1311)

و تاریخ  ،اسالمیمجلة مطالعات «. های آنمؤلفه

 .22-21)بهار وتابستان(. ص  1. ش 13. سال فرهنگ

)گرد  مبانی انسان شناسی (.1311) روح االمینی، محمود

 .تهران: عطار(. شهر با چراغ

. به مدیر مسئولی 111-121های شماره وزنامة ایران.ر

 . اعتمادالسلطنه خانمحمدحسن

. تهران: نگری و دینتاریخ(، 1311صالحی، محمد )عرب

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی.

نگاری محلی تاریخ(. »1322قدیمی قیداری، عباس )

«. نگار زن در ایرانکردستان و ظهور نخستین تاریخ

. دانشکدة ادبیات و علوم تاریخیهای پژوهشمجلة 

، 1. ش 22انسانی. دانشگاه اصفهان. دورة جدید بهار 

 .122-11ص 

تهران: . نگاروزیر تاریخ (.1321) یوسف حقیقی، متولی

 .دانشگاه فردوسی مشهد

 قم. راالیمان(. قم: نشردا1323ارباب ) گمحمدتقی بی

یا تاریخ  شرح زندگانی من(. 1322مستوفی، عبداهلل )

 تهران: زوار.. قاجار ةاجتماعی و اداری دور

عبدالرحیم و محمدعلی  ،چلونگر، مرتضی؛ نورایی

. «آغاز تاریخ نگاری محلی ایران». (1321) قنوات

ص .. 21 ش .بهار و تابستان . تاریخ و فرهنگمجله 

1-32. 

جغرافیای تاریخی و تاریخ (. »1311نورایی، مرتضی )

ماه تاریخ و کتاب «. و تمایزاتمحلی، تعامالت 

http://gelian.ir/post/272
http://gelian.ir/post/272
http://elmnet.ir/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%84%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1
http://elmnet.ir/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://elmnet.ir/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://elmnet.ir/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://elmnet.ir/article/1266743-80408/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/article/1266743-80408/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 .163جغرافی. ش 

نویسان انگلیس ی خفیههاگزارش(. 1362) وقایع اتفاقیه

در والیات جنوبی ایران از سال 

کوشش سعید سیرجانی. قمری. به1322 تا 2129

 تهران: نوین.

 

 اسناد

 )سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(:ساکما 

های اسنادی پیرامون ناامنی در زندگی فرودستان: شماره

212/ 1213. 212/ 1116 .212/ 1111 .212/ 6136 .

211/ 22263 .  

 .231-221/ 1اعتمادالسلطنه، ساکما. اسناد. ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .611121ش: ساکما سند  ق:1211، اعتمادالسلطنه

هایی به تلگرافات، گزارشات، عرایض و نامه»

و اعتمادالسلطنه از امور نظمیه شاه ناصرالدین

 صفحه. 311در 1131 /212شمارة  دارالخالفه،

شمارة . هادر اثر شیوع بیماریخرابی دهات  استیصال و

 .212/2121بازیابی 

کمبود گندم و نرخ مواد غذایی در اثر قحطی و بحران 

 .212/1213شمارة بازیابی 

، گرانی و کمبود نان شمارة ها در تهرانشلوغی خبازی

 .6136 /212بازیابی 

شماره کشاورزی، وضعیت نامناسب خشکسالی و قحطی، 

 212/1116بازیابی

 

 


