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 چکیده

با آثار  آشنایی وو ارتباط با غرب  اجتماعی ،رسمی در دوره قاجاریه با توجه به تحوالت سیاسی  نگاریتاریخمتون 

 نویسیتاریخدو گونه  این دوره در ایجاد کرد. نگاریتاریخنو را در  هایدیدگاه وتاریخی غربیان، دچار دگرگونی شد 

و اوایل  محمدشاهقرار گرفت. آغاز دوره قاجاریه تا پایان دوره  مورداستفادهبا رویکردهای متفاوت نزد مورخین رسمی 

توجه  با انجام شد. نویسیتاریخمیانه دوره ناصری تغییراتی در  از وسنتی حاکم بود  نگاریتاریخدوره ناصری کمابیش 

مقاله به بررسی این دو نوع  این درتوسط مورخین رسمی،  شدهنوشتهکتب  اهمیت واین دوره  نگاریتاریخ ضرورتبه

 نگاریتاریخدر  توانمیرا  هاییتفاوتپاسخ داده شود که: چه  سؤالو به این  شودمیرسمی پرداخته  نگاریتاریخنگاه 

  این دوره مشاهده کرد؟

شیوی ای و اسناد آرهای کتابخانهتحلیلی است که بر پایه مطالعات و بررسی-روش این پژوهش تاریخی از نوع توصیفی

 است.

 جدید. نگاریتاریخ سنتی، نگاریتاریخ ،درباری ،قاجاریه رسمی، نگاریتاریخ ،نگاریتاریخ واژگان کلیدی:
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 مقدمه

شیوه عمل فرهنگی است و در عمل به فرایند  یک ورفتار علمی  نوعی یک روش تفکر، نگاریتاریخ

که با بازآفرینی ذهنی  شودمیمکتوب تاریخی گفته  هایروایتگزارش رخدادهای تاریخی در قالب 

ونگرش  هارهیافت ،هاروش یپایه وبررویدادها در یک چهارچوب گفتمانی مشخص همراه است 

 .پذیردمیهای متفاوت صورت 

حکومتگران از  هایبرداشت و تفسیرها ،هادغدغه ،هانگرشرسمی بازتاب  نگاریتاریخ     

 حقانیت واز مشروعیت حکومت  دفاع آن توجیه وضع موجود، هدف رخدادهای تاریخی است،

رخدادهای  یدلخواهانه وهدفمندانه  سازیبرجسته ویژهبه هاآنزمامداران از طریق بیان کارآمدی 

با  معموالًقدرت حاکم است این کار  مشیخط وتاریخی خاص برای دفاع از مبانی فکری 

رسمی نوعی پیام زبانی  نگاریتاریخ خاندانی همراه است. هایتبارنامهجعل  گاه و سازیتاریخ

 لذا برآمده باشد. هاحکومتهمراه با کارکردهای خاص اجتماعی است که از فرهنگ  شدههدایت

است که  هاییارزش و معیارها ،باورها ،هاسنت از آداب، ایمجموعه دربردارندهرسمی  نگاریتاریخ

 کارکرد است. جاری وئون مختلف دستگاه حکومت ساری در متن آن نظام سیاسی ونیز در ش

 صورتبه زیرا حکومت است؛ انتظارات و مطامع ورسمی دفاع از منافع  نگاریتاریخگفتمانی 

ونگرش های یک نظام سیاسی خاص یا یک زمامدار  هارهیافت ،هابرداشتثبت  درراه شدهحساب

در جریان  درنتیجه ،داردبرمیتاریخی گام  قهرمانان وتاریخی  رخدادهای خاص پیرامون تاریخ،

 به ومهم را ضبط  رویدادهای وشدند تا وقایع  مأموررسمی، مورخین از طرف دربار  نگاریتاریخ

این دوره سبب  نویسیتاریخدرباری و دولتی بودن  خصلت همین دلیل؛ به ،درآوردندرشته تحریر 

بازتاب  پرطمطراق استفاده کنند و هدف خود را ایهعنوان و با اغراق درباریان وشد تا از پادشاه 

قرار  شاه وکه خوشایند دولت  نوشتندمی ایگونهبه، مطالب خود را قراردادنددادن مواضع دولت 

 .گیرد

 وسنتی بهره برده  نویسیتاریخ و نگاریوقایعدوره قاجار هم از سنت قدرتمند  نویسیتاریخ     

سنتی به تدوین کتب  نگاریتاریخ هایویژگیکه مورخین در اوایل این دوره متناسب با  ایگونهبه

در ارتباط  ایجادشدهتوجه به تحوالت  با ووالزام های زمانه  هاضرورتخود پرداختند وهم الجرم 

 رشگست وتداوم  با وبه آستانه تحول رسید  ایگونهبه وشده  متأثر با آثار غربی، آشنایی وبا غرب 
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 در اواخر عصر ناصری، فرهنگی وجدید تمدنی  هایموسسه استقرار و گسترش وفکر عقالنی 

 تحول رسید. به کلی فکری زمانه، هایظرفیتبا  متناسب

و با  پردازدمیرا در دوره قاجار از آغاز تا اواخر دوره ناصری  نگاریتاریخاین پژوهش سیر      

 هایپژوهشو بیشتر  اندنپرداختهتاکنون پژوهشگران از این زاویه به این بحث  شدهانجام هایبررسی

به  توانمیاست. از آن میان  شدهانجام هاآن آثار وبا یک نوع نگاه کلی به مورخین  شدهانجام

با یک نگاه  اشاره کرد، این آثار اعتمادالسلطنه نگاریتاریخشیوه  بررسی عصر ناصری، نگاریتاریخ

عصر قاجار ومخصوصا  نگاریتاریخریزبینانه  اند، نتوانستهدلیل این  به و اندبه این دوره پرداخته  کلی

 د.ندقیق قرار ده موردبررسیرسمی را  نگاریتاریخ

 در دوره قاجاریهنگاری تاریخ

 سیاسی هایانگیزه و هاضرورت قاجار، پادشاهان شخصی عالئق با قاجاریه دوره نویسیتاریخ     

 ایگونهبه .داشت تمام بستگی نوین هایضرورت و ها والزام سیاسی تمرکز و دولت اقتدار ،مذهبی و

 سلسله گذاربنیان ،محمدخان آقا .رودمی شمار به نویسیتاریخ رونق عوامل از قاجار شاهان عالئق که

 شاهنامه هایداستان او برای خواب هنگام به نفر یک همواره و داشت فراوانی عالقه تاریخ به قاجار،

 هایکتاب او سلطنت دوره در که قاجار شاه فتحعلی (.166ص  :1376میرزا، احمد. )خواندمی را

 ویژهبه را خود وعالقمندی داشت تاریخ به بسیاری عالقه شد، کشیده تحریر رشته به فراوانی تاریخ

 ارضی تمامیت تهدید ،روس و ایران هایجنگ (.55،همان.)دادمی نشان عمل در باستان تاریخ به

 زمانه های والزام ضرورت ایران، ماندگیعقب باب در تفکر و غرب جدید دنیای با برخورد ایران،

 تاریخ به قاجار محمدشاه .بخشید ایتازه جلوه و دیگر رنگ تاریخ به میرزا عباس عالقه به که بود

 تاریخ آموزش و فراگیری به رسماً که است قاجاری پادشاه نخستین او .بود مندعالقه نویسیتاریخ و

 به او صدراعظم آقاسی میرزا حاج اهتمام و توجه وعدم دوره این کوتاهی دلیل به اما ؛داد فرمان

 اول دوره در ترتیباینبه .شد دوره این در نویسیتاریخ تنزل سبب ،نویسیتاریخ توسعه و رشد

 کتب نوشتن به مورخین ،رویدادها و وقایع ثبت به آنان تشویق و شاهان عالقه به توجه با قاجاریه

 .آوردند روی تاریخی

 ونهادها  استقرار وایرانیان با اروپا  هایآشناییبا گسترش نویسی تاریخ شاهناصرالدیندر دوره      

 کیفی وکمی  ازلحاظ جدید، هایاندیشهدنبال آن رواج  به وجدید تمدنی در ایران  هایموسسه
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تاریخی  هایرمانو  هاکتابچون گسترش نهضت ترجمه و برگرداندن  املیعو گسترش یافت،

 زباناین دوره گردید.  نویسیتاریخ تحول و ارتقا سبب مدرسه دارالفنون، تأسیس اروپایی به فارسی،

 وداد  ساده و پیرایهبیآغازین عصر قاجار در این دوره جای خود را زبانی  مصنوع ومتکلف  نثر و

 وجدیدی برای تاریخ  رسالت وپیشین را کنار نهاد  کارکردهای وتاریخ متنوع گشت  موضوعات

نقش اندیشه گران عصر  گفت در این جریان توانمی تردید تعریف گردید که بدون نویسیتاریخ

 نمود.ایفا  بنیادی وانتقاد تاریخی نقش اساسی  جریان وقاجار 

 رسمی سنتی نگاریتاریخ هایویژگیعصر آغازین قاجار و  نگاریتاریخ

 تحلیل وقایع و رویدادهای مهم، گزارش ؛به دنبال واقعه یابی است مورخ سنتی، نگاریدر تاریخ     

 ترینمهماز  اشعار و آیات و مسجع واز نثر مصنوع  استفاده ومحدود و مختصر، عدم کاربرد نقد 

مذکور،  هایشاخصهار با توجه به در دوره آغازین قاج شدهنوشته کتب .باشندمیآن  هایشاخصه

تاریخ  ،شده در عصر آغازین قاجاریه تألیفکتاب  اولین. شدندمیسنتی محسوب  نگاریتاریخ

 نویسیتاریخ گذاربنیان عنوانبه کتاب، مؤلفساروی  محمدتقی است،محمدی }احسن التواریخ { 

هیجده  رویدادهای و هاواقعهاست و  ایسلسلهمحمدی تاریخی  تاریخ .یادشده استدر عصر قاجار 

 هایگزارشاصلی  محور .شودمیقمری را شامل  هجری 1211تا سال  1193سال تاریخ ایران از سال 

 وقاجار با بازماندگان زندیه ولشکر کشی او به قفقاز  محمدخان آقا هایفعالیت و هاجنگ را او

 1211او در سال  قتل وبه قفقاز  دخانمحم آقااو با لشکرکشی  گزارش ،دهدمیتشکیل  خراسان

 قیمتیذیاطالعات  ویژهبه که درباره تاریخ قاجار، بهاییگران هایگزارش درواقع .پذیردمیه.ق پایان 

دیده  زمان وهمدر دیگر متون همطراز  دهدمیکه در خصوص اصل ومنشا ایل قاجار ارائه 

بوده وسعی کرده  استرآبادیمیرزا مهدی  ( ساروی شاگرد12مقدمه کتاب،/1371ساروی: .)شودنمی

 غامض واثرش با انشای پیچیده  لذا بر سبک نوشتاری استاد خویش در دره نادری تاسی جوید،

متداول آن دوره در سرتاسر کتاب  تشبیهات وو وسواس استعارات و کنایات  دقتبه وتحریر یافته 

بیان  استعارات ورا با چنین ترکیبات  جمالت خود را در ماتم حسینقلی خان مثالًاست  کاررفتهبه

عطارد به سیاق ماتمیان قلم از کف داده از هفت  در ماتمش ماه به ناخن کلف چهره خراشید و...» :کندمی

مریخ  آفتاب افسر زرین از سر در افگند و زهره زنبوره طرب شکست و باز کشید،جلد دفتر سپهر دست

 (.58ص  ساروی،)«مشتری خریدار متاع مالل شد... قصد قتل خود خنجر کشید وبه
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 هرسالذیل  در و کندمیگزارش  سالبهسال صورتبه در کتاب خود رویدادها را  ساروی      

از  پر و زائدرا با یک بهاریه مصنوع و  باشدمیرویدادهای مهم که ذکر فتوحات شاه 

و  شعرها وقرآن کریم  هایآیهبا هر موضوع  متناسب و کندمی مختلف آغاز هایپردازیعبارت

این عبارات خواسته است تسلط و قابلیت خود  بابیانساروی  رسدمیکه به نظر  آوردمی هاحدیث

را در نویسندگی نشان دهد. وی همچنین در ضمن شرح وقایع تاریخی، از اوضاع جغرافیایی مناطق 

اینکه برخی والیات  خصوصاً دهدمینیز سخن گفته است که اطالعات ارزشمندی را ارائه  موردبحث

 هاآشوبشرایط جغرافیایی در ایجاد  نوعیبه و ؛پر ستیزه ترین مناطق در اوایل دوره قاجاریه بودند

ساروی سبب شده است تا از  نویسیتاریخبودن  دولتی ونقش اساسی داشته است. خصلت درباری 

 ،بیانی دیگر به (.22،ساروی) کندیاد  بزرگ وپرطمطراق  هایعنوان و هالقببا  محمدخان آقا

که نتوانست الگوی  باشدمیوی در میان سایر مورخین سنتی در سطح نازلی  نویسیتاریخ

 (ص 30قدیمی قیداری،.)در دوره قاجار قرار بگیرد نویسیتاریخ

 وی ،شدنوشتن تاریخ  مأمور توسط فتحعلی شاه، کتاب زینه التواریخ مؤلفمحمد رضی تبریزی     

سنتی در  نویسیتاریخبه شیوه  در دربار صاحب رسایل گردید و توانست نخستین تاریخ عمومی

 اشعار و استعارات وادبی  هایآرایهکتاب از  جایجایدر محمد رضی  .دوره قاجار را تدوین کند

 منشیانه ونثر کتاب را پرتکلف و مصنوع  درنتیجهستفاده کرده است، ا موردبحثمتناسب با موضوع 

نظر  به مطالب کتاب را از ذکر وقایع دور کرده و به آن جنبه ادبی داده است. چنانکه نوشته است،

نشان دهد تا اینکه  دستچیرهیک نویسنده  عنوانبهبیشتر خواسته است تسلط خود را  او رسدمی

. در جریان نبرد صادق خان شقاقی درآوردتاریخی را به رشته تحریر  ویدادهایر یک مورخ، عنوانبه

زحل کین  سرداران بهرام کین، قرین و سپه کشان ظفر زعمای عسکر و» در نزدیکی قزوین آورده است:

اقبال کیخسروی روان  عزم تیموری و سوگ چنگیزی و سطوت اسکندری و آراسته باشوکت جمشیدی و

 (.421تبریزی،)رضی ...« گشت 

 که در دربار به برجسته دوره فتحعلی شاه است رجال واز ادیبان  نگاروقایع محمدصادق میرزا     

 عهده برمنصب داروغگی دفترخانه همایونی را نیز  از سوی شاه منصوب و نگاریوقایعمنصب 

 هایمأموریت رداعهدهمیرزا  عباس وسوی فتحعلی شاه  از داشت؛ در جریان روابط خارجی ایران،

. شد و هرات خوارزم ،روسیه ،عثمانی وخارجی مختلف ازجمله برای شرکت در مذاکرات با روسیه 

بهترین  تواندمی غیررسمی وآثار تاریخی مروزی چه در حیطه رسمی  بنابراین ؛(1758 ص هدایت،)
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 آراجهان تاریخ مروزی؛ محمدصادقاطالعات را در آن زمان ارائه دهد. دو اثر میرزا  ترینناب و

 .گیردمیقرار  نگاریوقایعو  نویسیتاریخحوزه  در ،روس وایران  هایجنگویاداشت های او درباره 

مختص فتحعلی شاه  تاریخ واست  درباری و مصنوع ومتکلفانه  نگاریوقایعیک  آراجهان تاریخ

گزارش کرده  اختصاربهمحور که رویدادها را گرد وجود شاه  شاه ویک تاریخ رسمی  یعنی است؛

از علل شکست ایران در این  یابیریشهبه  که در دربار داشت هاییمنصببه دلیل  مروزی است.

در چادرها در هنگامه  گذرانیخوش واز اوضاع  خبریبیسپاه ایران را به  سران پرداخت. هاجنگ

 کندمیاشاره  درنبرد هاروسدر جای دیگر به تاکتیک (. 91 ص :1369مروزی،. )سازدمیجنگ متهم 

از دختران ارمنی در  هاروس استفاده تاکتیک، این .نمودمیکه سربازان و فرماندهان ایرانی را منفعل 

جنگ پرداختن  جایبه وسپاهیان ایران توسط این دختران اغفال شوند  شدمیجنگ بود که سبب 

بیان رویدادها از  سبک ونثر  (.131 برگ ،مروزی. )گردد گرم ومشغول  هاآنبه  سرشان به جنگ،

 رغمبه ،آراجهانبیان رویدادها در تاریخ  زبان و سبک سوی مروزی در دو اثر او متفاوت است.

پردازی  اطناب و ادبی صناعات و پردازیعبارتاز  پر و متکلف مصنوع، نثری ادعایی که کرده،

 تاریخ .آیدمیبه شمار  ساده و روان ،فهمهمه ،پیرایهبی نثری ،هایادداشتنثر او در  کهدرحالی است؛

 دلیل اینکه به ،اغراق و پردازیعبارت و نامأنوسکار بردن لغات  به وانشا پیچیده  رغمعلی آراجهان

عباس  ازجملهمورد مشورت رجال سیاسی  یا و حضورداشتهنویسنده آن در متن برخی حوادث 

 احادیث ودر بیان رخدادها از آیات  نگاروقایع .باشدیممقام بوده بسیار حائز اهمیت  قایم ومیرزا 

خود از ایجاد جواهر مجردات  ظهور وحدت، چون کمال قدرت و» :نویسیدمی درجایی .گیردمینیز بهره 

( ظاهر 53فصلت:)«سنریهم آیاتنا فی االافاق وفی انفسهم»آفاق به مصداق  انفس و ابداع نفوس مفارقات و و

 (.1 ص مروزی:)«آشکار آورد... و

که  درجایی .کشدمیرا پیش  قدر وبحث قضا  عوامل واز ویژگی دیگر کتاب در بررسی علل       

چون اشپخدر کینه خواه را به اقتضای غوایت » :نویسدمی داندمیقضا را عامل  حکم واختر بلند پادشاه 

 امضای حکم قضا... روز اقبال تیره شد و نتیجه ملکه استبداد وامداد اختر بلند پادشاه جهانگشا و نهاد و

 یا و ایکنندهقانعکه نتوانند دلیل  درجاهاییبیانی دیگر مورخان  به (.8مروزی:) «کوکب بخت تیره

 چنگ و خواست خداوند، قدر وبحث قضا  به ارائه دهند، رویدادها وتحلیل علمی در بیان وقایع 

شاخصه در اکثر  این خود پیش ببرند. موردنظرهداف تا بتوانند مخاطب خود را در راستای ا زنندمی

 .شودمیسنتی دیده  نگاریتاریخکتب 
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دودمانی است  هاینگاریتاریخیکی از نخستین  نوری محمدتقی تألیفاشرف التواریخ  کتاب     

 طوربهبوده که  ایخانوادهاز  مؤلف شد. تألیفمیرزا حاکم خراسان محمد ولی به دستور شاهزاده  که

میرزا حاکم خراسان بود به  محمدولیکه زمانی و از  اندبودهموروثی در سلک خدمتگزاران دربار 

 این (.32-33مقدمه،: 1386نوری، )داشت  نگاریوقایعاست و سمت  کردهمیاین شاهزاده خدمت 

 ازلحاظ وگیرد  دربرمی.ق ه 1231 تا 1220سال  ازخراسان را  ویژهبه وکتاب رویدادهای ایران 

 وتالش قاجارها برای براندازی بازماندگان افشاریه  ویژهبه و خراسان واشتمال بر وقایع شرق ایران 

 شورش وخراسان  امرای ومحمدولی میرزا با خوانین  هایدرگیری و فرزندانش ونادر میرزا  قتل

 بزرگان ومیرزا با طوایف  محمدولی اختالف از همه، ترمهم و هزاره وقرایی  طوایف و هاافغان

میرزا به  محمدولی کهایندلیل  به برخوردار است. محمدتقی نوری، زیادی اهمیت ازخراسان 

دسترسی  نویسیتاریخآثار  به ،کردهمی آوریجمعرا  هاآنتاریخی عالقه فراوانی داشته  هایکتاب

 منبعی برای مورخان بعد از خود عنوانبه تواندمی درنتیجهاست،  جستهمیسود  هاآن از وداشته 

که در این زمان همچنان میان نویسندگان  متکلف ورا با نثری مسجع  کتاب قرار گیرد. نویسنده،

 سادگیبه ودر مقدمه کتاب درباره روانی سخن گفتن  حالدرعین و نوشت مرسوم بود ه است،

خود استفاده نکرده  هاینوشته از چنین روشی در عمالًاما  ؛نوشته است مطلب مطلب سرایی نمودن،

چنانکه در مقدمه این موضوع را  ذکرشده سالبهسال صورتبهوقایع  ذکر .(12 ص نوری،. )است

 صادرات افعال که اتفاق افتاده، آنچه در این مدت از بدایع اقبال و...» :نویسدمیمتذکر شده است و 

 وی (.2 ص همان،«)فرصت به تدوین آن پردازد...در هنگام  سال آن را مضبوط وبهای ساخته سالمجموعه

که اگر از  نویسدمی سپس ومطالب خود از اشعار شعرای نامی استفاده کرده است  جایجایدر 

 سررشته وبرای خودنمایی نبوده بلکه برای ربط سخن  شدهاستفادهاشعار وابیات گذشتگان در متن 

 (33،مقدمه ،نوری. )مطلب ناگزیر است

اختصاصی  تاریخ نوشتن را گسترش پیدا کرد، نگاریتاریخمختلف  هایگونهاین دوره در       

 آیدمیبه شمار  نویسیتاریخ هاینمونهشخص پادشاه و وقایع و رویدادها حول محور پادشاه یکی از 

 گونهازایناورجانی یکی  محمدحسینفتحعلی شاه  تاریخ و مورخان به آن اهتمام ورزیدند.

از » نوشتن شد: مأمورآورده است که از جانب پادشاه  در ابتدای کتاب مؤلف .است نگاریتاریخ

فتوحات دولت همیون را در  خواه مآثر عهد میمون وحضرت آسمان رفعت اشارت رفت تا این بنده دولت

.ق به رشته ه 1248فتحعلی شاه قاجار در سال  تاریخ (.29برگ  اورجانی،)«. سمط تمنیق وتلفیق آورد
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حدود سی سال از سلطنت فتحعلی شاه اختصاص  رویدادهای ویر کشیده شد وعمدتا به حوادث تحر

 ایمقدمه با که در کتاب خود نگاشته، ایدیباچه ودر مقدمه  اورجانی (.16 برگ ،اورجانی. )دارد

نگارش والگوهای  سبک از وصاف شیرازی، تمجید وتعریف  سپس وطوالنی در ستایش خدا 

 نویسیتاریخخود را در  مقتدای و الگو وخویش را نشان داده است  نگاریوقایعو  نویسیتاریخ

که مقصودش در حقیقت  دهدمی( اورجانی نشان 9 برگ ،اورجانی) عبداهلل وصاف معرفی کرد.

دادن قدرت نویسندگی و فصاحت  نشان مقصود اصلی او، بلکه نیست، نگاریوقایعو  نویسیتاریخ

ادبی  هایآرایهبا  همراه ،مصنوع و متکلف وسبک نگارش سنگین  درنتیجهخویش است  بالغت و

ای بدل حاشیه واصل وقایع و رویدادها را به موضوعی فرعی  که عربی وفراوان فارسی  اشعار و

دقیقی استوار نیست  شماریسال اساس بر اورجانی نویسیتاریخ روش وکتاب  محتوای .کرده است

 ورویدادها نیز بر محور وجود فتحعلی شاه  این است. شدهگزارشتمام  اختصاربهو رویدادها 

 رجال درباری استوار است. برخی وقاجاری  شاهزادگان

دستور  به آنچه در دیباچه کوتاه خود نوشته، بر بنا سلطانیه را مآثردنبلی، کتاب  عبدالرزاق     

یک حکومت مرکزی قدرتمند  تأسیس (.29 ص :1383،دنبلی. )فتحعلی شاه قاجار تحریر نموده است

از  ماندگیعقببرای تضمین اقتدار وبرون رفت از وضعیت  نوگرایانه هایاقدام و القای ضرورت

 ترینبرجسته دنبلی آن را دنبال کرده است. شدتبهخود  نویسیتاریخبود که دنبلی در  هاییهدف

 عمدتاً اندنوشتهاست و آنچه مورخان بعدی قاجار  روس ودوره نخست ایران  هایجنگگزارشگر 

بیانی دیگر تاریخ او نخستین تالشی است برای القای ضرورت  به اوست. هایگزارشبر پایه 

وحقار تبار  ماندهعقباز وضع  رفتبرونجدید تمدنی برای  هایموسسه استقرار واصالحات 

از موارد  ایپارهشده است تا در  سبب ن،اما به دلیل خصلت رسمی بود زیستمیعصری که در آن 

 سبک ،سلطانیه مآثردر دیباچه  او به تحریف یا سکوت درباره حقایق تاریخی گرایش پیدا کند.

 ص ،دنبلی. )کندمیممل وایجاز معرفی  اطناب و پردازیسخن ومنشیانه  اغراقبینگارش خود را 

به  .نیست مغلق و پیچیده ومتکلفانه  نثری وی،سار بارکسالتنگارش او در مقایسه با نثر  نثر (.29

سنت مغلق نویسی  از نوگرای ادب فارسی، جریان ومکتب بازگشت  تأثیردنبلی تحت  رسدمینظر 

در مقایسه  البته روان و ساده، اسلوبی ووسعی نموده است با شیوه  برتافتهروی  زائد پردازیعبارتو 

زمانه را وارد  مسائل وجدید  هایموضوع وبا مورخان هم روزگار خود به نگارش تاریخ بپردازد 

 گشود. نویسیتاریخجدیدی به روی  هایافق وکرد  نویسیتاریخ
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 مورخان بود. نگاریتاریخمورخانی است که خواهان تغییر در شیوه  ازجملهشیرازی  خاوری     

 جلد دواست که در  قاجاریدوره اول  نویسیتاریخآثار  ترینمهماو تاریخ ذوالقرنین یکی از  کتاب

 ، خاوریدرآوردبه نگارش  محمدشاهو در شرح وقایع دوره سلطنت فتحعلی شاه و آغاز حکومت 

 یختار ودارد از طرفی مردم را نیز در اطالع از رویدادها  نویسیتاریخبر ضرورت اصالح شیوه  تأکید

را که فقط برای اظهار فضل نوشته  خاصیتبینویسی وتطویل های الطائل  مغلق ودخالت داده 

 ص/2 ج :1380،خاوری. )دانسته است مردود از آن سودی ببرند، توانندنمیمردم  عامه و شودمی

 خواند میرچون  ایبرجستهآثار مورخان  با وبود  نویسیتاریخ وادیبی آشنا به تاریخ  خاوری (.7

. البحرین نیز آشنا بود مجمع ومطلع السعدین  مؤلفسمرقندی  عبدالرزاق وروضه الصفا  مؤلف

قرار دهد  موردانتقادرا  نگاریوقایعسبب شد که سنت  شناخت وآشنایی  این. (23: 1 ج ،خاوری)

 .تا حدی متفاوت در نگارش تاریخ پیش گیرد ایرویه خود و

است و پادشاه در محور رویدادها قرار دارد و در  دولتی وخ رسمی تاریخ ذوالقرنین یک تاری     

راجع به حاجی  خواستمیموضوعات تابع نظرات پادشاست، چنانچه زمانی که  انتخاب ونوشتن 

لهذا به این داستان که رسیدم در جواب مقرر فرمود که ...» :آوردمی کالنتر مطلب بنویسید، خانابراهیم

او از برخی  نویسیتاریخ (.122،خاوری)« تقصیر شوند.بنویس که آمر ومامور هر دو بیهرگاه بتوانی طوری 

 است، گراسنتخود او مورخی  با وجود آنکه با آثار مورخان سنتی متفاوت است. هاجنبه ونظرها 

 هاینگاریوقایع هایویژگی نسبت به زمان خود مطرح نموده است. ایجسورانه هایامادیدگاه

که در خصوص  اظهارنظرهایی و نقدها ،هاتحلیل ایپاره، اما شودمیدیده  وبیشکمر آن فارسی د

 جنبه .کندمیمشخص  هانگاریوقایعآثار او را با دیگر  فاصله است، آوردهعملبرخی رویدادها به 

ضمن شرایطی که  در بیان رویدادها از سوی اوست. زبان ونگارش  نثر خاوری، نویسیتاریخدیگر 

را مردود  نویسیتاریخدر  پردازیعبارت ونویسی  مغلق و پردازی انشاء ذکر کرده، نویستاریخبرای 

مورخان  هاینوشتهآن با  مقایسه ونگارش او  سبک وبا بررسی نثر  رسدمینظر  به دانسته است.

 روان واست با نثری ساده تالش کرده  او حدی پای بند مانده است. تا گفته آنچهبه  خاوری دیگر،

خود با مرجع قرار  موردنظررویدادهای تاریخ را گزارش کند. مورخان این دوره در نوشتن وقایع 

، در این آثار از ذکر اندپرداختهدادن دربار به ذکر آنچه به حکومت و دولت اختصاص داشته است، 

 .اندکرده پوشیچشم هاستآنالزمه  آنچه واوضاع اجتماعی و فرهنگی 

 جدید نگاریتاریخرسمی دوره ناصری و رونق  نگاریتاریخ
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قاجار وارد شد. مورخ در این نوع  نویسیتاریخجدید با رویکرد متفاوتی به عرصه  نگاریتاریخ     

 و جان ورا داشته باشد تا بتواند رخدادهای گذشته را عمق  تحلیل وحداقلی از تفکر  نگاریتاریخ

 نادار را تولید کند.مع ایمجموعهفهم گذشته برود وبتواند یک  سویبهتحول تاریخی  با وبدهد  معنا

 نگاریتاریخخود را نسبت به  هایدیدگاه غرب، بافرهنگ آشنایی وبا توجه به تحوالت  مورخین

 متفاوت را در پیش گیرند. هاییشیوهخود سعی کردند  هاینوشته در وقبل تغییر داده  هایدوره

نمایندگان  از و رودمیسنتی به شمار  نویسیتاریخدوره ناصری در ابتدا در تداوم  نگاریتاریخ

، دهدمیبا تحوالتی که در این دوره رخ  کمکم اما ؛را نام برد سپهر و، هدایت توانمی برجسته آن

جدید  نویسیتاریخسنتی و  نویسیتاریخدر برزخ میان  اعتمادالسلطنه ومورخین مانند خورموجی 

دیگر در  علوم و هاترجمهدر ذکر رویدادها،  تحلیل ،علمی واز نثر ساده  استفاده .گیرندمیقرار 

دوره کمابیش خود را برای ورود به دوره  در این مورخان جدید به کار گرفته شد. نگاریتاریخ

مام مورخان دوره سنتی در آثار ت نگاریتاریخهنوز سایه  هرچندآماده کردند  نگاریتاریخجدیدی از 

کسی که در این دوره دست به نگارش تاریخ بزرگی زد،  نخستین ناصری همچنان وجود داشت.

به سپهر بود، او مورخی دولتی بود و  متخلص وکاشانی ملقب به لسان الملک  محمدتقیمیرزا 

 :1363، لطنهاعتمادالس. )در زمره مورخان دولتی عصر ناصری ثبت کرده است را اونام  اعتمادالسلطنه

 به ونگارش تاریخ قاجاریه از سوی شاه مفتخر به لقب لسان الملک شد  پاسبه و( 50 ص/1 ج

 :1377سپهر،. )وادقان کاشان را به تیول وسیورغال او واگذار کرد قریه و ؛فراوانی نیز رسید پاداش

 (.1537 ص/3 ج

عمومی بزرگی است که بنابر تقسیم خود او شامل سه کتاب و چندین  تاریخ ناسخ التواریخ،     

صدارت حاج میرزا آقاسی آغاز  دوره ونگارش این کتاب را در عهد محمدشاه  سپهر جلد است.

تا زمان مرگ محمدشاه فقط توانست کتاب اول را در دو  او (.3 ص :1363،اعتمادالسلطنه. )دکر

از سوی  سپهر بر اوضاع، تسلط وبر تخت سلطنت  شاهاصرالدیننجلد به اتمام برساند و با جلوس 

(. سپهر در کتاب 595 ص :2 ج سپهر،. )ناسخ التواریخ را ادامه دهد تألیفشاه دستور یافت که کار 

این انتقادات را از  البته ومورخان پیشین پرداخته  هاینگاشته و نویسیتاریخخود به انتقاد از سنت 

اندیشه خود وی  از مطرح کرده است؛ اما روشن است که انتقادهای یادشده، شاهناصرالدینزبان 

با بیهوده انگاشتن  خواهدمیبلکه او  نیستنقد سپهر علمی  آیدمینظر  به سرچشمه گرفته است.

صورتی که ادعا  به برای کتاب خود قائل شود. متفاوت وواال  جایگاهی تاریخی نویسی های پیشین،
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( 2سپهر،«)که تاکنون در هیچ دولتی نظیر آن نتوان یافت»خواهد نگاشت « فن تاریخ کتابی در» کندمی

 اجتهاد واز جنبه محتوایی  اما ؛صفحات پذیرفت اندازه وحجم  ازنظرادعای سپهر را شاید بتوان  این

 فروشانه بیش نیست. فضل وادعای او ادعایی گزاف  نویسیتاریخ فن و هاگزارشتاریخی در 

 شودمیصرف محسوب  نگاریوقایعبزرگ است اما  حجم وکمیت  ازلحاظسپهر  نگاریختاری     

است، در آن برخی  دربار وو نظر شاه  توجهجلبکه در آن پادشاه محور رویدادهاست و غرض 

به دلیل نزدیکی با آقاخان نوری از او تمجید فراوان  سپهر است. شدهجعلحقایق برجسته تاریخی 

عوض خطاهای میرزا آقاخان  در وامیرکبیر را نادیده انگاشته  تدابیر در برخی مواضع، آنجا که تا کرده

خان پس از مدت یک اربعین که میرزا تقی... » نوشته است: امیرکبیراست و درباره  نوری را ثواب شمرده

از فرود  مالل مزاجش از اعتدال بگشت سقیم وعلیل افتاد و در قریه فین روز گذاشت از افتحام خون و

 :3 ج سپهر،)« ...االول درگذشتانگشتان پای تا فراز شکم رهین ورم گشت و در شب دوشنبه هیجدهم ربیع

خود  ازآنچه وتاریخی  رویدادهای و هاپدیدهروابط درونی  کشف واز تحلیل  سپهر (.1155 ص

دادهای زمان خود او فقط در گزارش روی نویسیتاریخاست و اهمیت  بهرهبی اجتهاد تاریخی نامیده،

 زبان وسبک  درباره ندارد. منابع وبه ذکر مآخذ  التزامی پیش از خود، هایدورهاوست در گزارش 

 او نویسیتاریخ سنتی، نویسیتاریختداوم  در واست  روان ونگارش او باید گفت که زبان ساده 

 یافتمیاروپا در ایران شدت  نویسیتاریخکه ترجمه آثار جدید  درزمانی همآنمهمی است،  حلقه

سنتی و کند شدن تحول  نویسیتاریختداوم  به ،شدمیآشکار  تدریجبه نویسیتاریخجدید  هایافقو 

 مساعدت کرد. نویسیتاریختدریجی 

یکی از آخرین مورخان بزرگ سنتی و مورخی دولتی بود؛ اعتمادالسلطنه  خان هدایت قلی رضا     

 ص/ 1 ج :1363ه،اعتمادالسلطن. )مورخ دولتی عصر ناصری ثبت کرده است تنپنججزو  را اونام 

نیز پرداخت که  تاریخی وآثار ادبی  نگارش و تألیف به در ضمن مشاغل دولتی، (. هدایت50

به نام تاریخ  که و افزودن سه جلد بر آن خواند میرتکمیل تاریخ روضه الصفای  هاآن ترینمهم

تاریخ سنتی محسوب  روضه الصفای ناصری یک اگرچه روضه الصفای ناصری معروف است.

 تداومحلقه مهمی در  اینکه و نویسیتاریخدر خصوص  هادیدگاه ایپارهحیث طرح  از ،گرددمی

فا دوره ناصری دارد. روضه الص نویسیتاریخزیادی در بررسی سیر  اهمیت سنتی است، نویسیتاریخ

محور، به همین علت رویدادهای تاریخی را بر محور شاه گزارش  شاه و محوردولتتاریخی است 

را در حد  اغراق و چاپلوسی مواضع دولت است و خصلت دولتی بودن، نظرگاه وو بازتاب  کندمی
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  او وارد ساخته است هدایت در ضمن نگارش این کتاب آورده است که: نویسیتاریخباالیی در 

داشتم به  معروض و( بیت بود موزون 80) هشتادچنانکه در تهنیت و روش مدحتی که زیاده از ...

 درباره هدایت (.8192: 1380هدایت،) ه جایز شمرد و ادا فرمود.عدد ابیات اشرفی تومانی جایز

 در تنسیق کالم و در نگارش هر گزارش طریق اقتصار سپردم و...» خود بیان کرده: نویسیتاریخشیوه 

در انتقاد از شیوه  و «افتد انقیاد گزیدم که در دفاتر قدیم و جدید توفیقی تلفیق عبارات با مورخ سابقه توافق و

ونیز چندان به سلیقه ترسل توسل نجستم چه این شیوه کلک در ...» نویسد:نگار مینگارش ابراهیم بدایع

پردازد نگار رازی است که بدین کار میبدایع تازی میرزا ابراهیم و سلک ادیب کامل افاضل جامع نکات پارسی

 (.86-87: 10 ج هدایت،)«نگارد...تاریخی دولتی مترسالنه می و

درونی  ارتباط و هاگزارش پیوستگی و آورده سالبهسال صورتبهگزارش رویدادها را  هدایت     

در ضمن وقایع » :نویسدمیو به همین دلیل هدایت در کتاب خود  قرار نگرفته است موردتوجه هاآن

کند مختصری نیز از خصوصیات این مملکت خالی از فایده نخواهد بود که این امر هر ایالت که مطرح می

 واندیشه  از و (8192هدایت، ) «.پیوستگی در برخی از مطالب کتاب از بین برود سبب شده تا انسجام و

 و زبان است. بهرهبیجدید در تاریخ  هایموضوعبه  پرداختن ورویدادها  تحلیل تاریخی، تفکر

. گرایدمینیز  سادگیبهموارد اندک  ایپاره در واست  پیچیده ونگارش او تا حدودی متکلف  سبک

گزارش  در سوق نگارش و... » :کندمیبیان  آوردن حکایات و شیوه نوشتاری خود چنین درباره هدایت

نصب  هزل و معلومات در جد و گاه در ضمن مرقومات وگاه بیانات متفاوته الزم است و مراتب مختلفه و

آیندگان از مطالعه یک شیوه سخن ملول  تبدیل لیاقتی باید که خوانندگان و بودگان و تغییر مقالتی و عزل، و

« لهذا تلوین در ترقیم جکایات از راه حکمت و تمکین است که کالم به تملیح شیرین ونمکین شود نگردند،

 (.7238هدایت، )

هدایت توجه به جغرافیای تاریخی است که در شرح برخی  نگاریتاریخ هایشاخصهاز دیگر       

 .کندمیو... از جغرافیای تاریخی آن والیت نیز بحث  فارس و اصفهان وری  ازجملهاز والیات مهم 

 اند:م سوم شمردهکازرون از بالد اقلی» :نویسیدمیهنگام شرح سفر شاه به بهبهان و عبور از کازرون  در

بن بهرام یزدجرد آن  آخراالمر فیروز بند آن را بنیاد کرد و طهمورث دیو گویند: از اهل سه قریه بوده است و

 (7930-7931ص  :9 ج هدایت،)« را شهری کرده و...
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 وخان یکی از ادبا  قلی رضا: نویسدمی ایران شناسان معروف روس درباره هدایت یکی از     

دارالفنون بلکه هر موسسه آموزشی اروپایی نیز  تنهانهایرانی است که  شناسزبان دانشمندان

 (262 :1928بی.ابرتکس،. )سرپرستی افتخار کند وبه داشتن چنان مدیر  توانستمی

دوره  مورخین وو از دانشمندان دیگر از مورخین رسمی  یکی نگاربدایعمیرزا ابراهیم نواب      

البته به دلیل اختالف با اعتضادالسلطنه ادامه نیافت  که اشتغال در وزارت علوم بر عالوه و ناصری بود

وقایع سلطنت جاوید »در زمره مورخان دولتی که  نامش وزارت امور خارجه، دفترخانهدر  اشتغال و

 ج :1363اعتمادالسلطنه،. )است شدهثبتاعتمادالسلطنه  توسط« اندکشیده تألیفآیت را در سلک 

دولتی است و بابت آن پاداش نیز گرفته است و در  تاریخ یک ،نگاربدایع(. تاریخ قاجاریه 50 ص/1

میزا آقاخان نوری  صدراعظممالحظات معمول سطور بسیاری را به مدح وستایش  بر بناتاریخ خود 

 نگاریوقایعیک  هایویژگی(. طبیعی است که 25 برگ ،نگاراست )ابراهیم بدایعاختصاص داده 

در مقدمه نوشته است  مؤلف، پردازدمیبه ذکر حوادث  تنها و ؛را داشته باشد خالی از تحلیلصرف 

 نگاربدایع ابراهیم .(14نگار،بدایع) درآوردرا به نگارش  شاهناصرالدینقصد دارد بدایع وقایع روزگار 

فضل  اعتقاد و» آورده است: است آیات واز اشعار  استفاده و پیچیده ودر شیوه نگارش خود که مغلق 

در شیوه ترسل  اسلوب بارع این بنده و سبک نیکو و کمال قدردانی وستایش کردن گرفت وبر دانی وسخن

لطف  هر آنچه به لطف محابلت انصاف داد و حسن بیان و آرایی در هر دو بیان تازی و دری بهنمط سخن و

تقاضای وقت  رحسب امکان حال ونواخت این بنده ب جمال کیاست خویش در ستایش انشاء و فراست و

در حالی  این (.28نگار،بدایع)«...فرمودنظر رتبت تصدیق می پادشاه جهان به حسن توجه و تقریر کرد و

بیرون از تصلب ...» :که نباید نثر متکلف نوشت کندمیست که در جای دیگر در کتاب خود بیان 

کنایات  رایف آیات وترشیح فنون استعارات وشواهد اشعار وش مبالغت و تکلف مترسالنه و منشیانه و

سنتی و حرکت  شیوه وبیانی دیگر مورخین این دوره در برزخ استفاده از نثر  به (.54نگار،بدایع)...«

 .باشندمیسنتی  نگاریتاریخ خصوصاً ،شیوه دواستفاده از هر  خواهان جدید، نگاریتاریخدر مسیر 

سنتی در نوشتن کتاب خود استفاده کرده است شاید برای نمایاندن معلومات  شیوه از عمالً نگاربدایع

پرداخته است ومی توان به جرات گفت که شیوه نگارش او خالی از  مقید وخود به نثری مغلق 

 .استو روانی  نویسیساده

علت نگارش تاریخ  به معروف دوره ناصری، نویسنده و مورخ خورموجی، محمدجعفر میرزا     

مورخانی است که در ایجاد شکاف در  ازجملهایق االخبار مغضوب دستگاه سلطنت گردید و حق
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 باوجوداینکه االخبار، حقایق ایفا نمود. مؤثری نقش سای برای تحول آن، زمینه وسنتی  نویسیتاریخ

برخی  طرح و هاگزارش ایپارهدلیل  به دوره ناصری است، ویژهبه وتاریخ مختصر قاجاریه 

ناصری  عصر ودوره قاجار  نویسیتاریخفراوانی در بررسی سیر  اهمیت ،نویسیتاریخ هایدیدگاه

در خصوص  نظرهایی و هادیدگاهاز معدود مورخان رسمی قاجاری است که  خورموجی دارد.

ان ها  به وخود به کار گرفته  نویسیتاریخرا در  هادیدگاهان  عمده ومطرح ساخته  نویسیتاریخ

: 1363،خورموجی) اندستودهاو را  به دلیل گزارش حقیقت قتل امیرکبیر عمدتاًار مانده است و وفاد

خورموجی عالوه  کهدرصورتی ؛اندکردهاو نیز به همین اکتفا  نویسیتاریخشناخت  در و( 105 ص

ونقدهای  هادیدگاه که در گزارش حقیقت قتل امیر از خود نشان داده، جسارتی وبر شجاعت 

در  گراییمردم مطرح ساخته که از دید محققان پنهان مانده است. نویسیتاریخنیز در  ایرانهجسو

 بر حقایق پافشاری حوادث، تحلیل تاریخی، هایگزارشدر  عقل وکار بستن خرد  به گزارش تاریخ،

اجتماعی –موانع سیاسی  طرح ،نویسیتاریخ از سنت انتقاد سیاسی، رجال جسورانه نقد تاریخی،

عصر  نویسیتاریختا در  شودمیاوست که سبب  نویسیتاریخ هایویژگی از در ایران، نویسیتاریخ

در  خورموجی ایفا نماید. ایارزندهنقش  نویسیتاریختحول  در وقاجار جایگاه واالیی احراز کند 

 صدراعظم و وزرااز  حدبیتمجید وستایش  سیاق ومورخان که بر سبک  نگاریتاریخانتقاد از شیوه 

حقیقی  نگاریتاریخو دور شدن از  مبالغه وو این کار سبب افراط  کندمیجسورانه  نقدی است

فرق فرقدان  فرق مباهاتم بر» :نویسدمی(. خورموجی درباره نثر کتاب 29 :2 ج خورموجی،) داندمی

از خرافات منشیانه به ضبط تاریخ دولت ابد مدت خویش مأمورم داشت ولی مقرر شد که خالی  برافراشت و

فرار  خائن را خادم مدار و جز از راستی وانصاف مگوی، صواب پوی و طریق صدق و وجزافات مترسالنه،

و زمان حال  کندمیمطرح  ساالریشایستهبحثی نیز درباره  خورموجی .(2خورموجی،)«را کرار مشمار

که هر  خواهدمیهمه  از و ددانمی عزت وبه پادشاه را مایه مفاخرت  خدمت و استافراد مدنظر 

 (.284 خورموجی. )کس به نسبت شایستگی خود را استحقاق مقام بداند

خورموجی فقط معطوف به نگارش حقایق احوال رجال سیاسی  نویسیتاریخ شیوه وروش      

برخالف مورخان  خورموجی جدید تاریخی است. هایدیدگاهاو حاوی  هایگزارشنیست بلکه 

او در  اساساً کشیده نشده است. تملق وخصوص اجداد قاجارها به اغراق  در عصر قاجاری،

 هایتاریخ(. او همچنین مورخی آشنا به 2خورموجی،. )مبراست مبالغه وخود از اغراق  نویسیتاریخ

اروپایی نیز  جغرافیایی وآثار تاریخی  با مورخان ایرانی، هایکتاببر مطالعه  عالوه وگوناگون بود 

 ضمن همین سبب، به (.97 :1384آل داود،. )داشت آشنایی بود، شدهترجمهوره ناصری که در د
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 منابع نیز پرداخته است. سنجش و نقدبه در نگارش تاریخ خود، معتبر واستفاده از منابع گوناگون 

مورخان هم روزگار  هایتاریخکه با  هاییتفاوتبر  عالوه خورموجی، نویسیتاریخبیانی دیگر  به

 ترمهم و نویسیحقیقت .رودمیایران به شمار  نویسیتاریخنیز بر سنت حاکم بر  انتقادی خود دارد،

در گزارش  خردگرایی به خطر افتادن زندگی خود، رغمبه بر حقایق تاریخی، پافشاری از آن،

از مورخان وابسته  انتقاد وابع من ارزیابی و نقد ،رأی استقالل رویدادهای تاریخی، تحلیل ورویدادها 

شاه  قطعاً اگر مالحظاتی نبود، که در خصوص شخص اول مملکت آمیزکنایه هایاشاره و درباری،

در  نویسیتاریخ اجتماعی و، طرح موانع سیاسی ماندنمینیز از گزند انتقاد صریح خورموجی دور 

 از ردن حقیقت احوال رجال سیاسی،ک برمالرویدادهای تاریخی  ایپاره پردهبی گزارش وایران 

از تملقات  نوشتن تاریخ خود در و ؛است خودساختهخورموجی نمونه یک مورخ پیشرو در زمان 

 مطالب ومنشیانه دوری جست ولی مانند نویسندگان این دوره صنایع ادبی زیادی بکار برده است 

 (20، خورموجی. )کتاب در مواردی اطناب دارد

 دولتی معروف دوره ناصری است. رجل و نگارروزنامه ،مورخ ،ایمراغهخان مقدم  محمدحسن     

خالصه  ترجمه ودر حوزه کتاب  عمدتاًالبته بعدها  که دولتی فراوان ودر ضمن مشاغل متعدد  او

دوران ریاست دارالترجمه و  در وبود  دارعهدهرا نیز  نشریه وچند روزنامه  اداره و مدیریت شد،

ساخت. اعتمادالسلطنه  منتشر وفراوانی دیگری را مدیریت نمود  هایروزنامه طباعات،وزارت ان

، این کتاب تاریخ عمومی است که تاریخ ایران را بر کرد آغازرا با نگارش تاریخ ایران  نویسیتاریخ

نخستین  مقایسه و بررسی گیرد. دربرمیرا  شاهناصرالدیندوره باستان تا زمان  از محور شاهان،

تاریخی  تفکر و نویسیتاریختحول روش  سیر آخر عمر وی، هایسال هاینگاشتهاو با  هاینگاشته

 .دهدمیجدید را به بهترین شکل نشان  نویسیتاریخ وسنتی  نویسیتاریخ بینژرف شکاف واو 

 رغمهب مطرح ساخته، نویسیتاریخ وکه در خصوص تاریخ  هاییدیدگاه ویژهبه او، نویسیتاریخ شیوه

 .برای به ارمغان آورده است ایارزندهقاجار جایگاه  نویسیتاریخ در ،کندمیانتقادهای که بر او وارد 

 نویسیتاریخ واو در باب تاریخ  هایدیدگاهدر  هم قاجار، نویسیتاریخوی برای ایجاد روشی نو در 

دیدگاه او ناآشنایی ایرانیان با تاریخ گذشته خود نقض بزرگی  از کار او به ظهور رسید. درروشوهم 

متصور نباشد که تاریخ  تربزرگاز این  نقصی نامی، امتی وبرای ملتی متمدن » :رودمیبه شمار 

 ولذت  از و اندغافلخود  ریشه ونباتات را مانند که از اصل  مملکت خود را نداند...چنین قومی

 ص/1 ج :1308 -10،اعتمادالسلطنه). «جمادی مایل یجنبه به ومحروم  انسانی مدارک ومشاعر  خط
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را از صرف پرداختن به رویدادهای  نویسیتاریخنخستین مورخی است که  اعتمادالسلطنه(. 4-3

 در میان این ملل قدیمه،» :نویسدمیچنین  بارهدراینپادشاهان خارج ساخت و  حالشرح وسیاسی 

که این مملکت چنان جغرافی نگارش علم تاریخ و قدمت به سایرین داشته و مزیت و ایران همیشه برتری و

خان اعتمادالسلطنه خود را مصمم نمود این بنده ذلیل محمدحسن بن حاجی علی شاید اقدامی به عمل نیامده،

نخستین  برای (.3 /1 ج :1367اعتمادالسلطنه،«)جغرافی مرقوم دارد حال ایران را از حیث تاریخ وکه شرح

 وگرفت  نویسیتاریخدر  پادشاهان را حال شرحایران جای  حالشرح ایرانی، نویسیتاریخبار در 

خود را فقط  هایگزارشمنتظم ناصری نیز  در تاریخ او گردید. مطرح نویسیتاریخنو در  دیدگاهی

 آن بر توانمیبه مواردی توجه نموده است که  بلکه ندانسته، هاجنگ ومعطوف سلطنت سالطین 

 تاریخ غیرسیاسی نام نهاد. کمدستتاریخ اجتماعی یا 

 ،در کتاب الماثرواالثار نهادهای جدیدی تمدنی تأسیس در بیان این تحوالت و اعتمادالسلطنه     

این است که ترقی  الماثرواالثاراصلی او در نگارش  هدف را محور قرار داده است. شاهناصرالدین

 ایجاد و هامدرسه تأسیس جدید و قوانین و علوم وجدید تمدنی  هایموسسهورود  سیر ومملکت 

 (.18-19 ص/1 ج :1363اعتمادالسلطنه،.)جدید را در ایران بازگو نماید هایصنعت و هاکارخانه

 علمی و اقتصادی واجتماعی  تبیین وتاریخ را از رویدادهای سیاسی به شرح  موضوع ،ترتیباینبه

همان باور خود که تاریخ ریشه واصل یک ملت است وبایستی هر ملتی ریشه  کشید و بر مبنای

 گمنام وشهرهای معروف  جغرافیای وجستجوی زوایای تاریک تاریخ  به واصل خود را بشناسد،

 وخرد  هایوالیت جغرافیای وتاریخ  ٔ  درزمینهالشمس  مطلع والبلدان  مرآت وایران پرداخت 

 مختلف در کنار یکدیگر، هایکتابقرار دادن  با ،اعتمادالسلطنه نویسیتاریخ در نگاشت. قصبات

وضعیت  و را در تاریخ ایران ایاالت وامکان فراهم آمده است که بتوان موقعیت تاریخ والیات  این

در بین مورخان پیشینه نداشته  درگذشتهکاری است که  این دست داد. به ایران را در تاریخ جهان،

 معتبری ومنابع متنوع  از ،نویسیتاریخمهم خود در حوزه  هایکتابدر نگارش  مادالسلطنهاعت است.

مشخصات منبع را نیز به دست داده است و در ذکر وقایع از آوردن نظرات  جاهمه وسود جسته 

نظرات دیگران را « گویند»«به عقیده برخی»هرچند در اکثر مواقع با عنوان  کندمیمختلف استفاده 

بعضی از محققین گویند » استـفتحعلی شاه آورده  عهدیوالیتمثال در ذکر  طوربه نیز آورده است.

دویست  حضرت مستطاب جهانبانی در همین سال به والیتعهدی برقرار گردیدند اگرچه زعم برخی در هزار و

 /ص 3ج  :1437مادالسلطنه،)اعت...« چهار به این مقام نائل شدند  دویست و به عقیده برخی در هزار و نه و و

1436). 
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 هایبحثبر  عالوه برخی از آثار خویش، در وسنتی نیز بود  نویسیتاریخاعتمادالسلطنه منتقد      

 هایدشواری وموانع  به مورخان عصر قاجار، هاینوشته نقد و نویسیتاریخنظری درباره 

رسمی  هایتاریخدان لمنتظم ومرات الب تاریخ ،الماثرواالثار هایکتاب نیز پرداخته است. نویسیتاریخ

 اما را ندارد، تاریخی حقایق وانتقادات  گنجایش و ظرفیت رسمی، نویسیتاریخ ماهیت وهستند 

مانند روزنامه  غیررسمیصورتی که در آثار  به نگاشت. غیررسمی ورا در خلوت شبانه  هاآن توانمی

 ازجمله رسمی، نویسیتاریخ و، اما در حوزه عمومی هددمیقرار  موردنقدخاطرات امین السلطان را 

 ورسمی  هاینگاشته و هاتاریخکه در  نثری .گیردمیقرار  موردتمجید شدتبهدر صدر التواریخ 

 غیررسمی هاینوشتهزبان او در  ویژهبه است؛ ساده وروان  نسبتاً نثری ،کاربردهبهخود  غیررسمی

تراست و  ساده و ترروان بسیار که به انجام رسانده، هاییترجمه و خلسه ومانند روزنامه خاطرات 

 وجهان، آسیا تطبیقی وتوام ساختن تاریخ ایران، گزارش چون: هاییشیوه و هاروشبا استفاده از 

دولتی در  هایگزارش و هافرمان از اسناد، استفاده ،فرنگی و عربی از منابع گسترده فارسی، استفاده

ایاالت برای  حکام واز رجال سیاسی  مساعدت وکار جمعی  شیوه اری ایران،گزارش ساختار اد

مختلف حیات  هایجنبهبه  توجه خود، موقعیت و حالشرح واز محل حکومت  هاییگزارشارسال 

 تأکید تاریخ اجتماعی مربوط است، به آنچه و اخالقیات ،اقتصاد ،ورسومآدابجامعه انسانی از قبیل 

 استفاده به جغرافیای تاریخی، توجه جدید در ایران وجهان، تحوالت ودادن سیر ترقی جامعه  برنشان

 مطرح ،هانوشتهسنگ وتاریخی  ابنیه و آثار ،هاسکه ویژهبه کمکی تاریخ، هایدانشگسترده از 

یقات تحق کارگیریبه وبه تاریخ ایران باستان  توجه جزئی از معارف جدید، عنوانبهساختن تاریخ 

 آنان، ارزیابی ومنابع  نقد در آثاری چون تاریخ اشکانیان، ویژهبه جدید تاریخی، روش وجدید 

 نویسیتاریخبرای ایران نقش مهمی در گذار از  خرافه وبرای نگارش تاریخی بدون افسانه  تالش

 گذاربنیانخود را  اعتمادالسلطنه .(131: 1363،اعتمادالسلطنه). جدید ایفا نمود نویسیتاریخسنتی به 

 وادامه دهند  را اوآرزوی آن بود که دیگر ایرانیان کار  در و دانستمیجدید در ایران  نویسیتاریخ

-10 اعتمادالسلطنه. )کار او را برطرف نمایند هاینقص و جدید را دنبال کنند نویسیتاریخ فکر

 مانع از این است که او را اشیسینوتاریخسنتی در  هایویژگی ایپاره اما ؛(204 ص /1 ج :1308

 نویسیتاریخجدید در ایران به شمار آوریم. او را به اعتبار شکاف ژرفی که در  نویسیتاریخ گذاربنیان

 و هاروش و قراردادرا در جایگاهی مستقل از دیگر علوم  نویسیتاریخو  تاریخ وسنتی ایجاد کرد 

مورخی در  توانمی وشتاب داد  نویسیتاریخول روند تح به وجدیدی به کار گرفت  هایشیوه

 .قراردادآستانه مرز تحول 
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 گیرینتیجه 

سنتی را در نگارش متون  هایشیوه قبل، هایدورههمچون  نگاریتاریخدر دوره آغازین قاجار،      

در  نظامی وسیاسی  اقدامات ،درباریان واحوال پادشاهان و وزرا  شرح تاریخی در پیش گرفت.

 بود که به آن مبادرت ورزیدند. هاییشیوه مصنوع وبا نثر متکلف  نگارش وراستای اهداف دربار 

 هایدوره نگاریتاریخبود که نتوانست الگوی الزم را برای  ایگونهبهتاریخی مورخین  هایکتاب

مورخان به  تمایل وغربی  نگاریتاریخ وآثار تاریخی  هایترجمهبا  آشنایی بعدی ایجاد کند.

تا در همان دوره آغازین قاجاریه شکاف  سبب گردید گراسنتاز آثار تاریخی  انتقاد و نویسیساده

 قیدوبندکامل خود را از  صورتبهبه دلیل درباری بودن نتوانستند  هرچند ایجاد شود، نویسیتاریخدر 

شیرازی در دوره اول زاق دنبلی و خاوری مورخانی چون عبدالرسنتی رها سازند  نگاریتاریخ

 و ترسادهاز نثری  استفاده زمینه تحول را فراهم آوردند، نگاریتاریخقاجاریه با شروع تغییراتی در 

شمردن اصالحات و استفاده از تحلیل و نقد در آثار خود  مهم و، توجه به نوآوری ترفهمقابل

با شروع دوره ناصری  درنتیجهرده ک نگاریتاریخدر  تحول ومورخین دوره بعدی را با متوجه تغییر 

 تأسیس ورمان های تاریخی، هاکتاببا  آشنایی ونهضت ترجمه  گسترش این امر شدت گرفت،

در  توانمیآن را  نتیجه ورا ایجاد کرد  نگاریتاریخمدرسه دارالفنون زمینه یک سلسله تغییراتی در 

دیگر در  علوم واز منابع  ادهاستف و کردن تاریخ علمی وعمومی  هایتاریخنگارش متفاوت 

الفاظ  بردن کارو به  نویسیساده این دوره مشاهده کرد. نگاریتاریخدر ظواهر  تغییر و نویسیتاریخ

 و هانوشتهاز تحلیل در  استفاده و نویسیتاریخسنتی در آثار  نویسیتاریخاز  انتقاد ،فهمقابل وساده 

این  هاینگاریتاریخدر برخی از آثار  گوییحقیقت و بینیواقعشدن و  گراعامهدر مسیر  حرکت

 هاتالشنتیجه این  هرچند .را طی کند تحول واین دوره مسیر تغییر  نگاریتاریخ دوره سبب گردید،

 .دید توانمیدوره مشروطه  مخصوصاًبعدی  هایدورهرا بیشتر در 
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Abstract 

Official historiography texts in the Qajar period have changed due to political and social 

changes and connections with the West, and a familiarity with the historical works of the 

West, and created new insights in historiography. During this period, two types of 

historic studies with different approaches to the official historians Was used. The 

beginning of the Qajar period until the end of Muhammad Shah's period and the early 

period of the Nazarene period was more or less traditional in traditional historiography, 

and in the middle of the Nazari period, some changes were made in the history of history. 

Considering the necessity of the historiography of this period and the importance of the 

books written by the historians, this paper examines this Two types of official 

historiography look at and answer the question: What differences can be observed in the 

historiography of this period? 

The method of this historical research is descriptive-analytic, based on library studies 

and archival documents. 
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