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 چکیده

در عصر ناصری، با طرح دربار و با هدف ثبت قلمرو جغرافیایی ایران، شمار زیادی تاریخ 
نگاری محلی و بازتاب  سنت تاریخ محلی نوشته شد. این آثار در نگاه نخست، تداوم گفتمان

تر به فرایند تکوین  های بومی مناطق مختلف جغرافیایی ایران هستند، اما با نگاه عمیق هویت
دوستی از سوی درباریان و  این طرح بزرگ، باید آن را کوششی آگاهانه و توأم با حس وطن

عنوان  ، به»ایران«نخبگان فرهنگی برای ثبت و تحدید قلمرو سیاسی عصر قاجار در ذیل 
تحلیلی، با تکیه بر  -  وطن تحلیل کرد. پژوهش حاضر با روش تاریخی و رویکرد توصیفی

 ۀها پاسخ داده است که چه عواملی در دور های تاریخی به این پرسش منابع و پژوهش
گرایانه شد؟ و چه اشخاص و نهادهایی  های محلی با رویکرد ایران ناصری سبب نگارش تاریخ

های این  گرایانه نقش داشتند؟ یافته های محلی ایران کدام رویکرد، در تدوین تاریخو با 
دهد که سه فرایند تاریخی نهضت بازگشت ادبی، تحوالت علمی جدید و  تحقیق نشان می

تصور  ۀسیاست تمرکزگرایی دولت قاجاریه سبب توجه و بازنگری دربار و نخبگان، دربار
های محلی با تمرکز بر   گردید. این تحوالت سبب نگارش تاریخ عنوان وطن ایرانیان ایران به

  ثبت حدود و ثغور جغرافیایی ایران شد. 
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 مقدمه
نگاری عصر قاجار، در دهه  پیدایش و تکوین ناسیونالیسم ایرانی در تاریخ چگونگی

کتاب و مقاله در این  جه پژوهشگران قرار گرفته است و شمار زیادیشته مورد توگذ
های مختلف  های متنوع و به کارگیری رهیافت رغم پژوهش به 1شده است. نوشتهزمینه 
 در پیدایش های محلی نگاری عصر قاجار، اهمیت تاریخ تحلیل ناسیونالیسم در تاریخ در

است. از سوی دیگر، تاکنون پژوهش های ناسیونالیسم مورد غفلت قرار گرفته  ریشه
نگاری محلی، شرایط سیاسی که این آثار متنوع در  ظهور و تحول تاریخ ۀروشمندی دربار

های محلی مناطق مختلف ایران، بررسی  آشکار تاریخ تمایزاتآن نوشته شدند و احتمال 
های  ریخ. به عنوان مثال، نظر لمبتون درباره علت نگارش تا(Melville, 13) استنشده 

های  های محلی در همه دوره محلی در تاریخ میانه ایران، به تحلیلی فراگیر در بررسی تاریخ
های محلی، تفاخر به  تاریخ ایران تبدیل شده است. به باور وی هدف از نگارش تاریخ

.  (Lambton, 1/228-229)ها بوده است های محلی و واکنش به تمرکزگرایی حکومت مؤلفه
های محلی با تأکید بر ثبت  ای از تاریخ در عصر ناصری، شاهد نگارش دستهدر حالی که 

تاریخ و جغرافیای ایران هستیم که به فرمان دربار و به قصد آشنایی با شهرها و والیات 
  نگاری ملی بررسی کرد. مختلف ایران صورت گرفت؛ درنتیجه، این منابع را باید در ذیل تاریخ

قاجاریه انجام  ۀنگاری محلی در دور تاریخ ۀکه در حوز یارزشمندهای  پژوهش رغم به
های محلی سراسر ایران، رجال و نهادهایی که در  آوری تاریخ طرح جمع ۀدربار 2شده،

                                                                                                                                        
دپارتمـان  داند سپاس ویـژه خـود را از آقـای پروفسـور کریسـتوف ورنـر، مـدیر         نگارنده بر خود الزم می

شناسی دانشگاه فیلیپس ماربورگ، که کمال همکاری و حمایت را نسبت به من برای تحقیـق در   ایران
اند و این مقالـه   ام به خرج داده نامه آن دانشگاه در قالب یک دورۀ فرصت مطالعاتی، برای پیشبرد پایان

  را مطالعه و نکات مفیدی را متذکر شدند، ابراز دارد. 
  ، نکـ :برای نمونه .1

 Abbas Amanat, “Legend, Legitimacy and Making a National Narrative in the Historiography 
of Qajar Iran (1785-1925)”, In Persian Historiography, edited by Charles Melville, 
London: I. B. Tauris, 2012, p. 292-366; Mohamad Tavakoli-Targhi, “Historiography and 
Crafting Iranian National Identity”, In Iran in the 20th: Historiography and Political 
culture, edited by Touraj Atabaki, London: I. B. Tauris, 2009, p. 5-21. 

یـا   تاریخ سالطین هورامان تداوم«. برای نمونه، نکـ : جهانبخش ثواقب، مهدی صالح و پرستو مظفری، 2
، سـال پـنجم، شـماره دوم    های محلی ایران پژوهشنامه تاریخ، »نگاری محلی در کردستان تحول تاریخ

نگرشی بر جایگاه و اهمیت سـنت  «؛ جهانبخش ثواقب، 156-137، ص 1396(پیاپی)، بهار و تابستان 
  !)، بهار4اپی ، سال دوم، شماره دوم (پیهای محلی ایران پژوهشنامه تاریخ ،»نویسی محلی ایرانی تاریخ
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عصر ناصری در آن دخیل بودند، و ارتباط آن با پیدایش ناسیونالیسم ایرانی، پژوهش 
 ۀحقیق حاضر، مقالمستقل و جامعی صورت نگرفته است. تنها پژوهش منطبق با ت

است که  »ای و ساخت فضا های منطقه نوشتارهای جغرافیایی در ایران قرن نوزدهم: هویت«
گیری از نظریات مرتبط با هویت و مکان، و به صورت مشخص با کاربست  نویسنده با بهره

نگاران عصر ناصری را با توجه به  چرخش پنداشت محلی 1،»فضا - فشردگی زمان«نظریه 
ت اجتماعی و اقتصادی شتابناک این دوره در پنج منبع تاریخ محلی درباره کاشان، تغییرا

 ،. نویسنده) ,793Gustafson-(827 کرمان، اصفهان، فارس و تبریز بررسی کرده است
های تمرکزگرایی دربار و در پاسخ به  اصالحات و برنامهایجاد  منظور بهنگارش این آثار را 

 البلدان مرآتهای مختلف جهت تدوین کتاب  نه به ایالتهای اعتمادالسلط پرسشنامه
دهد و تمرکز  شرایط و افراد دخیل در نگارش این آثار توضیحی نمی ۀدربار و داند می

ای  های منطقه بر تحکیم هویتتغییرات اجتماعی و اقتصادی  بازنمایینویسنده بیشتر بر 
نگاری  ساخت روایت ملی در تاریخ افسانه، مشروعیت و« ۀاین آثار است. امانت در مقال در

هم  نگاهینگاری این دوره،  تاریخحلیل پدیده ناسیونالیسم در ضمن ت »ایران عصر قاجار
نگاری  نگاری محلی با پیدایش ناسیونالیسم دارد. امانت در تحلیل تاریخ به ارتباط تاریخ

قاجارها بر  تفکیک سلطه قاجار نظر دارد و با ۀمحلی به ساختار قدرت سیاسی در دور
های محلی نواحی پیرامونی را نتیجه  نگارش تاریخ مرکز حکومت با حدود پیرامونی آن،

                                                                                                                                        
ــایی، 40-5، ص 1393و تابســتان  " ــدی رج ــات و   ؛ عبدالمه ــار (کلی ــای عصــر قاج ــهرنگاری ه ش

؛ عبدالمهـدی رجـائی، محمـدعلی چلـونگر و مرتضـی      1392، اصفهان: جهاد دانشگاهی، کتابشناسی)
ل ، سـا مطالعـات اسـالمی: تـاریخ و فرهنـگ    ، »های آن تاریخ نگاری محلی عصر قاجار و مؤلفه«نورائی، 

؛ مرتضـی نـورائی، عبدالمهـدی    52-29،  ص 1390، بهار و تابستان 4/86چهل و سوم، شمارۀ پیاپی 
 -1926ق / 1210 -1344تنـوع موضـوعات در تـاریخ نگـاری محلـی؛ دوره تحقیـق قاجـار (       «رجائی، 
، 1390)، زمسـتان  12، دورۀ جدید، سال سوم، شمارۀ چهارم (پیـاپی  های تاریخی پژوهش، »م)1796

تاریخ نگاری محلی کردستان و ظهور نخستین تاریخ نگـارِ زن در  «قیداری،  ؛ عباس قدیمی72-51ص 
  . 113-128، ص 1388، بهار 1، دورۀ جدید، شماره های تاریخی پژوهش، »ایران

1. Time-space compression: 
پرداز اجتمـاعی   ظریهدان و ن ، جغرافی(David Harvey)م. از سوی دیوید هاروی 1989بار در  این نظریه نخستین
را برای اشـاره بـه   » فضا - فشردگی زمان«مطرح شد. هاروی اصطالح وضعیت پست مدرنیته معاصر در کتاب 
هـا   های تکنولوژی در حوزه ارتباطات و اقتصاد که منجر به از میان رفتن موانع مکانی و فاصـله  شتاب نوآوری

وضـعیت پسـامدرنیته: تحقیقـی در    د هـاروی،  تـر نکــ : دیویـ    شد، به کار بـرده اسـت. بـرای آگـاهی بـیش     
 .1390مقدم، تهران: پژواک،  ، ترجمۀ عارف اقوامیهای تحول فرهنگی خاستگاه
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 کرده استتشویق حکومت مرکزی به دلیل سیاست تمرکزگرایی قاجارها ارزیابی 
(Amanat, 292-366) .های  بررسی شاخصه« ۀمقالدر  وی قباد منصوربخت و همکاران

را  نگاری اعتمادالسلطنه سبک و سیاق تاریخ »ار اعتمادالسلطنهنگاری محلی در آث نوین تاریخ
های  با توجه به گسترش اندیشه اند که نگاری نوین ایران دانسته سرآغاز تاریخ

نگاری ملی شد و یکی از  تجددخواهانه و تفکر ناسیونالیسم منجر به پیدایش تاریخ
. در این مقاله بودای  توده نگاری و تاریخ نگاری با محوریت مکان های آن محلی شاخصه

های جدید  اعتمادالسلطنه، شاخصه ۀنگاران بندی و معرفی آثار محلی ضمن دسته
اما )، 208- 185(منصوربخت و همکاران،  بررسی شده استنگاری محلی وی  تاریخ

در حالی  اند؛ نکرده ای اشاره البلدان مرآتنگارش دربار ناصری برای  ۀنویسندگان به پروژ
های محلی این عصر برای تکمیل  ری از  آثار محلی اعتمادالسلطنه و سایر تاریخکه بسیا
نویسی  تداوم و تحول تاریخکتاب قیداری در  عباس قدیمیاند.  ملی نوشته شده ۀاین پروژ

نگاری این دوره را با توجه به شرایط  عوامل تداوم و تحول تاریخ در ایران عصر قاجار
بررسی کرده است. نویسنده در بخش ششم کتاب با عنوان اجتماعی و سیاسی این دوره 

نگاری  اختصار، تحوالت تاریخ ، به»نویسی محلی در ایران عصر قاجار تداوم و تحول تاریخ«
های محلی شاخص، ارزیابی کرده است. نویسنده به  محلی این دوره را با تکیه بر تاریخ
دالسلطنه برای گردآوری های محلی و طرح اعتما حمایت دربار در نگارش تاریخ

های محلی سراسر کشور اشاره کرده است، اما تکیه وی بیشتر بر تحلیل محتوایی  تاریخ
امیرکبیر، سپهساالر، مانکجی لیمجی   های محلی شاخص است و کوشش برخی از تاریخ

کردند،  های محلی ایاالت را دنبال می که پیش از اعتماد السلطنه، طرح تدوین تاریخ
نگاری  های مرتبط با تاریخ رغم این که در فصل گرفته شده است. همچنین، بهنادیده 

گرایی در اندیشه مورخان  عمومی و دودمانی عصر قاجار، موضوع ناسیونالیسم و ایران
 نگاری محلی، به این موضوع پرداخته نشده است بررسی شده است، در بخش تاریخ

  ).33- 303قیداری،  (قدیمی
بندی کرد: چه عواملی موجب  گونه صورت توان این اضر را میپرسش اصلی پژوهش ح

گرایانه شد؟ پرسش فرعی نیز این است که چه  های محلی با رویکرد ایران نگارش تاریخ
اصلی  ۀگرایانه نقش داشتند؟ فرضی های محلی ایران اشخاص و نهادهایی در تدوین تاریخ
کند این است که تحوالت  ید میهای تاریخی آن را تأی این پژوهش که شواهد و یافته

سیاسی و فرهنگی ایران عصر قاجار از جمله نهضت بازگشت ادبی، تحوالت علمی جدید 
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و سیاست تمرکزگرایی دولت قاجار در واکنش به مدعیان داخلی و سیاست نظامی و 
استعماری روس و انگلیس در مرزهای تاریخی ایران، منجر به پدیدار و بسیط شدن 

و بوم، وطن و مفهوم ایران گردید؛ این موضوع موجب توجه به شناخت مفاهیم مرز 
های محلی، از سوی دربار و  ای از تاریخ مختصات جغرافیای وطن شد و نگارش دسته

های علمی، تأسیس  رجال سیاسی مانند امیرکبیر و سپهساالر تشویق گردید. با پیشرفت
رجمه و اداره انطباعات به سرپرستی دارالفنون، و ایجاد نهادهای فرهنگی مانند دارالت

رو هدف اصلی پژوهش  نگاری گسترش یافت. از این اعتمادالسلطنه، تدوین این گونه تاریخ
ای از منابع تاریخ محلی است که  پیش رو، بررسی چگونگی و چرایی نگارش دسته

وش مندی از ر گرایی و تمرکزگرایی است. در این پژوهش با بهره ویژگی اصلی آن ایران
گرایانه در  های محلی که با رویکرد ایران تحلیلی، تاریخ -  تاریخی و رویکرد توصیفی

اند، تحلیل  ناسیونالیسم ایرانی عصر قاجار نگاشته شده ۀهای اولی گیری نطفه فرایند شکل
  و بررسی شده است.

  
  نگاری محلی عصر قاجار ای بر تحول تاریخ مقدمه

شاه و محمدشاه،  لطنت آقامحمدخان، فتحعلیدر اوایل عصر قاجار، به روزگار س
های محلی نوشته شده  نگاری محلی مورد توجه و حمایت دربار قرار نگرفت؛ تاریخ تاریخ

های حاکم بر ایاالت ایران هستند و بیشتر  ها و دودمان در این دوره حاصل تالش خاندان
. (Amanat, 357)گیرند  نگاری دولتی قرار می این منابع بیرون از چارچوب تاریخ

نگاری محلی ایران هستند که در  های محلی این دوره، تداوم گفتمان سنت تاریخ تاریخ
منظور تفاخر محلی،  های حکومتگر، به ها و خاندان آن مورخ، عمدتاً با حمایت دودمان

معرفی جایگاه و پیشینه تاریخی زادگاه خود در مقایسه با سایر ایاالت و والیات و 
). برای نمونه، 303قیداری،  زند (قدیمی اقوام دست به نگارش تاریخ می ها و خاندان
های خاندانی  کردند، تاریخ ها پیش در خوی حکومت می دنبلی که از سده ۀطایف ۀدربار

اشتهاردی در  ، تألیف محمدحسن بن عبدالکریم منشیالدنابله هتذکرمتعددی همچون 
 تاریخ دنابله)، و 641(اشتهاردی، » دنبلیانساب و احوال امرا و حکام «ق در شرح 1258

). همچنین 23دار و همکاران،  منسوب به محمد بن عبدالرزاق دنبلی نگارش یافت (پشت
، التواریخ زبدهآثاری درباره کردستان از سوی خاندان حکومتگر محلی کردستان مانند 

منوچهر ، تألیف خسرو بن محمد بن التواریخ لبتألیف محمد شریف قاضی اردالن، 
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، تألیف تاریخ اردالن (تاریخ االکراد)، و التواریخ زبده براردالن، تتمه مستوره اردالن 
     1شرف کردستانی مشهور به مستوره اردالن تدوین گردید. ماه

مند به نگارش  در عصر ناصری با حمایت شاه و جمعی از رجال نواندیش و عالقه
د مرحله جدیدی شد. با نگارش انواع مختلفی نویسی وار های محلی، این نوع تاریخ تاریخ

ای ایران در این آثار برجسته شد.  های محلی در این عصر، تنوع محلی و منطقه از تاریخ
 ۀانداز جدیدی از والیات و سرحدات را که همچنان در درون شالود این تواریخ، چشم

ر غالباً ترکیبی از قرار داشتند، ارائه دادند. این آثا» ممالک محروسه ایران«مفهومی 
شامل   نگاری شناسی و شهرنگاری را به شکل تک اطالعات ارزشمند جغرافیایی، قوم

حکومت مرکزی یا حکام محلی، یا به ابتکار نویسندگانشان نوشته  شود که به سفارش می
ها، بر شهرهای خاص و والیات اطراف تمرکز دارند و مقامات متنفذ  شدند. این کتاب
های  . ویژگی این دست از تاریخ(Amanat, 358)اند  مطلع آنها را نگاشتهمحلی و شهری 

های محلی اوایل عصر قاجار، گفتمان تمرکز سیاسی و حفظ  محلی در مقایسه با تاریخ
نگاری  در تاریخ 2گرایانه تمامیت ارضی ایران است که در جستار حاضر، رویکرد ایران

ری در عصر ناصری با صدرات امیرکبیر آغاز نگا محلی خوانده شده است. حمایت از محلی
به اوج شکوفایی رسید. در این جستار  البلدان مرآتو در روزگار اعتمادالسلطنه و طرح 

گرایی در عصر ناصری، مراحل تدوین  ایران ۀضمن بررسی عوامل پدیدار شدن اندیش
  شود. گرایانه بررسی می نگاری محلی ایران تاریخ

                                                                                                                                        
: جهانبخش ثواقب، مهدی صالح و پرسـتو  ـ های محلی کردستان، نک تر درباره تاریخ . برای اطالع بیش 1

پژوهشـنامه  ، »ی در کردسـتان نگـاری محلـ   تاریخ سالطین هورامان تـداوم یـا تحـول تـاریخ    «مظفری، 
قیـداری،   ؛ عبـاس قـدیمی  156-137، ص 10، سال پنجم، شـماره دوم، پیـاپی   های محلی ایران تاریخ
، دورۀ پژوهشـهای تـاریخی  ، »نگـار زن در ایـران   نگاری محلی کردستان و ظهور نخستین تـاریخ  تاریخ«

  .128-113، ص 1388، بهار 1جدید، شمارۀ 
گرایی، رویکردی تاریخی بـرای تحلیـل وجـود ناسیونالیسـم در ایـران دوران       ایران در این پژوهش منظور از. 2

 ,proto-nationalism (Amanat, 293, 311  با اصـطالح  از سوی پژوهشگران تاریخ ایران پیشامدرن است که

328, 330, 354, 365; Keddie, 18-19; Kia, 90) ه گرایی تصـوری اسـت کـ    شود. منظور از ایران شناخته می
ایرانیان و به طور مشخص نخبگان فرهنگی و سیاسی شامل دیوانساالران، شاعران، مورخان نسبت به مفهـوم  

تر، نکـ : احمـد اشـرف،    اند. برای اطالع بیش اند و در آثارشان آن را منعکس کرده ایران در معنای وطن داشته
، 1394/2015، تابسـتان  2، شمارۀ 30 ، سالنامه ایران، »پیدایش تصور ایران در معنای وطن در عصر صفوی«

، »وطن ایرانیان؛ مطالعۀ موردی عصـر صـفوی   ایران، کالن«؛ محمدحسن شرفی، رضا شعبانی، 173- 156ص 
  .235- 201، ص 1392بهار - 1391، زمستان 5/71، شماره تاریخ ایران
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  گرایی نایرا ۀقاجارها و اندیش
گرایی یکی از منابع مشروعیت حکومت عصر ناصری بود. پیش از پیدایش  ایران

زمین و ملت ایران  اوایل سده بیستم که بر باستانگرایی، ایران 1ناسیونالیسم رومانتیک
گرایی از سوی دربار و رجال سیاسی  تکیه داشت، گفتمان خاصی از ایرانیت و ایران

تاریخی ایران و نهاد  ۀسرزمین ایران، زبان فارسی، پیشین پدیدار شد که عناصر اصلی آن
 ۀگیری اندیش ترین عوامل شکل سلطنت ایرانی بود. سه عامل زیر را می توان از مهم

  گرایی دانست:  ایران
  

  . نهضت بازگشت ادبی1
نویسی  عصر ناصری شاهد گرایش به نگارش تاریخ و جغرافیای ایران، سفرنامه و خاطره

سبب اوضاع  ق، به12حول ریشه در نهضت بازگشت ادبی داشت که در سده بود. این ت
سیاسی و اجتماعی ایران پس از سقوط صفویه در محافل ادبی اصفهان و شیراز  ۀآشفت

). نهضت بازگشت ادبی یا به 31-19لنگرودی،  ؛ شمس115، قبله عالمپدید آمد (امانت، 
بنای نظم فصحای بالغت شعار «و تجدید » فصحای متقدمین ۀطریق«تر  بیان دقیق
)، جنبشی بود که هدفش بازگشت به روش شاعران و 416بیگدلی،   (آذر» متقدمین

ق آغاز و 12 ۀدوم سد ۀنویسندگان پیرو سبک عراقی و خراسانی بود. این جنبش در نیم
                                                                                                                                        

منظـر رومانتیـک بـه     این نوع از ناسیونالیسم که از: (romantic nationalism)ناسیونالیسم رومانتیک  .1
م در اروپا و آمریکا پدید آمد و تبدیل بـه نیـروی   18کند، از اواخر سده  ها نگاه می منشأ پیدایش ملت
های ناسیونالیستی و وحدت ملی در اروپا و آمریکای سده نوزدهم و کشورهای آسیایی  محرک جنبش

الـدین   فتحعلـی آخونـدزاده، جـالل    و آفریقایی سده بیستم شد. در ایران نیز روشنفکرانی مانند میـرزا 
پنداشتند و  ماندگی ایران می حل نهایی عقب میرزا و میرزا آقاخان کرمانی این نوع از ناسیونالیسم را راه

دین زرتشت و زرتشتیان، برتری ملیت بر دیـن، بیـزاری از   ستایش گرایی،  در آثارشان از طریق باستان
رفت، بـه   ماندگی ایران به شمار می عامل اصلی تباهی و عقباعراب، مغوالن و ترکان که در این دیگاه 

تر درباره  ). برای آگاهی بیش27-26بازسازی مفهوم ملت ایران و هویت ملی ایرانی پرداختند (اشرف، 
هویت ایرانی: از دوران باستان تا پایان پهلـوی؛  : احمد اشرف، ـ این دیدگاه ناسیونالیستی در ایران، نک

، ترجمه و تدوین حمید احمدی، تهـران: نـی،   مقاله از گرادو نیولی و شاپور شهبازیاحمد اشرف و دو 
؛ 1395، تهران: جهـان کتـاب،   ایرانیت، ملیت، قومیت؛ اصغر شیرازی، 204-203، 29-26، ص 1395

، ترجمـۀ حسـن افشـار،    جاسـازی  پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بـی ابراهیمی،   رضا ضیاء
، شـماره  نامـه  ایـران ، »پور خاقان و اندیشۀ بازیابی تاریخ ملی ایران«عباس امانت، ؛ 1396، تهران: مرکز

  .54-5، ص 1377یک، سال هفدهم، 
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 خان توسعه یافت و از زمان فتحعلی شاه رواج فراوان یافت (دادبه، در عهد کریم
در غزل به «بیان کرده  روز روشن ۀتذکرشاعران این سبک ادبی چنان که مؤلف  1).11/155

سعدی شیرازی، در قصیده به انوری، در رزم به فردوسی، در بزم به نظامی، در قطعه به ابن 
) و با بازگشت 78لنگرودی،  (به نقل از شمس» کردند یمین و در رباعی به عمر خیام اقتدا می

شعر قدما، سبب بازآفرینی عناصر هویت تاریخی ایرانی در قالب  ۀدیشبه مضامین، معانی و ان
پس از این تحول در شعر، بازگشت به سبک قدما در نثر آغاز شد که در آن  2شعر شدند.

نگارش نویسندگان پیش از عصر مغوالن روی  ۀنویسی به شیو نویسندگان با گرایش به ساده
نگارش  اری، این نهضت تأثیر ماندگاری بر سبک ونگ تاریخ ۀدر حوز  ).159آوردند (دادبه، 

های اساطیری و حماسی آثاری  درونمایهمتون تاریخی اوایل عصر قاجار، از طریق الحاق 
  . (Amanat: 299)چون شاهنامه فردوسی برجای گذاشت 

شاه، از حامیان اصلی این نهضت ادبی و فرهنگی بود، وی گروهی از ادیبان را  فتحعلی
ه نام انجمن خاقان گرد آورد. حمایت فتحعلی شاه از شاعران، کوششی در مجمعی ب

منظور تأیید مشروعیت و نشان دادن  های درباری ایران و به آگاهانه برای احیای سنت
). اکثر اعضای این انجمن اعیان و اشراف 116-114(امانت،  شکوه دربار قاجاریه بود

یه و خاندان قائم مقام و حلقه پیرامون آنها زند ۀمنصبان عالی رتبه دور دار و صاحب زمین
بودند که فرهنگ درباری ایالت فارس و معنای پیوستگی تاریخی ایران را به محیط 

در سایه حمایت دربار از شاعران و  (Amanat, 299-300). فرهنگی قاجارها منتقل کردند
و سیر و سفر هنرمندان پیرو این مکتب ادبی، نگرش جدیدی نسبت به تاریخ، جغرافیا 

بینی جدید شناخت  در بین نخبگان فرهنگی پدید آمد. مهمترین محصول این جهان
). 116بیشتر و تمایز هویت تاریخی و فرهنگی ایران نسبت به همسایگانش بود (امانت، 

اقدامات بسیاری از دیوانساالران و رجال سیاسی مهم ایران در این فضای فکری، چون 

                                                                                                                                        
لنگـرودی،   های تاریخی و مختصات شعر دوره بازگشت، نک: محمد شـمس  تر دربارۀ زمینه . برای آگاهی بیش1

  .1398، تهران: نگاه، و قاجاریه های افشاریه، زندیه شعر دورۀ بازگشت: بررسی شعر دوره
، تقلید صرف و غیر »احساس عاریتی«هر چند شعر دورۀ بازگشت از سوی برخی ادیبان به لحاظ ادبی  .2

پرورانه و سهل انگارانـه و بـی    گرایش ادبی تن«، »تقلید غیرشاعرانه«منطبق با روح زمانه و عصر شاعر، 
)، اما اقتباس شاعران 198، 89، 81-78لنگرودی،  معرفی شده است (شمس» جریان منحط«و » دردانه

این سبک شعری از باورها و عالیق شاعران قدیم، و کوشـش بـرای اندیشـیدن چـون قـدما، بـا تمـام        
های ادبی و فرهنگی پیشینیان و در نتیجه استمرار عناصـر هویـت    هایش، سبب بازنگری سنت کاستی

  تاریخی ایرانی در عرصه ادب گردید.
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قه دیوانساالرانی که تحت حمایتشان بودند، سبب تربیت نسلی از مقام و حل خاندان قائم
دیوانساالران شد که با نگارش آثاری درباره تاریخ ایران، کوشیدند مفهوم ایران و پیشینه 

های  تاریخی آن را گسترش دهند. مثالً عبدارالرزاق بیگ دنبلی نویسنده کتاب
؛ محمدصادق مروزی نویسنده االبرار تسلیه االحرار و تجربه، نگارستان دارا، مآثرالسلطانیه

هللا  ، و میرزا فضلالتواریخ زینت، میرزا محمد رضی تبریزی نویسنده جهان آرا تاریخ
از اعضای انجمن بودند.  تاریخ ذوالقرنینشیرازی، متخلص به خاوری، نویسنده 

شاط خان صبا، ملک الشعرای دربار و مشهورترین عضو انجمن و عبدالوهاب ن فتحعلی
شیوه شاعران عصر سامانی و غزنوی به مدح شاه پرداختند. صبا، در منظومه حماسی  به

شاه را در کنار  فردوسی بود، فتحعلی ۀشاهنامکه تقلیدی آشکار از  نامه شهنشاهخود 
برای بیان  شاهنامه). انتخاب سبک حماسی 115پادشاهان اساطیری ایران نشاند (همو، 

صبا، در واقع تأکید بر پیوستگی نهاد سلطنت ایرانی بود  جایگاه شاه قاجار از سوی
(Amanat, 306).  بدین ترتیب، تجدید حیات هویت ایرانی و افتخارات دیرین

پرستی تبدیل کرد  وطن و جغرافیای آن را به مهمترین موضوع میهن ۀزمین، مقول  ایران
ز ذکر نسب ایل قاجار، ، پیش اتاریخ ذوالقرنین). خاوری در بخش اول 21ثابت،  (کاشانی

را منطبق بر » کیفیت و کمیت مملکت ایران«نگاری این عصر،  برای نخستین بار در تاریخ
  جغرافیای سیاسی ایرانشهر عصر ساسانی ثبت کرده است:

طول این مملکت موافق حد و ستور قدیم، از کوه قفقاز که آخر حد گرجستان و «
د خاک کرمان متصل به دریای هندوستان داغستان، قرین به خاک روس است تا آخر ح

باشد. مسافت این طول به خط مستقیم، سیصد و سی فرسنگ است و عرض این  می
بغداد به خط مستقیم دویست و سیزده  ۀدجل ۀمملکت از ساحل رود جیحون تا کنار

فرسخ. بعدش از خط استوا طوالً از کنار دریای هند تا کوه قفقاز، بیست و پنج درجه و 
قیقه تا چهل و دو درجه است و عرضاً از دجله بغداد تا رود جیحون، سی و سه سی د

). 1/13شیرازی،  (خاوری» درجه و بیست دقیقه تا سی و نه درجه و سی دقیقه است.
خاوری در ادامه این بخش، گزارش مختصری از وضع جغرافیای طبیعی و انسانی شانزده 

کرده است.. نکته مهم در این گزارش تاریخی،  ایالت ایران بزرگ و شهرهای مهم آن ارائه
آگاهی نسبت به تداوم تاریخی ایران از عهد باستان تا روزگار نویسنده است؛ وی با توجه 

  نویسد: به حافظه جمعی تاریخی ایرانیان می
از ظهور سلطنت، به اعتقاد جمهور ملل، [پادشاهی] اول از ایران بوده و موافق «
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ه سالطین عجم، کیومرث است که از آن هنگام تا حال شش تواریخ فرس، اول سلسل
شود ... کیخسروِ عجم تسلطی به هم رسانید و والیات و محاالت اکثری از  هزار سال می

مشهد «عالم را متصرف گردید و بر مسند کل جلوس نمود. عمارت سنگی که نزدیک به 
ه کیخسرو است ... است، دخم» مشهد مرغاب«در فارس واقع و مشهور به » النبی ام

خالصه مملکتی به این طول و عرض، که عرض شد، قبل از ظهور اسالم کالً در تصرف 
» اغلبی از پادشاهان عجم بوده و خسرو پرویز ممالک شام و حلب را نیز بر او افزوده است.

). در ادامه روایت خاوری از تداوم تاریخی ایران، با ظهور اسالم و تسلط 18- 1/17(همو، 
مملکت به دست «نویسد:  رود، وی می پیوستگی تاریخی ایران از بین می» ب بر عجمعر«

[ای]  توشه بیگانه افتاد، از اطراف به مرور رخنه در مملکت شد و هر گوشه به دست بی
به ضرب شمشیر و تدبیر شاه » کل حدود معروضه«اما در عهد سالطین صفوی » افتاد.

حدود » استیالی افاغنه«بازپس گرفته شد. با » گاناز تصرف بیگان«طهماسب و شاه عباس 
تاریخی ایران بار دیگر آشفته شد، اما اقدامات متهورانه نادرشاه دگربار این حدود را احیا 
کرد؛ در عصر زندیه دوباره این حدود از دست رفت، تا اینکه در زمان قاجارها با وجود 

یی داشتند، باز کارهای ملوکانه در سالطین روم و روس و افغان و اوزبک استیال«این که 
  )1/18(همو، » حدود ایران شد.

روایت باال حاکی از پیوستگی تاریخی و فرهنگی ایران است و در این روایت سرزمین 
ممالک «، »ممالک ایران«، »مملکت ایران«، »مملکت فسیح المساحت ایران«با عناوین 

کشور «، »ایران«، »ایران زمین» «م ایرانبو«، »حدود ایران«، »خاک ایران» «محروسه ایران
، 51، 47، 35، 19، 16، 14،13/ 1: همو، ـ (برای چند نمونه از موارد متعدد نک» ایران

) 1036، 2/932؛ همو، 396، 377، 293، 252، 239، 193، 190، 142، 104، 71
لیستی عصر نگاری ناسیونا خوانده شده است. این تلقی و تصور از ایران پیش از آغاز تاریخ

و میرزا  نامه خسروانالدین میرزا در  ناصری که عمدتاً از سوی روشنفکرانی مانند جالل
نوشته شد، به وجود آمد. بدین ترتیب، با بازگشت به  سکندری ۀآیینآقاخان کرمانی در 

مضامین حماسی و تاریخ اساطیری ایران، نهاد کهن سلطنت در ایران بازیابی شد. 
شاه آداب و رسوم درباری ایران تجدید و مقام سلطنت به  فتحعلیدرنتیجه، در عصر 

شاه این شیوه پرجالل  ترین رکن ساختار سیاسی ایران تثبیت شد، ناصرالدین عنوان مهم
 ).  121-120شکوه را در دوران سلطنت خود انتخاب و تقویت کرد (امانت، 

نوشته نادرمیرزا  تبریز ۀتاریخ و جغرافی دارالسلطننگاری محلی کتاب  در حوزه تاریخ
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نگاری محلی عصر ناصری است که  ای شاخص از تأثیر سبک نثر خراسانی در تاریخ نمونه
، نویسنده به تقلید از بیهقی در دیباچه نام 1نوشته شده است تاریخ بیهقیبه تقلید از 

ای به تقلید از قصیده  نگاشته و در ادامه، قصیده» دیبای خسروانی«کتاب خود را 
  ).20، 19- 17رودکی سروده است (نادر میرزا، » سرت جوانیح«

  
  . تحوالت علمی جدید2

میرزا، و گردآمدن  ها و در پی آن اقدامات تجددگرایانه عباس ایرانیان از روس  شکست
مقام فراهانی در حلقه تبریز  ابوالقاسم قائم  مقام، میرزا بزرگ قائم  دیوانیانی چون میرزا
اندیشان  ها، سرآغاز آشنایی ایرانیان با علوم جدید بود. نو کستبرای پاسخ به علت ش

آوری جدید،  گمان آنها با اخذ دانش و فن ایرانی از ترویج علوم جدید حمایت کردند. به
کشی،  هایی چون جغرافیا، نقشه رو، دانش شد. از این شکوه گذشته ایران دوباره تجدید می

های  ). در نتیجه هیأت21ثابت،  یافت (کاشانیشناسی و نجوم محبوبیت بیشتری  باستان
برداری، برای تقویت  نظامی اروپایی متشکل از افسران نظامی، مهندسان جغرافیا و نقشه

ارتش ایران به خدمت گرفته شدند. توجه به اخذ علوم و فنون جدید از اروپا در قالب 
رانی برای تعلیم های بزرگ نظامی و همچنین اعزام محصالن ای دعوت دربار از هیأت

شاه ادامه یافت  شاه و در زمان محمدشاه و ناصرالدین علوم جدید به اروپا، پس از فتحعلی
ق 1267های جدید از جمله جغرافیا گردید. در  و موجب آشنایی ایرانیان با علوم و دانش

ی رافائیل فلوغون، نخستین کتاب جغرافیای جدید در ایران، در تبریز به جهان نماکتاب 
چاپ رسید و نویسندۀ آن در بیان اقلیم آسیا حدود هفتاد صفحه از کتاب را به شرح 

را در کلیات  جام جمجغرافیای ایران اختصاص داد. فرهاد میرزا معتمدالدوله کتاب 
باب  148ق چاپ کرد که از مجموع 1272جغرافیا و جغرافیای کشورهای جهان در 
). تأسیس 32- 31زاده،  صاص یافته بود (خدریکتاب، دو باب آن به جغرافیای ایران اخت

برداری نوین را آموخته بودند،  دارالفنون و تربیت محصالن جدید که جغرافیا و نقشه

                                                                                                                                        
، »بیهقی در دیبای خسروانی دارالسّلطنۀ تبریز«چترودی،  دخت پورخالقی : مهـ تر، نک اهی بیش. برای آگ1

به خواستاری و اشراف محمـود فتـوحی رودمعجنـی،    دیهیم هفتاد: مهرنامه دکتر محمدجعفر یاحقی، 
  ؛ 368-337، ص 1397سلمان ساکت و اصغر ارشاد سرابی، تهران: سخن، 

Christoph Werner, “The Amazon, the Sources of the Nile, and Tabriz: Nadir Mirza’s Tarikh 
va jughrafi-yi dar al-saltana-yi  Tabriz and the Local Historiography of Tabriz and 
Azerbaijan”, Iranian Studies, Vol. 33, No. 1-2, Winter/Spring 2000, p. 173-174. 
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برداری از ایاالت مختلف  سبب پیشرفت دانش جغرافیا و تعیین دقیق حدود ایران و نقشه
در بالد ایران عرض و طول ترین این کتابها،  آن در عصر ناصری گردید؛ یکی از مهم

موقعیت جغرافیایی شهرها و روستاهای ایران بود (کرمانی، نسخۀ خطی). اعتمادالسلطنه 
ای الفبایی از جغرافیای ایران شامل شهرها و روستاها است،  را که مجموعه البلدان مرآت

را منتشر کرد  اصول علم جغرافیاالملک کتاب  ق عبدالغفار نجم1298نوشت و در 
را به تقلید  گنج دانشق نیز محمدتقی خان حکیم، کتاب 1305). در 34(خدری زاده، 

معرفی بالد معظم ایران ... و توصیف مکان و جا و آب و هوا و بانی «در  البلدان مرآتاز 
  ).6- 5در تهران چاپ کرد (حکیم، » هر بنا

نگاری محلی در عصر ناصری از طریق آشنایی با دانش  بدین ترتیب، با تحول تاریخ
های محلی، نویسندگان این آثار از سنت  های تفکر جدید در نگارش تاریخ وین و شیوهن

ها و نوشتارهای  ها، تذکره نامه نگاری محلی ایران که غالباً براساس سبک وقایع دیرینه تاریخ
ای در  ادبی بود، فاصله گرفتند. جریان دانش غربی نه تنها مانع گنجاندن مطالب اسطوره

نوین سازماندهی اطالعات شد که  ۀ، بلکه سبب شد، موضوعات نو و شیونگاری شد محلی
تاریخ و جغرافی  .(Werner, 165) تا آن زمان نادیده گرفته شده بود، مورد توجه قرار گیرد

هایی از این تحول در شیوه  نمونهنصف جهان فی تعریف االصفهان ، 1تبریز ۀدارالسلطن
نگاری محلی این عصر هستند. همچنین در  ر تاریخگردآوری و نقد منابع تاریخی پیشین د

نگاری محلی، نوع  بسیاری از آثار این عصر، نویسندگان با گذر از مرزهای سنت تاریخ
نگاری نوشتند که به شیوه غالب  ها و خاطرات را با تکیه بر محلی جدیدی از سفرنامه

تألیف  الشمس طلعمآثاری مانند . (Werner, 166) نگاری عصر ناصری تبدیل شد محلی
تألیف میرزا عبدالحسین فرمانفرما،  نامه کرمان و بلوچستان مسافرتاعتمادالسلطنه و 

  نگاری هستند. ادبی محلی ۀگون های شاخص این نمونه
  

  . مرکزیت و اقتدار3
و مرز و بوم آن » ممالک محروسه ایران« در نظم سیاسی کهن ایران زمین، حراست از

صفویه برای اشاره به حدود و ثغور ایران  ۀاصطالحی که از دور دیرینه شاه بود؛ ۀوظیف
خان  ). آقامحمد52ساسانی مرسوم شد (امانت،  ۀزمین، منطبق بر مرزهای ایرانشهر دور

                                                                                                                                        
ــاره ب  .1 ــرای تحلیلــی جــامع درب ــاریخب ــ یــنش و روش ت ــادرمیرزا، نک ؛ .Werner, 165-184: ـ نگــاری ن

  .319-308قیداری،  قدیمی
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گذار سلسله قاجاریه در صدد رساندن مرزهای ایران به زمان صفویه بود و در  قاجار، بنیان
زمان جانشینان وی نه تنها این سیاست دنبال ، اما در 1این راه جان خود را از دست داد

هرچند، از آنجا که سرزمین  هایی از این سرزمین از ایران جدا شد. نشد، بلکه قسمت
شد، شاهان قاجار برای  یکی از نمادهای قدرت و شکوه نهاد کهن سلطنت محسوب می

ا شده بود رقابت با نیاکان خود کوشیدند تا سلطه خود را بر مناطقی که از ایران جد
این ادعا نسبت به حدود و ثغور جغرافیای سیاسی ). 20ثابت،  گسترش دهند (کاشانی

 توان مالحظه کرد.  شاه به هرات می ایران را در مسئله لشکرکشی محمدشاه و ناصرالدین
شد؛ از غرب، دولت عثمانی  در عصر ناصری، مرزهای ایران از چهار جهت تهدید می

کردستان و خوزستان منازعه داشت. در شرق، خانات آسیای  بر سر طوایف کرد و عرب
مرکزی، هرات و قندهار و در جنوب شرقی، بلوچستان دیگر تحت تسلط قاجارها نبود؛ 

ها به روستاها و شهرهای مجاور سرحدات به اعتبار  ها و گاه بلوچ ها، افغان هجوم ترکمن
و جنوبی ایران متفاوت بود.  زد. اما وضع همسایگان مرزهای شمالی قاجارها لطمه می

ها در قفقاز سبب جدایی ایاالت قفقاز شد و رود ارس به مرز شمال  طلبی روس توسعه
ها خانات آسیای مرکزی را ضمیمه  غربی ایران و روسیه تبدیل شد. کمی بعد روس

قلمرو خود کردند. انگلستان در سرحدات جنوب و جنوب شرقی دست باال را داشت و در 
). این 56-52ه نوزدهم افغانستان تحت قیمومیت انگلستان پدید آمد (امانت، پایان سد
ها با همسایگان، سرآغاز فرآیند تعیین مرزهای ایران کنونی شد. تحدید جدید  درگیری

مرزها، تصویر جدیدی از ممالک محروسه شکل داد که مرزهای دقیق ایران را شامل 
رح مباحث ناسیونالیسم ایرانی شد های مرزی سبب ط گونه درگیری شد. بدین می

). به رغم این که، پادشاهان قاجار دیگر قادر به تسخیر 21-20 ثابت، (کاشانی
های از دست رفته نبودند، اندیشه حفاظت از مرزها، ایرانیان را در لزوم کسب  سرزمین

 ).21قلمرو و سرزمین خود به اتفاق نظر رساند (همو،  ۀدانش بیشتر دربار
همزمان با لشکرکشی محمد شاه به هرات جهت استقرار مجدد حاکمیت ق 1253در 

بینی واکنش انگلستان، محمدابراهیم کازرونی  ایران بر این منطقه، وی احتماالً برای پیش
بنادر و جزایر بحرالعجم «را جهت بررسی و مطالعه اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی 

                                                                                                                                        
قاجار و تجدید قلمروی ارضی دیرینۀ  گرایی آقامحمدخان برای اطالع بیشتر دربارۀ مبانی اندیشۀ ایران .1

، تهـران:  انتاریخ ایران در دورۀ قاجاریـه: عصـر آقامحمـدخ   نژاد،  : غالمحسین زرگریـ ایران زمین، نک
  .239-227، 1395سمت، 
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). حاصل این مأموریت 21م کرد (کازرونی، به این منطقه اعزا» و خلیج دریای فارس
نگارش نخستین کتاب درباره بنادر و جزایر خلیج فارس در عصر قاجار بود که در آن 

درباره جغرافیای طبیعی و انسانی این منطقه، به » نگاری حقایق«نویسنده عالوه بر 
در  های استعماری انگلستان در خلیج فارس، تسخیر جزیره خارک و اغتشاش سیاست

ق رضاقلی 1268امیرکبیر در  ).136-133بنادر خلیج فارس اشاره کرده است (کازرونی، 
خان هدایت را جهت سامان دادن به اوضاع مرزهای شمال شرقی و آزادی اسیران ایرانی 

مأمور «به سفارت خیوه فرستاد، در فرمان امیر به سفیر ایران تأکید شده بود که وی 
مأموریت الی معاودت ... مفصالً نوشته با شرح و بسط تمام از  است که روزنامجات از روز

وقایع اتفاقیه و اسامی منازل و تعیین فراسخ و اسامی ایالت و سرکردگان و ریش 
(هدایت، پیشگفتار مصحح، بیست و دو)؛ » سفیدان آنها را کامالً نوشته با خود بیاورد

در آن نویسنده جغرافیای است که  خوارزم ۀنام سفارتحاصل این مأموریت کتاب 
ق 1273طبیعی و انسانی خراسان بزرگ و خوارزم را ثبت کرده است. اعتضادالسلطنه در 

السلطنه شهر هرات را فتح کرده بود و دربار ناصری درگیر  درست زمانی که حسام
تاریخ وقایع و سوانح های سیاسی با انگلستان بر سر مسئله هرات بود، کتاب  کشمکش

را با تکیه بر قلمروی تاریخی ایران زمین نگاشت تا حقانیت ارضی ایران را  بر افغانستان 
به یمن بخت مسعود و «این منطقه ثابت کند. وی درباره هدف از نگارش کتاب نوشت: 

نیروی همت بلند و مساعدت اقبال بی زوال شاهنشاه عالم پناه ... ملک هرات و سایر 
دولت ایران بود و قریب  ۀپیشدادیان جزء و ضمیم ممالک افغانستان که از بدو پادشاهی

این ملک بدر رفته و دیگران به تغلب گرفته بودند مفتوح  ۀسه قرن همی رفت که از حوز
 ۀآن مملکت را به رشت ۀگشته ... این بنده را بخاطر فاتر رسید که برخی از سوانح عظیم

بگذارد و لهذا به نگاشتن این  تحریر درآورد و عبره الولی االبصار به یادگار در روزگار
  )24(اعتضادالسلطنه، » رساله پرداخت.

در داخل مرزها، حکومت مرکزی تنها بر قسمتی از ممالک محروسه کنترل داشت، 
های پیرامونی دربار از جمله ایالت و نافرمانی سران آن، شاهزادگان قاجاری که  قدرت

شاه در راه  ترین چالش ناصرالدین مهم های محلی، حکمرانان ایاالت بودند و نفوذ خاندان
شاه درصدد ایجاد سلطنتی مقتدر بود که در  تأسیس حکومتی مقتدر بود، اما ناصرالدین

های جدید اجتماعی و اقتصادی  آن تمرکز قدرت در سراسر ایران برقرار شود. سیاست
زگیری های وضع مالیات و سربا شاه در زمینه ارتباط والیات با حکومت مرکزی، شیوه
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های جغرافیایی، اقتصادی و مردم شناسی والیات مختلف داشت  نیاز به آگاهی از ویژگی
قیداری،  های محلی گردید (قدیمی که این مسئله خود مشوق و محرک نگارش تاریخ

). بدین شکل سیاست تمرکزگرایی، در عصر ناصری تبدیل به گفتمان مسلط 305
  نگاری محلی گردید. تاریخ
 

  گرایی نگاری محلی با رویکرد ایران ختدوین تاری
  نگاری محلی . امیرکبیر و تاریخ1

ق) به منظور بهبود 1268- 1264خان امیرکبیر در دوران کوتاه صدارتش ( میرزا تقی
اوضاع پریشان دولت، اصالحات همه جانبه سیاسی، اجتماعی و مالی انجام داد. در حوزه 

ات بود، زیرا حکام والیات و خوانین محلی از اصالح نظام مالی، امیر درصدد افزایش عاید
شد  ها به طور کامل وصول نمی کردند و مالیات استفاده می ضعف دولت مرکزی سوء

ها  بخشیدن به مالیات ) بنابراین برای نظم280- 279، 276، امیرکبیر و ایران(آدمیت، 
در موضوع اصالح نظامی  ۀنیاز به تقویم مجدد اراضی والیات بود، همچنین در حوز

سربازگیری نیاز به برآورد دقیقی از جمعیت شهرها، روستاها و ایالت ایران بود تا بر 
  اساس جمعیت یک منطقه میزان سربازان مشخص شود.

شناسی  هایی چون جغرافیا، نقشه کشی و معدن اندازی رشته تأسیس دارالفنون و راه
نگاری ایران شدند.  و نقشههای محلی  سبب تربیت افرادی شد که  مصدر نگارش تاریخ

 ۀامیر با تأسیس دارالفنون و دستگاه مترجمان دولتی که بعدها سرمشقی برای ادار
هایی در زمینه  دارالطباعه شد، به انتشار کتاب رونق بیشتری داد و بانی ترجمه کتاب

در جغرافیای تاریخی ترجمه و  نمای جدید جهانتاریخ و جغرافیا شد. برای نمونه، کتاب 
چاپ شد. وی همچنین طرحی را برای کشیدن نقشه تمام ایاالت ایران به اجرا گذاشت 
و بدین منظور شخصی به نام میرزا حسن را برای تهیه نقشه اصفهان به آن شهر فرستاد 

). پس از تهیه نقشه آن را پسندید و به شاه نوشت: 382- 378، امیرکبیر و ایران(آدمیت، 
، 1) آگوست کرشیش382(همو، » مینطور کشید و نگاه داشت.کم کم باید کل ایران را ه«

کشی جدید در ایران، نخستین  معلم تعلیمات نظامی دارالفنون و نخستین معلم نقشه
  ). 531آن را تهیه کرد (عالئی،  ۀنقشه رسمی تهران و حوم

در دوران صدارت امیر برای نخستین بار طرحی برای بررسی و مطالعه اوضاع 

                                                                                                                                        
1. August Krziz 
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قتصادی ایاالت، شهرها، بلوک و روستاهای ایران ریخته شد و مقرر گردید اجتماعی و ا
). اطالع 54کرمانی،  هایی در این زمینه تهیه کنند (منشی نظران این مناطق کتاب صاحب

چندانی از سرانجام این طرح در دست نداریم، احتماالً پس از برکناری امیر مانند دیگر 
ها در تاریخ و جغرافیای  شد، اما یکی از این کتاب اقدامات وی به دست فراموشی سپرده

نویسنده این کتاب در ذیل معرفی اشراف محله بازار عزیز  کرمان، امروز در دست است.
). 101معرفی کرده است (همو، » خواجه محمد امین منشی«کرمان، خود را 

را حاصل پور، مصحح کتاب، در پیشگفتار، این اثر  پاریزی در مقدمه و نیک باستانی
هایی در زمینه تاریخ و جغرافیای  دستورالعمل اعتمادالسلطنه برای نگارش کتاب

ق 1267) اما با توجه به تاریخ نگارش 43، 39، 36، 20دانند (همو،  شهرهای ایران می
)، به طور قطع باید گفت این کتاب 248که نویسنده بدان اشاره کرده است (همو، 

ه ندارد، زیرا در زمان نگارش کتاب، اعتمادالسلطنه کودکی ارتباطی با طرح اعتمادالسلطن
هشت ساله بوده است. نویسنده این جستار بر آن است این کتاب که اولین تاریخ محلی 

قاجار است را باید حاصل اصالحات امیرکبیر دانست. زمان نگارش کتاب  ۀکرمان در دور
ه کرده است، طرحی در دربار مصادف با صدارت امیرکبیر است و چنانکه نویسنده اشار
  ها نوشته شود:  ریخته شده بود تا درباره تمام ایاالت ایران این گونه کتاب

دان و رای بیضا ضیای ترجمان اعلی حضرت خدیو زمین و زمان   ضمیر منیر غیب«
شاه] ... بر آن تعلق یافته ... که وضع ابنیه و عمارات و آثار بقاع و بیوتات و  [ناصرالدین

ب و آباد و بنا و بنیاد هر شهر و بالد از ممالک محروسه سلطانی مشهود سده سنیه و خرا
معروض عتبه علیه شود؛ لهذا نگارش و ترقیم اوضاع بلده و بلوک کرمان و عدد دکاکین 

اهتمام بنده  ۀو مساجد و حمامات و بناهای قدیم و جدید که درین واقع است، به عهد
  ) 54(همو، ص » درگاه گردید.

  
  نگاری محلی در عصر سپهساالر . تاریخ2

ق) در دوران ده ساله صدارت و وزارتش، که به 1298-1243خان قزوینی ( میرزا حسین
امیرکبیر، دست به  عصر سپهساالر شهرت یافته است، پس از فترت تاریخی بیست ساله

را » نملت و وط«ای اصالحات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زد. سپهساالر مفاهیم  سلسله
های خود به کار برده است  در معنای جدید، بیش از هر نواندیشی در این عصر در نوشته

ق به میرزا سعیدخان 1286). وی در 130، اندیشه ترقی و حکومت قانون(آدمیت، 
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داری را فهمیده بودیم و ادای  خودمان معنی وطن ۀاگر هر یک از ما به قدر حص«نوشت: 
(به نقل از » حاال وضع دولت و ملت ما رنگ دیگری داشت. ـ تکلیف از خود نموده بودیم

را منتشر کرد و » وطن«) وی برای گسترش این مفهوم و ترویج آن روزنامه 161همو، 
  ) 161توضیح مفهوم جدید وطن در نخستین سرمقاله روزنامه منتشر شد. (همو، 

خستین هایش در همان سال نخست صدراعظمی، ن سپهساالر برای تحقق اندیشه
طرح رسمی قانون اساسی را تهیه کرد که در یکی از مواد آن که مرتبط با این تحقیق 

مملکت ایران به والیتها تقسیم شده، و «است، تقسیمات جدید کشوری را پیشنهاد داد: 
(به نقل از » هر والیت به چند ایالت، و هر ایالت به چند ناحیه، و هر ناحیه به چند بلوک.

) همچنین قانون مجلس تنظیمات را در 199، ترقی و حکومت قانون اندیشهآدمیت، 
شرح وظایف حکام، از جمله تقسیم میزان مالیات، سربازگیری و سرشماری جمعیت 

بینی شد که کدخدای هر  ای پیش تنظیم کرد. برای آمارگیری جمعیت مملکت کتابچه
ها  طرز احصاء خانواده«در  ) و دستورالعملی221-220کرد (همو، را تهیه می ده سالیانه آن

). 326برای مأموران دولتی صادر شد (به نقل از پاکدامن، » و نفوس قراء و شهرستانها
آوری اطالعات  ترتیب پس از دو دهه وقفه، مقدمات طرحی که امیرکبیر برای جمع بدین

 تاریخی و جغرافیایی ایاالت ریخته بود از سوی سپهساالر دنبال شد. این کوشش در سه
های محلی و در برخی آثار توأم با هم  و تاریخ 2برداری ، نقشه1حوزه آمارگیری نفوس

که کتابش را در پیرامون تاریخ و جغرافیای خراسان السیاحه  اشراقانجام شد. مؤلف 
  نویسد: نگاشته است، در این باره می

                                                                                                                                        
نفوس ارض اقـدس یـا مـردم مشـهد     العابدین بن شکرهللا قاجار قوانلو،  زین :ـ تر، نک برای آگاهی بیش. 1

سیروس سعدوندیان و منصوره اتحادیه، ؛ 1382، تصحیح و توضیح مهدی سیدی. مشهد: مهبان، قدیم
شناسـی   درآمدی بـر جمعیـت  سیروس سعدوندیان، ؛ 1368ریخ ایران، ، تهران: تاآمار دارالخالفۀ تهران

عدد ابنیـه، شـمار   ؛ همان، 1379، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تاریخی ایران در عصر قاجار
؛ 1380، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خورشیدی 1231-1311نفوس از دارالخالفه تا تهران 

، شـمارۀ  فرهنگ ایران زمین، »الدوله و تشخیص نفوس دارالخالفه نجم  بدالغفارمیرزا ع«ناصر پاکدامن، 
  .395-324، ص 1353، 20

مجیـد و   فریـدی  فاطمـه  هـای جغرافیـایی جدیـد در عصـر ناصـری نـک:       برای معرفی نخستین نقشه. 2
د سـال  هشـتا ، »نگاری (کارتوگرافی) جدید (معاصر) در ایـران  تاریخ نقشه و نقشه«امیرهوشنگ انوری، 

، بـه اهتمـام محمدرضـا سـحاب، جلـد دوم،      ): یادنامۀ استاد عباس سحاب1395-1315کارتوگرافی (
  .250-229، ص 1396تهران: مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، 
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صدر اعظم کل  سعادتم سازگار آمد که در هنگام صدارت ذات خجسته صفات«
زاد  خان حسین... جناب مستطاب ستوده انتساب الحاج میرزاک محروسه ایرانممال

... الزم آورد که نگارش جداگانه جهت هر ایالتی از دوازده ایالت ایران گفته آید، اقتداره
  ) 27(خراسانی، » نگار بود پرداخت. الراس نامه لهذا ابتدا بخراسان که مسقط

های پایانی  جغرافیای جامع از کشور تا سالعالقه سپهساالر و همکاری برای تهیه 
را در  جغرافیای رودبار قصرانرضا تبریزی کتابچه   عمر وی ادامه داشته است، میرزا

 نیشابور ۀکتابچ). همچنین نویسنده 53- 44ق به سپهساالر تقدیم کرد (کریمیان، 1293
تلگرافی حکم «و » حسب االمر اقدس شهریاری«ق سبب تالیف کتاب را: 1296تألیف 

ودی، » جناب مستطاب اجلّ اکرم سپهساالر اعظم ). در نگارش 28بیان کرده است (درّ
تاریخ های محلی عصر سپهساالر دو چهره شاخص فرهنگی این عصر نقش داشتند که 

  به معرفی آنان می پردازیم. 
  

  نگاری محلی و تاریخ 1مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا
یکی از اعضای برجسته » درویش فانی«به  ق) ملقب1307-1230مانکجی لیمجی (

بود که جهت بررسی و » انجمن اکابر پارسیان«جامعه پارسیان هند و نخستین مأمور 
سامان دادن اوضاع اجتماعی، سیاسی و فکری زرتشتیان ایران در عصر ناصری به ایران 

-425(بویس،  ق در ایران اقامت داشت1307- 1271اعزام شد و تقریباً مدت چهل سال 
). مانکجی که عالقه بسیاری برای سفر به ایران داشت با Zia-Ebrahimi, 377  ؛426

تشویق سپهساالر که در آن زمان کارپرداز هند بود و با توجه به روابط نزدیک انجمن 
هایی راهی  نامه زرتشتیان با کارگزاران دولت انگلیس با هماهنگی آنها، با دریافت سفارش

ترین اقدامات وی دریافت  ). مهم623-622؛ شهمردان: 427- 425ایران شد (اشیدری، 
ق از ناصرالدین شاه، نوسازی ابنیه دینی و آموزش 1299فرمان الغای پرداخت جزیه در 

؛ نائبیان، علیپور سیالب، 431- 427: بویس، ـ و سازماندهی زرتشتیان ایران است (نک
ایران نبود. وی تأثیر عمیقی بر  )، اما اقدامات وی محدود به جامعه زرتشتیان136-151

جریان نواندیش متأثر از فرهنگ غرب برجای گذاشت که چند و چون آن هنوز به 
روشنی مورد بررسی انتقادی قرار نگرفته است. اقدامات مانکجی در ایران را می توان در 
سه حوزه، اصالحات اجتماعی برای زرتشتیان ایران، مشارکت وی با روشنفکران برجسته 

                                                                                                                                        
1. Manekji Limji Hushang Hataria 
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این عصر برای بازسازی هویت ملی ایرانی از طریق افزایش آگاهی نسبت به تاریخ باستان 
ایران و نقش مهم وی در شکل گیری تصور پارسیان هند نسبت به ایران تحلیل کرد 

(Sheffield, 32). 
شود. وی  مانکجی یکی از بانیان اصلی ناسیونالیسم رومانتیک در ایران محسوب می

باط نزدیکی داشت، با تأثیر بر رجال سیاسی و نواندیشان و نیز گروهی از که با دربار ارت
نویسی در بین   گرایی و سره اهل علم و ادب با نشر و اشاعه تاریخ اساطیری ایران، باستان

های  الدین میرزا قاجار، میرزا فتحعلی آخوندزاده، پایه روشنفکران آن دوره، از جمله جالل
گرایانه از  ا در بین روشنفکران ایران بنا نهاد. خوانش باستانناسیونالیسم رومانتیک ر

توان در آثار متعددی که به سفارش و حمایت مانکجی تألیف گردید  تاریخ ایران را می
پادشاهان ایرانی  ۀنژادنامخان هدایت به درخواست مانکجی کتاب  مالحظه کرد. رضا قلی

. (Amanat, 327; Zia-Ebrahimi, 383-384)ق نوشت 1274را به فارسی سره در  نژاد
را در تاریخ اساطیری ایران از آغاز تا پایان  داستان باستانق کتاب 1276مانکجی در 

ساسانیان، برای تعلیم دانش آموزان مدارس زرتشتی یزد و کرمان به کوشش هرمزدیار 
د از آن را به تقلی نامه خسروان) که احتماالً خسرو میرزا، 26- 25منتشر کرد (دالوند، 

نامه جلد اول  ۀنوشته مانکجی را ضمیم تاریخ پارسیاننگاشت؛ چنانچه خسرو میرزا، 
ق مانکجی کتاب 1293. در (Sheffield, 32; Zia-Ebrahimi, 383)کرد  خسروان

مشتمل بر اندرزنامه و حکمت ایران باستان را به نام ناصرالدین شاه منتشر جاویدان خرد 
را که درباره حکمت ایران  آئین هوشنگوی همچنین کتاب  (Zia-Ebrahimi, 386)کرد 

باستان و شامل چهار رساله از دوره ساسانی است، با دو مقدمه و یک خاتمه و حواشی 
ق در تهران چاپ کرد (لیمجی هوشنگ هاتریای یزدانی، پیشگفتار، هشت). در 1296در 

را در استیالی اعراب  تاریخ تباهی فارسیانهمین سال یکی از شاگردان مانکجی رساله 
تاریخ ) و میرزا اسماعیل تویسکرانی با تشویق وی کتاب 49بر سلطنت پارسیان (دالوند، 

را که روایتی تاریخی و اساطیری از تاریخ ایران باستان است نگاشت و مانکجی  فرازستان
) در Sheffield, 32؛ 71ای بر آن، کتاب را چاپ کرد (حسین طالیی،  با نگارش مقدمه

درباره صرف و نحو  میزان پارسیزمینه استفاده از فارسی سره به درخواست وی کتاب 
مانکجی همچنین نشر و انتشار متون دساتیری را حمایت . (Ibid, 32)این زبان نوشته شد 

کرد؛ این رسائل نو زرتشتی در بازیابی حافظه تاریخی پیش از اسالم و تغییر معنای تمثیلی 
  . (Zia-Ebrahimi, 386) باستان نقش مهمی ایفا کردند تاریخ و فرهنگ ایران

های  ارزشمندی از کتاب ۀاش در ایران، مجموع مانکجی در دوران اقامت طوالنی
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قسمت اعظم آن از بین رفت و شماری به بمبئی  چاپی و خطی را گردآوری کرد که
های محلی که به سفارش مانکجی نگاشته  در این مجموعه تعدادی از تاریخانتقال یافت. 

های  در این که حمایت و تشویق مانکجی در نگارش تاریخ 1شده است نگهداری می شود.

                                                                                                                                        
   ی کامـا این مجموعه که به گنجینه مانکجی شهرت یافته اسـت، در کتابخانـۀ مؤسسـه شـرق شناسـ      .1

(K. R. Cama Oriental Institute)   شود. مهدی غروی این مجموعه  واقع در شهر بمبئی نگهداری می
های محلی گمنام و چاپ نشده مجموعه مانکجی بدین شرح است:  را فهرست نویسی کرده است. تاریخ

سـت (غـروی،   ق به سفارش مانکجی نگارش یافتـه ا 1275که در پایان آن آمده است در  تاریخ کرمان
ق بـه سـفارش مـانکجی    1286از مـؤلفی گمنـام کـه در     تاریخ کرمانای دیگر با عنوان  )؛ نسخه159

شـرح مبسـوطی از زنـدگی مـانکجی را      تـاریخ کرمـان  نگاشته شده و از آنجا که نویسنده در ابتـدای  
)؛ 160-159؛ غروی، 618-617رسد ارتباط نزدیکی با وی داشته است (شهمردان،  نگاشته، به نظر می

تـألیف محمـدمیرزا مهنـدس در     جغرافیای آذربایجـان ، بدون نام مؤلف و تاریخ نگارش؛ تاریخ اصفهان
ق نگارش یافته، فهرستی است از نـام  1291، رساله اول در تاریخ سیستانق؛ دو کتاب با عنوان 1287

افتـه اسـت   نگـارش ی  1294روستاها و محصوالت، حیوانات، و نفوس سیستان و رساله دوم بـه سـال   
های محلی چـاپ شـده مجموعـه مـانکجی کـه عمـدتاً        ). تاریخ155-154، 134، 148-147(غروی، 

، تـاریخ کاشـان  داننـد عبارتنـد از:    پژوهشگران، حامی نگارش این آثار را به اشتباه اعتمادالسلطنه مـی 
ای از این کتاب  ، نسخهسیراالکراد در تاریخ و جغرافیای کردستانتألیف میرزا عبدالرحیم خان ضرابی؛ 

موجود است که به اشاره مانکجی نگارش یافته اسـت   »تاریخ کردستان«در مجموعه مانکجی با عنوان 
ق از سـوی ناصـرالدین شـاه    1288، تألیف ذوالفقار کرمانی که در در جغرافیای نیمروز)؛ 158(غروی، 

چه عمل دهـات و عـدد   کتاب«برای کشیدن نقشۀ سیستان به آن منطقۀ فرستاده شد. حاصل این سفر 
همراه با نقشه سیستان اسـت  » نفوس از روز ورود به سه کوهه تا مراجعت از رودبار و بندر کمال خان

را نگاشـت،   جغرافیای نیمـروز کرمانی  1290). پس از آنکه در سال 138، جغرافیای نیمروز(کرمانی، 
ه مشوق وی برای نگارش کتـاب،  ). دربار190-139این کتابچه را به انتهای کتاب ضمیمه کرد (همو، 

دهد مانکجی در آن نقش داشته است. مصحح کتاب، که یگانه نسخه  شواهدی وجود دارد که نشان می
نویسـد   موجود از این کتاب را در کتابخانۀ کاما، یافته است، بر اساس اطالعات موجود در نسـخه، مـی  

به انجمن زردشتیان بمبئی اهدا » روبنده یزدانی مانکجی درویش خس«این کتاب توسط شخصی به نام 
ق در مجموعه مـانکجی فهرسـت شـده    1288ای از این کتاب به تاریخ  ). نسخه8-6شده است (همو، 

؛ تـألیف احمـدعلی خـان    تـاریخ کرمـان  ، جغرافیای کرمان، جغرافیای بلوچستان)؛ 136است (غروی، 
جغرافیـای  «رسـد نگـارش    مـی  نگـاران دورۀ ناصـری اسـت. بـه نظـر      وزیری، یکی از پرکارترین محلی

از سوی مانکجی به وی واگذار شده اسـت. نویسـنده    »تاریخ کرمان«و  »جغرافیای کرمان«، »بلوچستان
کنـد، امـا در    ای به درخواسـت مـانکجی بـرای ایـن کتـب نمـی       در آثار خود به صورت مستقیم اشاره

دارالخالفـه در منـزل مـانکجی     سه سال قبل از تاریخ این رسـاله در «نویسد:  می جغرافیای بلوچستان
  !های وی برای تحقیقات خود راجع به کرمان و بلوچسـتان  حضور داشته و از کتاب» صاحب زرتشتی
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محلی صرفاً عالقه شخصی به ایران بوده است یا با توجه به ارتباط نزدیک وی با 
توان به درستی  دیگری داشته است، نمی های انگلستان به عنوان تبعه این دولت، انگیزه

های نزدیکان مانکجی مطلعیم که وی به سرزمین و تاریخ  قضاوت کرد. از آثار و گفته
خطاب » ایران مینو نشان«ایران عالقه بسیاری داشته و در آثار خود این سرزمین را 

بطریق علم «کرده است، وی در مقدمه مفصلی که برای کتاب آئین هوشنگ  می
در اثبات مینو نشان بودن ایران نگاشته » رافیای قدیم ایران و جدید فرنگستانجغ
مخلوق این کشور [را] باشعور و «و » مملکت ایران [را] از کل روی زمین بهتر و برتر«

-5کشورها دانسته است (لیمجی هوشنگ هاتریای یزدانی، » ادراک تر از مخلوق دیگر
در » محض حب وطن باستانی«اشته، اقدامات خود را هایی که به دربار نگ ) و در نامه21

). 767، 765، 763معرفی کرده است (رضی، » ایران ۀخدمتی نمایان به دولت علی«جهت 
شیفتگی مانکجی به ایران باستان و کوشش برای بازیابی گذشته باستانی ایران و آثار 

هایی  ارش کتاببازمانده، از دالیل اصلی سفرهای مختلف وی در ایران و سفارش نگ
، عبدالقادر ابن رستم بابانی که اثرش را به سیراالکراددرباره این آثار است. نویسنده 

ها و بازدید مانکجی از منطقه تخت  تشویق مانکجی نگاشته و شرحی مختصر از یافته
سلیمان را نگاشته است، در بازدید مانکجی از تخت سلیمان (آتشکده آذرگشنسپ) وی 

شخصی فهیم و عاقل و در کیش و آیین خویش مقدس «. وی مانکجی را را همراهی کرد
تمام عمرش در سیاحت جهان و مخصوصاً در مملکت ایران «معرفی کرده که » و کامل
  ). 209است (بابانی، » سر شده

                                                                                                                                        
) . در مجموعـه  36، جغرافیـای بلوچسـتان  استفاده کرده است (وزیری، » پارسیان«و از جمله کتب  "

جغرافیـای  ای از  ده، نسـخه ق تحریـر شـ  1289که در سـال   جغرافیای بلوچستانای از  مانکجی نسخه
). 159، 135، 134احمـدعلی خـان موجـود اسـت (غـروی،      تاریخ کرمـان ای ناقص از  و نسخه کرمان
بن موسی خراسانی، وی پس از آنکه سپهساالر با همکاری مانکجی دستور   ، تألیف جوادالسیاحه اشراق

ق در 1289د، کتـاب را در  را صـادر کـر  » نگارش جداگانه جهـت هـر ایـالتی از دوازده ایالـت ایـران     «
). بنا بر تحقیق مصحح کتاب، تنها نسخه بازمانده که 27-26جغرافیای خراسان تألیف کرد (خراسانی، 

شـود و   ) در مجموعـه مـانکجی نگهـداری مـی    13نسخه اصلی و به قلم مؤلف تحریر شده است (همو، 
ی دریافت کرده بـود عینـاً در مـتن    نویسنده سواالتی را که از مانکج تاریخ کاشانمهمتر این که مانند 

در  »جغرافیـای خراسـان  «، نسـخه دیگـری بـا عنـوان     السـیاحه  اشراقکتاب آورده است. به جز نسخه 
مجموعه مانکجی فهرست شده است که با توجه به موضوع، محتوا و سال نگـارش، نسـخه دیگـری از    

 ).135، 132است (غروی،  السیاحه اشراق
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الدوله شیرازی در  شناسانه فرصت های باستان مانکجی همچنین حامی نخستین پژوهش
. (Amanat, 359; Sheffield, 32)ق شد 1311در  آثارعجمش کتاب فارس بود که منجر به نگار

اش از درخواست مانکجی  نامه خودنوشت همچنین در زندگی و آثار عجمالدوله در مقدمه  فرصت
 از او» مانکجی صاحب«ق  1307نوشته وی در  یاد کرده است. به آثار عجمبرای نگارش 

(فرصت  1به این مناطق سفر کند.» فارس ۀقدیم آثار« ۀدرخواست نمود برای تحقیق و تهیه نقش
  ).83- 82: دیوان فرصت؛ همو، 5- 1/2، آثار عجمشیرازی، 

با توجه به ارتباط نزدیک مانکجی با سپهساالر و همچنین شواهد موجود در 
های  ، مانکجی مشوق سپهساالر در نگارش تاریخالسیاحه اشراقو  تاریخ کاشانهای  کتاب

هایی پیرامون جغرافیای طبیعی و انسانی  ست. مانکجی پرسشنامهمحلی این عصر بوده ا
ها از طریق سپهساالر و دربار،  والیات و شهرهای ایران تهیه کرد، سپس این پرسش

جهت گردآوری اطالعات جغرافیایی و تاریخی به مرکز ایاالت مختلف فرستاده شد. 
را براساس این پرسشنامه که ساختار کتابشان  السیاحه اشراقو  تاریخ کاشانمؤلفان 

مصحح کتاب  ۀاند. در مقدم اند، سواالت مانکجی را عیناً در متن کتاب آورده تنظیم کرده
، یاداشتی از نویسنده کتاب چاپ شده است که اشاره دارد سپهساالر بنا به تاریخ کاشان

نظر به سابقۀ معرفت و محبتی که به وی داشت از اولیای دولت «درخواست مانکجی 
وی شوکت اعلیحضرت ... ناصرالدین شاه قاجار خلدهللا ملکه و سلطانه مسئلت نموده و ق

فرمان قضا جریان جهان مطاع  ۀایران ملفوف ۀبعنوان هر یک از حکام والیات محروس
مبارک مخصوصی صادر کرد که تحقیقات جغرافی و تفصیالت اوصافی تاریخی هر والیت 

ها همراه با پرسشنامه مانکجی که  یکی از این فرمان.» را کتابی تألیف نموده تقدیم دارند
الدین میرزا  برای حاکم کاشان، جالل» شش فصل و هر فصلی نه باب بود«مشتمل بر 
سؤاالت «الملک، فرستاده شد و وی عبدالرحیم کالنترضرابی را برای پاسخ به  احتشام

  .انتخاب کرد» مانکجی صاحب رئیس و دستور گروه زرتشتیان ایران
نگاری محلی، در طرحی که اعتمادالسلطنه برای  اقدامات مانکجی در زمینه تاریخ

                                                                                                                                        
ای در تفصیل این آثار نگاشت و به تهـران   یی از آثار باستانی فارس، کتابچهها فرصت ضمن تهیۀ نقشه .1

فرستاد، اما پیش از انتشار آن مانکجی درگذشت و تحقیقات فرصت در کنار میراث مانکجی مصادره و 
السلطنه مافی بـر فـارس بـا تشـویق وی،      قلی خان نظام از میان رفت. در زمان حکمرانی میرزا حسین

را درباره تاریخ و جغرافیـای فـارس نگاشـت (فرصـت      آثار عجمکار را دنبال کرد و کتاب  الدوله فرصت
  ).83-82 دیوان فرصت؛ همو، 5-1/2، ، آثار عجمشیرازی
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تهیه کرد سرمشق قرار گرفت، اعتمادالسلطنه نام این کتاب را از یکی از البلدان  مرآت
اقتباس  القاشان (تاریخ کاشان) مرآهنگاری تحت حمایت مانکجی یعنی  آثار مهم محلی

چنین شیوۀ تهیه پرسشنامه و ارسال آن به ایاالت ؛ وی هم) ,Gustafson(803کرد 
  1مختلف برای گردآوری اطالعات را از مانکجی اقتباس کرد.

  
  البلدان ناصری خان اعتمادالسلطنه و طرح مرآت محمدحسن

ها کتاب  ق)، مورخ و جغرافیدان عصر ناصری، با نگارش ده1313- 1259اعتمادالسلطنه (
همی در تحوالت فرهنگی این عصر ایفا کرد. در و سرپرستی نهادهای فرهنگی سهم م

مؤلفین و «، »دارالترجمه مبارکه دولتی«ق اعتمادالسلطنه متصدی ادارات 1298سالنامه 
جات  روزنامه ۀدارالطباعه دولتی و ادار«و » اجزاء مجلس تألیف نامۀ دانشوران ناصری

، نتظم ناصریتاریخ ممعرفی شده است (اعتمادالسلطنه، » مبارکه ممالک محروسه
تبدیل شد » جات روزنامه ۀوزارت انطباعات و ادار«ق به 1300). اداره اخیر در 1/555

کارانه داشت، اما در  که اعتمادالسلطنه نگرش سیاسی محافظه ). با این3/2138(همو، 
عرصه علم و ادب، مترقی بود. آثار متعددی که وی نوشت یا  ترجمه کرد و همچنین 

دهنده تحول  اش به نام وی تألیف شد، نشان های تحت سرپرستی آثاری که در مؤسسه
). اعتمادالسلطنه در 9/360داود،  های نو و تجددخواهانه در این دوره است (آل اندیشه

پرداز نوعی ناسیونالیسم بود که در مرکز آن شاه و نهاد کهن  حوزۀ اندیشه سیاسی نظریه
  سلطنت ایرانی و سرزمین ایران قرار داشت. 
ای فراهم کرد که بر اساس آن  شاه بخشنامه اعتمادالسلطنه با حمایت ناصرالدین

محل  ۀدولت، حکام والیات را مکلف به گردآوری اطالعات تاریخی و جغرافیایی دربار
به حکام «الملک وزیر رسائل  کرد. این حکم از طریق میرزا علی خان امین اقامتشان می

                                                                                                                                        
های محلی ایران بـا اعتمادالسـلطنه جهـت     امانت حدس زده است که احتماالً مانکجی در تهیه تاریخ . 1

ای از این مشارکت در منابع  ، اما هیچ نشانه(Amanat, 360)است   داشته البلدان همکاری نگارش مرآت
البلدان اعتمادالسـلطنه،   ها پیش از طرح نگارش مرآت و اسناد این زمان در دست نیست. مانکجی سال

تحقیقات تاریخی خود را آغاز کرده بود و این اعتمادالسلطنه بود کـه از روش و آثـاری کـه زیـر نظـر      
رغم تأثیرپذیری اعتمادالسلطنه از مانکجی، وی در آثار خود نـامی   رفت. بهمانکجی نگاشته شد، الگو گ

مانده مانکجی مطلعیم که اعتمادالسلطنه بـا مـانکجی در    از مانکجی ذکر نکرده است، اما از اسناد باقی
ارتباط بوده است و در یک مورد سواالتی درباره تاریخ ایـران باسـتان را از وی پرسـیده اسـت (بـرای      

  ).721-719: رضی، ـ های اعتمادالسلطنه از مانکجی، نک متن پاسخِ سؤال مالحظۀ
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السلطان که در آن زمان بر نیمی از ایران  چنین ظلشد؛ هم» بالد ممالک محروسه ابالغ
اش بود »مؤکّده به حکام بالدی که جزو فرمان فرمائی ۀاحکام عدید«حکومت می کرد 

تاریخ را به دربار برسانند (اعتمادالسلطنه، » منظوره ۀکه اطالعات الزم«صادر نمود 
شده است، زیرا  ق فراهم1294). این بخشنامه احتماالً در 2/1209، منتظم ناصری
های آنها به  اند و در دیباچه تألیف شده 1297تا  1295ها در فاصله بین  بیشتر این رساله

اشاره شده » البلدان فی احواالت بالد ایران بر تألیف و تصنیف کتاب مرآت«فرمان شاه 
وزارت  ۀهای خطی کتابخان فهرست نسخه؛ افشار، 73طباطبائی،  ؛ مدرسی7است (ارباب، 

های متعددی درباره تاریخ و جغرافیای شهرها و  ). بر اساس این بخشنامه رساله8، اییدار
 ۀوالیات ایران تهیه و به وزارت انطباعات ناصری فرستاده شد. ایرج افشار دو مجموع

ها را که به ترتیب در  عظیم خطی هشت جلدی و دو جلدی از مجموع این رساله
ملی ملک  ۀاختمان میراث فرهنگی) و کتابخانوزارت دارایی (اکنون در س ۀکتابخان

 ۀفهرستوار؛ همو، 37-5شوند شناسایی و فهرست کرده است (همو،  نگهداری می
)، این مجموعه منابع اصلی و اساس تألیف جلدهای 133- 6، مجموعه ناصری

شده که اعتمادالسلطنه موفق به تکمیل آن نشد و اکنون به  را شامل می البلدان مرآت
  .  1شهرت یافته است» ناصری مجموعه«

                                                                                                                                        
، به کوشش حسین تاریخ داراالیمان قمبیگ،  ارباب، محمدتقیها به چاپ رسیده است:  اغلب این رساله. 1

شرح حال علما و ادبای «استرآبادی، محمدصالح بن محمدتقی،  ؛1353طباطبائی، قم: حکمت،  مدرسی
، به کوشـش مسـیح ذبیحـی، چـاپ سـوم،      استرآبادنامه: سه سفرنامه، وقفنامه و سرگذشت، »استرآباد

مأموریت سری با لباس مبدل: سفرنامۀ ؛ استوارت، چارلز ادوارد، 159-81، ص 1386تهران: امیرکبیر، 
، ترجمۀ علـی متـرجم،   کلنل استوارت به شمال خراسان در زمان حملۀ روسیه به خانات آسیاس میانه

اصـغر بـن ابـراهیم،     السلطان، علی امین ؛1385تصحیح علی کریمیان، تهران: علی کریمیان،  پژوهش و
، بـه اهتمـام   گرمسار در عهد ناصرالدین شاه بر اساس کتابچۀ بلـوک خـوار از بلوکـات معتبـره تهـران     

، جغرافیای اصفهان؛ تحویلدار، حسین بن محمدابراهیم، 1389رود،   حسینی، سمنان: حبله علیرضا شاه
، تصـحیح  تـذکره شوشـتر  شوشـتری، عبـدهللا،    ؛ جزایـری 1388به کوشش الهه تیرا، تهران: اختـران،  

کتابچـۀ جغرافیـای نهاونـد و    «؛ جاللوند، گودرز، 1388طراحی، اهواز: ترآوا،  وتعلیقات مهدی کدخدای
و  مجمـع االبـرار  دزفـولی، عبـدهللا،    ؛ داعـی 111-62، ص 1378، زمسـتان  2، شماره فرهنگان، »خزل
؛ دروری، حسین بن عبـدالکریم،  1370دزفولی، قم: مؤلف،  هللا نظیری ، گردآورنده حبیباالخیار تذکره

؛ روسـتایی،  1382، به کوشش رسول جعفریـان، مشـهد: بنیـاد پژوهشـهای اسـالمی،      کتابچه نیشابور
تصحیح  ،ق)1285کتابچۀ اعداد نفوس اهالی داراالیمان قم: سرشماری  عهد ناصرالدین شاه (محسن، 

  !کارخانـه،  ؛ شـیبانی 1397رهبریان، قـم: نـور مطـاف،     و بازخوانی محسن روستایی و حسین احمدی
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، در تاریخ و جغرافیای مشهد و الشمس مطلعنگاری محلی اعتمادالسلطنه چون  آثار تاریخ
جغرافیای ، در تاریخ و جغرافیای مازندران؛ التدوین فی احوال جبال شروینایالت خراسان؛ 

این دانشنامه  ، و دیگر رسایل حوزه جغرافیای تاریخی ایران برای تکمیلنور ۀقلع، طالقان
هدف از نگارش آن  الشمس مطلعچنانکه در دیباچه  1جغرافیای تاریخی ایران تدوین شدند.

  ).      6- 1/3، الشمس مطلعدانسته است (اعتمادالسلطنه،  البلدان مرآترا تکمیل 
اعتمادالسلطنه در طرح خود، جغرافیای تاریخی وسیع ایران زمین، از رود سیحون تا 

هایی درباره  نظر داشت و بدین منظور دستور نگارش و ترجمه کتاب فرات را در مد
شرح آسیای مرکزی و انتشار سیویلیزاسیون «حدود تاریخی ایران را داد. آثاری مانند 

هایی در تاریخ  ، و ترجمه رساله»جغرافیای بغداد ۀترجم«، »خوارزم«، رساله »روسی در آن
) در مجموعه 24، 19-17، موعه ناصریمج ۀفهرستوارترکمنستان و قفقاز (افشار، 

مختصر در تطبیق لغات جغرافیایی قدیم و  ۀرسال«ناصری مؤید این نظر است. وی در 
ق نگاشته و آن را برای 1311) که در 21(اعتمادالسلطنه،  »جدید ایران و مضافات

                                                                                                                                        
، »کتابچۀ احصائیه اصفهان: کتابچۀ راجع به مساجد، تکایا و دکاکین و تعداد نفوس اصفهان«منیره،  "

گزارش گنج شایگان: «، خان تقی ؛ کاشانی، میرزا1385، تاریخ دانشگاه تهران، نامه کارشناسی ارشد پایان
، 3، شـماره  دانشکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه اصـفهان   به اهتمام جمشید مظاهری، ». سفر خوزستان

شرح آسیای مرکزی و انتشار سیویلیزاسیون روسی در آن، با نقشۀ ممالک ؛ کستنکو، 206- 129، ص 1370
الدوله، به کوشش غالمحسـین   خان صنیع ، ترجمۀ ماردوس داودخانف، به اهتمام محمدحسنآسیای مرکزی

ــری ــوم انســانی،    زرگ ــات و توســعه عل ــران: مؤسســه تحقیق ــژاد، ته ــائل ؛ محــدث، میرهاشــم، 1383ن رس
، قم: کتابخانۀ آیت هللا مرعشـی،  نامه قم؛ مدرسی طباطبائی، حسین، 1391، تهران: اطالعات، اعتمادالسلطنه

، تصـحیح و تحشـیه مجیـد    ایالت کرمان در عهد ناصریجغرافیای محمدامین،  کرمانی، خواجه منشی؛ 1364
؛ 1391پاریزی، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران،      نیک پور، با مقدمۀ باستانی

، به اهتمام محمد گلبن، تهـران: اطالعـات،   السلطنه نائینی گزارش کویر: سفرنامۀ صفاءخان،  علی نائینی، میرزا
؛ 1390، مشـهد: بنیـاد پژوهشـهای اسـالمی،     جغرافیا و نفوس خراسان در عصر ناصـری ا، ؛ نقدی، رض1366
). سفرنامۀ خوزستان. به کوشش محمد دبیرسیاقی. تهران: موسسۀ مطبوعـاتی  1341الملک، عبدالغفار ( نجم

به کوشـش   ،الظفر در جغرافیا و تاریخ کردستان حدیقه ناصریه و مرآتاکبر،  نگار کردستانی، علی علمی؛ وقایع
  .1384محمدرئوف توکلی، چاپ دوم، تهران: توکلی، 

محلـی و جغرافیـای تـاریخی اعتمادالسـلطنه، نـک: قبـاد        هـای تـاریخ   تـر از رسـاله   . برای اطالع بـیش 1
بررسی شاخصه های نوین تـاریخ نگـاری محلـی در    «جامخانه و رضا شعبانی،  منصوربخت، رضا عبادی

-208، ص 12، سال ششم، شماره دوم، پیاپی، های محلی ایران تاریخپژوهشنامه ، »آثار اعتمادالسلطنه
، به کوشش میرهاشم محدث، تهران: رساله) 24رسائل (شامل محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، ؛ 185

  .1391اطالعات، 
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کتاب کرده این  ۀضمیم دُررالتیجان فی تاریخ بنی االشکانآشنایی با اسامی اماکن قدیمی کتاب 
این خدمت را با کمال زحمت به ابنای وطن خود بل «نویسد:  است، درباره هدف نگارش کتاب می

). این اظهار 15نموده است (همو، » به کل فارسی زبانان ترکستان و هندوستان و سایر بالد آسیا
اند،  دا شدهدر عنوان رساله برای اشاره به مناطقی که از ایران ج» مضافات«نظر و همچنین کلمۀ 

  حاکی از آگاهی نویسنده نسبت به جغرافیای ایران بزرگ است.
ق نگاشت. جلد 1297تا  1294را بین البلدان  مرآتاعتمادالسلطنه چهار جلد از کتاب 

اول و چهارم کتاب شامل جغرافیای تاریخی اماکن ایران است؛ در جلد اول نویسنده اماکن 
ق در 1284نوشته و به مناسبت توسعه شهر در » تهران« ۀتا کلم» ت«ایران زمین را تا حرف 

شاه را ثبت کرده است. جلد دوم و  ۀشرح سلطنت سی سال» ناصری ۀدارالخالف«ذیل عنوان 
مشتمل بر حوادث تاریخی سلسله قاجاریه است و ارتباطی با موضوع البلدان  مرآتسوم 
ده است. در جلد چهارم اماکن ایران را نامی »مآثرالسلطان«البلدان ندارد و نویسنده آن را  مرآت

  ).32- 1/31: پیشگفتار البلدان مرآتنگاشته است (همو، » جی« ۀو کلم» ج«تا حرف 
دانسته  اش  فعالیت علمی» مقصود اصلی«را البلدان  مرآتکه اعتمادالسلطنه تکمیل  با این

نرسیدن  ۀبه واسط )  طرح این دانشنامه عظیم2/1209، تاریخ منتظم ناصری(اعتمادالسلطنه، 
؛ 492، 1/18تاریخ منتظم ناصری ناتمام ماند (همو، » مُشبعه از بعضی بالد ایران ۀاطالعات وافی«

یاد کرده و گوید با وجود این که  البلدان مرآت). وی در آثار خود بارها از 1210- 2/1209همو، 
بعضی از مأمورین به « دستور نگارش و جمع آوری اطالعات به حکام ایاالت ارسال شده است اما

(همو، » اند مالحظات سخیفه هنوز برای این خدمت به دولت و به مملکت و وطن خود حاضر نشده
های پایانی عمر برای  آید که وی تا سال برمی خاطرات اعتمادالسلطنه). از 1/279: الشمس مطلع

) هر 129، 58، سلطنهروزنامۀ خاطرات اعتمادالکوشیده است (همو،  البدان مرآتگردآوری مطالب 
نگاری سبب ایجاد جنبشی در  چند این کتاب ناتمام ماند اما اقدامات اعتمادالسلطنه در عرصه محلی

های مجموعه ناصری وی در نگارش آثاری مانند  نگارش تاریخ محلی گردید. جدا از کتاب
فارسنامۀ انند نقش اصلی را ایفا کرد و آثاری م نصف جهان فی تعریف االصفهان، االخبار نزهت
  نگاری نوشته شدند.   تحت تأثیر فضای این جنبش تاریخ تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، ناصری

  
  نتیجه
های صفویه،  شکوه خود در تاریخ میانه ایران در دوره ۀنگاری در ایران پس از دور محلی

حمدشاه به دلیل نیاز افشاریه و زندیه چندان مورد توجه قرار نگرفت. در عصر قاجار از دورۀ م
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طلبی استعماری انگلستان، با نگارش کتاب  به آگاهی از مناطق سرحدی در مقابل توسعه
نویسی با رویکردی خاص که نظر به  گونه از تاریخ این تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس

شناسایی حدود جغرافیایی ایران داشت آغاز شد. این کوشش به خصوص از عصر ناصری با 
های  ایران مورد توجه دربار و برنامه ۀبه تحوالت فکری، علمی و سیاسی جامع توجه

تمرکزگرایانه نخبگان سیاسی و فرهنگی قرار گرفت. به سبب وسعت سرزمین، تنوع اقلیمی و 
قومی ایران با طرح دربار و حکام ایاالت گروهی از نویسندگان بومی مناطق مختلف برای 

غرافیای انتخاب شدند. با توجه به این که محتوای اصلی این گردآوری اطالعات تاریخی و ج
آثار جغرایای طبیعی و انسانی زادبوم نویسندگان است، این آثار اطالعات دسته اولی از 
وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مناطق پیرامونی حکومت مرکزی به دست می دهند، 

نخبگان فرهنگی،  ۀگرایان نگرش ایران اما به دلیل پیشینه تاریخی مفهوم سرزمینی ایران و
به عنوان ساختار » ممالک محروسه ایران«های محلی زادگاهشان را در ذیل  نویسندگان تاریخ
اند که  به عنوان ساکنان آن تعریف کرده» ایرانی«به عنوان وطن و » ایران«سیاسی و اداری، 

  حاکی از وجود هویت جمعی در عصر ناصری است.  
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