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چکیده
فاصلل گللرفت از تللاریخ و پرسلل

از آن یللا بلل عبللارت دیگللر معرفللت

سوژهب سوژه را م توان ویژگ برجستۀ مورخلان عصلر جدیلد دانسلت و
سرچشمۀ ای تحول را آگاه از فردیت و توج ب شأن تاریخیلت انسلان

ق مللداد کللرد .انتقللال خالص ل ای از ای ل تحللول فکللری ب ل ایللران بللرای
نخستی بار در دورۀ ناصری ذیل نهضلت ترجم صلورت گرفت و سللبب

آشنای با آثار ف سف و ع م دانشلمندان و فی سوفان اروپای شد .تحلول
تفکر و اندیش دگرگون ذهن و عق در میان نخبگان ایران

و آگاه

از فردیت باعث شد تا زمینۀ جلریان انتقادی نسللبت ب باورها و اعتقادات
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سنت که ازجم انتقاد در حوزۀ انسان گرای و تلاریخ و تلاریخنگلاری

ب وجود آید .در ای نوشتار تحول و جایگاه «م فردی» در تاریخ نگلاری
نوی ایران با شیوۀ تح یل مت و با تکی بر خلاررات عصلر قاجلار بررسل

شده است .پژوه

دربارۀ ای مسئ با ارجاع ب  42اثر خلارره نگلاری در

دورۀ قبللل و بعللد از مشللرور نشللان از تللأثیر مسللتقی «ملل ِ فللردی» در
شلکلگیلری تللاریخنگلاری نلوی ایللران در پوشل ِ خلاررهنگللاری دارد؛

همچنی م توان تحول فردیلت را بلا تب لور آن در خودآگلاه جمعل و
التفات ب شأن تاریخیت انسان با وقوع انقالب مشرور و نیاز بل ثبلت آن

در ای آثار ردیاب کرد.

واژگان کلیدی :م ِ فردی سوژه خاررهنگاری تاریخنگاری نوی
عصر قاجار.

مقدمه

فردیت شکلگرفت در جهان انسان ایران

تحتتلاثیر افکلار و مظلاهر نلوی اروپلای بلوده

اسللت و از عوامللل تاثیرگللذار در شللکلگیللری خللاررهنگللاری نللوی در تللاریخ ایللران
محسوبب شمار م آید .فردیت در لغتنام های مخت ف فارس ب معن یکتای و یگلانگ و
گاه مترادف با واژۀ وحدانیت معرف شده است؛ اما بایلد درنظلر داشلت کل فردانیلت فلرد
ناش از خودآگاه او ب متناه بودن و زمانمندی خوی

است (میرعمادی .)18 :1381

فردیت یلا هویلت فلردی مفهلوم جدیلد اسلت کل در سلههر اجتملاع ملدرن شلکل
م گیرد و در س سلاحت فیزیوللوژیک
حیطۀ نخست تملایز یل
اجتماع

اجتملاع و روانشلناخت رلر شلدن اسلت .در

تل از بقیلۀ تل هلا بل لحلا فیزیکل ملوردنظر اسلت .در حیطلۀ

سههر اجتماع مدرن دامنۀ عم کرد خودآیی «فرد» را امکانپذیر م کند و ب او

فرصت م دهد تا نق های را در جامع برعهده گیلرد .او در جمل مسلتحیل نمل شلود و
امکان تحقق فردیت خوی

را در حی حضلور در اجتملاع مل یابلد .از نظلر روانشلناخت
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فردیت برآمده از جهان مدرن مسلتقل تصلمی گیرنلده مختلار مسلئولیتپلذیر و کنشلگر
است (تراب فارسان

.)2 :1388

رسیدن ب پدیدۀ م ِ فردی در نوع مدرن آن نتیجۀ ر شدن فرآیندی روالن و پرتن
و ب گمان بسیاری از افراد فرایندی کامالً استثنای در جهلان غلرب اسلت؛ فراینلدی کل از
شناخت درست از فرهنگ ف سف یونان و همچنلی

پشتوان های مفهوم یهودی و مسیح

آگاه از جنب های متفاوت تلاریخ غلرب برخاسلت اسلت .در هملی راسلتا اوللی تعریلف
دردسترس از فردانیت تعریف از بئوتوس اسلت کل براسلاس آن فلرد ملاهیت انفلرادی بلا
فطرت عقالن است (میرعملادی )20-19 :1381؛ هرچنلد در دورۀ باسلتان تعریلف فلرد
عموم و سیاست نیز پیوند داشت است.

ب جز عقل با تعریف حوزۀ شخص

در دوران قللرون وسللط و حاکمیللت مللذهب بللر ف سللف کشللف مفهللوم فللرد درپلل
پرس های بود ک باورهای مذهب مسیح در ذه ها پرورانده بود .در ای دیدگاه ایملان
و اعتقاد ب عیس مسیح و فردانیلت او یل

بلاور و املر ق بل اسلت و بلا اسلتدالل عقالنل

توجی پذیر نیست و نخواهد بود؛ اما رابطۀ بی فرد و عقل با بازگشت ب ف سفۀ یونان و تبیی
فردانیت از ای رریق در دورۀ رنسلان

جوامل غربل بل اوج خلود رسلید و حلوزۀ ف سلفۀ

معرفت و معرفتشناس ب عرصۀ تبیی فردانیت فرد تبدیل شلد .در ایل دوره خل فاصل
میان حوزۀ فردی و عموم کشیده و رابطۀ عقل با فرد با فراز دکارت «م م اندیش
هست » دوباره برقرار شد و ای دگرگون

پل

همزمان با تحوالت مربلو بل عصلر مدرنیتل در

ساحت اندیشۀ فی سوفان دیگر چون کانت و نیچ پربارتر و سرچشمۀ تحول در معرفتهای
مخت ف ازجم معرفت تاریخ شد (همان  )30-25و انسان غرب با تأثیرپذیری از اندیش
های ف سف دانشمندان و فی سوفان از فردیت و تاریخیت در جایگاه یل

سلوژه نشسلت و

هم چیز جز خود را تبدیل ب اُبژه معرفتشناخت کرد و با التفات ب شأن تاریخیلت انسلان و
استقالل قائل شدن برای ای شأن خود را ب مثاب ی
همچون ی

معرفت درج ی

(معرفت سوژه ب ی

اُبژه دید؛ برهمی اسلاس بل تلاریخ نل
ابژه بیلرون از خلود) ب کل معرفلت

سوژه ب خود سوژه نگاه کرد (حضرت .)113-112 :1380
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انتقال ای معرفت از جهان اندیشۀ اروپلای بل دیگلر کشلورها و از جم ل ایلران عصلر
قاجار ب تدریج و ب ویژه در اواخر قرن نوزده میالدی رخ داد .جنلگهلای ایلران و روس
کلل چشلل و گللوش برخلل ایرانیللان ترقلل خللواه را بلل دنیللای جدیللد گشللود نخسللتی
زمین های ِدریافت دستاوردهای فکری و مادّی تمدن جدید اروپای در ایران را موجب شد.
آشنای با تاریخنگاری نوی و انلواع آن از دسلتاوردهای جدیلد فکلری غلرب بلود کل از
اواس عصر ناصری ب آن توج شد .ای آشنای با شیوههای نوی و انتقاد بلر سلنت تلاریخ
نویس که ایران

محصول تحول ذهن و تحول در جهانبین فکر ایران دربرابلر باورهلا

و عقاید سنت و ریش دار حاک بر نظام فکری ایرانیلان بلود (قلدیم قیلداری -175 :1388
.)176
شکلگیری خاررهنویس بلا آگلاه و تکیل بلر مل ِ فلردی و جمعل (آگلاه م ل )
گون ای جدید در تاریخنگاری ب صورت مخف و غیررسم اسلت کل بایلد آن را روشل
برای انتقاد ب شیوۀ مرسوم تاریخنویس آشکار و فرمایشل در ثبلت وقلای دانسلت .در ایل
پژوه

با اشاره ب نحوۀ ورود ای آگلاه از فردیلت و تاریخیلت انسلان بل منظوملۀ فکلر

انسان ایران اشاره م شود ک با تکی بر خاررهنگاری عصلر قاجلار و بلا ملال
مت ای گون هلای تلاریخ نگلاری بلدون سلاحت فیزیوللوژیک
روانشناخت و اجتماع -با توج ب شاخصهای ذکرشده -بررس

قلرار دادن

تحلول فردیلت را از نظلر
و جایگاه م فلردی را

در تاریخنگاری نوی ایران مشخص خواهد کرد.
خاررهنویس تاب هیچگونل تعریلف مشخصل نیسلت و همچنلی نمل تلوان مرزبنلدی
دقیق برای مشخص کردن انواع خاررات و جدای آن ها از دیگر گونل هلای مشلاب ماننلد
سفرنام ها و وقای نگاریهای متداول قائل شد .اما براساس انواع خاررات و زندگ نامل هلا
ک تقسی بندیهای گوناگون را شامل م شوند م تلوان بل صلورتک ل آنهلا را در سل
دست جای داد و س تعریف ک

از آن ها پیشنهاد داد؛ درصورت ک محتوای اص

ملت بل

شر احوال و اعمال صاحب خارره مربو باشد و شر احوال و رویدادهای بیرون نسبت
ب موضوع جنبۀ فرع و مکمل پیدا کند چنی خلاررههلای «زنلدگ نامل خودنگاشلت»
«اتوبیوگراف » «سوانح عمر» «حسلبحلال» و «ترجملۀ حلال» خوانلده مل شلوند (کملری
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)16 :1381؛ برای نمون خاررات احتشامالس طن را م توان در ای دست جای داد .در گونلۀ
دوم آنچ موضوع اص

خارره را ب خود اختصاص م دهد شر مشلاهدات نویسلنده از

وقای بیرون و احوال دیگران است؛ بنلابرای خلاررهنویسل

نگلارش حلواد ،حلاالت و

ماجراهای است ک خاررهنوی

دیده یا شنیده و کل وبلی

در جریلان وقلوع آن شلاهد و

ناظر بوده و در ضم آن ب نق

خود نیز ب صورت ضمن و فرع پرداخت است .ایل نلوع

خاررهنویس

بیشتر مشاهدهنویس و واقع نگاری خوانده م شود؛ البت با درنظر گرفت ایل

نکت ک نویسنده در ای نوع در حال ب ثبت وقای اقدام م کند کل بل مل فلردی خلود
آگاه و ب نق

خود در امور باور دارد (هملان) .تلاریخ بیلداری ایرانیلان اثلر نلاظ االسلالم

کرمان را از ای دست م توان برشمرد .با ت فیق دو گونۀ یادشده نوع سوم خارره ب وجود
م آید و خاررهنویس در ای نوع شر ِ حال کردار و مواضل نویسلنده بل انضلمام شلر
حواد ،رخ داده و ماجراهای ب وقوع پیوست و یادکرد چندوچون احلوال و اعملال دیگلران
است (همان )17-16؛ برای نمون خاررات عزیزالس طان م یج

را م تلوان در ایل دسلت

قرار داد.
با توج ب اینک هدف و کار اساس بر روی مت کتابهای خاررات دورۀ قاجار تب ور
تاریخنگاری نوی در پوش

آن ها بوده است در گردآوری ارالعلات و تح یلل دادههلای

کاربردی از روش تح یل مت استفاده شده است؛ ازای رو بعد از شناسای خاررات مربلو
ب دورۀ مذکور ک شامل  42اثر م شلود در یل

تقسلی بنلدی تلاریخ

آن هلا را در دو

دورۀ قبل و بعد از مشرور قرار داده و با بررس مشخصات و ویژگ های ک
ترسی آن ها ب صورت نموداری و کمّ

ای آثلار و

جایگاه و سلیر تحلول و تطلور «مل فلردی» بلرای

نخستی بار ب ای شیوه بررس شده است .با توج ب روشها و ارالعات ذکرشده م تلوان
بیان کرد ک چهارچوب و رو ک

کار ب دنبال پاسخ ب ای پرس

چ جایگاه در تاریخنگاری نوی ایران داشت است.

است کل مل فلردی
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بررسی جریان ظهور و تکوین خاطرهنویسی در دورۀ قاجار

خاررهنویس و خاررهگوی ب معنای امروزی آن زمان در ی

جامع یا ی

دوره رواج

و قبول م یابد ک م فردی و جمع در آن جامع هویلت یافتل و بل وجلود آملده باشلد و
انسانها ب استقالل شخصیّت و نق

فردی خلود وقلوف یافتل باشلند (کملری .)76 :1383

شکل گیری ای گون با ویژگ ذکرشده ب اواسل عصلر ناصلری بلازم گلردد کل بلرای
واکاوی ع ل ب وجود آمدن آن الزم است نحوۀ ورود مدرنیت و مظاهر آن ب جامعۀ ایرانل
بررس شود.
مدرنیت با آسیبزنندهتلری و درنتیجل بیدارکننلدهتلری شلکل خلود یعنل امهریالیسل
نظام گران وارد ایران و بسلیاری از کشلورهای دیگلر شلد .دودملان قاجلار در آغلاز قلرن
نوزده خود را در برابر حم ۀ ب امان مدرنیت ک بل شلکل فشلار و تجلاوز نظلام روسلیۀ
تزاری از شمال و بریتانیا از جنوب وارد شد نلاتوان یافتنلد .نخسلتی اقلدام چشلمگیری کل
حکومت ایران برای مقاب با سل طۀ اروپلای ملدرن انجلام داد اعلزام دانشلجویان ایرانل بل
اروپا و استخدام کارشناسان اروپای

ب ویژه مشاوران نظام بود .با آنک در رویاروی اولیۀ

ایران با مدرنیت بیشتری توجل بل عرصل هلای نظلام و فنّلاوری معطلوف بلود در حلوزۀ
اجتماع  -سیاس نیز توج و کنجکاوی وجود داشت (وحدت .)58 -57 :1382
در زمینۀ فرهنگ نیز ای تأثیر ب گون ای مستقی ج وهگر شد ک از مظلاهر آن مل تلوان
ب تأسی

دارالفنون رواج صنعت چاپ متلداول شلدن روزنامل نگلاری در ایلران ترجملۀ

تواریخ رمانها داستانها و نمایشنام های اروپای با عنوان نهضت ترجمل اشلاره کلرد .در
عق ل و ع مل

دورۀ ناصری ایرانیان برای نخسلتی بلار از رریلق ترجمل بلا آثلار ف سلف

دانشمندان و فی سوفان اروپای آشنا شدند و اندیش هلای جدیلد ف سلف و عق ل بل ذهل و
فکر ایران راه یافت .در 1287ق کتاب معلروف «گفتلار در روش بل کلار بلردن عقلل» اثلر
دکارت با عنوان «حکمت ناصری » یا «کتاب دیاکرت» ب فارس ترجم شد .مشلوق و بلان
ترجمۀ ای کتاب کنت دوگوبینو کاردار سفارت فرانس در ایلران بلود .یل
ترجمۀ ای کتاب ع یق میرزا اعتضادالس طن وزیر ع وم کتلاب «ف ل

سلال قبلل از

السلعاده» را برپایلۀ

تحقیقات نیوت و آرای ابوریحان بیرون و ابونصر فاراب نوشت .در ایل سلالهلا میرزاتقل
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انصاری کاشان

کتاب «اصل انواع بنا بر انتخاب ربیع » داروی را با عنوان «جانورنامل » بل

فارس ترجم کرد (آدمیت .)26-18 :1351
حکمت ناصری یا کتاب دیاکرت تردید در افکار پیشینیان و آشنای ذه انسان ایرانل
با تعقل و تفکر ع م را بنیان نهاد و «م م اندیش پ
گران ایران کرد و «ف

هست » را وارد منظومۀ فکر اندیشل

السعاده» اعتضادالس طن نیز در نفل خرافل پرسلت و باورهلای بل

اساس و پوسیده بل احکلام نجلوم

در زنلدگ و حیلات فلردی و جمعل ایرانل و القلای

آزادی و اختیار و اراده انسان نق

مهم ایفا کرد .ای کتابها خوانندگان فراوانل یافتنلد

و ب رورک

در تحول ذهن و عقالن ایرانیلان ملوثر افتادنلد .آشلنای بلا آرا و نظریل هلای

متفکران اروپای چون آگوست کنت دیوید هیوم جان ال
ژا

جلان اسلتوارت میلل و ژان

روسو نیز اندیش انتقادی در نزد اندیش گلران ایرانل را بل تلدریج پلی

بلرد (قلدیم

قیداری  .)178-177 :1388بدی ترتیلب تحلول تفکلر و اندیشل و نیلز دگرگلون ذهنل و
عق

در میان نخبگان ایران

زمینۀ جریان انتقادی نسبت ب باورها و اعتقلادات سلنت کهل

را ب وجود آورد ک ازجم انتقاد در حوزۀ انسانگرای و تاریخ و تاریخنگاری را مل تلوان
نام برد.
م ک خان ناظ الدول میرزاآقاخان کرمان

میرزافضللاهللخلان خلاوری میرزافتحع ل

آخوندزاده حلاجزیل العابلدی مراغل ای عبلدالرحی رلالبوف تبریلزی میرزامحملدجعفر
خورموج و اعتمادالس طن را از مورخی و اندیش گران باید دانست کل در آثلار خلود بلا
نقد شیوههای سنت تفکر و تعقل و پیروی از اندیش هلای غربل

مسلیر تحلول در اندیشل و

تاریخنگاری ایران را ایجاد کردند و ب شکلگیری شیوههای نوی تاریخنگاری ک خلارره
نویس نیز بخش از آن بود کم
ب رورک

شایان کردند.

باید اذعان داشت جریان تاریخنگاری ایرانل کل ریشل ای محکل و دیرپلا

داشت نتوانست خود را از تحوالت و تغییرات تدریج جدیدی ک در جنبل هلای مخت لف
فکری و مادی زندگ انسان ایران از دوره ناصری ب بعد شکل گرفت برکنار نگل دارد و
همچون پدیدهای فرهنگ و اجتماع
سب

خواست یا ناخواست با ای تحوالت هملراه شلد و در

نثر زبان گزارش رویدادها و موضوع و ف تاریخ و تلاریخنویسل دچلار تحلول شلد
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(همان  .)203از مظاهر ای تحول م توان ب شکلگیری خاررهنگاری نوی ب عنوان روش
غیررسم و مخف در ثبت وقای جاری اشاره کرد ک با دیدی انتقادی و با صلراحت بیلان
شجاعتآمیز ارالعات بکر تاریخ را ارائ م داد .تحول ک ب دنبلال نقلد بلر شلیوۀ سلنت
تاریخنگاری تحت تأثیر افکار اروپای ب وجود آمده بود خود همچون روشل در تکمیلل
ای روند مبارزه و انتقاد ب کار گرفت شد و اغ ب مؤلفان ای آثار با آگلاه از مل فلردی و
هویت جمع

آن را ابزاری برای ارائ ارالعات فراتر از زنلدگ خصوصل خلوی

قلرار

دادند و آثاری را ب وجود آوردند ک با وجود تأثیرپلذیری از اندیشل هلای غربل در شلکل
گیری آن روندی جدا از جریان خاررهنویس غرب را پیمود و بیشلتر از آثلار ادبل ای کل
نوع غالب زندگ نام های غرب بود در حوزۀ مناب تلاریخ قلرار گرفلت (عباسل

:1388

.)76
خارره نویس در غرب با اهمیت دادن ب اصالت وجودی انسان بیشتر در خدمت شلر
حال درون و حاالت نویسندگان آنها در مقولۀ ادبیات م گنجیدند (کملری )1381 :47؛
درحللال ک ل خللاررهنگللاران ایران ل بللا آگللاه از ای ل «م ل » و «تب للور دادن» آن در «مللای
اجتماع » آن را ن در خدمت بیان احواالت خوی

و بیان اصالت وجودی خلود ب کل در

شر وقای سیاس و اجتماع پیرامون خود قرار دادند .بنلابر فضلای انتقلادیای کل در آن
زمان بر بسلیاری از حلوزههلای سیاسل
خاررهنگاران نیز خاررهنویس خوی

فرهنگل

اجتملاع و اقتصلادی حلاک بلود ایل

را ب حیط ای برای بیان ای انتقادات تبلدیل کردنلد.

ای حوزۀ خصوص ک در حری خ وت شخص ای حدیثنف نویسان ب وجلود آملد بلا
آگاه آنان از نابسامان وضعیت جامع شان ب وسی ای برای انتقلاد از جوانلب گونلاگون
با دیدی تاریخ و انتقادی تبدیل شد و آثار آنان ب دلیل مخف بلودن و غیررسلم بلودن و
ارائۀ بکر ارالعات از وضعیت سیاسل

اجتملاع

فرهنگل و اقتصلادی بل تلاریخنگلاری

مخف و آثاری با اعتبار باال در تاریخنگاری ای دوره تبدیل شد.
باید اذعان داشت ای آثار نقادان را م توان تب وری از م فردی دانسلت کل بلا وجلود
تح یل های ع م مطر شده در آنها آفتها و جنب های منف نیلز دارنلد .مهل تلری ایل
آفتها خودسانسلوری و تبرئلۀ خویشلت از اکثلر جریانلات و اشلتباهات آن زملان از منظلر
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سیاس و اجتماع است ک ازسوی اغ ب ای خاررهنگاران دیده م شود و شاید بتلوان آن
را ب گون ای تب ور منف م ِ فردی در شکل ناصحیح آن ق مداد کرد .انقلالب مشلرور نیلز
در تداوم و تحول ای جریان خلاررهنویسل

نقل

بسلزای ایفلا کلرد .عظملت وقلوع ایل

انقالب و ضرورت ثبت وقای مربو ب آن گلروههلای خاصل را وارد ایل مقوللۀ تلاریخ
نویس کرد و باعث تغییرات در مناظر کم و کیف
ب افزای

آن شد؛ ازجم آن تغییرات م تلوان

کمّ ای جریان و تحول م فردی ب مای اجتماع اشاره کلرد (عباسل

:1388

.)281-280
خاررات مربو ب دورۀ قاجار در حدود  42اثر است ک م توان از نظر تلاریخ بل دو
دورۀ قبل و بعد از مشرور تقسی بندی کرد .درای میان باید ب چهارده خاررهنگار با پلانزده
اثر در سالهای قبل از مشرور و تعداد  27اثر از  27خاررهنگلار در سلالهلای مشلرور تلا
سقو

اشاره کرد .شاید بتوان دورۀ اول (محدودۀ زمان س طنت ناصلرالدی شلاه تلا ملر

مظفرالدی شاه (1264–1324ق)) را از مه تری و پرحادث تری سالهای حکومت قاجارهلا
ب شمار آورد .آغاز تغییر و تحوالت مه و آشنای با اغ ب پدیدههای نلوی

در ایل دوران

شکل گرفت است.
خاررهنویس نوی نیز از گون های جدیدی است ک از اواس عصلر ناصلری در ایلران
پدید آمد و ب سرعت گسترش یافت .در دورۀ اول حدود پانزده خارره شکل گرفلت و بل
تثبیت نهای رسید؛ خاررات ک اغ ب نگارندگان آنها از ربقلات بلاالی جامعل و اشلراف
بودند و برهمی اساس نیز خارراتشان بلی

از هرچیلز گویلای املور سیاسل و دغدغل هلای

فرادستان بود .هفت خارره از پانزده کتاب یادشده خاررات هستند کل بل صلورت روزانل
ثبت شدهاند و باید نام روزنامۀ خاررات را بر آن ها نهاد .دو خارره ب صورت ت

موضوع

نوشت شدهاند و ش مورد دیگر نیز خلاررات ک ل اسلت .موضلوع اغ لب ایل خلاررات
سیاس و اجتماع است .تمام خاررهنویسان را مردان تشکیل مل دهنلد و همل بل نلوع از
ربقات باالی اجتماع هستند (نمودار شماره.)1
سللرهنگ اسللماعیل میرپنجل میرزامحمللودتق آشللتیان م قللب بل عمادالللدفتر فرزنللد
میرزاع

آشتیان

ناصرالدی شاه میرزاراهر بصیرالم

شیبان

میرزاقهرمان املی لشلکر
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محمللدع

غفللاری محمدحس ل خللان اعتمادالس ل طن عبللاسمیللرزا م ل

معیرالممال
دیوانبیگ

حسی ق خان نظامالسل طن ملاف

آرا دوسللتع

میرزاع ل خلان املی الدولل میرزاحسلی

مسعودمیرزا ظلالس طان میرزامحمدع خلان م قلب بل فریلدالم

خاررهنگار دورۀ اول هستند ک ویژگ های ک

آثارشان ذکر شد.

1

چهلارده

یک از تحوالت سیاس ایران انقالب مشرور است ک بسیاری از تاریخ نگلاران وقلوع
آن را ناش از وجود بحران در ساختارهای سیاس و اجتملاع آن دوره مل داننلد .انقلالب
س س جنب هلا و قیلامهلای را بل دنبلال داشلت کل

مشرور با تمام ضعفهای خود ی

مردم را ب صحنۀ سیاس وارد و ب مبارزه با استبداد داخ

و استعمار خارج ترغیلب کلرد

و مقوالت نظیر آزادی قانون و مشلارکت ملردم در تعیلی سرنوشلت خلوی

را در اذهلان

افراد جامع ب وجود آورد .تأثیر ای خیزش و تحول عظی در تحوالت تاریخ ایران بل گونل
 .1مشخصات کتابشناس خاررات پی

از مشرور ب شر ذیل است :اسماعیل میرپنج ( .)1370خلاررات اسلارات

(روزنام ل سللفر خللوارزم و خیللوه( .ب ل کوش ل

صللفالالدی تبرائیللان .تهللران :موسس ل پللژوه

و مطالعللات فرهنگ ل ؛

از جنگهای هرات و مرو) .مقدمۀ حسل عملادی

میرزامحمودتق آشتیان ) .)1382عبرتنام (خاررات از دوران پ

آشتیان  .تهران :مرکز؛ ناصرالدی شاه ( .)1378یادداشتهای روزان ناصرالدی شاه (1303-1300ق) .ب کوشل

پرویلز

بدیع  .تهران :انتشارات سازمان اسناد م ایران؛ ناصرالدی شاه ( .)1384روزنام خاررات ناصرالدی شلاه (از محلرم تلا
شعبان 1306ق) .ب تصحیح عبدالحسی نوای و الهام م
بصیرالم

ب کوش

شیبان ( .)1374روزنام خاررات بصیر الم

زاده .تهران :سازمان اسناد و کتابخانۀ م

جمهوری اسلالم ؛

شیبان ( روزگار پادشاه ناصرالدی شلاه 1306-1301ق).

ایرج افشار و محمدرسول دریاگشت .تهران :دنیای کتاب؛ میرزاقهرمان امی لشکر ( .)1378روزنام خلاررات

امی لشکر (وقای سالهای 1307-1306ق) .ب کوش

غفاری ( .)1361خاررات و اسناد محمدع

ایرج افشار و محمدرسول دریاگشت .تهران :اساریر؛ محملدع

غفاری (نایب اول پیشخدمتباش ) .ب کوش

منصوره اتحادی و سلیروس

سعدوندیان  .تهران :نشر تاریخ ایران؛ محمدحس خان اعتمادالس طن ( )1385روزنام خاررات اعتملاد السل طن  .تهلران:

امیرکبیر؛ عباسمیرزا م

دوسللتع معیرالممال ل

آرا ( .)1355شر حال عباسمیرزا م ل

آرا .بل کوشل

عبدالحسلی نلوای  .تهلران :بابل

؛

( .)1361یادداشللتهای از زنللدگان خصوص ل ناصللرالدی شللاه  .تهللران :نشللر تللاریخ ایللران؛

حسی ق خان نظامالس طن ماف ( .)1362خاررات و اسناد حسی ق خان نظامالس طن ماف  .ب کوشل

معصلوم ملاف

منصوره اتحادی سیروس سعدوندیان و حمید رامپیش تهران :نشلر تلاریخ ایلران؛ میرزاع ل خلان املی الدولل (.)1370

خاررات سیاس میرزاع خان امی الدول  .تهران :امیرکبیر؛ میرزاحسی خان دیوانبیگ ( .)1382خاررات دیوانبیگل .

ب کوش

ایرج افشار و محمدرسول دریاگشت .تهران :اساریر؛ مسعودمیرزا ظلالس طان ( )1368خاررات ظلل السل طان

(سرگذشت مسعودی) .تهران :اساریر؛ میرزامحمدع خلان فریلدالم

1334ق) .گردآورنده :مسعودفرید قراگزلو .تهران :زوار.

هملدان ( )1354خلاررات فریلد ( از 1291تلا
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ای برجست و مه است ک م توان آن را دلی

برای آغاز یا تکمیلل افکلار و مظلاهر نلوی

در عرص های گوناگون دانست .م توان گفت جریان خلاررهنویسل نلوی کل در اواسل
عصر ناصری با تأثیرپذیری از افکار نوی اروپای در ایران ب وجلود آملد ماننلد بسلیاری از
پدیدههای نوی دیگر بر اثر انقالب مشرور وارد مرح ل ای جدیلد و رونلدی خلاص شلد.
عظمت ای انقالب در زمان وقوع آن ب خوب احساس م شلد و افلراد بسلیاری را ترغیلب
کرد تا ای واقعۀ بزر

را ثبت کنند.

در دورۀ دوم ک محدودۀ زمان مشرور تا پایان دورۀ قاجار را دربلر مل گیلرد شلاهد
تحول کمّ و کیفل در خلاررات هسلتی ؛ خلاررات کل هلدف غلای بیشلتر آنهلا ثبلت
حواد ،مشرور است .در ای دوره حدود  27خارره بل ثبلت رسلید کل بلی

از دوسلوم

آنها از مه تری خاررات دورۀ قاجار اسلت و یلازده ملورد از آنهلا خلاررات اسلت کل
ب صورت روزان ثبت شده است .حواد ،چهار خارره بل صلورت سلالیان ثبلت شلده و بلر
حدود ده عنوان از ای خاررات رو ت

موضوع

حاک است ک محلور اصل

بحثشلان

مشرور است؛ البت سخ گفت دربارۀ مشرور و وقای مربو بل آن را بایلد از مهل تلری
بخ های ای خاررات ق مداد کرد ک همی مورد نیز ب خوب تأثیر انقالب بر موضلوعات
ثبتشده در خاررات را نشان م دهد .مطالب دو خارره نیز ب صورت ک

بیان شلده اسلت

ک مربو ب سالهای اواخر قاجار است (نمودار شماره .)4سیزده نفر از ای خاررهنگلاران
خاررات خود را در دورۀ میانسال ثبت کردهاند؛ نُ نفر دیگر در دوران جلوان و پلنج نفلر
نیز در که سال خاررات خود را نگاشت اند.
از دیدگاه تقسی بندی پایگاه ربقات

مانند دورۀ قبلل اغ لب خلاررهنگلاران از ربقلات

باالی جامع نیستند و افرادی از ربقات دیگر نیز وارد ای عرص شده اند .یازده نفلر از ربقلۀ
مس

ده نفر از ربقۀ متوس قدی و پنج نفر از ربقۀ متوس جدید جامع هسلتند .در یل

تقسی بندی ک

م توان پانزده نفر از ای خاررهنگاران را در ربقۀ متوس و یلازده نفلر را

در ربقات باالی جامع جلای داد .بل وضلو و براسلاس دادههلای ملذکور بایلد گفلت کل
انقالب مشرور و عظمت وقوع آن افزونبر اینک گروههای از ربقلات متوسل جامعل را
وارد فعالیتهای اجتماع و سیاس کرد در حیط خاررهنگاری نیز باعث بل وجلود آملدن
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ی

تحول شد؛ دربارۀ ای تحول مل تلوان گفلت کل انقلالب مشلرور و ضلرورت ثبلت

حواد ،آن باعث چرخ

پایگاه ربقات خاررهنگاران از ربقات باالی جامع ب الیل هلای

میان و ربقات متوس جامع شد (نمودار شماره 2و .)3
حضور روحانیان تجار و افرادی از ربقات متوس جامعل در میلان خلاررهنگلاران ایل
عصر و نبودن یا ک بودن آنها در دورۀ قبل تحول است ک بل خلوب مشلاهده مل شلود؛
ب بیان دیگر انقالب مشرور باعث ظهور فردیت در اقشار مخت ف جامع و اشتیاق بل ثبلت
حواد ،عظی عصر خوی

با آگه از مای اجتماع و شأن تاریخیت انسان ایران شد.

از لحا جنسیت م توان ب وجود دو خاررهنگلار زن در ایل دوره اشلاره کلرد .اوللی
خاررهنوی

زن سردار مری بختیاری زن از ربقۀ اعیان بختیاری بود ک در ایل زملان بل

نوشت رویآورد .خاررات سردار مری با تمام ویژگ های ی

دلنوشتۀ زنانل پدیلدهای

نوی در خاررهنگاری عصر مشرور اسلت و بل روشلن نشلاندهنلدۀ آگلاه از فردیلت و
تداع آن در ثبت خاررات حت در میان جنسیت است ک تا ای زمان اُبژۀ وابست بل ملرد
بوده است و در آثار ایشان یا دیده نشده و یا ب صورت وابست ای ضلعیف بلا واژگلان چلون
اندرون

ضعیف و غیره خطاب شده است (خاررات اعتمادالس طن خلاررات علی السل طن

خاررات م یج

و.)...

صراحت بیان تح یلهای عمیق از اوضاع زنان و جامع و لطافت و سادگ خاص زبان
او از نکات است ک ب آسان نم توان از کنار آن گذشت؛ براساس ای توصیفات م تلوان
ب خوب سوژه شدن زن و یافت هویت مستقل را اثبات کرد؛ البتل خلاررات سلردار ملری و
برادرزادهاش سردار اسعد سوم را م توان در تقسی بنلدی خلاررهنگلاران از لحلا زبلان و
قومیت نیز جای داد .دو خاررهنوی

لُرزبان از ایل بختیاری و سل خلاررهنگلار تلر زبلان

آذربایجان (شرفالدول حاجمحمدتق جورابچ و ویجوی ) در ای تقسی بندی قلرار مل
گیرند .شاهزادهخان تاجالس طن دختر ناصرالدی شاه نیز از زنان خاررهنگار ای عصر اسلت
ک خاررات وی ارزش باالی در شناخت روحیات و تفکرات زنان بلاالی جامعل دارد و از
درون آن م توان ب عمق بسیاری از مسلائل پنهلان مربلو بل زنلان پل بلرد (تلاجالسل طن
.)1361
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تنوع خاررهنگاران ای عصلر از منظلر ربقلات و اندیشل تقسلی بنلدیهلای متفلاوت را
ایجاب م کند؛ برای مثال بیشتر خاررهنگاران ربقۀ متوسل و حتل چنلد تل از اشلراف از
روشنفکران تحصیل کردگان و مبارزان راه مشلرور انلد .مبلارزان کل افلزونبلر اقلدامات
عم

ضرورت ثبت حواد ،را نیز احساس کردهاند .درهمی رابط شاهدی ک حیلدرخان

عمو اوغ

از فعاالن عصر مشرور در زمان مبارزات خلاررات کوتلاه نیلز از خلود بل

یادگار گذاشت است .غالمع

ع خلان قاجلار ظهیرالدولل قاجلار

عزیزالس طان م یج

میرزاابلللراهی خلللان کالنتلللری باغمیشلل ای (شلللرفالدولل ل تبریلللزی) تفرشلل حسلللین
حاج محمدتق جورابچ
االسالم کرمان

محمدع ب آقامحمدرضا محالت معروف ب حاجسلیا

ع محمد دولتآبادی حاجشیخمحمدمهلدی شلریف کاشلان

میرزا عی الس طن دوستع

معیرالممال

نلاظ
قهرملان

میرزامهدیخان ممتح الدول سیدمحمد کملره

ای ب ب مری بختیاری عبدالحسی شیبان وحیدالم

محمدول خان خ عتبری تنکابن

(سههساالر اعظ ) محمودخان عالمیر احتشام الس طن یحی دوللتآبلادی میرزاعبلدالجواد
اخوت محمدحسی خان قزوین م قب ب عمادالکتاب میرزاسیدمحمد رضوی معلروف بل
نواب وکیل جعفرق خان سردار بهادر حاج محمدباقر ویجویل حیلدرخان عملواوغ
تاجالس طن ع

دشت و محمدول میرزا فرمانفرماییان  27خاررهنگلار دورۀ دوم قاجارنلد

ک آثار خوی

را با تأثیرپذیری از جریانهای گفت شده تدوی کردهاند.

 .1مشخصات کتابشناسل خلاررات عصلر مشلرور تلا پایلان قاجلار :غالمع ل م جیل

عزیزالس طان م یج

ظهیرالدول  .ب کوش

شرفالدول  .ب کوش

ثان  .ب کوشل

1

( .)1376روزناملۀ خلاررات

محسل میرزائل  .تهلران :زریلاب؛ ع ل خلان قاجلار ( .)1367خلاررات و اسلناد

ایرج افشار .تهلران :زریل ؛ میرزاابلراهی خلان کالنتلری باغمیشل ای ( .)1377روزناملۀ خلاررات

یحی ذکال .تهران :فکر روز؛ میرزاسیداحمد تمجیدالسل طان تفرشل حسلین ( .)1368روزناملۀ

اخبار مشروریت و انقالب ایران .ایرج افشار .تهران :امیرکبیر؛ حاجمحمدتق جواربچ ( .)1386حرفل از هلزاران کل

اندر حکایت آمد (وقای تبریز و رشت1330-1324ق) .ب کوش

ع

قیصری .تهلران :نشلر تلاریخ ایلران؛ محملدع

محالت (2536شاهنشاه ) خاررات حاجسیا یا دورۀ خوف و وحشت .ب کوش

حمیلد سلیا  .بل تصلحیح سلیفاهلل

گاکار .زیرنظر ایرج افشار تهران :امیرکبیر؛ ناظ االسالم کرمان ( )1362تلاریخ بیلداری ایرانیلان بل اهتملام ع ل اکبلر
سعیدی سیرجان

تهران :فردوس

تهران :آگاه –نوی ؛ سیدع محمد دوللتآبلادی ( .)1362خلاررات سلیدع محملد دوللتآبلادی.

انتشارات ایران و اسالم؛ محمدمهدی شریفکاشان ( )1362واقعلات اتفاقیل در روزگلار .بل کوشل

منصوره اتحادی  .سیروس سعدوندیان .تهران :تاریخ ایران؛ قهرمانمیرزا سالور علی السل طن ( .)1376روزنامل خلاررات

عی الس طن  .بل کوشل

مسلعود سلالور و ایلرج افشلار .تهلران :اسلاریر؛ دوسلتع معیرالممالل ( .)1361وقلای الزملان
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تحول و جایگاه «من فردی» در خاطرات عصر قاجار

در عصر قاجار اذعان ب شناخت فردیت باعث شکلگیری دیدی انتقادی بل تلاریخنگلاری
رسم و ایجاد تاریخنگاری نوی در پوش

خاررهنگاری شد؛ هرچند کل ایل آگلاه از

فردیت مسیری متفاوت از نمون های غرب را در حدیث نفل نویسل ایرانیلان پیملود و بل
جای انعکاس قوی در ذکر احوال م
حضور پررنگ خوی

ب انتقاد از غیر منجر شد و منیت با انتقاد از دیگلری

را اثبات کرد.

خاررهنویسان دورۀ قاجار با تمام آگاه از م فردی و ج وه دادن آن در شر حالشان
ای شناخت از م فردی و هویت جمع را ن در بارز کلردن مل خویشلت و ثبلت اصلالت
وجودی خلوی

ب کل در منلاف فلردی (مهل ج لوه دادن خلود یلا تبرئل از اشلتباهات در

جریانات) و جمع (بیان وقای مه سیاس و اجتماع یا (تاریخنگاری مخف )) نشان دادند
(خاررات شکاری ) .ب کوش
ممتح الدول  .ب کوش

محمد کمرهای .ب کوش

خدیج نظام ماف  .تهران :تاریخ ایران؛ میرزامهدیخان مملتح الدولل ( )1362خلاررات

حسینق خان شلقاق  .تهلران :فردوسل ؛ سلیدمحمدکمرهای ( .)1382روزناملۀ خلاررات سلید
محمدجواد مرادینیا .تهران :پژوه

شیرازه؛ سردارمری بختیاری ( .)1382خاررات سردار

مری بختیاری .ویراستۀ غالمعباس نوروزی بختیاری .تهران :آنزان؛ عبدالحسی وحیلدالم
مهاجرت (از دولت موقلت کرمانشلاه تلا کمیتل م یلون بلرل ) .بل کوشل

شلیبان ( .)1378خلاررات

ایلرج افشلار و کلاوه بیلات .تهلران :شلیرازه؛

محمودول خان تنکابن (سههساالر اعظ ) ( .)1378یادداشتهای محمدول خان تنکابن (سههساالر اعظ ) .بل تصلحیح

الهیار خ عتبری و فضلاهلل ایرج کجوری .تهران :دانشگاه بهشت ؛ محمودخان عالمیراحتشامالس طن ( .)1366خلاررات
احتشامالس طن ب کوش

سیدمحمدمهدی موسوی .تهلران :زوار؛ یحیل دوللتآبلادی ( .)1371حیلات یحیل  .تهلران:

عطار –فردوس ؛ حاجمیرزاعبدالجواد اخوت ( )1386از ربابت تا تجارت (خلاررات یل
عبدالجواد اخوت .ب کوش

تلاجر اصلفهان حلاجمیلرزا

مهلدی نفیسل  .تهلران :تلاریخ ایلران؛ عمادالکتلاب ( .)1384کمیتلۀ مجلازات و خلاررات

عمادالکتاب .ب اهتمام محمدجواد مرادینیا .تهران :اساریر.

ادام زیرنوی

مج

صفح قبل :سلیدمحمد رضلوی (نلواب وکیلل) ( .)1378خلاررات نلواب وکیلل نماینلده سلومی دورۀ

شورای م  .ب کوش

اکبر ق ل سلیاه .تهلران :موسسل انتشلارات گیتلا؛ جعفلرق ل خلان سلردار بهلادر (.)1378

خاررات سرداراسعد بختیاری .ب کوش

ایرج افشار .تهران :اساریر؛ حاج محمدباقر ویجویل ( .)1348تلاریخ انقلالب

ع کاتب  .تبریز :اب سینا؛ اسلماعیل رائلی ( .)1358خلاررات و اسلناد حیلدرخان

آذربایجان و ب وای تبریز .ب کوش

.

عمواوغ  .تهران :انتشارات موسس تحقیلق رائلی ؛ تلاجالسل طن ( .)1361خلاررات تلاجالسل طن  .بل کوشل

اتحادی و سروش سعدوندیان .تهران :تاریخ ایران؛ ع

دشت ( )1380ایام محب  .ب کوش

اساریر؛ محمدول میرزا فرمانفرماییان ( )1382از روزگار رفتل حکایلت .بل کوشل

تهران :تاریخ ایران کتاب سیام

.

منصلوره

مهدی ماحوزی .تهلران:

منصلوره اتحادیل و بهمل فرملان.
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(عباسل

 .)104 :1388در ادامل توجل بل دالیللل خللاررهنویسل کل بللا اهللداف فللردی و

خودآگاه جمع و همچنی جست وجوی فردیت در مت ای خودنوشت هاست ب روشلن
ادعاهای فوق را اثبات م کند.
سرهنگ اسماعیل میرپنج اولی خاررهنگار ب شیوۀ نلوی در عصلر ناصلری بلا آنکل
خاررات

ثبت خاررات

بیشتر شر احوال فردی او در جریان اسارت است؛ اما دلیل اص

خود را تقاضای شاه و دستور او در ای باره م داند و ب نوع همان تفکر سفارشل بلودن و
درباری بودن کتابهای تاریخ را ب ذهل القلا مل کنلد (میرپنجل  .)32 :1370خلاررات
اسارت او تنها خاررات است ک ب سلفارش شلخص حکمرانل نوشلت شلد و نمونلۀ مشلاب
دیگری در ای دورۀ وجود ندارد .دالیل خاررهنویس مسعودمیرزا ظلالس طان نیز ب روشن
بیانگر حضور فردیت و آگاه از آن در اندیش هلای اوسلت .وی هلدف از خلاررهنگلاری
خوی

را -ک با نقد صراحتآمیز دیگران همراه است« -ب رس یادگار در صفحۀ روزگلار

گذاشت » (ظل الس طان « )17 /1 :1368مقصود ک

روزنام رسم شخص خود م اسلت

و بعد (برای آنک ) بچ های بخوانند [تا] مختصر چش و گوش باز کنند» م داند (هملان /2
 .)553با اینک هدف اغ ب نویسندگان خاررات دورۀ اول (پی
خویشت بود؛ اما از مسیر ذکر احوال خوی
احوال سیاس و اجتماع جامع عصر خوی

از مشلرور ) ذکلر احلوال

فاص گرفتند و ب نوع تلاریخنگلاری و ذکلر
روی آوردند.

اگر بخواهی مسیری خاص در پانزده خاررۀ دورۀ اول از ای باب یعن ارزشگلذاری
براساس م ِ فردی و همچنی بررس سیر تحول فردیت و جایگاه آن در تاریخنگاری نلوی
را نشان دهی باید بیان کنی ک در خاررات اولیۀ مربلو بل دورۀ اول بلی

از خلاررات

پایان ای دوره م ِ فردی نویسنده تب ور دارد؛ براینمون ناصرالدی شاه خاررهنوی
در مرکللز خللاررات

خود

جللای دارد و دیگللران در حواشل آن هسللتند و شللاخصهللای چللون

کنشگری اختیار و استقالل در مت اثر وی هویدا است.
اما ب رورک

در ای دوره نم توان نمون برجسلت ای را معرفل کلرد کل خلارره نگلار

فق ب خود و احواالت خود توج داشت باشد .اغ ب ای مؤلفان ب نوع

م شخصل شلان

در ابهام و خفا قرار دارد و با آنک ب وضلو بیلان مل کننلد « ...بل مل چل شلر دربلار را

«من فردی» و جایگاه آن در تاریخنگاری نوین ایران
 / 102تحول ِ

بنویس  .شر احوال خود منظور است» (اعتمادالسل طن  )5 /5 :1385ولل در عملل راهل
دیگر پیموده اند و توج ب امورات و احواالت دیگران را بر ذکلر حلال و سرگذشلت خلود
برتری داده اند .براینمون توج نویسندهای چون اعتمادالس طن ب امور دربار و ذکلر جزئل
تری مسائل مربلو بل آن باعلث شلده اسلت کل خویشلت او در ملت خلاررات جایگلاه
ک رنگتری نسبتب دیگر موارد داشت باشد و خاررات او در تقسی بندی خاررهنویسل از
نوع است ک خارره نگار و مسائل مربو ب او همگام با بیلان وقلای دیگلر اسلت و حتل
ذکر اتفاقلات خلارج از حلوزه او بلر بیلان احلواالت خویشلت برتلری دارد .بلا وجلود ایل
اعتمادالس طن فردی است ک در موارد مقتض برتری خود و باال بلودن خلود از دیگلران را
ب نمای

م گذارد و با آگاه از هویت خوی

سع در خوب ج وه دادن آن مانند اغ ب

خاررهنگاران دیگر دارد و ای آگاه از م فردی را در راستای مناف خلوی
بندد؛ برای مثال او در یادداشتهای هفت جمادیالثان  1292دربارۀ خوی

بل کلار مل
و دیگران ای

گون قضاوت م کند:
 ...در خان رفت  .قرق شکست بود .آبدارخان منزل امی الس طان رفت  .هزاروپانصلد
تومان از بابت پول بنای باید بدهد .اول برات تجارت داد؛ بعد ب ناظ خ وت داد.
خدا عال است ک از دست ناظ خ وت برات گرفت باید چ تعارف ب او داد .م
بیچاره ده شاه مداخل را با هزار احتیا م کن ایل هلا صلدهزار توملان را مل
خورند و با

ندارند و همیش ب ما حسد دارند .خودشان سفرۀپدرندیده ب مکنت

رسیدند .ما ک پدرمان سال صدهزار تومان خرج داشت باید بل ایل روز باشلی .
شکر خدا را ک اگر مکنت زیاد ندارم اقالً ع دارم و مرحمت پادشاه را دارم کل
بهتر از جمی خزای است (همان مج د قدی .)6

آگاه صنی الدول از ع دان خود و مباهات ب آن نمون ای از تب ور م فردی اسلت
ک در جایجای خاررات وی ذکر شده است و در مناسبتهای مخت ف ایل گونل از خلود
تعریف م کند:
 ...ب فضل خدا اگر هیچ ندارم ع دارم و چون آفتاب روش است .هروقت نور
از آفتاب گرفت شد ع م ه نهلان خواهلد شلد .برفلر

سل طنت ایلران حلاال
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م یج

پسند است باشد «بر دام کبریاش ننشیند گلرد» نلان خلام داشلت باشل .

خدا چیزی ب م داده است ک در ایران ب احلدی نلداده .شلکر مل کلن خلدا را
(همان .)233 /3

در مطالعۀ خاررات اعتمادالس طن هرچ پی تر مل رویل متوجل پختگل و جلذابیت
خاص آن نیز م شوی و ب همان میزان ک انتقلاد از جریلانهلا و افلراد در آن شلدیدتر مل
شود دام خود او را نیز م گیرد و شلاخص مسلئولیتپلذیر بلودن ج لوهای از فردیلت را
هویدا م سازد .ای نقدها ک گوی بیشتر از سر ناامیدی در ب سروسامان کار ایران اسلت
ب خویشت صنی الدول نیز سرایت م کند و او ن تنها دیگر خود و ع م

را آفتلاب روشل

ق مداد نم کند ب ک ب ای نوع ع ب ثمر داشت نیز افسوس م خورد و م نویسد ...« :در
اردوی همایون

م ب پیری و ع معروف هست  .بدبخت ایران کل مل پیلرو علال ایلران

باش » (همان .)634 /9
ب ل رللورک
محمدع

م ل تللوان گفللت ک ل افللرادی چللون بصللیرالم

غفاری و معیرالممال

شللیبان

اعتمادالس ل طن

از نمون خاررهنگاران برجستۀ ای دوره هستند کل بلی

از احللواالت خللود و دقللت در ثبللت آن ب ل نوشللت امللور و شللر زنللدگ دیگللران روی
آوردهاند؛ برایمثال بصیرالم

در خاررات روزانۀ خود ابتدا از شاه یاد م کنلد و بعلد از

ثبت امور ناصرالدی شاه چند خط کوتاه در باب خود م نگارد (شلیبان

22 20 :1374

 28و.)...
ک رنگ بودن م فردی در خاررات امی الدول از همان آغلاز بلا کلاربرد ضلمیر سلوم

شخص مفرد ب جای اول شخص مفرد ردیاب م شود (امی الدول  .)6-5 :1370با توج ب

اینک فضای انتقاد و رو نقد بر اغ ب ایل خلاررات حکل فرماسلت شلاید بتلوان یکل از
دالیل ک رنگ بودن خویشت نویسندگان در ایل آثلار را تلرس آنلان از فضلای موجلود و
تفکر حاک برشمرد .اغ ب ای خاررهنگلاران از نوشلت

هراسل خلاص داشلت انلد و حتل

برخ ب صراحت از ای ناامن و احساس ترس سخ گفت اند .ترس ک از نداشت اسلتقالل
فردی نشأت م گیرد و در زمان پی

از مشرور در ای آثار بارها بدان اشاره شده است.
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ظلالس طان از شاهزادگان قدرتمند ای دوره درایل بلاره ایل گونل ق ل فرسلای کلرده
است:
آنچ باید بنویس نم توان و قادر نیست ؛ زیرا ک مل دشلم خی ل دارم ...اگلر
ق م آزاد بود و اگر ارمینان داشت ثمر دارد حرف و ب گوش س کلرور مخ لوق
نفه ل فللرو م ل رود خللدا م ل دانللد از عهللده هم ل قس ل تحریللرات و تقللدیرات و
دسللتورالعمل دادن و قللانون نوشللت

بللرای دیلل و دولللت و خللانوادۀ سلل طنت

[برم آمدم ]...اگر [اندک غیر از آنچ ] نوشت [یا] ذرهای زیاد [تر از آن] بنویسل
در خ پ تی

م افت ( ....ظلالس طان .)106 /3 :1368

ترس از نوشت و پ بردن نامحرمان بر ای آثار فضای مخف نگاری را بر ایل خلاررات
حکمفرما کرده است .اعتمادالس طن از کسان است ک ب تواتر در روزنامۀ خود ایل ملورد
را ک احدی از خاررات وی خبر ندارد گوشلزد کلرده اسلت و حتل زملان کل احسلاس
م کند شاه بر نوشت وی آگاه است با دل پربی درای باره م نویسد« :بل مل فرمودنلد در
تاریخ خودت ثبت ک  .ب ای پادشاه مگر الهام شده است ک م تلاریخ مل نویسل واال از
کجا خبر دارد؟( »...اعتمادالس طن .)109 /1 :1385
م توان گفت ارزشگلذاری براسلاس مل فلردی بل پایگلاه ربقلات خلاررهنگلاران و
همچنی تفکلر و بیلن

آنلان و میلزان تأثیرپلذیریشلان از غلرب بسلتگ دارد؛ بلرای مثلال

ناصرالدی شاه خارره نگار ه ک جایگاه شاه و اقتداری دارد از«م » صلحبت مل کنلد و
ب دلیل آشنای با فرنگ و سفرهای متعدد ب آنجا تأثیرپلذیریاش از فرنلگ بیشلتر و بلارزتر
است؛ البت ب جز دلیل اص

ک رنگ شدن «م » در خاررات دورۀ اول ک در باال بیان شلد

عوامل دیگری مانند وجود فضای استبدادی نیز در ک رنگ و پررنلگ شلدن ایل شلاخص
تأثیرگذار بوده است.
در دورۀ مشرور و پ
اص

از آن نیز ای «خویشلت خلاررهنگلار» بلا آنکل عاملل روانل و

خاررهنویس بود ول ب صورت بلروز احساسلات هیجانلات نگلرشهلا و همچنلی

تأثیر فرد در رویدادهای مشرور تب ور م یابد و ب ثبت م رسلد .وقلوع انقلالب مشلرور و
حواد ،مربو ب آن عظمت و اهمیت ای واقع و سرعت تحلوالت پلی بینل نشلدن در
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بستر جامع اغ ب عامالن شاهدان و بانیان ای خیزش اجتماع را ب سوی ثبت وقای سلوق
داد .هدف غای اکثر آنان ثبت ای تغییر عظی بود و خود را ب عنوان فلردی از ایل جریلان
ب نظیر – ن جدای از آن– ق مداد م کردند .خاررهنگلاران کل وظیفل اجتملاع و م ل
خود م دانستند تا ای حواد ،را برای آیندگان ب یادگار بگذارند .تب ور «مای اجتملاع » و
کل رنلگ شلدن «مل فللردی» شلاهبیلت ملت خللاررات دورۀ مشلرور تلا پایلان حکومللت
قاجارهاست .دو دلیل ویژۀ ای تحول را م توان افزای

آگاه فردی و جمع و همچنلی

اهمیت واقع و تالش برای روش کردن زوایای مخت ف آن ذکر کرد .ای تالش جمع در
آگاه بخش ک از فضای زمان تاثیر گرفت بود باعث ایجاد ح

استقالل و مختلار بلودن

افراد گشت و ایشان با حضور در عرصۀ اجتماع و ثبلت تحلوالت بلزر

زمانلۀ خلوی

بل

کنشگران فعال تبدیل شدند ک با ثبت وقلای سلع در اثبلات ایل ملوارد بلرای آینلدگان
داشتند.
همانگون ک ذکر شد در دورۀ مشرور بیشتر خاررهنویسان از ی

آگاه جمعل و

وظیفۀ اجتماع باالی نسبت ب خاررهنگاران دوره قبل برخوردارند کل آن هلا را بل سلوی
نوشت سوق م دهد و ای تحول با شناخت از فردیت خوی
است؛ مثالً ظهیرالدول «دروی

در «مای جمعل » تب لور یافتل

دموکرات» ک اولی تجربۀ حکوملت بلا مشلورت ملردم را

قبل از مشرور در همدان ب اجرا گذاشت با داشت ای آگاه

بر ای باور اسلت کل ...« :

خیال کردم ک فق مطالب قابلتحریر ک ب خوانلدن ارزش داشلت باشلد را در ایل کتلاب
بنویس ک پر مزخرف نباشد و ه شاید ی

وقت دارای مطالب تاریخ بتواند بوده باشلد»

(ظهیرالدول .)89 :1367
تفرش حسین

نلوکر دربلار محملدع شلاه و ملردی از ربقلۀ متوسل جامعل دیلدی

سطح داشت ول چون اهمیت واقعل را در
مشرور بود م گوید ک مقصودش از نوشت

کلرده و خلود شلاهد حلواد ،مربلو بل
«خبرنگاری است» (تفرش حسلین

:1368

 )143و «چیزی ک نوشت م شلود بایلد صلحیح باشلد» .تأکیلد بلر صلداقت و صلحت خبلر
ازسوی فردی چون تفرش در زمان بیان م شود ک ب قول او «چ چیزها شنیدی و گفتند!»
(همان).
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دوران پرتالر و پرحادث مشرور و ب وای ک از ای انقالب رخ داد تلاجر تبریلزی را
نیز واداشت ک ب نوشت تاریخ مشغول شلود و سلبب تلألیف ایل تلاریخ را ایل گونل بیلان
م دارد ...« :ک اس اجداد و آبال و امهات اوالد احفاد جلد امجلد حلاج ابوالقاسل تلاجر
تبریزی مرحوم ذکر نموده و ر ب رحمت نمایی و بعضل وقلای حلاالت اقللالنلاس راقل
معللروف محمللدتق ولللد اشللرفالحللاج حللاج حسلل آقاسلل م اهلل تعللال درج نمللایی »
(جواربچ .)42 :1386
ناظ االسالم کرملان نیلز مقصلود خلود از نوشلت را ثبلت «تلاریخ خلود و حلال ملردم»
م دانلد (نلاظ االسلالم کرملان

ج )383 5و بلر درهل تنیلدگ فردیلت خلوی

در ملای

اجتماع ب گون ای اذعان م کند و م نویسد:
 ...پیوست در اندیش بودم ک بر سب

مورخی اروپا کتاب در تاریخ ایران بنگارم

و نکات تاریخ را در آن مندرج دارم  ...دست روی ه نگذارده و آنچ خلود از
عجایب و غرائب روزگار دیده و از اخبار صحیح آنچ شنیده و حلواد ،بلزر
ای دوره تمدن و بیداری ایرانیان ک خود مشاهده کرده و خدمات بزر
ستر

ک کوش

مردمان

در بیداری خفتگان ایران کردهاند و زحمات ک رجال با علزم

در اصال مفاسد ای خا

پا

نموده و جانها ک در سر آزادی ه ورنان خود

دادهاند جم و تدوی نموده ب رریق روزان برخالف سیاق و شیوه غیلره .مرضلی
متم ّقان چاپ وس بدونمالحظ ب عبارت ساده مصط ح خال از اغراقات شلاعران و
اغالمات منشیان در ای صحایف درج و برخ از عمرگرانمای در آن خرج کردم
(همان .)7-8 /1

درحال ک خاررهنگار دیگر ای عصر ررا و معمار مسجد سههساالر هلدف خلود را
«شرح از زندگان خود برای تذکار حضار ک از اوضاع زمان دلتنگل مل فرمودنلد» بیلان
م کند (ممتح الدول  .)55 :1362علی السل طن در ج لد دوم خلاررات بل خالصل ای از
اهداف خود دربلارۀ ثبلت خلاررات خلود اشلاره دارد .او از اینکل تلاریخنگلاران در ایلران
همواره سع در تحریف حقایق در راستای بزر نمای اعمال پادشاهان داشلت انلد گالیل
دارد و تالشهای آن هلا را زحملت بل فایلده مل دانلد (علی السل طن  .)1015 /2 :1376از
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دیدگاه او با شیوۀ مرسوم تاریخنگلاری در ایلران بسلیاری از حقلایق املور بلرای آینلدگان
مکتوم م ماند و مطالب بسیاری برای آن ها روش نم شود (همان  )1016و شاید بل خلارر
جبران ای کاست هاست ک خود ق ب دست گرفت و سع کلرده تاحلدامکان از ایراداتل
ک بر سایری وارد آمده است مصون بماند و کنشگری خوی

و مسئولیتپذیریاش را ب

ای شیوه اثبات کند.
اولی خاررهنگلار زن دورۀ قاجلار نیلز هنگلام کل در شلعبان  1336شلروع بل نوشلت
خاررات م کند از همان آغاز هدف خوی

را ای گون بیان م دارد« :چون مقصود بنلده

نوشت سرگذشلت زنلدگان خلودم مل باشلد میلل نلدارم سرگذشلت خلودم را مبلدل بل
تاریخنویس بکن » (بختیاری )23 :1382؛ هرچند در ادام خاررات

ب گون ای تداع گلر

ه زمان م فردی و تب ور آن در مای اجتماع با توج ویژه ب نقد مسلائل جلاری مم کلت
است.
همانگون ک ذکر شد دالیلل عملوم و اختصاصل خلاص در ثبلت خلاررات عصلر
مشرور مؤثر بوده است و گاه ی

خاررهنگار برای توجی نوشتار خود چند دلیلل را بیلان

م کند:
چون مقصود م از نوشت ای یادداشتها ایل نیسلت کل بعلد از ملر
عام شخص بزر

در نظلر

و صاحب مقامات و صفات عالی ج لوه کلن حتل المقلدور

سع دارم از جادۀ صداقت و راستگوی منحلرف نشلده و تلا جلای کل ممکل
است و شخصاً اگاه و ارالع دارم حقیقت هر مط ب را ثبت نمای ؛ ب عالوه ای
یادداشتها را برای آنکل روزی منتشلر شلود و عامل ملردم آن را مطالعل نماینلد
نم نویس ؛ ب ک صرفاً آن را برای بازمانلدگان و اوالد خلود و آن هلای کل مایلل
باشند ارالع از احوال پدرشان داشت باشند و اشخاص ک در رول زندگ با م
ب جهت دوست یا دشمن داشت اند و م ررف مراجع آنها واق شده و یا در سر
راه ایشان قرار گرفت ام و ب رورخالص ب جهت و مناسلبت نلام آنلان ذکلر شلده را
بشناسند و برای آنک ب اختصار گوش هائ از تاریخ کشلورمان ایلران را کل خلود
ب صورت در آن وارد و داخلل بلودهام شلر دهل ایل یادداشلت را مل نویسل
(احتشامالس طن .)5 :1366
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یحی دولتآبادی روحان مبارز و روشنفکر عصر قاجلار بلا ایل اعتقلاد کل «نگلارش
شر زندگان

حیات جاودان م دهد نام و نشان انسان را باق مل گلذارد و آینلدگان را

چراغ هدایت م شود» (دولت آبادی  )10 /1 :1371امیدوار است ک «آیندگان نزدیل

را

خواندن کتاب او موجب مزید عبرت و بصلیرت گشلت » و نگارنلده را بل «دعلای خیلر یلاد»
کنند (همان).
ب جز خاررات ک با هدف ثبت وقای مربو ب مشرور ب وجود آمدهاند روزنام هلای
خاررات نیز وجود دارند؛ ک قدمب قدم همراهشدن بلا ایل روزنامل هلا ایل ملدعا را ثابلت
م کند ک وقوع انقالب مشرور «م فردی» آنان و توجل بل احلواالت خویشلت را (کل
قبل از انقالب از جایگاه برجست ای برخوردار بود) در مت خاررات ک رنگ کرده و توجل
ب وقای اجتملاع و سیاسل و پررنلگ شلدن «هویلت جمعل » را بیشلتر ج لوه داده اسلت.
خاررات عزیزالس طان م جی

ثان و عی الس طن قهرمانمیرزا نمونۀ موردتوج برای اثبلات

ای ادعاست .ذکر ای نکت ضلروری بل نظلر مل رسلد کل نظریلۀ مطلر شلده مربلو بل
خاررات مه و نوشت های است ک در کوران حواد ،مشرور ب ثبت رسیدهانلد؛ زیلرا در
چند مورد از خاررات ای دوره ک ارزش ارالعات ک تری داشلت انلد «مل فلردی» نسلبتاً
پررنگتری را شاهدی ؛ خاررات شکاری معیرالممال

و نلواب وکیلل را مل تلوان از ایل

دست ب شمار آورد.
خاررات سردارمری بختیاری اولی زن خاررهنگار بل شلیوۀ نلوی

بحثل جداگانل را

م ر بد؛ زیرا م فردی قوی در مت اثر ارائۀ ارالعات ارزشمند از ایل بختیاری و وضعیت
زنان و تح یل امور جاری مم کت با دیدی ژرفنگران اثر وی را ب نمونل ای بل بلدیل در
دورۀ موردنظر تبدیل کرده است .سردارمری بختیاری سرگذشت زندگان خود و توصیف
حواد ،رویداده بر خویشت را با ق م ساده چنان ب حواد ،جاری پیراملون خلود پیونلد
م زند ک برای خوانندۀ خاررات

ایل فکلر متبلادر مل شلود کل مشلکالت سلردارمری

بخش از مشکالت ایران عصر قاجاری است و جدای از آن نیست .نقد دقیلق دختلر حسلی
ق خان ای خان بر امور و مسائل سیاسل و اجتملاع دورانل

نقلدی از سلر روشلنفکری

غیرمتعهدان نیست ب ک نقدی از سر درد و درگیری با آن در زندگ شخصل و نلاتوان از

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 109 /

 .)199 :1388اثر تاجالس طن و دلنوشت های ع

ارائ درمان برای آن است (عباس

دشلت

نیز ب دلیل تب ور قوی م فردی در آن از امتیاز ویژهای برخوردار است ک باید ب آن هلا نیلز
توج شود .برای مثال تاجالس طن -ک اثر وی سرشار از تب ور ای فردیت است -با شلناخت
از نق

فرد در مسئولیتهای فردی و اجتماع

زنلان ماننلد خلود را دچلار انلواع محنلت و

سخت های روزگار م داند؛ زیرا بل دلیلل محلدودیتهلای سلاختار اجتملاع تحمیللشلده
اختیار و کنشگری ندارند (تاجالس طن .)98 :1361
در بحث پایان مربو ب ای بخ
ایران ک در پوش

م توان گفلت کل جریلان تلاریخنگلاری نلوی در

خاررهنگاری ظاهر شد با تأثیرپذیری مستقی از افکار نلوی اروپلای و

در انتقاد ب جریان سنت تاریخنگاری در ایران ب وجلود آملد و آگلاه از فردیلت و شلأن
تاریخیت انسان نقش ویژه در ای امر ایفا کرد؛ ب گون ایک ای آگاه از م فردی ع لت
ثبت هر خودسرگذشتنام ای شد .آگاه از ای فردیلت در مسلیر تحلول و تطلور آن بل
هنگام انقالب مشرور ب دلیل عظمت ای حادث و احساس نیاز ب ثبت آن و بلا شلناخت از
شأن تاریخیت انسان ب عنوان موجودی مستقل و کنشگر بل عرصل ای جهلت اظهلار «ملای
اجتماع » و ثبت حواد ،تاریخ

تبدیل شد و آثار خاررهنگلاری ایل عصلر را بل منلابع

مؤثق برای شناخت ای دوره مبدل کرد.
نتیجه
پرس

دربارۀ تاریخ ازسوی انسانِ زیست در جهان مدرن یا معرفت سوژهب سوژه و همچنلی

آگاه از فردیت و التفات ب شأن تاریخیت انسان را باید از مظاهر تحلول معرفلت تلاریخ
در نظام فکری انسان غرب ق مداد کرد ک با نهضت ترجم وارد ایران عصر قاجاری شد و
ب تحول اندیش و دگرگون ذهن و عق

در میلان نخبگلان ایرانل منجلر شلد .آگلاه از

فردیت زمینۀ جریان انتقادی نسبت ب باورها و اعتقادات سنت که را ب وجود آورد کل از
جم ۀ آنها م توان ب انتقاد در حوزۀ انسانگرای و تاریخ و تاریخنگاری اشاره کرد.
در ای نوشتار تحول و جایگاه «م فردی» در تاریخنگاری نوی ایران ب شیوۀ تح ی
با تکی بر مت خاررات عصر قاجار بررس شد .در همی زمین با ی

تقسی بندی تلاریخ

و

«من فردی» و جایگاه آن در تاریخنگاری نوین ایران
 / 110تحول ِ

آثار مربو ب دورۀ مذکور در دورۀ قبل و بعد از مشرور شناسلای و ویژگل هلای آن را
معرف و با ترسی آن ب صورت نمودارهای کمّ

ای مشخصات ب روردقیق بازنمای شلد.

بررس جایگاه و تحول ای فردیت با تکی بر مت خاررات با توج ب شاخصل هلای چلون
استقالل فردی مختار و تصلمی گیرنلده بلودن و همچنلی مسلئولیتپلذیر بلودن و کنشلگر
پنداشت انسان از بخ های اص

پژوه

حاضر اسلت کل تحقیلق دربلارۀ ایل مسلئ بلا

ارجاع ب  42اثر خاررهنگاری در دورۀ قبلل و بعلد از مشلرور نشلان از تلأثیر مسلتقی مل ِ
فردی در شکلگیری تلاریخنگلاری نلوی ایلران در پوشل ِ خلاررهنگلاری دارد؛ همچنلی
توسع کمّ و کیف ای نوع تاریخنگاری را م توان با تب ور فردیت در خودآگاه جمع
و التفات ب شأن تاریخیت انسان با وقوع انقالب مشرور و نیلاز بل ثبلت آن ردیلاب کلرد.
ورود زنان ب ای عرص با شناخت از فردیلت و نقل

تلاریخ خلوی

و همچنلی حضلور

قشرهای مخت ف با پایگاه های ربقلات متفلاوت در ایل جریلان از دادههلای اسلت کل بل
روشن بازگوکنندۀ تلأثیر آگلاه از «مل فلردی» در شلکلگیلری ایل سلب

نوشلتاری و

همچنی تبدیل آن ب آثاری انتقادی در شناخت مسائل تاریخ زمان مذکور با تب لور آن در
«مای اجتماع » و شأن تاریخیت انسان است.

14%
طبقه مسلط

86%

نمودار  :1پایگاه ربقات خاررهنگاران قبل از مشرور

طبقه متوسط
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18%
41%

طبقه مسلط

41%

طبقه متوسط قدیم
طبقه متوسط جدید

نمودار  :2پایگاه ربقات خاررهنگاران دورۀ مشرور

12%

57%

31%

طبقه مسلط
طبقه متوسط قدیم
طبقه متوسط جدید

نمودار  :3پایگاه ربقات خاررهنگاران عصر قاجار
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12

8
4
تک نگاشت

روز نگاشت

کل نگاشت

سال نگاشت

نمودار  :4انواع نگارش خاررات عصر قاجار
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