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چکیده

یکی از مباحث مطرح در پژوهش شژا تژارییی دهره معاصژر ،غفلژت از
منابع سند ه مراجعۀ اغلب محققان به منابع تألیفی است .حوزۀ مطالعژا

تارییی ،بهدلیل تنوع ه تکثر منابع معرفتی (نوشتار ) از یژ سژو ه تغییژر
بین

مورخانژه از رهیکژرد ادیژب -مورخژان بژه رهیکردشژا بینارشژتها

ازسو دیگر ،نژویی فاصژله گژرفت محققژان در توجژه بژه منژابع تژارییی

(ازجمله اسناد تژارییی) را درپژی داشژته اسژت .بژا توجژه بژه ایژ دغدغژۀ

مأخذشناختی ،طرح ای مسئله که اسناد ،شمچون متون ه منابع نوشژتهشژده
در تاریخ ،چه استفاده ه کاربرد در تحقیقا تژارییی داشژته ه دارنژد ه

چه الگوشا رهششناسیا میتواند در تفسژیر ه تحلیژل محتژوا آنشژا

مؤثر باشد ،نقطژۀ کژانونی بحژث در نوشژتار حاضژر اسژت .رهش بررسژی،

 .1استادیار پوهششکده تاریخ پوهششگاه یلوم انسانی ه مطالعا

فرشنگی؛ m.ahmadzadeh@ihcs.ac.ir
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برمبنا الگو تحلیل تارییی ه کاربرد رهششا مطالعا بینارشتها در
تفسیر است.

الگو رهششناسی نوشتار حاضر به بحث با رهیکرد تحلیلژی ه کژنن

نگر دربارۀ «تاریخ سند » متمرکز اسژت ه نگژرش خُژرد ه جزءنگژر -کژه

از«محتوا اسناد» برا تبیی تاریخ جرم ،سی میگوید -موضژوع بحژث

نیواشد بود .دستاهرد کار نشژان مژی دشژد کژه اسژتفاده از محتژوا اسژناد

تارییی در قالب شناسایی ه کاربست الگوشا رهشی متناسب ،مژیتوانژد
به تداهم ه آفرین

الگو تاریخنگار سند در مطالعا تارییی منجر

شود ه میتوان نتیجۀ آن را در بازگشت فاینن شناسژا (مورخژان) شژ در

توجه به ضرهر اصالت مت در ارائژۀ تحلیژل ه شژ در تردیژد بژه یلمژی

بودن مشهورا تارییی ه طرح رهایتژی دقیژ تژر از گژزارهشژا تژارییی

دریافت.

واژگان کلیدی :تاریخنگار سند  ،ادیب -مورخ ،اصالت مت  ،رهش
تحلیل محتوا ،جامعهشناسی زبان.

 .1مقدمه (اهمیت موضوع و پیشینۀ پژوهش)

«منابع درتاریخنوشته» یکی از اصلیتری گونهشا نوشتار ه میراث تارییی ادهار گذشژته

شستند (حضرتی )78 :1380،که با شدف تاریخنگار نوشته نشدهانژد؛ امژا ارائژهدشنژدۀ فهژ
خاصی از گذشته تاریییاند ه اغلب متصل با یصژر هاقعژه نوشژته شژدهانژد .محتژوا آنشژا
متفاه ه ممک است دربردارندۀ ی

فرمان شاشی ،ی

دستور ادار  ،ی

سژند جمژع ه

خژژر مژژالی یژژا مژژوارد دیگژژر باش ژند .در تژژاریخنگژژار شژژا گذشژژته بژژا توجژژه بژژه اینکژژه
تاریخنگار بیشتر مبتنیبر دسترسی شژی

مژورخ بژه اسژناد دیژوان ه دربژار بژود ،منصژب

هاقعهنویس با اتکا بر اسناد دایرۀ دهلتی تاریخ را مینگاشت؛ امژا شرچژه منژابع فهژ تژارییی
بیشتر شد ه تاریخنگار بهدلیل رشد آموزش یمژومی ه توسژعۀ منژابع معرفژت تژارییی ،از
ی

اقدام دهلتی ه هاقعهنگارانه تژا حژدهد بژه شژکل یژ

موضژوع اجتمژایی ه یمژومی
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درآمد ،توجه به تاریخ اسناد کمتر شد ه امرهزه ضم طرح نقدشا متعژدد بژر زیژانشژا
معرفتی ه یلمژی سژندمحور ه اکتفژا منژابع رقیژب بژرا فهژ بهتژر از تژاریخ ،توجژه بژه
تاریخنگار اسناد  ،شمچون کار برا پی کسوتان تاریخ تحدید شده است.
باهر ای دسته از منتقدان سندمحور بر ای است کژه از دیژدگاه یلمژی ،کژار بژر ره
اسناد ه تاریخ اسناد به معنا بازتولید تعریف تاریخ بژهماننژد «حرکژت موریانژها » اسژت
(صژژنعتجژژو )69-66 :1372 ،ه نمژژیتوانژژد کمکژژی در جهژ شژژا کژژنن یلژژوم انسژژانی ه
اجتمایی ه نیازشا جامعه داشژته باشژد .نگرشژی کژه تژوی بژی در دسژتهبنژد ده رهیکژرد
تارییی ارائه داده است ،نگرشی دقی تر است .اه در کتاب «تاریخ ه مورخژان» بژه تفکیژ
ده نوع «تاریخ جرم» ه «تاریخ سریت» میپردازد (توی بی )63 :1375 ،که اهلی بژه بررسژی

ه ترسی رابطۀ امور جزئی ه حوادث منحصربهفرد  1اختصاص دارد ه دهمی بهمنظژور توسژعۀ
سریت یمل خود بر کننرهایتشا ه تحلیل بیشتر تمرکز دارد ه بسژیار از امژور جزئژی را
در اثر اتیاذ رهیکژرد کژنن ،نادیژده مژیانگژارد ه در بهتژری حالژت بژه ایمژا پژارادایمی
میپردازد که بیشتری ذرا ات شا تاریخ بر آن صژحه مژیگذارنژد ه درشرصژور یژ
قرائت ازسو مؤلف است که بیشژی از اجژزاء تشژکیلدشنژدۀ دادهشژا تژارییی را احیژا،
بازتولید ه رهایت میکند.
باای حا نیستی شکل ثبت تاریخ در قالب اسناد صور گرفته است؛ امژا در دسژتر
نبودن اسناد ه نداشژت آمژوزش رهششناسژی تحقیژ سژندمحور ،توجژه ه اتکژا مژتق بژر
رهایا گذشتۀ دهر بدهن شیچ تردید یلمی جد  ،اتیاذ رهیکرد از منابع دمدستی ه مژوارد
دیگر بایث شده تا دریافت ه ارائۀ دادهشا درجۀ دهم در تاریخنگار  ،جایگزی کاربست
محتوا اسناد ه منابع تارییی شود که ای امر سبب محرهم شدن میاطبژان از فضژا درهن
مت سند میشود؛ در نتیجه ،گاشی ممک است مت ی

سند که ارائژهدشنژدۀ یژ

رهایژت

خاص است ازسو معاصران ه متعاقبان آنشا قبض ه بسط معنژایی شژود ه سرنوشژت یژ
جامعه ه تاریخ را بهگونۀ دیگر رق بزند.

1. Unique
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درای خصوص میتژوان بژه موضژوع ه مسژئله «یطیژه کنسژتانتی » بژهینژوان نمونژۀ یژ
تحریف در مت سند اشاره کرد که قرائت متون ه منابع یونانی از آن به پژذیرش یژ

رهنژد

تارییی هیوه ازسو نسلشا متعدد تاریخ ه جامعه منجر شده بود؛ هگرنه ازسو شاه ناپل
«هظیفه داشت اصالت یطیۀ کنستانتی را از نظر تارییی ه زبژانی قاطعانژه رد کنژد .شژدف اه
کشفِ تا سرحدِ ممک رهایت اصلی مت یونانی با استفاده از قدیمیتری نسخ خطژی بژود».
اه در ای مورد از «فقهاللغه تارییی» استفاده کرد که ایژ رهش بژهتژدری بژرا خژوان

ه

بازتفسیر «رسالهشا فلسفی ه حقوقی» بهکار گرفته شد (شمیلتون ،کولینز ه دیگژران:1385 ،
.)40-38
ازسو دیگر ،تاریخ ابتدا باید بهخوبی به هظیفه کنسی

خود یعنی بررسی امور جزئژی

یمل نماید تا آگاشی ه تحلیل مسژتند را در جامعژه تژرهی کنژد ه سژسس بتوانژد برمبنژا
اقتضائا زمانه ،بژه کنشژگر اجتمژایی -فرشنگژی ه سیاسژی ،بژه تعریژف حژوزه یملکژرد
بیشتر برا خود نائل شود؛ درهاقع ،در تعریف اهلیۀ مبتنیبر سژنخشناسژی ،تاکیژد بژر ایژ
است که «تاریخ معرفت ماالما از قضاه شا نیسژت ،بلکژه یلژ شناسژایی ه بررسژی اسژناد
است » (تا بی .)36 :1376 ،
اسنادمحور ه پوهش

مبتنیبر متون اصلی ،نگاه جزئی ه دقی تر را به مورخ میدشد

ه تحلیلشا را مستند میکند .استاد باستانی پاریز در کتاب «خودمشتهمالی» به فه کژنن
از تاریخ در یی تمرکز جزئی ه جد در ی

حوزۀ خاص ،توصیه دارد کژه اشمیژت نگژاه

جزئژژی بژژه تژژاریخ از دیژژدگاه ایشژژان را نشژژان مژژیدشژژد (باسژژتانی پژژاریز )20 :1385 ،؛
درصورتیکه اگر از نگاه رهایتمحور ه تا حدهد تحلیلی سب
به نگرش تئوری

پیشینیان فاصله بگیژری ه

ه میانرشتها ش نرسی  ،نویی «تعلی در تاریخنگار ه بین

تژارییی»

رخ خواشد داد.
در یلّتیابی آسیبشا افو نگاه جزئی ه اسناد  ،میتوان تعجیل فعاالن رشژتۀ تژاریخ
در گرای

به نگاه بینارشتها را مطرح کرد .از دیژدگاه رهشژی مژیتژوان گفژت کژه رشژتۀ

تژژاریخ ،تحژژتتژژاثیر رهیکژژرد نظریژژهمحژژور اسژژت؛ درحژژالیکژژه نیسژژتی هظیفژۀ کنسژژی
تاریخدانان بهینوان یل گذشتهشناسی ،کشف ه گردآهر گزارهشا تارییی از آبشژیور
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ه سرمنشأ است ه اسناد ،اهلی رهایا غیرتاریخنگارانه از تاریخ شسژتند ه از نظژر اشمیژت ه
ش زمانی با هاقعه ،جزء منابع اه تلقی مژیشژوند؛ گرچژه شرگونژه اسژتفاده از آنشژا بایژد از

طری رهیکرد نقادانه 1صور بگیرد.

طرح مباحث در ای نوشتار به معنا ینقهمند یا پیشنهاد نویی پوزیتویسژ رهشژی در
معرفت تارییی نیواشد بود که بر «تقدم مشاشده بر نظریه» تأکید شود (نبژو )197 :1389 ،
ه سند ،شمچون نویی مشاشدۀ مستقی در گذشته تلقی گژردد؛ بلکژه توجژه دادن بژه اصژالت
مت اسناد تارییی معتبر ،در یی ارائۀ تحلیژل ه خژوان  ،متناسژب بژا شژرایط زمانژه اسژت؛
درهاقع ،فه تارییی ،نیازمند به توجه کنشگران ای یرصژه بژه ده اصژل اتصژا بژه ریشژه ه
انطباق با زمانه است که ریشۀ ای فه را باید در اسناد ه نُسخ قدیمی کاهش کرد.
در اینجا توجه به اسنادمحور بژا رهیکژرد غیرپوزیتویسژتی بژه معنژا ایژ اسژت کژه
تاریخ بهصور یینی بررسی ،تحلیل ه مطالعژه نمژیشژود؛ بلکژه حقیقژت ،شمژواره متژأثر از
ساختارشا فرشنگی -تارییی جامعه یا تجارب فرشنگی ه تژارییی افژراد اسژت؛ بژرای مبنژا
شیچ رهایتی از گذشته حتی در پرتو بررسی اسناد به معنا بازتاب مطل یژا بازنمژا هاقعژی
آنچه بوده ،نیواشد بود؛ بلکه به معنا ای است که «آرشیوشا در خدمت تاریخ ه فرشنژ
قرار بگیرند ه ایژ اتفژاقی بژود کژه بژههیژوه از «جنژ
بهمنظور قرار دادن اسناد انبوه رهبهافزای

»

اه جهژانی در کشژورشا میتلژف

گردآهر شده در دستر

مورخان ه برا ایجاد

تسهین در پوهش شا تارییی» شرهع شد (ساماران.)426-421 /4-3 :1389 ،
شمچنی بهرهگیر از اسناد در تحقیقا تارییی ،یکی از یوامل مه در ترهی ه رشژد
رهیکردشا کمی در بررسیشا تژارییی اسژت .مطالعژا تژارییی ،اغلژب نژویی مطالعژه
کیفی شستند ه درنتیجۀ غلبۀ ای نگرش ،از کاربسژت رهش شژا کمژی در بررسژی گذشژتۀ
تارییی امتناع شده است؛ باای حا  ،در برخی کشورشا به تجزیژه ه تحلیژل کمژی داده شژا
تارییی در سا شا گذشته ،توجه جد شده ه دستاهردشا درخور توجهی داشژته اسژت.
ی

نظریه دربارۀ رهششا کمی مطالعژۀ تژارییی در کتژاب «مقدمژه بژر رهششژا کمژی

برا مورخان» اثر رهدی

فلود مطرح شده است که اطنیژا ه آگژاشی جدیژد دربژارۀ
1. Critical Approach
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رهششا کمی 1دربر دارد ه در تحقیقژا تطبیقژی بژرا توصژیفا کمژی 2از پدیژدارشا
تارییی استفاده میشود (ن

.)Floud, 2006 :

 .2مبانی نظری بحث

از حیث نظر  ،گرای

به تاریخنگژار اسژناد نژه بژه معنژا بازگشژت بژه الگژو سژنّتی

تاریخنگار دیوانی -که در ضم دسترسی دبیران به اسناد مه دهلتی صور میگرفژت-
بلکه در قالب جامعهشناسی تارییی ه اتیاذ الگو تحلیژل خُژرد 3مطژرح اسژت ه ابزارشژا ه
تجهیزا رهشی ه معرفتی در پرهسه سژندپوهشی را مژیتژوان از طریژ کاربسژت الگوشژا ه
رهش زبانشناسی تارییی ه جامعژهشناسژی زبژان مژت اسژناد بژهدسژت آهرد ه جهژت فهژ
پدیدارشا ه مفاشی تارییی ه ارائه تفسیر دقی تر از تحوال تاریخ در ای یرصه بژه پژی
رفژژت کژژه البتژژه نظریژژهشژژا گونژژاگونی در ای ژ حژژوزه هجژژود دارد ه نمون ژۀ موف ژ ی ژ
جامعهشنا

تارییی که از منابع تارییی برا ساخت تبیی شا خود استفاده کژرده ،چژارلز

تیلی است .هجه ممیز کار اه رهش بهرهگیر از منژابع تژارییی اسژت .اه ضژم بژه چژال
کشاندن جامعهشناسان تارییی از آنان خواسته است تا از بر یا بیرهن بیاینژد ه بژه سژرا
اسناد برهند ه رن مطالعۀ آرشیوشا را بر خود شموار سازند .اه بژا « رهششژا پوهششژی کژار
گرهشی با اسناد آرشیو  ،به آموزگار اصلی رهششایی تارییی جامعهشناسی تبژدیل شژد ه
نگارش تاریخ فرانسه را در مسیرشا جدید قرار داد» (اسکاچسو .)373 :1388 ،
ضلع دهم رهیکرد نظر نوشتار حاضر بر الگوشا تفسژیر اسژتوار اسژت کژه مبتنژیبژر
تحلیل نسبتِ بی فرشن

ه مت شستند؛ بهیبار دیگر ،ازآنجاکه شر سژند ،متنژی اسژت کژه

زمینژهشژژا اجتمژایی -فرشنگژژی شژژکلدشنژدۀ آن در آفژژرین

معژانی ه سژژاختار زبژژانی آن

اثرگذار شستند ،با کاربست الگوشا یادشده ه تمرکز برضژربآشنژ
تکل  ،ه تاکید بر نق

شژا ،لحژ شژا ،شژیوه

سازندۀ زبان ،امکان کشف معژانی بیشژتر از مژت فژراش مژیشژود.

رهیکردشا زمینهگرا ،شأن ه منزلت آرمانی برا مت قائلند ه در آن بهمثابه هاحژد اساسژی

1. Quantities
2. Quantitie Descriptions
3. Micro Analysis
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معنا مینگرند .در ای خژوان
میشود ،نه شمچون ی

از مژت بژهینژوان شژیوها از کژن

اجتمژایی بهژرهبژردار

ابوه نشانها  .بهیبار بهتر ای نوع نگرش به مژت  ،ازسژو برخژی

زبانشناسان به ترجیح جامعهشناسی زبان بر زبانشناسی زبان مت بهمنظور کشف زمینژهشژا
فرشنگی -اجتمایی تولید آن تاکید دارد .ایژ رهیکژرد ،مژت را بژه منزلژۀ «نشژانه اجتمژایی»
تحلیژژل محتژژوایی مژژیکنژژد ه بژژر سژژه مؤلفژژه مهژژ مژژت  ،شژژامل «سژژاختار»« ،بژژازنمود» ه
«موقعیتمند » آن تمرکز دارد (آلیسون ه پوینتون.)73 :1388 ،
 .1-2اهمیت اسناد بهمثابه منابع مهم در روایت و تحلیل گذشتۀ تاریخی

در گونهشناسی انواع اسناد تارییی ،چند دستهبند ارائژه شژده اسژت؛ قژائ مقژامی در ذیژل
اسناد ادار ه دهلتی ه نامهشا تارییی ،بژه تقسژی بنژد سژهگانژها از اسژناد اقژدام کژرده
است :مکاتبا دربار ؛ سلطانیا (نوشتهشا دیوانی ،اقسام فرمانشا ،خطبژهشژا رسژمی ه
فژژتحنامژژهشژژا)؛ اسژژناد ه بنچژژاقشژژا؛ اسژژناد حقژژوقی ه قضژژایی (قبالژژهشژژا نکژژاح ه طژژنق،
بیش نامهشا ،هصیتنامهشا ،هکالتنامهشا ،التزامنامهشا ،قس نامژهشژا)؛ ه نامژهشژا دهسژتانه،
خانوادگی ه خصوصی (اخوانیا ) (قائ مقامی .)43-40 : 1350،در ی

دستهبنژد دیگژر،

منابع اسناد به چهار دسته تقسی شده است :اهراق اسناد  ،اخوانیا  ،مکاتیژب دربژار ه
دیوانیا (رضایی.)3-2 :1390 ،
مونتگومر در تعریف خود از تحقی تارییی ،از آن بهینوان «ارزیابی یینی ه رهشژمند
اسناد ه مدارک برا دستیابی به هاقعیا تارییی ه ترسی نتژای  ،دربژاره حژوادث ه هقژایع
تارییی» یاد کرده است .به باهر اه تحقی تارییی در «بررسی ،تفسژیر یژا تحلیژل انتقژاد از
اسناد ،شواشد ه مدارک تارییی در راستا بازسژاز ه بژازآفرینی گذشژته تژارییی» پژی
میرهد (ایمان .)135 :1394 ،برخی از متفکران تاریخ را آمیزها از مطالعۀ اسناد مکتوب ه
تفسیر مطالب آن در پرتو شواشد دیگر ه تحلیل مورخ مژیداننژد؛ زیژرا تحقیقژا تژارییی،
مبتنیبر دادهشایی است که مشاشدۀ آن بهجا شی

محقّ ازسو دیگران صور گرفتژه

است؛ درای صژور  ،گژردآهر دادهشژا مطلژوب ،منژو بژه مطالعژه ه بازرسژی دقیژ ه
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موشکافانه منابعی است که هثوق ،دقّتِ رهایی ه اشمیت ای دادهشا را تجزیه ه تحلیل کژرده
باشد تا از«دادهشا نامنظ  ،غیرقابل ایتماد ه یا متعصبانه» متمایز شود (ایزاک.)54 :1374 ،
ارزیابی اسناد بژهمثابژه منژابع تحقیژ تژارییی ،اغلژب بژه معنژا بهژرهگیژر از رشیافژت
اثبا گرایی(کَمی) در رهیکرد اکتشافی -اسناد اسژت کژه شمچژون هجژه ممیژز پژوهش
تارییی مدنظر است .ای رهیکرد میتواند بژه رشیافژت کیفژی (تفسژیرگرایی ه انتقژاد ) در
تبیی ه تحلیل پدیدارشا تارییی کم

کند؛ بهیبار دیگر ،ازآنجاکه شواشد ه مژدارک

برا تحقی تارییی -تطبیقی اغلب محژدهد ه غیرمسژتقی اسژت ،مژورخ کژه از مشژاشده ه
دخالت مستقی در پدیدارشا رخ داده محرهم است ،بنابر شواشد ه مژدارک موجژود آنچژه
را رخ داده ،بازآفرینی می کند؛ اما ای بازآفرینی مطل نیست ،بلکه شواشد تارییی محدهد
به چیزشایی است که از گذشته تارییی بژاقی مانژدهانژد؛ ازسژو دیگژر ،رهیکژرد مژورخ در
بازآفرینی گذشته ،مبتنیبر تفسیر است ه افژراد در نگژرش بژه شژواشد ه مژدارک بژه معژانی
متفاه ه متضاد دست مییابند.
اسناد ،شمچون منابع دستاه تارییی ،دربردارنده مجمویژهشژا دهلتژی-خصوصژی ه
صندهقشا خژانوادگی ،دربردارنژده کلمژا  ،افکژار ه احساسژا مردمژان گذشژته بنژا بژه
جایگاه ،دان

ه ادبیا آنان است .ای نوع از منابع بهرغ اینکه از هاقژعگرایژی ،اصژالت ه

سندیت برخوردارند؛ اما چژون اغلژب ازسژو نیبگژان رسژمی دیژوانسژاالر ه کاتبژان ه
میرزابنویسشا تنظی ه تقریر شدهاند ،بازتابدشندۀ دیژدگاهشژا مردمژان فرهدسژت جامعژه
نیسژتند .برخژژی از مهژ تژژری ممیژژزا منبژژعشژژناختی اسژژناد را در پژژوهش شژژا تژژارییی در
چهارچوب موارد ذیل میتوان تفسیر کرد.
 .2-2انعکاس بافت فرهنگی -اجتماعی روزگار تولید سند در محتوای آن

در بافت فرشنگی میزان انعکا

صنایت زبان ،شنرشا ،باهرشا ه گژرای شژا دینژی ه قژومی

راه بر مت سند بررسی میشود؛ درهاقع ،شمه اشیا ،مهار شا ،یادا  ،رسوم ه نحوه تبیژی
ی

مسئله به مثابه میراث اجتمایی -تارییی بازتاب یافته است؛ بنابرای براسا

اینکه بافژت

فرشنگی در شر زمانها در حا تغییر ه تحژو بژوده ،بژهیقژی اسژناد از ایژ تحژوال متژأثر
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شدهاند ه زبان بهینوان هسیله انتقا  ،ی

هسیله منفعل نبوده است؛ بلکه زبانی تارییی است

ه بهجا انتقا محض هقایع در قالب اسناد ه متون ،به بازنمایی 1هاقعیژت مژیپژردازد ه امژر
بازنمایی ازسو زبان به معنا انتقا هاقعیت محض نیست ،بلکه بار معنایی خژاص خژود را

از داستان انتقا داده است .برخی رهیکردشا ادبژی از «محوریژت زبژان ه کژدر بژودن آن»
(ایگر  )13 :1389 ،در تفسیر متون سی گفتهاند که معانی مستور را در خود پنهژان دارد.
درای باره میتوان گفت که بافت فرشنگی -اجتمایی (تارییی) دهرۀ قاجار ،معانی هیژوها
در محتوا اسژناد ه سژایر متژون تژارییی را ارائژه داده اسژت .اسژامی ،مفژاشی ه جغرافیژا
تارییی منعکسشده در مت اسناد تارییی دربردارندۀ برایند بافت فرشنگژی زمانژه ،در مژت
ای منابع است.
رهیکرد ادیبانه در مت اسناد دهلتی متأثر از انتقا بافت فرشنگی -زبژانی ادهار پیشژی بژه
دهره قاجاریه است؛ درهاقع مسئله برخوردار ادبیا مت از جوشر ادبژی بنژا بژه سژاختار
فرشن

ه ادبیا جامعۀ ایران شکل گرفته بود؛ شمچنان که در تواریخ نیز شاشد بازتاب ای

ممیزا نوشتار شستی  .رهیکرد ادیب -مورخانه در مت اسناد ،شمچون رهیکرد ه ذشنیژت
مورخژژان غالژژب اسژژت .ایژ بژژدان معناسژژت کژژه موضژژوع تژژاریخ از سژژاختارشا ه فراینژژدشا
اجتمایی به فرشن

طبقا هاال در مت اسژناد ،در اسژناد دهلتژی ه بژه فراینژدشا تژارییی-

اجتمایی ،در اسناد خانوادگی تعمی یافته است.
در تفسیر بافت فرشنگی -اجتمایی متون ه منابع که اسژناد تژارییی از جملژۀ آنشاسژت،
چند اصل مه مطرح میشود که از میان آنشا میتژوان بژه پژن اصژل نشژانهشژناختی اشژاره
کرد« :معانی از طری نشانهشژا ه نمادشژا مشژترک از جملژه زبژان بژهینژوان نظژام نشژانها
(نمادی ) ساخته میشوند؛ معژانی نشژانهشژا ثابژت نیسژتند ،بلکژه ایژ معژانی متژأثر از شژرایط
اجتمایی ،سیاسی ه تواف فرشنگی ه چگونگی استفادها است که از آنشا میشود؛ معژانی
هابسته به محتوا شستند؛ معانی ارتبژاطی شسژتند؛ یعنژی مژا معنژی چیزشژا (اشژیا ه افژراد) را در
ارتبا با چیزشا دیگر درک میکنی  .ای رهند معنیسژاز ه معنژیپژرداز ه اسژتفاده از
آن اغلب بهطور ناخودآگاه یا نیمهخودآگاه صور میگیرد» (محمد .)33 :1390 ،
1. Representation
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ای مباحث بیانگر جایگاه زبان بهینوان مه تری ینصر فرشنگی ه هسیله ارتباطی در شژر
جامعه است؛ بهگونها که درک فرشن

از طری درک زبان امکانپذیر میشود ه فرشن

از طری زبان در طی نسلشا متعدد انتقا مییابد ه تعژابیر موجژود در سژاختار ه محتژوا
زبان براسا

زمینه ه بافتار فرشنگی آن معنا پیدا کرده است؛ بنابرای اگر زمینهشا فرشنگی

ه موقعیت اجتمژایی ،شمچژون ده مؤلفژه مهژ در تولیژد مژت ه زبژان اسژناد ،مؤثرنژد بژدی
معناست که کنشگر مت ازی

سو ،از بافتار یژا زمینژۀ فرشنگژی ،بژهمثابژه شژناخت ه معرفتژی

آگاشانژه یژژا ناخودآگژاه در شژژرایط اجتمژژایی اسژتفاده مژژیکنژژد ه ازسژو دیگژژر ،موقعیژژت
اجتمژژایی ،شمژژان محژژل فیزیکژژی ،جغرافیژژا ،حژژوادث ،افژژراد ه اشژژیائی اسژژت کژژه ازسژژو
تولیدکننده مت مشاشده شده است ه بیشی از ذشنیت فعا اه را میسازد (اسژسردلی ه مژ
کورد .)58-54 :1372 ،
هاژهشا یا یبار شا کاربرد در بررسی مت شا خبر آنشایی شستند که ارزششژا ه
هیوگیشا اشیاص ،رهیدادشا ،رفتارشا ه پدیدهشا اجتمژایی را توصژیف مژیکننژد .ایژ

هاژهشا را «راشبردشا اسناد »  1اطنق میکنند (ضیاءحسینی.)135 :1391 ،

در اسژژناد تژژارییی ،هاژگژژان ه تعژژابیر دربژژاره رخژژدادشا ه اشژژیاص آمژژده اسژژت کژژه
توصیفگر هضعیت ه یا ممیزاتی است که به افراد خود یژا دشژم در مواجهژه بژا رهسژیه
تزار  -در اسناد ه میان مناط درگیر جن
یصر جن

 -اطنق میشد؛ برا مثژا در اسژناد تژارییی

شا از رهسیه بهینوان حکومتی متجاهز ه از فرماندشان آن بژا القژاب تقبژیحکننژده

استفاده شده است که در ای زمینه ،برجسته کردن قتل سیسانف (فرمانژده سژساشیان ره ) ه
اطنق لقب تقبیحکننده «ایشسیدرای » (خاهر شیراز  )239 :1380،برا توصیف اه ه در
رهایتپرداز از شکست گداهیچ از اه بهینوان «گژداهی کژی » ه از دهلژت متبویژۀ اه بژا
تعبیر «خاک مذلت بر فرق ایمسراطور ایظ بییت»« ،اُف به قوم ره
بنی اصژفر» ه «ره

خذالن نشژان»« ،قژوم

منحژو » تعبیژر شژده اسژت؛ درحژالیکژه از تعژابیر ه مفژاشیمی بسژیار

حماسی برا تمجید ممیزا ه هیوگیشا نایبالسلطنه ه سرداران هفادار ه ازجژانگذشژتۀ
اه شمچون جوادخان گنجژها سژی بژهمیژان آمژده اسژت .ده نمونژه از مفژاشی ه هاژگژان
1. Predicational Strategies
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بهکاررفته در مت اسناد ای حوزه نیز طرح شده کژه تأمژلبرانگیژز اسژت :نیسژت آنکژه در
انعقژژاد قژژرارداد ترکمانچژژا ه ب ژههیژژوه در مقدمژژه ،بژژه «دهلژژت بهیژژه» ه «مصژژالحه میمونژژه»
ترکمانچا اشاره شده ه دیگر اینکه در یرصۀ داخلی نیز الهیار آصفالدهله بهینوان سمبل
خیانت به شاه ه هلیعهد تقبیح شده است.
 .3-2اهمیت اسناد در انعکاس نقش کنشگران تاریخی

یلّت ای اشمیت ،در نگاه کلّیتر مورخ به اهضاع است؛ درحالیکه اسناد ،بژر رها ادار ه
سیاسی خاصی ثبت شدهاند .ای مدارک شامل منشور سلطنتی ،نامه یا دفتر خژاطرا  ،یژز
ه نصبشا ه  ...شستند .استنفورد بر ای باهر است کژه دربژارۀ اسژناد تژارییی بژهجژا آنکژه
پرسیده شود «آیا آنشا حقیقیاند؟» ،باید پرسید که «آنشا به چه معنا شسژتند؟»؛ یعنژی در آن
بافت فرشنگی تولیدکنندۀ اسناد ،ای مفاشی ه تعابیر به چه معنژا بژودهانژد؟؛ اه بژه کژار یژ
حقوقدان به نام میتلند -که نشان داده سرآمد شمه مورخان است -اشاره مژیکنژد ه در یژ
کار جالب ،بار معنایی مفاشی ه اصطنحا فنی -حقوقی موجود در مژت اسژناد را بررسژی
کرده است تا دریافت دیگر از آنشا داشته باشد (استنفورد)58 :1388 ،؛ ازای ره میتژوان
گفت ،اسناد از ازآنجاکه که بافت ه زمینه را بهتر از مژورخ بژه میاطبژان ه ایصژار تژارییی
انتقا میدشند از کار تاریخنگارانه ،معتبرتر شستند؛ زیرا مورخ درصدد ارائه به تبیی ه شرح
پیامدشا رخداد مشغو میشود؛ درحالیکه اسناد ،ازسو راهیان ه کاتبانی تولید شدهانژد
که از بافت ه زمینهشا آگاهتر بودهاند.
شکلگیر معرفت تارییی در کار اسناد  ،مبتنیبر ارائه ه تفسیر شواشد سژند اسژت؛
درصورتیکه اغلب در کار مورخانه ،نویی معرفت تعمی یافته ارائه مژیشژود کژه ایژ امژر،
فراموش شدن جزئیا بیشمار از تکهشا هسیع ه جزئژی تشژکیلدشنژدۀ پژاز تژاریخ را
درپی دارد .کاربست رهیکرد اسناد ه بهرهگیر از منژابع سژند سژبب تردیژد در اِیمژا
تعمی شا کنن در تحلیل ه تفسیر ه دیده شدن گسستشا تژارییی شرچنژد کوتژاهمژد
در یرصهشا میتلف سیاسی -اجتمژایی مژیشژود؛ شمچنژی اتیژاذ رهیکژرد سژندمحور ه
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نگرش خُرد در پردازش تاریخ به معنا تقدم بیشیدن بژه مفهژوم بازسژاز تژاریخ پژی

از

تمرکز ه تاکید بر بازاندیشی ه بازآفرینی آن است.
مفهوم ه نگرش بازساز در تاریخ ،شمچنان که دکتر زریژ کژوب مژینویسژد شمچژون
«جمع کردن تکهشا شکسته کوزۀ تاریخ ه قرار دادن متناسب شر تکه در جا خود اسژت»
(زری کوب .)160 -159 :1362 ،بهطبع چنانچه مورخ بتواند ای ماموریت اهلیه را بهخژوبی
ه با موفقیت انجام دشد ،آنگاه مژیتوانژد بژه «بازاندیشژی» ه «بژازآفرینی» معتبژر از گذشژتۀ
تارییی دست یابد .اقدام مورخ به بازسژاز گذشژتۀ تژارییی بژا اتکژا اه بژه اصژالت مژت
تاریخ ه تصویرساز از گذشته در پرتو اسناد امکانپذیر است؛ امژا در قلمژره بازاندیشژی ه
بازآفرینی ،بیتردید تأکید بر نق
در آفرین

فایل شناسا (مژورخ ه تژاریخدان) در احیژا ه فراتژر از آن

ه تولید گذشتها دلیواه به یار اِیما تفاسیر بر مبنا منابع مطرح میشود.

یکی از جالبتری اسناد تارییی ،فرمان آغامحمدخان به حسنقلیخان بیگلربیگی تبریژز
است که در سا 1211ه.ق نوشته شده است .در ای نامه ،مؤسس حکومت قاجاریه در شرح
جغرافیا سیاسی تحت حکمرانی بیگلربیگی تبریز ،آن را شامل خژو ه قراجژهدا ه مرنژد
شمرده است ه حسنقلیخان را حاک ای گستره خطاب میکند .اه در ایژ نامژه در نهایژت
اقتدار ،مل

ستانیشا ه پیرهز شا خود را ذکر کژرده ه هیژده مژیدشژد کژه در ایژ رهز،

ناتمامیشا امور ای مملکت اختتام ه انجژام یافتژه ه رایژت نصرتشژان از مطلژع خراسژان تژا
صوب یراق نورافشان خواشد شد (نصیر .)15-14 /1 :1366 ،
در ای اسناد ،نگاه پیرهزمندانه ه رهیکرد مذشبی آقامحمدخان بژه پدیژدارشا تژارییی
بهطورکامل مشی

است ه دنیا کاتبان ه فضا فرشنگژی -تژارییی آنژان در مژت اسژناد

منعکس شده است .در یکی از اسناد ای مجمویه ،نامۀ جعفرقلژیخژان دنبلژی بژه «کتیژدا
دهلت یثمانی» آمده است ه افزهنبر ای میتوان بین
اسناد را در درهن مت تشیی

ه نگژرش قژومی ه ایتقژاد راهیژان

داد؛ چنانکه آغامحمدخان در نامهشا خود به ذکژر آیژا

قرآنی برا توجیه اقداما ظفرمندانۀ خود ه تنبیه متمرّدان میپردازد .اه در تاییژد اقژداما

خود ه شمراشیان ،آیژه شژریفه «هالژذی جاشژدها فینژا لنهژدینه سژبلنا» 1را ذکژر کژرده ه در
 .1ینکبو 69 ،
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گناشکار بودن یاصژیان ه یاغیژان آیژا «ه انزلنژا الحدیژد فیژهِ بژا

شژدید»« ،1فاخژذش اهلل

بذنوبه » 2ه نیز «ه ما ظلمه اهلل ه لک کانوا انفسژه یظلمژون» 3را در مژت اسژناد ه فژرامی
خود آهرده است.

ای اسناد بهخوبی رهح زمانژه ه نگژرش کنشژگران اجتمژایی ه مسژائل اصژلی ه مفژاشی
تارییی را نشان میدشد .اسژناد در حژوزهشژا میتلژف سیاسژت داخلژی ،نحژوه ادارۀ امژور
سرزمینی ،سندشا مربو بژه رهابژط خژارجی ،امکژان توسژعۀ تژاریخ جزئژینگژر را فژراش
میکند .در مت اسناد قاجاریژه ،پیشژنهاد هزیرمیتژار ره

دربژاره یملیژا جنژ

شژرا ،

ادیا یدم اثبا سبقت رهسژیه در جنژ

بژا ایژران ،ایطژا نشژان از طژرف محمدشژاه بژه

نظامیان ره  ،طلب مینا خان تبعۀ ره

از آقاخان محنتی ،تقاضا مهلت بیشژتر توسژط

ایران جهت پرداخت غرامژا جنگژی ،اغتشژاش در سژرحد ایژران ه ره

بژهسژبب آزاد

مهاجر ریایا ده طرف از خاک مملکتی به مملکت دیگژر ،بژینظمژی ه بژیحسژابی در
سرحدا طال  ،ایتژرا

مکنیژل سژفیر انگلژیس بژه نحژوۀ هرهد ه سژنم سژفرا ره

ه

انگلیس نزد شاه ه تحک بر اینکه تقدم بژا سژفیر انگلژیس اسژت ،شژکایت ریایژا انزلژی از
دخالت قنسو ره

در گینن برا مجژوز یبژور آنژان بژه فرضژا بحژر خژزر ه توجیژه ه

تکذیب موضوع فوق ازسو هزیرمیتار ره  ،اظهار هزیرمیتار رهسیه حاکیاز بیغرضی
دهلت رهسیه ه یدم چشمداشت بژه خژاک ایژران ،اصژرار دهلژت رهسژیه مبنژی بژر سژاخت
بیمارخانه در کنار دریژا ه سژاحل اسژترآباد هجژود دارد (قاضژیها .)32-24 :1380،مژت ایژ
اسناد ه هاژهگزینیشا کاتبان بیانگر فضا تارییی ه فرشنگی رهابط خارجی بژی ایژران ه
رهسیه ه نق آفرینیشا بریتانیا است.

 .1الحدید25 ،

 . 2ا یمران11 ،
 .3النحل33 ،
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 .4-2معرفت تاریخی بهمثابه معرفت «اکتشافی -اختراعی» و جایگاه اسناد در

این عرصه

با توجه به اینکه ،تاریخنگار به معنژا انتقژا رهح زمانژه بژهطژور محژض نیسژت ،معرفژت
تارییی شمچون معرفتی «اکتشافی -اخترایی» مطرح میشود ،نژه یژ

معرفژت اکتشژافی-

تولید  .در اثر ای گونهشناسی از معرفت تارییی مژیتژوان آن را «نژه یژ

معرفژت کژامنا

ذشنی ه نظر  1دانست که شرگونه رابطه آن را بژا هاقعیژت تژارییی بژدی هسژیله قطژع ه بژه
ایدهآلیس معرفتی منجر کرد ه نه یژ

معرفژت کژامنا یینژی ه اکتشژافی 2دانسژت کژه بژه

پوزیتویس تاریخنگارانه آمییته شود (حضرتی.)106 :1380 ،
اسناد ،در ای فرایند کشف دانژایی ،ابژزار مناسژبی در دسژت مژورخ شسژتند؛ امژا بایژد از
جامعهشناسی تارییی برا تحلیل ،آنژالیز ه نقژد تژاریخنگژار ه مژت اسژناد بهژره گرفژت.
تقویت نگرش هاقعگرایانه در پرتو توسعه «مطالعه اسناد شهر  ،جمعیتی ،آموزشی ،هقفی ه
اسناد شریی» امکانپذیر است؛ زیرا تنوع محتوا اسژناد دهرۀ قاجژار ه آثژار آن در تقویژت
رهیکرد خُرد به مطالعا تارییی اسناد محاک شرع ه دهایر قضایی ه رشد نگرش جزئی به
تاریخ ای دهره کم

میکند .کاربست ه توسعه رهیکرد خُرد ه رهش جزئینگر در قالب

تاریخنگار سندمحور از ی

سو بهمثابه بژدیلی مطلژوب در برابژر رهش کژلنگژر مورخژان

رسمی یمل میکند ه یرصه را برا مطالعۀ یینی ه تجربۀ محلی در تاریخ باز میگذارد.
ازسو دیگر ،تاریخ خُرد میتواند به مثابه هاکنشی به ناامید از رهایتشا بزرگ باشد
که در گذشته در تمدن غربی بههجود آمده است ه به نادیده گرفت سه سایر فرشن

شژا ه

گرههشا اجتمایی پایان داده است (برک)78 :1389 ،؛ شمچنی کاربست اسژناد در تحلیژل
تاریخ ه رخدادشا گذشته میتواند به تردید در برخی از مشژهورا تژارییی منجژر شژود،
بهگونها که در یکی از ای موارد ،ضم بررسژی اسژناد ه رهنژد مژذاکرا ه مبژادال ده
دهلت ره

ه ایران از اطنق مفهوم یهدنامۀ گلستان برا توافژ موقژت ره

اتمام دهره اه جن

ه ایژران در

شا ،اجتناب خواشد شد.

1. Subjective
2. objective
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درباره ارزیابی اسناد ه مدارک ه رهند مذاکرا  ،که بژا رهیکژرد جزئژینگژر ه خُژرد
امکانپذیر است ،براسا

رهایت اسناد دستاه ه در بررسی سیر مذاکرا هاقعه در قریژۀ

گلستان ،ش از دیدگاه فتحعلیشاه ه یبا میرزا ای تواف  ،نویی متارکۀ جن

بی ایژران ه

رهسیه بوده ه ش سرگور اهزلی که نمایندۀ انگلستان در مژذاکرا بژوده چنژی تفسژیر از
موافقتنامه را به میرزا ابوالحس خان ایلچی ارائژه داده اسژت .ژنژرا رهتیشژچوف ،فرمانژدۀ
کل قوا رهسیه در قفقژاز ،نیژز در زمژان انعقژاد ایژ توافژ نامژه ،یادداشژتی ارائژه داده ه بژه
مقاما ایرانی اطمینان داده است که ای تواف به معنژا یژ

قژرارداد قطعژی ه دائمژی در

مناسبا ده کشور نیست (زرگر نواد.)87 - 79 :1390 ،
تعابیر ،مفژاشی ه القژاب مطژرحشژده در اسژناد تژاریخ ایژ دهره ،بیژانگر نژوع نگژرش ه
رهیکرد قاجاریژان اسژت .در اسژناد تژارییی مژیتژوان انگژارۀ سیاسژی ه دیژ پژرهر را در
رهیکرد پادشاشان قاجار دریافت .آقامحمدخان در 1210ه.ق ه مصژادف بژا مژاه رمضژان در
ارگ تهران تا گذار ه به نام خود سکه ضژرب کژرد .اه در ابتژدا سژکه خژود هاژه «یژا
محمد» ه ای بیت را که «تا زر ه سی در جهان باشد -سکه صژاحبالزمژان باشژد» نوشژت ه
پس از مدتی بیت «آفتاب ه ماه ه زر ه سی در جهان -از سکه امام بهح صاحبالزمژان» را
جایگزی کرد .اه شمچنی بر مهر نگی خود از کلما الهی استفاده کرده ه تعبیژر «افژو
امر الی اهلل ،یبژده محمژد» (نصژیر 14 /1 :1366 ،؛ مژت فرمژان آغامحمژدخان قاجژار بژه
حسینقلیخان بیگلربیگی تبریز) را ح

میکرد.

آقامحمدخان در طرح ای رهیکردشا دینی خود در احکام ه فرامی خژود از ده تعبیژر
«حک هاالست» ه «حک جهان مطاع شد» (فراستی39 :1372 ،؛ مت فرمان آقامحمدخان در
ابقا میرزا محمدیلی ضابط آستان قد

رضو ) استفاده کرده است.

در اسناد فتحعلیشاشی که شامل نامهشژا ه فژرامی اهسژت ایژ رهیکژرد دینژی در قالژب
کاربستِ تعابیر شمچون «المل

هلل تعالی حک شمایون شد» ه کاربرد مفژاشیمی شمچژون

«العزّه هلل» ه طرح اشعار مانند «گرفت خات شاشی ز قدر ازلی /قرار در کف شژاه زمانژه
فتحعلی» ه «سلطان صاحبقران» در ابتدا نامژهشژا ه متژون سژند  ،بیژانگر انعکژا
دینی در نوشتارشا رسمی دهلتی است (شمان ،ن

رهیکژرد

 :مژت فژرامی  .)52-43 ،ایژ در حژالی
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است که در آغاز نامهشا ه فرامی یبا

میرزا ،نایبالسلطنه ،بژه تعبیژر «در دریژا خسژره

یبا » ه «حک هاال شد» اشاره شده است ه از فرمانشا ه نامهشا اه بژهینژوان «رقژ یبژا
میرزا» یاد شده است (شمان ،مت رق شا یبا
فرمانشا یبا
ممال

میژرزا نژ

 .)101-91 :محتژوا رقژ شژا ه

میرزا افزهنبر اینکه مناسبا قدر ه الگو ادارۀ امور ه اهضژاع اجرایژی

تحت امر را نشان میدشد ،دربردارندۀ ده نکتۀ بسیار مه است که گسترۀ مناطقی ه

محا ه مناطقی که حک نایبالسلطنه بژر آنژان جژار ه سژار بژود ،از یژ
جغرافیا تارییی ،اسامی سرزمی شژا ه نقژاطی از ممالژ

سژو ه طژرح

محرهسژه ازسژو دیگژر اسژت ه

میتواند مطالعه ه تحقی شود.
رهیکرد دهمی که در اسناد ه منابع دهرۀ آقامحمژدخان انعکژا

یافتژه اسژت ،نگژرش ه

رهیکرد ایرانگرایی اهست .درای باره ،تعابیر ه مفاشی بسیار سمبلی

ه هیوها برا پیوند

بیشیدن بی قاجاریه ه ایرانگرایی طرح شده است .در متون ایژ دهره آمژده اسژت کژه در
سا 1210ق بار دیگر آفتاب یال تاب ،به خانژه شژرف درآمژده ه جهژان پیژر را زلییژاهار،
جوانی مجدد بیشیده ه سلطان کامکار قاجار ،جمشیدهار بزم سژعید نژورهز برقژرار کژرده
است .پادشاه هاالجاه ایران به استدیا دهلتخواشان ،تا پادشاشی بر سر نهژاد .بنژا بژر ایژ
اسناد ه منابع« ،آقامحمدخان در کتمان قصد ه نیت خژود تبحژر کامژل داشژت ه شمیشژه در
جن

شا تا فرمان نداده بژود ،لشژکریان

از مقصژد اه خبژر نداشژتند .یژادت

ایژ بژود کژه

سساشیان را به تهران احضار ه در جلگه هسیع اطراف شهر جمع میکرد ه خود در تسها که
در شما بر سر شمیران بود...لشکرگاشی میکرد ه در آنجا لشکر خژود را سژامان مژیداد ه
فرمان حرکت صادر میکرد» (نفیسی.)74 /1 :1383،
بیشتر اسناد دهلتی که در قالب نامهشا رسمی تنظی شدهاند ،دربردارنده فرامی پادشژاه
ه اصلیتری رجا دیوانی شستند .در دهره فتحعلیشاه ،نامهشا یبا میرزا در یرصۀ امژور
داخلی ه مناسبا خارجی ،اغلب حکام ه پاشاشا یثمانی ه امسراتور رهسیه ه حکام نظامی
آنان را میاطب خود قرار داده بود .از ممیزا سندنگار دیوانی ه دهلتی دهره قاجژار کژه
آنشا را از ادهار پی

متمایز میسازد ،توشیح بود که در دهرۀ قاجار متداه ه مرسژوم شژد.

ای سنّت که در دهرۀ محمدشاه رها یافت به معنا امضا فرمانشا ه مکاتیژب رسژمیا

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 21 /

بود که ازسو شاه صور میگرفت؛ بژدی ترتیژب ،پژس از آنکژه فرمژانی بژه نگژارش در
میآمد باید پادشاه آن را توشیح میکرد ه بژا خژط خژود در حاشژیه فرمژان مژینوشژت کژه
«صحیح است» (فراستی.)16 :1372 ،
 .5-2توجه دادن مخاطبان به رویههاای چنادوجهی کنشاگران تااریخی در

اسناد

مایکژل اسژتنفورد در کتژاب خژژود ایژ سژؤا را «آیژا جرئژژت داریژ امژور ناخوشژژایند را از

سرمش شا حذف کنی ؟» مطرح کرده است .یکی از فواید آموزش تژاریخ ،طژرح ایژ نکتژه
است که « امور انسانی ،ترکیب تفکی

ناپذیر از خوبی ه بد » شستند ه دربژاره اقژداما

قهرمانان تارییی تا حد زیاد اغراق شده است .اه پیشنهاد میدشد کژه «بژهینژوان محققژان
تاریخ ،میتوانی یاد بگیژری کژه بژه مژردان ه زنژان بژزرگ احتژرام بگژذاری  ،بژدهن آنکژه
چش شایمان را بر ره خطاشایشان ببندی » (استنفورد.) 376-375 :1388 ،
اگر بیواشی براسا

اسناد خارجی ،به رهایژت معاصژران دهرۀ اه قاجژار از کنشژگران

بزرگ بسردازی  ،باید به اسناد آرشیو بریتانیا متمرکز شوی که منبع یژ

پژوهش

مبتنژی بژر

اسناد در کتاب «گوشهشایی از رهابژط خژارجی ایژران» (1288 -1200ه.ق) تژألیف منصژورۀ
اتحادیژژه بژژودهانژژد .اسژژناد مژژاموران ه سژژفرا انگلسژژتان در دهرۀ فتحعلژژیشژژاه ه محمدشژژاه
دربردارندۀ رهیکرد چندهجهی به اقداما  ،یملکرد ه رفتار کنشگران ایرانی است .ای اثژر
در پرتو اسناد خارجی ،ناقض ی

نگاه سفید یا سیاه محض به بازیگران قدر در ایران آن

دهره است .در اسناد مذکور ،به رقابت ره

ه انگلیس در ارائژۀ اخبژار متنژاقض ه بژه سژود

خود در ایران با شدف تاثیر گذاشت بر تصمی سازان ه کنشگران سیاسی ایژران اشژاره شژده
است.
فرانسو شا نیز در زمان نق آفرینی خود در یرصه سیاسی ایران از موفقیتشا نژاپلئون
برا حکمرانان قاجار داستانسرایی ه انگلیسیشا اخبار شکست اه را برجسته میکردند «در
سا 1809م در ایران شایع شد که ناپلئون از اسسانیا شکست خورده است ه گژاردان مطمژئ
بود که ای خبر را جاسوسان سر شارد فورد جونز شایع کردهاند؛ در شمی سا سفیر فرانسژه
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نیز موفقیتشا دهلت خود را به شاه خبر داد» (اتحادیه .)13 :1355 ،در ای شرایط ره شا
ش هقایع زیاد را به اطنع دهلت ایران بههیوه دربار یبا میرزا میرساندند که ایژ اخبژار
با تبلیغا ضدانگلیسی شمراه بود؛ حتی م

دانلد در ایران طی نامژها بژه دهلژت انگلیسژی

شند از محتوا یکی از نامهشا یبا میرزا گزارش داده کژه مژاشیتی ضدانگلیسژی داشژته ه
آن را متاثر از اثرگذار ره شا بر هلیعهد ایران ه تکرار یقاید ره شا ازسو اه میداند.
مت نامه یبا

میرزا به نماینده خود (میرزاموسی) در تهران را م

دانلد چنی آهرده است:

بر هزرا دهلت پوشیده نیست که انگلیسیشا مردمانی ظاشرفریب ه ظاشرصژنح ه
در باط آت افرهزان جنگند .تحریکا آنان سبب برهز جن

در دریژا یونژان

شد؛ هلی  ...چنان هانمود کردند که ره شا مسئو شرهع جن

ه خودشان طالب

صلح شستند؛ درحالیکه ره شا ه ترکشا فهمیدهاند که انگلیسیشژا فقژط درپژی
تامی منافع خودشان میباشند (شمان).

م

دانلد از نفاق ه ده دستگی میان درباریژان بژهدلیژل نفژوذ شژاشزادگان بژر ره هزرا

پرده برداشت؛ زیرا ای شاشزادگان بر آن بودند که به سلطنت برسند.
محمدیلی میرزا پسر بزرگ شاه ارتبا نزدیکی با امی الدهله میرزا یبداهللخان داشژت ه
حسینعلی میرزا حاک فار

در اهایل سژلطنت پژدرش گرهشژی شمژراه ،در دربژار بژههجژود

آهرده بود؛ یبا میرزا ،هلیعهد ،نیز با ای ده برادر مناسبا خوبی نداشت ه گژرهه حامیژان
اه در دربار زیر نظر اهللیارخان آصفالدهله بودند .در سندنامهشا م
رهایت که اردهگاه شاه ،صحنۀ مبارزه میفی گرهه مایل به جنژ

دانلد ه هیلوک ای

ه گژرهه مایژل بژه صژلح

بوده ،سی آمده است ،بهگونها که میرزا یبدالوشاب معتمدالدهله ،میژرزا ابوالحسژ خژان
ایلچی ،منوچهرخان ه سفیر انگلیس میالف جن
نظامیان ،مواف هقوع جن

ه اهللیارخان آصژفالدهلژه ،رهحانیژان ه

با رهسیه بودند.

مطالعۀ پدیدارشا تارییی با محوریت هضعیت سیاست خارجی در پرتو اسناد مشژی
میکند (قاضیها )49-38 :1370 ،که گرچه پادشاه قاجژار رکژ اصژلی سیاسژت خژارجی را
تشکیل میداد ه مناسبا خارجی از امتیازا شاه بهشژمار مژیآمژد؛ امژا بنژابر ایفژا نقژ
حکام محلی ،نویی بیتمرکز ه چنددستگی در اداره امور میتلف مطرح بوده است .شژاه
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در الگو ادار خاص ممال

محرهسه ،پسران خود را به حکومت ایاال فرستاده ه آنان

خودمیتار داخلی داشتند .شاشزادگان حاک بژر آذربایجژان ،فژار
دهر از پایتیت ،خودمیتار بوده ه با دهلتشا خارجی در تما
که در دهرۀ فتحعلیشاه ،محل نزاع ه کشمک

ه کرمانشژاه بژهسژبب
بودند؛ اما مسئلۀ مهمژی

شاشزادگان مژذکور ه تژنششژا شرکژدام

برا جلب نظر مواف دهلتشا خارجی میشد مسئلۀ جانشینی بود ،بهگونها کژه شریژ
از آنان سعی میکرد با برقرار رهابط نزدی

با دهلتشا خارجی از کم

در کشاک

پس از شاه بهره گیرند.
در سندنامها از م

دانلد که به دهلژت انگلیسژی شنژد ارسژا شژده ،از ایژ منازیژا

قدر بحث شده است .اه می نویسد« :محبت برادرانها بی شاشزادگان هجود ندارد .مبه
بودن آتیه هراثت سلطنت ،چارها برا ای شاشزادگان جز تنش بژرا رسژیدن بژه تژا ه
تیت نمیگذارد؛ زیرا درغیرای صور ممک است جان خود را از دست بدشند» .شژاه نیژز
با تحری

رقابت آنان سعی میکند موازنها میان پسران

برقرار نمایژد .در ایژ نامژهشژا ه

اسناد «محمدیلی میرزا دهلتشاه برا ارتبا با انگلیسیشژا بژهدسژت نماینژده آنژان در بغژداد
تنش میکرد .حسینعلی میرزا مکرراا بر آن بود که حمایت شند را جلب کند ،یبا میرزا بژا
فرانسو شا ،ره شا ه انگلیسیشا با شمی منظور رهابطی داشت ه ظلالسلطان ازسو میژرزا
ابوالحس خان بر آن بود که با انگلیسیشا رابطه برقرار کند» (ن

 :نامژهشژا مژ

دانلژد در

اتحادیه.)26 :1355 ،
در شرایط بحران جن

شژا خژارجی دهره اه قاجاریژه ،یبژا میژرزا مسژئو دفژاع از

آذربایجان در برابر ره شا بود؛ اما شاشزاده فار

بهدلیل نزدیکی با مسژتعمرا انگلژیس ه

اشمیت تجار جنوب با شند ،رهیکرد متضاد با اه داشت .اه در امور جنژوب ،خودمیتژار
یمل میکرد ه شاه اه را در اداره امور خلی فار

مستقل مژیگذاشژت .هیلژوک ،نماینژده

انگلیس در بوشهر ،در گزارشی به کمیته سرّ هزار خارجۀ انگلستان درای باره میگویژد
که« :شاه بدهن مشور با حضر هاال تصمیمی نیواشد گرفژت» (نامژۀ هیلژوک بژه کمیتژه
سرّ در اتحادیه .)28 :1355 ،حسینعلیمیرزا در سا شا ناخوشی شاه برا جلب شمکار
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ه حمایت انگلیسشا با دهلت شند مذاکراتی انجام داده که کمسبل در گزارششژا خژود در
نوامبر  1830به آن اشاره کرده است.
قدر یبا

میرزا بسیار رهزافزهن بود ،بهگونژها کژه اسژناد مهژ مژاموران خژارجی ه

رهایت ناظران داخلی بر ای موضوع صحه میگذارند .جن

شژا ایژران ه رهسژیه در دهرۀ

فتحعلیشاه مه تری رک سیاست خارجی قاجاریه را تشکیل مژیداد؛ در نتیجژه آن ،یبژا
میرزا ه آذربایجان مرکزثقل ادارۀ سیاست خارجی ایران بود؛ بهگونها که سفرا کشورشا
برا دیدار با اه به تبریز میرفتند ه اه در یرصۀ داخلی ه خارجی ،مستقل یمل میکژرد .اه
با شرهع جن

شا ،ازسو شاه بهینوان مسئو ادارۀ مذاکرا سیاسی جن

شژد ه جایگژاه

ه قدر بنمنازیۀ اه در اسناد ،نامهشا ه متون دیگر بازتاب پیدا کرد.
میرزاشفیع مازندرانی ،صدرایظ  ،دربارۀ یبا میرزا گفته بژود کژه «انعقژاد قراردادشژا
شاشنشاشی در اختیار اهست» ه در سند یکی از گزارششژا جیمژز موریژه آمژده اسژت کژه
«چنانچه یبا میرزا در حمایت خود از فرانسو شا باقی میماند ،ما شیچگاه امکاناتی را کژه
اکنون داری بهدست نمیآهردی » (اتحادیه .)29 :1355 ،ای رهند بهگونها پی
پس از جن

رفت کژه

شا دهم ایران ه ره  ،شاه از دخالت مستقی در سیاست خارجی خژوددار

میکرد ه نایبالسلطنه تصمیما را میگرفت ه به تصژویب شژاه مژیرسژید .مژ
گزارشی ،از دسیسۀ میالفان یبا میرزا پس از شکسژت اه در جنژ

دانلژد در

ه انعقژاد ترکمانچژا

نزد شاه گفته است که اه در منقا نی سایته با شاه تمام دسیسۀ میالفان را بیاثر کرد.
شمچنان که در مباحث فوقالذکر مشی

اسژت ،خژوان

تژاریخ سیاسژت خژارجی در

پرتو بهرهگیر از اسناد قاجاریه میتواند ابعاد بیشژمار ه دریچژهشژایی نژو از تژاریخنگژار

خُرد  1در ارزیابی اسناد را فژراش کنژد .دربژارۀ مسژائل دهرۀ محمدشژاه نیژز اسژناد مناسژبا

خارجی که در گزارش رهایا ناظران خارجی آمده است ،دربردارندۀ ابعژاد مهمژی اسژت؛
بهگونها که رهایتشا متعدد با نگژاه جزئژی از نفژوذ دهلژتشژا خژارجی در اداره امژور
سیاست خارجی ایران سی گفته ه درای میان نق

ه سه کنشگران داخلژی ه خژارجی را

در ای یرصه بهدست میدشد.
1. Micro Historiography
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بهرهگیر از اسناد ،افزهنبر اشمیت منبعشناختی ،میتواند بژه تژأمی شژدف اصژلی مورخژان

مدرن در «بازساز تاریخ» کم

کنژد (شمیلتژون ،کژولینز ه دیگژران)9 :1385 ،؛ درهاقژع،

مورخان جدید برا بازساز تاریخ بیشتر به ثبژت دقیژ فعالیژتشژا انسژان ه نیژل بژه فهژ
ژرفتر از آنشا تمرکز کردهاند که اسناد با توجژه بژه انعکژا
تارییی هقوع رخداد ه ثبت دادهشا از ی

بافژت فرشنگژی ه شژرایط

سو ه بنا به امکان استیرا حجژ شژایانتژوجهی

از رهایتشا جزئینگر برا نیل به ای مقصود ،حائز اشمیت شستند.
تحلیل تاریخ در پرتو اسناد از بازساز شرهع میشود ه میتواند با ایفا نق
محقّ به بازاندیشی ه بازآفرینی منجژر شژود .تفژاه ایژ سژه مفهژوم تئوریژ
بازاندیشی ه بازآفرینی) در میزان ایفا نق

رهیکردشا مورخ در آفرین

مورخ یژا
(بازسژاز ،

معانی جدید ه

میزان هفادار اه به گذشتۀ تارییی ه تقدم گذشته ه یا رهیکردمحور اه در تفسیر تژاریخ
است .منابع اسناد  ،گنجینها مهژ از اطنیژا ارزشژمند شسژتند؛ زیژرا معژانی هاژگژان ه
کلما  ،نه طبیعی بلکه قرارداد ه تاریییاند ه ای مسئله در مت آنشا نهفته است .معنژا از
آداب ه رسوم متغیر سرچشمه میگیرد ه درنتیجژه ،آگژاشی از تطژور تژارییی آنشژا ،محژل
بحث برا اکتشاف مجدد ،تصحیح ه تفسیر است.
کمتر منبژع رهششناسژی در زبژان فارسژی هجژود دارد کژه بژرا نشژان دادن چگژونگی
استفاده از اسناد ،جهت حرکت در یرصۀ تاریخنگار اسناد تنش کرده باشژد؛ بنژابرای ،
هرهد بژژه ای ژ حژژوزه برحسژژب ینقژژه شیصژژی ه آزمژژای
بهشمی دلیل ،میزان توفی محققان درای باره ک ه بی

ه خطژژا اسژژتوار بژژوده اسژژت ه

اسژت .از نظژر رهششناسژی ،اسژناد

شمچون منابع تارییی درجه اه  ،میتوانند به محققان در تولیژد معرفتژی مسژتند ه بازسژاز
گذشته کم

کنند.

زری کوب بر ای باهر است که چون تاریخ از استقراء شرهع میشود؛ پس قدم نیسژت
مورخ ،کشف ه گردآهر اسناد مستلزم استقراء اسژت ه در شمژه رهایژا  ،اسژتقراء شرچژه
تامتر ،بهتر است (زری کوب .)142 :1362 ،بژهیقژی پژوهش

اسژناد  ،پژوهش

مبتنژی بژر

شواشد برگرفته از مطالعه اسناد ،مانند آرشیوشا یا آمژار رسژمی اسژت .یکژی از انژواع فریژی
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پوهش

اسناد یبار است از :تحلیل مجژدد ه مجمویژها از دادهشژا ه نتژای تحقیقژا

گزارششده بهدست نویسندگان دیگر حکومتشا ه سازمانشا دیگر بهطور منظ که آمار
رسمی دربارۀ انبوشی از پدیدهشا اجتمایی منتشر میکنند.
استفاده از رهش اسناد در تحقی تارییی دارا مزایا خاصژی اسژت ،فاصژله زمژانی
محقِّ با هاقعۀ تارییی سبب میشود که بتواند هاقعه را در رابطه با هقایع مشابه در جهژان آن
رهز ببیند ه تحلیل کند؛ بنابرای اسژتفاده از رهش اسژناد بژهدلیژل فاصژلۀ زمژانی کژه میژان
رخداد تارییی با کنشگران معرفتی در دهرهشا بعد هجژود دارد ،حژائز اشمیژت اسژت ه
ای امر در بهکارگیر رهش سندمحور در تحقیقا تارییی از چند دیدگاه طژرحشژدنی
است .رهش اسناد بهطورمعمو از رهشنی مناسبی برخوردار اسژت ه یوامژل مژؤثر در شژر
هاقعۀ تارییی را در پرتو اسناد میتوان بررسی کرد؛ شمچنی در قالژب الگژو سژندپوهشی،
امکان رشد رهیکرد خرد به موضویا متنوع ه متکثر تارییی هجود دارد ه دیگر اینکژه از
سندمحور  ،ش بهینوان رهش ه ش بهینوان منبژع در تحقیقژا سژا شژا گذشژته غفلژت
شده است؛ درحالیکه طرح مباحث جدیژد ه تردیژد در مشژهورا تژارییی در قالژب ایژ
الگو رهشی ه مستند امکانپذیر است ه حتژی در تحقیقژا اجتمژایی نیژز «کژاربرد رهش
اسناد ی

امتیاز ه ی

ضرهر » تلقی میشود(سارهخانی.)261-254 /1 :1383 ،

امتیاز دیگر که ضرهر کاربست رهش اسناد را پررن
منابع ،در سایۀ هجود تکنی

میکند ،پی بردن به سژایر

اسناد است کژه مژیتژوان کژار جمژع آهر داده شژا را بژا آن

شرهع کرد .هجود اسناد ه مدارک متناقض ،پوهششگر را با جوانب میتلف موضوع رهبه ره
می کند .اسناد تارییی میتوانند در فرایند جمع آهر داده شا نق

مهمی را ایفا کننژد (یژ ،

)128-125 :1376؛ بهطورهیوه میتوان چند الگو تحلیل ه خوان

را برا کاربست اسناد

در تاریخنگار مطرح کرد:
 .1-3کاربست الگوی جامعهشناسی زبان در تفسیر اسناد

شر متنی تنها ی

نوشتار نیست ،بلکه کردار است که در سطح اجتمایی بازتولید ه بژازگو

شده است؛ بدی ترتیب مطالعۀ مت شر سند تارییی ،بهمثابه ی

مت اجتمایی تلقی میشود
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که مراجعه به آن شرگز به معنا مطالعه ه بررسی رهابط صژرفی ه نحژو درهن آن نیسژت؛
بلکه میاطب درصدد فه چگونگی پدیژد آمژدن ه فضژا فرشنگژی -سیاسژی ه اجتمژایی
شکلدشنده به آن است .در ای نوع بررسیشا شژدف آن اسژت کژه مژت نوشژتار در یژ
دهرۀ زمانی مشی

ه در قالبشا زبانی ه بیانی خاص به انتقا چه نژوع صژور بنژد از

نظام دانایی ت داده است ه ای صور بند به تولیژد کژدام معناشژا ه رهیژهشژا گفتمژانی
داللت دارد.
سه محور اصلی تشکیلدشندۀ تحلیل نهایی از شر متنی را میتوان در بررسی «تاثیر پژی
ادراکشژا ه پژی فهژ شژا کاتژژب مژت ه میاطژژب (محقّژ ) ،تژژاثیرا زبژان ،رابطژۀ دا ه
مدلو شا» مشی

کرد (رجبلو ه جمشید  .)140 :1392 ،در ای رهش باید ضژم تحلیژل

شمۀ قواید زبان ،برا درک الیهشا درهنی ی

گفتمان ،یعنی نمادشا ،استعارهشا ه معناشژا

اقدام کرد ه پدیدهشا حاشیها زبان را از طری جامعژهشناسژی زبژان درک کژرد .از نظژر
هیلیژژامز ،جامعژژهشناسژژی اسژژتفادهشژژده در زبژژانشناسژژی اجتمژژایی ،از نژژوع خاصژژی از نظریژۀ
کارکردگرایی پارسونز دشهشژا  1950ه  1960گرفتژه شژده اسژت (آلیسژون ه پوینتژون،
.)68-67 :1388
در مت اسناد تارییی بههیوه اسناد شریی دهره قاجار میتوان گفت که زبان معیار اسناد
شریی بوده است؛ بهگونها که بیشتری هجه تمژایز اسژناد شژریی از سژایر اسژناد تژارییی،
ریایت ارکانی است که زبان میصوص موسوم به زبان حقوقی بژههجژود آهرد .ایژ زبژان،
زیرمجمویه زبان یلمی است .زبان حقوقی شمانند شر زبان دیگر ،ابژزار دقیژ بژرا فعالیژت
اندیشه ه ابن حاصل کژار آن اسژت ...در نمونژهشژا فژراهان ،یژ

کلمژۀ یژاد در زبژان

حقوقی به معنا خاص یا محدهد بهکار میرهد « (رضایی)72 :1390 ،؛ برا مثژا یژده در
زبان یاد ه یده در زبان حقوقی ،اقامتگاه در زبان یاد ه شمژی مفهژوم در زبژان حقژوق
مدنی ه تجارتف معناشایی متفاه دارند؛ درهاقع طرح ه فه چنی مباحثی در قالژب اتیژاذ
الگو جامعهشناسی زبان برا تحلیل مت اسناد ه نائل شدن به تاریخنگار اسژناد بسژیار
پراشمیت است؛ زیرا شر مفهوم ه تعبیر زبانی که در اسناد تارییی مطرح شژده اسژت ،لزهمژاا
ی

تعبیر تارییی ه فنی است که بار معنایی خاصی را به میاطبان شر نسلی انتقا مژیدشژد
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ه جامعهشناسی زبان ،امکان بررسژی ،تژأثیر ه انعکژا

بافژت اجتمژایی ،تژارییی ه سیاسژی

دنیا مت را برا میاطبان فراش میکند.
 .2-3بهرهگیری از رویکرد میانرشتهای زبانشناسی تاریخی

در زبانشناسی تارییی به تأثیر تحوال خط ه زبان ،ه قبض ه بسط بژار معنژایی مفژاشی در
بستر تاریخ توجه میشود .بهنظر میرسد که بهرهگیر از برخی الگوشا خژوان

در زبانشناسی معناشناختی 1معمو است ،میتوانژد در خژوان

مژت کژه

بهتژر از مژت اسژناد مژؤثر

شود؛ زیرا اسناد بهشد دربردارندۀ زبان تارییی شستند؛ درای خصوص میتوان گفت کژه
محتوا اسناد دهره قاجار ،بازتابدشندۀ اصطنحا رای ه تغییرا آنشژا در یرصژهشژا
میتلف شستند.
با توجژه بژه اینکژه تحژوال ه اصژنحگرایژی در دهره قاجژار ،بژا تغییژرا در ارتژ

ه

تجهیزا نظامی ه نیز ترجمهشایی درایژ خصژوص بنژابر خواسژت یبژا میژرزا ه سژسس بژه
دستور محمدشاه شرهع شد ،بیشتری تحو ه هرهد اصطنحا ای مقطژع تژارییی ،متعلژ
به قشون ه نظمیه بوده است .با اتیاذ الگو زبانشناسژی تژارییی بژرا تفسژیر مژت اسژناد،
میتوان گفت کژه ایژ مفژاشی تیصصژی بژه انعکژا

شژرایط اجتمژایی خژاص ایژ دهرۀ

تارییی ره آهردهاند؛ درهاقع از ای طری مشی

میشود که آشنایی ایران با برخژی از

دستاهردشا یلمی -صنعتی ارهپا در ای دهران بهشکل تغییر مفاشی ه قبض ه بسط معنژایی
آنشا ه افزای

هاژگان نو ،در یرصۀ امور نظامی نیز مشاشده میشود.

مفاشی نظامی شمچون پدیدهشا ه یناصر فرشنگی نژوینی بژه فرشنژ
ای یرصه هارد ه به آفرین

ه مفژاشی پیشژینی

اصطنحا ترکیبژی تژازها منجژر شژدند ه شژ زمژان برخژی

اصطنحا قدیمی در ای یرصه از زبان فارسی حذف شدند؛ ازسو دیگژر ،زبژان فارسژی
متداه در ای دهره ،معاد مناسبی برا بیشتر مفاشی تژازههارد ترجمژهشژده ه انتقژا یافتژه
نداشت ه ناگزیر برا ترهی ای مفاشی جدید تیصصی از آنشژا بژرا سژاخت مفژاشی ه
هاژگان جدید استفاده کرد؛ اغلب ای مفاشی جدید در یرصۀ نظامی از زبانشا فرانسو ،
1. Semantic Linguistic
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رهسی ،انگلیسی ه ترکی هارد ایران شدند؛ اما چهبسا بسیار از ایژ مفژاشی از ده زبژان بژه
یاریت گرفته شده بودند ه ترکیب ی

اصطنح مرکّژب جدیژد را مژیدادنژد .بژا توجژه بژه

اینکه در ای یرصه ،نیستی برنامه اصنح نظامی ایران توسط ژنرا گاردان فرانسو آغژاز
شد ،بیش

اهلی انتقا مفاشی جدید ،که در اسناد منعکس شد ،مفژاشی فرانسژو اسژت.

در ایژ ارتبژژا مفژژاشی جدیژژد شمچژون «پلژژیس ،ژانژژدارم ،کمیسژژاریا ،آژان ه دفیلژژه هارد
هاژگان نظامی ه انتظامی ایران شژدند» (مدرسژی ،سژامعی ،صژفو مبژرش  :1380 ،یژ

تژا

سی).
در میان مفاشی جدید انتقالی ای حوزه ،برخی از آنشا انگلیسی (فرانت ،پارک ،پونژد)،
تعداد از مفاشی فرانسژو (آژان ،رژیمژان ،ژنژرا ) ،بعضژی رهسژی (شوشژکه ،سژالدا )،
برخی از آنژان ترکژی (قژراه  ،کشژی

 ،قشژون) ه تعژداد شژ یربژی (نظمیژه ،یسژکریه،

استنطاق ،تابی ) بودند؛ باهجودای میان ای هاژگان دهزبانه ،ترکیبشژایی صژور گرفژت؛
ازجمله بریگاد قزاق که ترکیب ده هاژه «فرانسه -ترکی» بود یا مفهوم مرکّژب توپیانژه کژه
ترکیب هاژگان «ترکی -فارسی» بود (شمان)16-14 ،؛ بدی ترتیب میتوان گفت کژه بژرا
شناخت ه درک تحوال ایران در دهرۀ اه قاجاریه ،ی

رهش سژندپوهشی بژرا تژرهی

تژژاریخنگژژار اسژژناد  ،هارد شژژدن بژژه ارائ ژۀ تحلیژژل از اسژژناد تژژارییی در قالژژب الگوشژژا
زبانشناسی تارییی است .از طری ای رهششناسژی ،میژزان بهژرهمنژد ایژران از تحژوال
مدرن در یرصژهشژا میتلژف سیاسژی ،اجتمژایی ،نظژامی ه فرشنگژی در پرتژو سژندخوانی
رهایت ه تحلیل میشود.
 .4نتیجه

طرح رهیکرد تاریخنگار اسناد بهینوان یلتالعلژل درک شمژه مسژائل تژاریخ امژرهزی
نیست؛ بلکه میتواند بیشی از ی
پژژوهش

نقشۀ کنن باشژد کژه بژرا تحژو محتژوا آمژوزش ه

تژژاریخ ازسژژو متیصصژژان ه مسژژئوالن طراحژژی ش ژود ه در تصژژمی سژژاز شژژا ه

سیاستگذار شا ،مدنظر قرار بگیرد؛ ازسو دیگژر ،در پژوهش

تژارییی در سژه صژور ،
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امکان طژرح مباحژث جدیژد هجژود دارد :جدیژد بژودن موضژوع ،جدیژد بژودن رهیکژرد ه
رهششناسی ،ه جدید بودن منبع.
بدی ترتیب توجه ه تمرکژز بژر اسژناد ،شژ بژهینژوان رهیکژرد ه الگژو رهششژناختی
(رهش اکتشافی -اسناد ) ه ش بهمثابه منابع جدید «درتاریخنوشته» که کمتر به آنشا توجژه
شده است ،میتواند به تردید در مشهورا تارییی ه طژرح مباحژث جدیژد در یرصژهشژا
میتلف تاریخ اجتمایی ،سیاسی ه تارییی منجژر شژود؛ چنژانکژه برخژی از پوهششژگران ه
استادانی که در مت اصلی تحقی حاضر ،مطرح شژدند ،برحسژب ینقژه شیصژی ه کسژب
الزاما یلمی -رهشی در مطالعا اسناد به طرح مباحث جدید در حوزۀ پوهششژی خژود
نائژژل آمژژدهانژژد ه بیشژژی از مشژژهورا خلژژلناپژژذیر کژژه بژژهشژژکل پژژارادای مسژژلط در
رهایتپرداز از گذشته در موضویا میتلف تبدیل شده بودند به زیر کشژانده ه الگژو
تحلیژژل ه نژژوع نگژرش متفژژاه ه جدیژژد را ارائژه دادهانژژد؛ البتژژه ،توجژژه ه طژژرح اشمیژژت
تاریخنگار اسناد بهینوان ی

معرفت دقی تژر بژه معنژا بژاهر بژه شژکلگیژر معرفژت

پوزیتویستی ه رفژع محژدهدیتشژا مشژاشده ،در پرهسژۀ تحقیژ تژارییی نیسژت؛ زیژرا در
محتوا اسناد ش بار معنایی ایژدئولوژ شژا متفژاه موجژود ه بژهرغژ کژاربرد رهیکژرد
نقادانۀ ای منابع تارییی بژاز شژ بژا نژویی معرفژت غیرمسژتقی از گذشژتۀ تژارییی رهبژهره
شستی .
اسژژنادمحژژور در پژژوهش

تژژارییی مژژیتوانژژد در بازسژژاز متناسژژب ه بهتژژر کژژوزۀ

شکستهشدۀ تاریخ ،بسیار مؤثر هاقع شود؛ شمچنی توسعۀ دسترسی میاطبان به اسژناد تژاریخ
قاجاریه بر گسترۀ حوزۀ پوهش شا تارییی میافزاید؛ بهطور که امکان رشد شژاخهشژا ه
گرای شا دیگر از تاریخ ،مثل تژاریخ ادار  ،مژالی ،فرشنگژی ،اجتمژایی ،دیسلماسژی ه
سژژایر موضژژویا را بژژرا تکژژوی فه ژ تژژارییی فژژراش مژژیکنژژد ه دسژژت محققژژان را در
بهکارگیر رهششا تطبی منابع ه پوهش

باز میگذارد.
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ه اجتمایی.

 اسژژژسردلی ،جیمژژژز پ .ه دیویژژژد ه .مژژ

کژژژورد ( .)1372پاااژوهش فرهنگااای،

مردمنگاری در جوامع پیچیده .ترجمۀ بیوک محمد  .تهران :مؤسسه مطالعژا ه

تحقیقا فرشنگی.
 استنفورد ،مایکل ( .)1388درآمدی بر تاریخپژوهی .ترجمۀ مسعود صادقی .تهژران:
سمت ه امامصادق (ع).
 اسژژکاچسو  ،تژژدا ( .)1388بیاانش و روش در جامعااهشااناختی تاااریخی .ترجم ژۀ
سیدشاش آقاجر  .تهران :نشر مرکز.
 ایزاک ،استفان ( .)1374راهنمای جامع تحقیق و ارزیابی .ترجمۀ مرضیۀ کری بنژا.
مشهد :آستان قد .

 ایگر  ،گئورگ ( .)1389تاریخنگااری در ساده بیساتم از عینیات علمای تاا
چالش پسامدرن .ترجمۀ یبدالحسی

 باستانی پاریز ؛ محمدابراشی ( .)1385خودمشتومالی .تهران :نام

.

 برک ،پیتر ( .)1389تاریخ فرهنگی چیست؟ .ترجمۀ نعمتاهلل فاضلی ه مرتضی قلیچ.
تهران :پوهششکدۀ تاریخ اسنم.
 تا بی  ،احمد ( .)1376تاریخ و تاریخنگاری .شیراز :نوید شیراز.
 توی بی ،آرنولد ( .)1375مورخ و تاریخ .ترجمۀ حس کامشاد .تهران :خوارزمی.

 حسینی ،محمدضیاء ( .)1391سخنکااوی ،گفتماانشناسای ،تجزیاه و تحلیال
کالم .هیراستار :مهند

خسره حس پور .تهران :رشنما.

 حضرتی ،حسژ (.)1380تأمالتی در علم تاریخ و تاریخنگاری و اسالمی .تهژران:
نق

جهان.

 / 32اهمیت کاربرد الگوها و روشهای تحلیل اسناد در پژوهش تاریخی

 خاهر شیراز  ،میرزا فضژلاهلل ( .)1380تاریخ ذوالقرنین .بژه اشتمژام ناصژر افشژارفر.
تهران :کتابیانه ه موزه ه مرکز اسناد مجلس شورا اسنمی.
 رجبلو ،یلی .ه جمشید  ،فرانژ

( .)1392دیدگاه (پان گفتاار در باا

فرهنگی با نگاهی به جنگ عراق و ایران) .تهران :سورۀ مهر.

تااریخ

 رضایی ،امیژد ( .)1390درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجاار .تهژران :پوهششژگاه
یلوم انسانی ه مطالعا فرشنگی.
 زرگر نواد ،غنمحسی (بهار« .)1390موافقتنامژه گلسژتان ،قژرارداد متارکژۀ جنژ
یهدنامۀ قطعی(؟!)» .مطالعات تاریخ اسالم.

 .3ش  ،8ص

یژا

.101-77

 زری ژ کژژوب ،یبدالحسژژی ( .) 1362تاااریخ در تاارازو :درباااره تاااریخنگااری و
تاریخنگاری .تهران :امیرکبیر.

 سارهخانی ،بژاقر ( .)1383روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،اصول و مبانی.
 .1چ  .9تهران :پوهششگاه یلوم انسانی ه مطالعا فرشنگی.،
 ساماران ،شار ( .)1370روشهای پاژوهش در تااریخ .ترجمژۀ ابوالقاسژ بیگنژاه،
غنمرضا ذا یلیان ،مهد ینیژی ،اقژد
آستان قد

یغمژایی .1 .چ 3 :)1389( 3ه  .4تهژران:

رضو .

 صفایی ،ابراشی ( .)1352یکصد سند تاریخی .بیجا .چاپیانۀ شرق.
 صنعتجو ،حمیژد (« .)1372اندیشژه گژورهیچ دربژارۀ اخژتن جامعژهشناسژی بژا فلسژفه
تاریخ» .نشریه رشد آموزش علوم اجتماعی .ش  .15ص

.69-66

 قاضیها ،فاطمژه ( .)1370نگاهی به برخی اسناد روابط خارجی ایاران در دوره
قاجار .گنجینۀ اسناد .ش .2ص

.49-38

 .)1380( _____ اسااناد روابااط ایااران و روساایه در دوران فتحعلاای شاااه و
محمدشاه قاجار .تهران :مرکز اسناد ه تاریخ دیسلماسی.

 قائ مقامی ،جهانگیر ( .)1350مقدمهای بر شناخت اسناد تااریخی .تهژران :انجمژ
آثار ملّی.
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 محمد  ،بیوک ( .)1390درآمدی بر روش تحقیق کیفی .چ  .2تهران :پوهششژگاه
یلوم انسانی ه مطالعا فرشنگی.

 مدرسی ،یحیی ،حسی سامعی ه زشرا صفو مبژرش ( .)1380فرهناگ اصاطالحات
رای دورۀ قاجار (قشون و نظمیه) .تهران :دفتر پوهش شا فرشنگی.

 نبو  ،لطفاهلل ( .)1389مبانی منطق و روششناسی .چ  .2تهران :انتشارا دانشگاه
تربیت مدر .

 نصژژیر  ،محمدرضژژا ( .)1366اسااناد و مکاتبااات تاااریخی ایااران (قاجاریااه) از
 1209-1338ه.ق (ج  )1از 1239-1263ه.ق.

 .2تهران :مؤسسۀ کیهان.

 نفیسی ،سعید ( .)1383تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر .به اشتمام
یبدالکری جربزهدار .1 .تهران :نشر اساطیر.

 شمیلتون ،گر جی .رندا کولینز .ه دیگران ( .)1385تاریخنگاری و جامعهشناسای
تاریخی .ترجمۀ دکتر سیدشاش آقاجر  .تهران :کویر.

 ی  ،رابر کی ( .)1376روش تحقیق موردی .ترجمۀ یلژی پارسژائیان ه سژیدمحمد
ایرابی .تهران :دفتر پوهش شا فرشنگی.
Floud, Roderick (2006). An introduction to quantitive methods
for historinas. Routledge.



