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Abstract
The entry of western ideas in Qajar era raised reactions from various social strata, especially the
intelligentsia. A significant number ofQajar princes, who possess special facilities, became
experts in different fields. Prince Qoli Mirza Eetzadosaltaneh is one of the educated characters
inthis family.Hismasteryin the science ofhistoryisworthspecial attention. Studying
Etezadosaltaneh's historiography, the history of hiswritingcan be dividedinto two stages:
following thetraditionalhistoriography,and historiographyonmodern methods. This study has
investigated the history and historiography in the works of AliQuliMirza Aksyraltvarykh titles,
dates, events in Afghanistan, those who claim to prophets, Bábí movement, Maragheh
Observatory, the geography of Mazandaranand so on. The study seeks to findanswerstothe
followingquestionsis:
1-What are the reasons for changing the way Etezadosaltaneh historiography?
2- What are the requisites that effected Etezadosaltaneh problem in his writings?
3- What are the reasons for the publication and closure of Snyh Iran newspaper?
Current study is a historical research and its methodology combines narrative and descriptive
analytical methods.
Keywords: Etezadosaltaneh, Historiography, Aksyraltvarykh, History, Events and Disastersin
Afghanistan, Bábí movement.
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چكیده
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زبردتمی او در علم تاریخنگاری فایان توجه ویژهای

مقدمه
در عصر قاجار ،جامعه ایران با جهانی مواجاه فاد

اتت .وی از اوسین مورخانی بود کاه در ایان زمیناه

که از نظر فاای تیاتی اجماااعی و فرهنگای باا آن

گامهایی عالی بردافت  .ایان فااهزاده باا پرهیاز از

فرتنگ ها فاصله دافت .روفان رران ایان عصار باه

درازنویلی و روی آوردن به تادهنویلی و بهکاربردن

ضرورت تااوم در جامعاه پای بارده بودناد .تقاادم

مشخصههای تاریخنگاری اروپایی ،در تاوم این علم

هیئت های تیاتی ،اعازام ماصال باه خاارم ،آمادن

در ایران تاثیر گذار بود .فاهزاده علیهلی میرزا با تأسیف

هیئت های مذهقی ،انمشاار روزناماه و ترجااه کمااب

آثاری به تقک تاریخنویلی غربی ،گامهای مهای در

ضاارورت اصاااحات و تغییاار فاااای آموزفاای و

جهت روام این فیوه در ایران بردافت .تاریخنویلی

فرهنگی جامعه را اجمنااب ناپاذیز کارده باود .روناد

وی را می توان به دو مرحله پیاروی از تاریخنگااری

نااوگرایی و حاایاات روفاان رران غااربدیااده از

تاانمی و تاریخنگاااری براتاااس فاایوههااای نااوین

اصاااحات فرهنگاایاجمااااعی ،زمینااههااای حرکاات

تهلیم بنادی کارد .در ایان مجاام ،ماواد تااریخی و

دوست و جامعه را به این تات فراهم کارد .مادارس

تاریخنگاری موجود در آثار علیهلیمیرزا باا عنااوین

اروپایی عامال تاارا اجماااعی فادند و دو ت رار

اکلاایراسمواریخ ،تاااریخ وقااایع و تااوانح افغانلاامان،

تنمی و مدرن را در مهابل یردیگر قرار دادند که این

ماادعیان نقااوّت ،فمنااه باااب ،رصاادخانه مراغااه و

امر تاثیر بلزایی بر تاریخنگااری معاصار گذافات.

جغرافیااای ماااام مازناادران واکاااوی و برخاای از

یری ا ز ملائل عاده تاریخنگاری معاصار ایاران نیاز

ویژگیهای فاخص آن معرفی می فود.

تهابل تنت و مدرنیماه باوده کاه ابعااد گونااگون آن
درخور بررتی و مداقّه علای اتت.

معرفی شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه

ورود اندیشه هاای غربای باه ایاران عصار قاجاار،

فااااهزاده علیهلااای میااارزا اعمااداسلااالهنه پلااار

واکنشهای اقشار گو ناگون اجمااعی را برانگیخت و

پنجاه وچهارم از زن پنجاه ودوم فماعلیفاه قاجار ،در

روام آرا و نظریه های آزادیخواهانه و بیاداری افراار

حدود تام 9334ق9991/م مموسد فد (بامداد:9311 ،

فاد .انمشاار آثااری از تااریخ

 .)443مادر وی گلپیارهن خاانم از ارامناه ت لای ،

اروپا و انهاب های آن ترزمین ،تاریخ نویلی ایران را

معااروب بااه گرجاای ،چهااار فرزنااد بااه نااامهااای

نیز دتمخوش تغییر کرد .تاریخ از اناصار پادفااهان

خاورتلهان بایگم ،عقاتاهلیمیارزا ،نوراسادهرمیرزا و

بیرون آمد و مورخاان از قیدوبنادهای تاریخنگااری

علیهلی میرزا برای فماعلیفاه به دنیا آورد (یغااایی،

تنمی تا حدود بلیاری رها فدند و به تاادهنویلای

 .) 6 :9311دوران کودکی و جوانی علیهلایمیارزا در

روی آوردند .تعداد درخاور تاوجهی از فااهزادگان

ایام تلهنت فماعلی فاه و ماادفااه قاجاار تا ری

قاجار از امرانات خاصی کاه در اخمیاار دافامند ،باه

فد .وی از نوباوگی به آموخمن دانش فوق و رغقت

بهمرین ناو بهره بردند و بلیاری از ایشان در علاوم

تاام دافت و چنا ن با کماب مأ نوس فده بود کاه آن

و فنااون و هنرهااای مخملااف از تاارآمدان روزگااار

را ساظهای از خود جدا نایکرد (یغااایی6 :9311 ،؛

خااویش فااد ند .فاااهزاده علیهلاایمیاارزا یراای از

قائممهامی .) 334 :9331 ،براتاس نوفمه های فاهزاده

فخصیت های دانشاند و فرزانه هاین خاندان بود که

علیهلیمیرزا ،نخلمین بار میرزانظرعلی حریمبافای از

مردم ایران را موجا

تهور تاریخنگاری فاهزاده علیهلیمیرزا اعمااداسللهنه 31/

برب خاقان به تربیت وی هات گاافت و فاهزاده

9314ق9911/م باه ریاتات مدرتاه داراس نااون و در

به مادت ه ات تاام ،تاات تعلایم ادب و فرهناگ

تاااام 9311ق9916/م ،باااه وزارت علاااوم (وزارت

حراایم بافاای بااود (اعمااداسلاالهنه.)331 :9310 ،

فرهنگ) منصوب فد (اعمااداسللهنه.)91 :9310 ،

نامقرده از افاضل فاهزادگان قاجار و مردی بااذوق و

فاهزاده علیقلی میارزا در تاام 9311ق9916/م و

تأسی ااتی چناد باود (اعمااداسلالهنه:9310،

در زمان تصادی وزارت علاوم ،درصادد برآماد کاه

 .)91هنگام فوت ماادفاه قاجار در فایران تهاران،

عده ای از فااگردان تاصایلررده داراس ناون را بارای

باه مهادعلیا ،باا

ترایل علوم و فنون به اروپا ب رتمد (صدیق:9314 ،

حاایت و کاک پیشرارش اعمااداسللهنه که یری از

316؛ والیمی .)101 :9391 ،ناصراسدین فااه در تاام

دوتمان مخصوصش بود ،تاا رتایدن پلارش ،یعنای

9311ق9916/م ،حلنعلیخان گروتی (امیر نظام) را

صاح

هالر فاه ملک جهان خاانم ملها

ناصراسدینمیرزا وسیعهاد ،از تقریاز زماام اماور را باه

بااه تاا ارت مخصااو

دتت گرفا ت .ایان اوساین حااور تیاتای پررناگ

منصوب کرد .وزیار علاوم نیاز  43ن ار از ماصاان

فاهزاده علیهلیمیرزا بود (یغاایی .)96 :9311 ،آنچه

داراس نااون را بااه ریاتاات عقداسرتااومخااان ،نااواده

از فاااوای نوفاامه اعمااداسلاالهنه برماایآیااد ،او در

حامماادحلینخان نظاماسدوسه صدر اصا هانی ،باا

دوران حیااات پاادر و تاالهنت ما ادفاااه در کااار

حلنعلی خان گروتی روانه پاری

کر د و قارار فاد

تیاتت دخیل نقود و بیشمر عار خود را به تاصایل

که ترپرتمی و اداره امور و نظارت در کاار تاصایل

و فعر و فاعری گذراند  .اوسین فعاسیّت تیاتای وی

ایشان باا فاخص حلانعلی خاان وزیرمخماار بافاد

هاراهی با ملره مهادعلیا ،ماادر ناصاراسدین فااه ،تاا

(اعمااداسللهنه.)96 :9361 ،

رتیدن وسیعهد به داراسخافه بود.

دربااار فرانلااه و انگلاای

در تااام 9313ق9913/م ،احاادان نخلاامین تاایم

در جلد توم منامظم ناصاری ،در ایان بااب آماده

تلگراب در تهران نیز به اعمااداسللهنه واگاذار فاد.

اتاات« :و نااواب معظاام سهااا باانظم فااهر و توابااع

وی با ملاعدت کرزباز ( ،)Kerzezصااح منصا

داراسخافه و تاهید مهدمات جلوس پادفاهی رأ ی و

تاااوپچی و معلااام داراس ناااون و از افلااارانی کاااه

تدابیر صایقه فرموده فاهزاده علیهلیمیارزا را کاه باه

میرزاتهاای خااان امیرکقیاار باارای دایر کااردن داراس نااون

زیور فال و دانش آراتمه بود به وزارت خود اخمیار

اتمخدام کرده بود ،نخلمین خط تلگراب را باهباور

و برب مشورت در اماور قارار دادهاناد چاون باین

ناونه از ع اارت تلهنمی تا باغ السه زار احادان کارد

علیهلیمیرزا ،مهادعلیا و میرزاآقاخاان ناوری عاواسم

(اعمااداسللهنه 96 :9361 ،و .)91

یگانگی موجود و به ا ت اق هم بر علیه میرزاتهیخاان

در تام 9393ق9104/م ،تلگرافخانه را باه مهابعاه

امیرکقیر کار می کردند و نظر این بود که میرزاآقاخاان

اعمااداسللهنه دادند .در این تام ،ناصراسدینفاه باه

صدراعظم فود؛ از این جهت ،هایشه علیهلایمیارزا

فرر تشریاتی برای مالرت افماد و هر کلی را تار

اعمااداسللهنه مورد توءظن امیرکقیر قرار دافات و

کاری گذافت و حادود اخمیاارات هریاک را تعیاین

تا امیرکقیر زنده بود باه اترااء مهادعلیا مایزیلات»

کرده و اموری را به وی ماوم کار د .اسقماه ایان کاار

(اعمااداسلاالهنه . )911 :9361 ،وی در تااام 9313ق

موّقمی بود و به علت منلجم نقودن برنامه ،تشریات

فااده و در تااام

مزبااور بااهکلاای بااه ها م خااورد .در ایاان تشااریات،

9913/م بااه اعمااداسلاالهنه ملها
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اعمااداسللهنه عااوه بار ریاتات داراس ناون ،وزیار

تخلص میکارد .ا و کمابخاناه مهام و معمقاری جااع

علوم و صنایع و معادن و تجارت و تلگراب ،ممصدّی

آورده بود که پ

از فوتش ،وقف مدرته ت هلااالر

روزنامه دوسمی و ترپرتات چاپخاناههاای کشاور و

جدید فد (هدایت 49 :9369 ،تا  44؛ اققام آفامیانی،

والیااات و کارخانااههااا بااود و حروماات مایاار و

 11 ،9334و .)19

ت ویلااااارکان نیاااااز باااااه وی واگاااااذار فاااااد
(اعمااداسللهنه .)9331 :9361،ناصراسدینفاه پا

پ

از آنره اداره امور مدرته داراس نون باه عهاده

از

اعمااداسللهنه ماوّم فاد ،در تاام 9311ق9100/م

بازگشت از عمقات (عراق) در تاام 9399ق9101/م،

ماسیات والیاات مایار و تویلارکان بارای هزیناه و

میرزاحلین خان مشیراسدوسه را که مردی روفان رر و

مصااارب مدرتااه مز بااور اخمصااا

یافاات؛ چااون

دنیادیده بود ،در اسمزام خود باه تهاران آورد .فااه در

حرومت این دو والیت مادت هاا باا اعمااداسلالهنه

پی مشورت با حاممیرزاحلین خاان مشایراسدوسه ،باه

باود .او هایشااه نایا اسارومااه ای باارای اداره امااور

داراسشااورای کقااری دتاامور داد و

حرااوممی و جاااع آوری ماسیااات والیااات مرقااوم ،از

انمخااب فاد.

باارب خااود بااه آنجااا مااأمور و گلاایل ماای کاارد

در تام 9391ق9190/م ،حرومات بروجارد نیاز بار

(اعمااداسللهنه 91 :9361 ،و 99؛ یغاایی91 :9311 ،

تایر مشاغل اعمااداسللهنه افازوده فاد و در تاام

تا  .)91اعمااداسللهن ه با وجاود وظاایف تانگین و

9310ق9199/م ،در ت ر اوم ناصراسدینفاه به اروپا،

گوناگونی که فاه به او تا رده باود ،در نظار دافات

از هاراهان فاه باود .در تاام 9311ق9196/م ،امار

دایرة اساعارب جامع و معمقاری تاأسیف و بقاع کناد.

بنّ ایی دوسمی یا به اصهاح آن زمان اداره بنّایی دیوان

بدین منظور ،مهدمات این کار را فراهم و مهداری از

تشااریل مجلاا

اعمااداسللهنه به عاویت آن مجل

اعلی به عهده وی گذافامه فاد .اعمااداسلالهنه ناه
تااام پاا

مهاس

آن را آماده کرد؛ اما مرگ امانش ناداد و پا

از انمصاااب بااه وزارت علااوم ،در تااام

از درگذفااامش ،هااااه ایااان تاااوابق باااه دتااات

9393ق 9104/م ،روزنامه ه مگی ملت تنیه ایاران را

داراسمرجااه و

دایر کرد و پ

ماادحلنخان اع مااداسللهنه ،رئی

از انمشار دو فااره ،نام ملت تنیه به

داراسهقاعه ،افماد .اعمااداسلالهنه مجاعای ممشارل از

روزنامه ملمی ت غییار یافات .روزناماه مزباور از تاام

برخی دانشاندان آن زماان هاچاون فاا اسعلااای

 9393تا 9391ق 9109/م ،یعنی به مدت چهار تام و

عقداسرب آبادی ،ماادحلین خان فروغی ذکاءاسالک،

اندی ،در مجاوع در  34فااره در تهران منمشر فاد.

میرزاابواس ال تاوجی و چندتن دیگر تشاریل داد و

منشی یاا تاردبیر ایان روزناماه میرزاحلان حرایم

کار ناتااام اعمااداسلالهنه را دنقاام کارد (یغااایی،

تامانی ،پلر قااآنی فایرازی ،باود (اعمااداسلالهنه،

.)30 :9311
اعمااداسلاااالهنه در فاااا

.)91 :9361

عافااااورا تااااام

اعمااداسلاالهنه چااون مایااه کاااملی از معلومااات

9319ق9191/م ،در تهااران در گذفاات و در حاارم

فعر و ادب و حرات و ریاضای

حارت عقداسعظیم (فهر ری) به خاا تا رده فاد.

و

وی پلری به نام ماادحلنمیرزا دافت که در اوائل

معافرت با اهال فاال و ادب مایگذراناد .وی نیاز

تام 9319ق9191/م ،به پیشاخدممی ناصاراسدینفااه

مانند بیشمرِ پلران فماعلیفاه فعر می گ ت و فخری

پذیرفمه فد و بعدها به فاهزاده پیشخدمت معروب و

قدیاه ،به خصو

دافاات ،اغلا ِ اوقااات خااود را بااه مهاسعااه کما

تهور تاریخنگاری فاهزاده علیهلیمیرزا اعمااداسللهنه 31/

در تااام 9301ق9130/م ،بااه معماداسلاالهنه مله ا

امیرنظام گروتی در قریه حصار بوعلی درباره ایاران

فاا د .معماداسلاالهنه از حیااث معلومااات ،ک ایاات،

و وضع این مالرت تأسیف کرد ،رتاسهای در اوقاب

درایت ،حیثیت و احمرام بههای وجاه باه پادر خاود

و وقف های الزم در قران ،فصوسی در علوم مم رقه از

از درگذفات پادر ،اماوام

ققیل :باث در بریق تعیاین انااراب بااد ،اخماراع

فراوان او را به عیش و ناوش تااام کارد و پایش از

باسن ،علات حادون رنگاین کااان و ملاائل علاای

ناصراسدینفااه

جدید ،منظومه مثنوی بر وزن سیلی و مجنون ،رتااسه

و مظ راسدین فاه بود و در دوره مشاروبیت ،وزارت

و

فقاهت ندافت .وی پ

مشروبیت ،از پیشخدممان مخصو
کشور اغلا

او را باه معاونات حروماتهاا تعیاین

می کرد (یغاایی.)30 :9311 ،

در علم موتیهی ،افعار و غزسیات ،عاوهبار کما

رتائلی که ذکر فاد ،چنادین روزناماه زیار نظار او
منمشر فد که بعای را خود او منمشر کرد:

اعمااداسللهنه فعر مایتارود و اکثار اوقاات باا

روزنامه ملت علیه ایران 3فااره ،روزناماه ملات تانیه

فعرای زمان خود هاچون قاآنی ،میرزاباهر فاعری،

ایران 3فااره ،روزنامه ملمای34فاااره ،روزناماه علایاه

ادبای برپاا

دوست علیه ایران 13فااره و به ته زبان فارتی و عربای

میرزاعقداسوهاب ماارم و غیاره مجااس

میکرد .آثار بهج امانده از وی ،جالگی احاباه او بار
تاریخ ،هیئت ،نجوم ،جغرافیا ،زباان عربای و فهاه را
نشان می دهند .تعدادی از آثار بهچاپ رتایده وی باه

و فرانله (اعمااداسللهنه.)31 :9310 ،
تاااا یر تاریخنگااااری سااانتی در ر اااار اولیاااه
اعتضادالسلطنه

فرح ذیل اتت:
تاریخ وقایع و توانح افغانلمان ،فلاکاسلاعاده در

اعمااداسللهنه در زمره رجام تیاتای باود کاه در

ابهام تماره فناتای کاه در تاام 9319ق9911/م باه

حیهه فرهنگ ،فعاسیت و تراپوی بلیاری کرد .او کاه

چاپ رتید ،اکلیراسمواریخ ،ت اریخ ممنقئاین و کی یات

تام ها ریاتت انهقاعات را عهدهدار باوده ،باه علات

ظهور تیدعلی مااد باب که نلخ خهای از آن بااقی

آفنایی با زبان فرانله و نیز دراخمیاردافمن ممرجاان،

مانده اتت؛ عاوهبراین ،آثااری هاچاون جغرافیاای

با تاوالت علای زمانه خویش به بور کامل آفنا بود.

ماااام مازناادران ،رصاادخانه مراغااه و ترگذفاات

در آن برهااه ،در اروپااا در زمینااه تاااریخی تغییاار و

امامزادگان فهر ری نیاز از وی باه جاا ماناده اتات

تاااوالت فراوانا ی رخ داده بااود .اعمااداسلاالهنه بااه

(بامداد .)443/3 :9341 ،در میاان آثاار ذکرفاده ،دو

عل ت دتمرتی به کم

و روزنامههای اروپایی ،با این

اثر جغرافیای ماام مازندران و تاریخ وقایع و توانح

تاوالت آفنایی یافت و تاتتأثیر آنها قرار گرفت.

افغانلاامان در زمااره منااابع تاااریخ مالاای مالااوب

به هاین دسیل ،ت اوت چشاگیری بین تأسی ات اوسیاه

میفوند .اعمااداسللهنه رتاائل ممعاددی نیاز دارد.

او با آثااری کاه بعادها نگافات ،مشااهده مایفاود

تعاادادی از ایاان رتااائل در دو مجاوعااه ،یراای در

(امیری.)1 :9391 ،

کمابخانه ملی ایران و دیگری در مجل

فورای ملای

نگهداری می فود  .این رتائل به فرح ذیل اتت:

اعمااداسلاالهنه در تاانین نوجااوانی ،بااه تااأسیف
اکلیراسمواریخ اقدام کر د .به عقاارتی در تان پاانزده

توام و جواب با حاجیماادکریمخاان فایخی،

تاسگی ،فروع به نگافمن جلد اوم ،یعنی از کیومرن

رتاااسه ای کااه اعمااداسلاالهنه از گ مگااوی خااود بااا

تا پایان دوست زندیه ،کارد و جلاد دوم را در ناوزده
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تاسگی نگافت .این اثر به فیوه تاریخنگااری تانمی

آذربایجان که وبن مأ سوب بود معاودت فرمود ،چون

نگارش یافت و با وجود برخی اممیاازات ،افاراالت

کاام آن یگانه روزگار کاسشا

فی وتط اسنهاار در

فراوانی دارد  .از ایرادات وارد بر تاریخنگاری تانمی،

اقهار عاسم تات انمشار پذیرفت نزد حراا فیللوب

اتم اده از نثر مصنوع و مهوّم و صنایع ادبای اتات.

آمد و پیش عرفا به فخصیت موصوب ارتاهاباسی

این فیوه نگارش بارای افاراد عاادی درخاور هاام

از فاگردیش بر برجی

نقود .اکثر آثاری که در عهد قاجار به نگارش درآمده،

ماه و مهر فخر ،کال علااا اذن اجمهااد و جال عرفاا

مورخان به علات

حرم به ارفااد وی دادناد» (اعمااداسلالهنه:9310 ،

ادعای فال و برتری ،وامادار نثار مهاوم و صانایع

 .) 139اعمااداسللهنه نه تنها در برفاداری از برخای

ادبی بوده و بیشمر در فرر اتام اده از تاجع و قافیاه

فخصیت ها دچار سغزش میفد ،بلره در مهابل برخی

بودند (فروری.)914 :9319 ،

فخصیت ها به غلط جقههگیری میکرد؛ به بور مثاام،

از این فیوه پیروی کردهاند .غاس

افمخار کرد و بوذرجاهر بار

اعمااداسللهنه در نگاارش کمااب اکلایراسمواریخ،

درباره ابواسهاتم قائم مهام دچاار هااین خهاا فاد و

دنقاسهرو روش مورخان پییشین باود؛ باهباور مثاام،

تات تاثیر روحیاات خاود و دفاانیهاای ابرافیاان

وقایع تام چهاردهم تلهنت پدرش (فماعلیفاه) را

قائممهام ،به فرل غیرمنصافانه ای از او انمهاد کارد .در

با چنین نثر مصنوع و مهوّسی آغاز میکند:

تاامی کماب ،از قائم مهام به بدی یاد کرد؛ تاجاییکاه

« اما چون عروس خاوری به حجله خانه حال فاد

غرض ورزی وی به قائممهام به وضوح مشهود اتات.

و منافهااان خاازان و دی را تاااند حیااات آمااد از

اعمااداسللهنه در کمااب صادراسمواریخ بار ایان امار

مشابگی ابار چهاره فااهد گال چاون رخلاار یاار

ممعرض فد و چنین نگافت:

فگ ت و بلقل چاون عافاق زار از انادوه و هجاران

«فااااهزاده علیهلااای میااارزا اعمااداسلااالهنه در

تخنی می گ ت هر یک از عشاق بر تر دسقر خاویش

اکلیراسمواری خ تصانیف خودفاان در ذکار قاائممهاام

خزید یار باسیاد و آن دیگار ناسیاد» (اعمااداسلالهنه،

خیلی توهین میکند .عقارات زفت و دفانام تاخمی

.)930 :9310

در حق او می نگارد که ما از نهال آن ان عاام داریام»

مورخان درباری اغل

از تاّلق و چاپلوتی درباره

فاه و بزرگاان اباایی ندافامند و باازی باا اس اا را

(اعمااداسللهنه.)913 :9311 ،
در تاریخنگاری تنمی ،مورخ اغل

اصل بیبرفای

وتیله ای برای دتمیابی به من عت قرار می دادند و در

را در نوفمههای خود مراعات نررده و تنها براتااس

وصف کلی که کماب می نگافمند ،از اسهاب ناامعهوم

گاارایشهااای فااردی و عهیاادتی خااود یااا باارای

بلیار اتم اده مای کردناد .اعمااداسلالهنه باهعناوان

خوفااامدگویی بااه دیگااران ،درباااره افااراد قااااوت

مورخی درباری از این خصیصاه مقارّا نقاود و بعااا

کرده اتت (امیری .)1 :9319 ،اما به یهاین ناای تاوان

مهاسقی درباره برخی از رجام و فخصیتها ،از جاله

دیدگاه این پژوهشگر را به تاامی نویلندگان تعاایم

حاجیمیرزا آقاتی ،باه دور از حهیهات و هااراه باا

داد .عقاس اققام آفمیانی معمهد اتت ،ماورخ دربااره

اغااراق فااراوان ماای نگافاات (اعمااداسلاالهنه:9311 ،

افراد همعصر خود نقاید قااوت کند:

)913؛ ناونه ذیل گویای این مهل
« جناب حاجی پ

اتت:

از مرگ حاجی عقداسصااد باه

«معاصرین خواهناخوا ه به دسیل قرابت خانوادگی یا
ماحظات من عمی یا دسیل دیگر نایتواند نلاقت باه

تهور تاریخنگاری فاهزاده علیهلیمیرزا اعمااداسللهنه 31/

مااردم زمااان خااود از اغااراض و مناقشااات و دوتاامی و
دفانی و تقعیت از هوای ن ا

عااری و خااسی بافاند؛

و انگللمان قلاداد میکرد  .اعمااداسلالهنه واقعاه را
چنین فرح میدهد:

بنابراین هرچه بنویلند با وجود هزار قلای که در بااب

« ملاامرجان مرنیاال بریااق باای خااردی بردافاات و

بیبرفی و بیغرضی خود میخورد باز هم غاسقاً فرتخها

کاردان انگلیلی را به مخاس ت برگاافت .با این نص

از حهیهت دور اتت» (اققام آفمیانی.)11 :9313 ،

صریح عهدنامه منعهده مابین دوسمین این باود کاه در

اسقمااه اعمااداسلاالهنه کماااب اکلاایراسمواریخ را در

کارهای واقعه مابین دوست هاای ایاران و افغانلامان،

عن ااوان جااوانی نگافاات و بااه هاااین علاات ،در

دوست انگلی

بههی وجه مداخلاه نناایناد مگار باه

برفداری یا مخاس ت با فخصایتهاای معاصارخود،

رضای برفین حق توتهی خواهد دافات ...ماا

دچار خهاهایی فد .او بعدها به این موضوع اعمراب

کار دوسمی (ماادفاه) از این کار بزرگ دتت کشیده

کر د که در هنگام نگارش اکلایراسمواریخ ،از پخمگای

با زیان پنج کرور خلارت ،دوتمی چهل تاسه دوست

فرری کامل برخوردار نقود (اعمااداسللهنه ،تااکاا،

انگلااای

را بااار فااامح هااارات رجااااان داد»...

ش.)3 :9419

(اعمااداسللهنه.)96 :9316 ،

در تاریخنگاری تنمی ،مورخ بیشمر به درم حوادن

اعمااداسللهنه فارح قمال رجاام تیاتای توتاط

و وقایع میپرداخت و کامر در پی تجزیاه و تالیال

فاهان و امراء قاجار را یا ملروت میگذافت یا به

ملائل بود .اباعات او حاصل ملااوعاتی باود کاه

اخمصار بیان میکرد؛ از جاله درباره قمل فاهرخ باه

بهاحماام ،تاری ات بلیاری هم دافت و گاه نمیجاه

دتت آغاماادخان به اخمصار چنین نوفت« :بعد از

مشاهدات خاودش باود کاه بادون اظهاارنظر ارائاه

بیلت وتاه روز اقامات فااهرخ میارزا را باا اوالد و

میفد .عقداسالین نوایی در این باره مینویلد« :در

اح اد به مازندران فرتاماد و در باین راه فااهرخ از

تاریخنگاری ایران در هار دوره ای فهادان ماورخ باه

ضرب پیل اجل از ات

پیاده گشت و رخ پنهان کرد

معنای واقعی کلاه احلاس مایفاود .باا توجاه باه

بدرود جهان ناود» (اعمااداسلالهنه .)11 :9310 ،او

حاور حرومت های اتمقدادی ،آنان که درباره تاریخ

هی افارهای به فرنجهفدن فاهرخ نایکند.

قلم می زدند آزاد نقودند که هر آنچه را مایبینناد باه
رفمه تاریر درآورند» (نوایی.)6 :9311 ،
با اینره در غاس

در ارتقاط با فرح جنگ ها نیز اگر به پیروزی خامم
میفد ،به بور م صل آن را فرح میداد؛ اما اگار باه

آثاار اعمااداسلالهنه اصال بیاان

فرلت منجر مایفاد ،باه مخمصار افاارهای اکم اا

حهایق رعایت مای فاد ،نقایاد جایگااه خاانوادگی و

میکرد .وی علت ناکامی و فرلت جنگهای مرحله

اجمااعی این فاهزاده را از نظر دور دافات .وی در

دوم ایران و روس ر ا گناه مردم تقریز می دانلت که با

برخی از نوفمههای خود ،اقدامات نافرجاام خانادان

آغوش باز از روس ها اتمهقام کردند (اعمااداسللهنه،

قاجار را توجیه و آنان را از اتهام مقّارا مای کارد .وی

 .)913 :9310وی باه ضااعف دوسمااردان و تا اهیان

ناکااامی ماادفاااه را در تصاارب هاارات معلااوم

ایران هی افارهای ناای کناد؛ هاچناین باه جادایی

کم خردی ترجان مرنیل ،وزیرمخمار دوست انگللمان،

والیااات ایااران نااایپااردازد .اعمااداسلاالهنه هنگااام

میدانلت و ناتوانی ماادفاه را در این اقدام ،نافی

نگارش اکلیراسمواریخ به مثابه مورخی درباری ،فهاط

از مصلات اندیشی او برای تداوم روابط حلنه ایران

به ذکر احوام تابین و رجام بازرگ مایپاردازد و
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کامر به ملائل اجمااعی و فرهنگی و اقمصادی عصر

به دوران والیمعهدی عقاسمیرزا و جنگ های ایران و

خود توجه می کناد .در تاام 9331ق9949/م ،ماردم

روس اتت .هااان بورکاه پایش از ایان ذکار فاد،

خراتان دتت به فورش زدند و اعمااداسلالهنه باه

نویلنده د ر مواقعی به تقک مورخان پیشین ،از بیاان

علال ایاان فااورش افااارهای ناادارد و تنهااا آنهااا را

صریح وقایع خوداری میکند؛ اما خوانناده بصایر باا

افرادی فمنه گر و خونریز معرفی میکند:

مهاسعه این اثر ،می تواند به حهایق زمان وی پی بقرد.

« در این اوان اهااسی خراتاان کاه باه فمناهانگیازی

در نهایاات ،فصاالی از ایاان کماااب بااه وقااایع دوران

معروب ا ند و به خونریزی موصوب ،نه مردمانی عاقل

تاالهنت ماادفاااه و عرفااا و فااعرای زمااان او

باا ناواب

میپردازد .آنچه ارزش وافری به این اثر مایبخشاید،

فادند و کیناه را در تاینه

و تادبیر و

و نه بریهاه عهلشاان حاصال ...بایتاق
ماادوسی میرزا کینه بل

به حدی رتاندند که تادبیر در قمال امیار ناودناد»...
(اعمااداسلاالهنه .)931 :9310 ،فاااید یراای از عل ال
تروت و موضع گیری نویلانده ،وحشات از جانا
هیئ ت حاکم و ح ظ موقعیت بودهاتت.
اعمهاد به قااا و قادر از دیگار افاراالت روفان
تاریخنگاااری تاانمی اتاات .مورخااان درباااری باارای
توجیه رخدادهای ناگوار ،به آن مموتل مایفادند و
بدون هرگونه تجزیه و تالیلی ،وقوع هر حادثهای را
به قاا و قدر میت رد ند .فاهزاده اعمااداسللهنه نیز
فیوع وبا میان ت اهیان عازم جنگ با عثاانی را نافی
از قاا و قدر میدانلت و افارهای به رعایت نراردن
بهدافت نررد (امیری.)93 :9391 ،
در کاال ،کماااب اکلاایراسمواریخ بیشاامر تاااتتاااثیر
تاریخنگاری تنمی نگارش یافت؛ اما هاچناان اثاری
بلیار ارزفاند اتت و آینه زمان خویش؛ اگرچه این
آینه ف اب و صایهلی نیلات و زنگاار دارد ،گویاای
وقایع زمان خویش اتت .نویلنده در این کماب پ
از پرداخمن به نل

و خاتمگاه ایل قاجاار ،باه ذکار

احواالت و وقایع تیاتی عصر آغامااادخان قاجاار
میپردازد؛ ت

بهصاورت تاسشااار ،وقاایع دوران

تلهنت فماعلیفاه (پادر خاود) را ذکار مایکناد و
اتامی فرزندان و وزراء وی و هاچنین عرفای زماان
او را برمی فاارد .فصل دیگری از این کماب ،مربوط

گ مار در احوام دوست و رجاام انگلای
تزویر آنان در اداره امور اتت.

« داراسالک آنان سندن و آن بای ه در فرر و تدبیر و
مهارت صنایع بی نظیر ،در میان فرنگیان مامازند و در
تایاحت عاااسم و رتااوخ در قلاوب فرقااه بناایآدم و
ملک گیری و جهاناداری باا اممیااز و بلایار غادار و
مرارند و در خدعه و حیله مشاهور روزگاار ...صاد
تام ققل از این اهاسی انگلی

با تابین هندوتامان

برح اس ت و اتااد انداخمه و به تدبیر و تزویار بغیار
از دکاان و تواباااع آن تااااام بنگاساااه و گجااارات و
هندوتاااااااامان را تصاااااااارب تاااااااااخمه»...
(اعمااداسللهنه 414 :9310،و .)411
تا یر تا ریخنگاری نوین در ر ار اعتضادالسلطنه
زمینه هاای تااوم در نظاام تیاتای و اجماااعی و
تربیمی ایران ،با قدم های اوسیه حاکایات و اتمیصااسی
که فرلت از روس ها بر قاجاریه تاایل کرد ،فراهم
فد .دربار قاجار بهای خود را منوط به دافمن ارتشی
منظم ،کارآمد و مجهز به فنون نظامی نو ین غرب دید
و آن را در دعوت از هیئت ها و ملمشااران غربای و
عهد قرارداد با آن ها و اعزام ماصل به فرناگ عالای
کرد .اعزام ماصان ،نگرش های ناوینی باا خاود باه
هاااراه آورد .باااب مااراوده بااا غاارب و آمدوفااد
هیئتهای تیاتی و نظامی و فرهنگی ،دریچه تازهای

تهور تاریخنگاری فاهزاده علیهلیمیرزا اعمااداسللهنه 39/

از نظام تعلایم و تربیات ر ا باه روی ایرانیاان گشاود

« مورخ باید در تاریر کمااب تااریخ های غرضای

(تاااااایدین 31 :9319 ،؛ نااااااوایی.)994 :9361 ،

ندافمه بافد و حهایق و بدایع را برای عقرت آیندگان

اعمااداسللهنه نیز به ضرورت این تاوالت پی برد و

بی زیان و نهصان بنگارد که قاعده تااریخ باه تجرباه

تغییر فاای آموزفی را اجمناب ناپاذیر دانلات .وی

اندوخمن و هنر آموخمن اتت و چناان نقافاد کاه از

در زمره پیشگامان تاریخنگاری نوین قرار دارد .گواه

دوتت خاود کاه فایلامگی نادارد مادح کناد و از

این ادعا در آثار ممأخر او هاچون فمنه باب و تااریخ

دفان خود که تزاوار هرکار اتت قدح نویلد یا از

توانح افغانلمان و ...مشاهود اتات .وی اتام اده از

خوب و باع در تاریر تاریخ از جاده راتمی درافمد

عقارات مصنوع و مرلّ ف را کنار گذافت و بارخاب

چراکه زمانی نای گذرد که از اعمقار خواهد افمااد یاا

توجاه

او را

تاریخنویلی تنمی ،به معنا و اخمصار مهاسا

کاارد .کماااب فمنااه باااب از زیقاااترین آثااار اوتاات؛

دیگااران در آن زمااان یااا پاا

از آن معایاا

خواهند» (اعمااداسللهنه.)91 :9311 ،

درعینحاامکاه دربااره واقعاه ای تااریخی اباعاات

اعمااداسللهنه از معدود مورخاانی اتات کاه در

تاادهنگااری

آثاارش از علاومی هاچاون جغرافیاا،

م یدی ارائه می دهاد ،اسگاوی مناتا

نگارش غاس

وقایع برای مورخان زمان خود اتت  .وی در نگارش

نجوم ،باتمان فناتی و ...مدد گرفت .اسقماه ایان امار

این اثر ،از تصنع و تهوّم کام پرهیز کرد؛ چناان کاه

درباره اثر اوسیه وی ،یعنی اکلیراسمواریخ ،مصداق پیدا

واقعه اعدام باب را چنین بیان میکند:

نای کند؛ اما او در نگارش دیگر آثار تاریخی خود ،از

« از بیم آنره اگار او را پنهاانی مهماوم تاازند دور

جاله تاریخ وقایع و توانح افغانلامان ،از اباعاات

نقافد که مردم نادان چنان ب ندارند که او زنده اتات

جغرافیااایی خااود باارای تعیااین حاادود و موقعیاات

و غیقمی اخمیار کردهاتت و ب ه این امید دیگر بار ظاهر

افغانلااامان و نهشاااه آن منههاااه اتااام اده کااارد

خواهد گشت و اظهار دعوت خواهد نااود ،دتات از

(اعمااداسلاالهنه 34 :9361 ،؛ اعمااداسلاالهنه:9343 ،

فمنه باز ندارند گ مند کاه بهمار آن اتات کاه او را در

 .) 31وی درباااره زادگاااه مااانی ،تقااار ایراناای او و

میان فهر و بازار بگردانند تا مردم او را بقینناد بعاد از

نیاکانش که از فاهان افرانی تاکن در بابال بودناد،

آن به قمل آورند» (اعمااداسللهنه.)30 :9311 ،

چنین می نویلد:

از نگاااارش اکلااایراسمواریخ ،در فااایوه

«در نوفمه یای از مانویاان کاه در ترکلامان کشاف

پااا

تاااریخ نگاااری اعمااداسلاالهنه چرخشاای چشاااگیر

فده ،مانی خود را فرتماده و رتوم موعاود معرفای

مشهود اتت .عقداسالین نوایی معمهاد اتات ،روش

می کند( »...اعمااداسللهنه.)36 :9343 ،

تاهیق جدید تا حادودی از زماان اعمااداسلالهنه و

هاان بورکه پیش از این افاره فد ،اعمااداسللهنه

نگارش نامه دانشوران آغاز اتت (نوایی.)19 :9331 ،

یری از برجلمه ترین ناایندگان علای و ادبای دوران

اعمااداسلاالهنه باارخاب کماااب اکلاایراسمواریخ ،در

قاجااار بااو د .وی در دتاامگاه دوسماای پلاات مهااای

دیگاار آثااار خااود از ماادح و تاامایش اغااراقآمیااز و

هاچون وزارت علوم و معارب را بر عهاده دافات.

هاچنین غرض ورزی در حاق دیگاران خاودداری و

ایاان مااورخ توانانااد در نگااارش آثااارش ،از منااابع

صداقت و انصاب را نگاه دارد .وی

را باا ذکار مناابع آن

تعی کرد جان

در این باره چنین مینگارد:

ممعددی اتم اده کرده و مهاس

بیان کرد .در آثار اعمااداسلالهنه ،توجاه باه ملاائل
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اجمااعی موم میزند .وی در برخای نوفامههاای خاود

مؤسف اتات کاه خوانناده را دچاار خلامگی و ماسات

هاچون میرروهیلمورینی ،در مادودهای خُارد زماانی و

نای کناد .تاقک نگاارش تااده و روان باوده و ایان در

مرااانی ،بااه گوفااهای از تاااریخ تیاتاای و اجمااااعی

حهیهت صنعمی اتت که در کم

می پردازد و گاه بلان ماکروهیلامورینی عاال مایکناد.

دارای تهلیدی خشک هاراه با نثرهای ملاجّع و مصانوع

گواه این ادعا در کماب فمنه باب ،تاریخ تاوانح و وقاایع

دوران گذفمه بود ،کامر دیده مایفاود .در تیرمااه،9343

افغانلمان و مدعیان نقّوت و مهدویت مشهود اتت.

این اثر را هافم رضی تصایح کرد و با نام مدعیان نقّوت

دوره قاجاریه که اغل

در انمشارات آتیا به چاپ رتاند .مامن اصالی کمااب در
المتنبئین (طبقات المضلین)

کمابخاناااه مجلااا

کماب «اسامنقئین» یاا «بقهاات اسااالین» از دیگار

فاااورای ملااای موجاااود اتااات

(اعمااداسللهنه ،مهدمه.)1 :9343 ،

تأسی ات اعمااداسللهنه اتت .وی با صاقغه علاای و
دیاادی وتاایع ،باادون آنرااه هرگونااه تعصّاا

و

رساله فتنه باب

خودخواهی را دامان بزناد ،دربااره ملاائل درخاور

رتاااسه فمنااه باااب یراای از فصااوم کماااب اسامنقئااین

ماحظه ای که از عنوان کماب برمای آیاد ،پاژوهش و

اعمااداسللهنه اتت .در این رتاسه ،نویلنده به زنادگانی

تمقع کرد .موضوع کمااب دربااره ترگذفات کلاانی

تیدعلیمااد باب و فمناهای کاه او و هاراهاانش بای

اتت که از قدیم االیام باه دعاوی نقاوّت برخاتامه و

چند تام در ایران ایجاد کرده بودند ،میپردازد .نام کماب

ادعای پیغاقری کرده اند .نویلنده بررتی این ملائله

گویای فرح زنادگانی افارادی هاچاون ماانی ،مازدا،

را از بودا فروع کارد و باه تایّدعلی ماااد بااب و

بهآفرید و تیدعلی باب ...اتت که ادعای نقّوت کردهاناد.

کلانی که وابلمه به او بودند ،یعنی تاا عصار خاود،

رتاسه فمنه باب با اتمناد بر دیدهها و فانیدههاای موساف

رتاند .اسقمه مؤسف درباره بودا دچار افمقاه فراوان فد

نگارش یافت؛ زیرا نویلنده همزماان در دتامگاه دوسمای

و این افمقاهات به علت فهدان اباعات درباره بودا،

صاح

بود و در جریان روند وقوع این فمنه قرار

در آن روزگار باود .از ذکار چناد تان کاه بگاذریم،

دافت .ازاینرو ،رتااسه یرای از مناابع معمقار در حاوزه

از فرح حام «اتود عیلی» که در زمان پیغاقر

فناخت بروز فمنه باب و جریان بابیگری اتات .برخای

) ادعای نقّوت کرد تا پایان کماب ،بر مقنای

از قلاتهای رتاسه فرح وقایعی اتت که مؤساف خاود

مهاس
اتام(

تاهیق و تمقع گردآوری و مدون فده اتت.

منص

ملئوسیت پیگیری آنهاا را دافات؛ از جالاه دتامگیری

نگرایید و با

بابیمللرانی که ابراب امیرکقیر بودند و امیار باه توبئاه

توجه به مدارا و اتناد فراوان ،بی برفانه فرح حاام

آنها پی برده و این وظی ه را باه فااهزاده اعمااداسلالهنه

این مدعیان را گردآوری کارد و باا زباانی فایرین و

ماوم کرده بود.

مؤسف هی گاه به راه افراط و تعصّ

قلای توانا به رفمه تاریر درآورد .این کماب در واقع

تیدکاظم رفمی ،فاگرد فیخ احااد احلاایی ،فرقاهای

فرح حام تاام کلانی اتت که در تاریخ اتام ،باه ویاژه

به نام فیخیه بنیان نهاد .یری از مقانی آن فرقاه ،اعمهااد باه

در قلاااتهااای آتاایای میانااه ،دعااوی نقّااوت کردنااد.
داتمانها و حرایتها و ضرباساثلهای فایرینی کاه در
خام حوادن تاریخی ذکر فده ،از جالاه تواناایی هاای

رکن رابع بود و این اعمهاد کمکم بلمر رفد فرقه بابیات را
فاااراهم کااارد .تااایدکاظم دو فااااگرد دافااات ،یرااای
حامماادکریمخان کرمانی که بعادها فرقاه فایخیه را در

تهور تاریخنگاری فاهزاده علیهلیمیرزا اعمااداسللهنه 33/

کرماان رفااد و توتاعه داد و دیگااری علایمااااد باااب.

ت ر  ،تا رنامه الریجاان اوتات کاه حااوی دادههاای

علیمااد باب فرقه بابیت را پایهگاذاری کارد .او ملائله

تاریخی ذیهیامی اتت .این ت رنامه کاه در واقاع روزناماه

رکن رابع را به افراط رتاند و ملائله باابباودن خاود را

ت ر نویلنده از زمان حرکات از تهاران تاا روز بازگشات

مهرح کرد .حاایت اتمعاار و تاعیف روحیه ملی بعد از

اوتت ،بخشهای مخملف و ماامین گونااگونی را فاامل

قرارداد ترکانچای ،در پیشرفت اوسیاه کاار وی ماؤثر باود.

میفود :از فرح آثار تاریخی هاچون امامزادههاا ،ملااجد

فمنه باب از تام 9360ق9999/م ،یعنای زماان ماادفااه،

و ققور گرفمه تا گزارش از غارها ،رتوم مالی و آبهاای

آغاز فد و در زمان امیرکقیر به اوم خاود رتاید .امیرکقیار

معدنی.

بعد از فموای علاا ،مقنی بر واجا اسهمالباودن بااب ،او را
اعدام کرد (اققام آفمیانی.)19 :9334 ،

ت رنامه اعمااداسلالهنه باه الریجاان از 30رجا
 9199/9311م کااه از تهااران حرکاات ماای کنااد ،آغاااز

کماب «بیان» از جاله آثار تیدعلیمااد باب اتات .در

می فود و پ

از فرحی درباره اوضاع قراء حریایه،

این کمااب نویلانده باه نهاد بااب و بهاییات و حاایات

ترخه حصار ،کارد و اتملک به فرح قریه بومهن و

انگلیلیها در تلریع رفد فرقه بابیت میپردازد؛ هاچناین

امامزاده تلهان مههر آنجا می پردازد .وی فرح کاملی

توءقصد به ناصراسدینفاه و قلعوقاعفدن تاام باابیهاا،

از مشخصااات ایاان امااامزاده کااه بنااای آن را ملااک

را

کیومرن تاخمه بود ،ارائه مای دهاد .اعمااداسلالهنه

بهصورت منههی و کاماً درتت نهاد و بررتای مایکناد

امامزاده تهی رودهن را نیز بررتی کرد .ماحظات او

(اعمااداسللهنه .)913 :9363 ،عاوهبر آثاری که تاا اینجاا

درباره آب علی که در آن روزگار به «چشااه علای» یاا

از فاااهزاده اعمااداسلاالهنه نااام باارده فااد ،وی تأسی ااات

«مراددهنده» معروب بود ،نیز بااهایت اتت .او پا

دیگری دارد که میتوان در زمره تواریخ مالای باه فااار

از توضیااتی درباره اماامزاده هافام ،باه چگاونگی

آورد؛ از جالااه ایاان آثااار ،ت ا رنامه الریجااان ،ت ا رنامه

تاخت آتیاب قصقه ا تک می پردازد .در بیلت ونهام

مازناادران ،جغرافیااای ماااام مازناادران و تاااریخ وقااایع و

رج  ،اعمااداسللهنه با هاراهان خاود از ا تاک باه

توانح افغانلمان اتت.

تات نهش برجلمه «تاثام هاایونی» کاه اماروزه باه

ضااعف و خرافااهپرتاامیهااای ایاان فرقااه و افااخا

«فرل فاه» معروب اتت ،حرکت کارد .وی پا

از

ثقت مشخصات روتماهای بوم راه از جالاه نیااا،

سفرنامه اعتضادالسلطنه
علیهلی میرزا اعمااداسللهنه ،فااهزاده نوانادیش و

نوا ،مون ،کندسو،گزنک ،فنگلده و فااهان دفات باه

نخلمین وزیر علوم ایران ،در رج 9199/9311م باه

فرح این نهش برجلمه مقادرت کرد .اتامی افاخا

هاراه ملیو ریشارد خان ،یعنی معلام زباان فرانلاه

و ممن کامل افعار و نام تاراینده آن هاا از اباعاات

داراس نااون ،میرزاماااادعلیخااان منشاایبافاای و

با ارزش این ت رنامه اتت .در ادامه ،اعمااداسللهنه

میرزاابواسهاتمخان حریم بافی باه منظاور اتام اده از

چگونگی پیدایش و ترکیقات چشاه های آب ا تک را

آب های معدنی الریجان ،برای درمان بیااری«گرفمگی

بررتی کرد .گزارش مقلوط نویلنده از غار ا تک و

آواز» ،به آنجا ت ر کرد .وی موفق به درمان بیاااری

ثقت مشاهدات ملیو ریشاردخان و ماعیلی ا تاری

عافاورای9319

در بررتی این غار ،از بخش های بااهایات و ارزناده

9191/م بدرود حیات گ ت؛ اما رها ورد ارزفاند این

این ت رنامه اتت .ت رنامه با رفمن اعمااداسللهنه به

خود نشد و چند ماه بعاد ،در فا
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قریه «گرمابه در»  ،برای اتم اده از آبگرم آن و فارح
قراء بوم راه ادامه می یابد.

جغرافیای محال مازندران
ناصاراسدین فااه در تا ر تاام 9391ق9106/م باه

پایان این گزارش که به فرح مناازم بازگشات باه

کاردفت ،به علیهلی میرزا اعمااداسللهنه ،وزیر وقت

دارد ،حااوی اباعااتی ذی قیاات

علوم ایران ،دتمور داد اباعات مرباوط باه ناواحی

درباره آثار تاریخی و تنگ نوفامه هاتات .اباعاات

فاام را از کمااب معجام اسقلادان یااقوت حااوی و

ارائه فده در بررتی ملجد امام حلن(ع) ،امامزاده ها

مراصااداالباع کااه در واقااع خاصااه کماااب یاااد

و تنگ نوفمه های ققور سواتان بلایار حاائز اهایات

فده اتت ،به فارتی ترجاه کند .اعمااداسللهنه نیاز

اتت .ملیو ریشاردخان و ماا اباراهیم کرناایی نیاز

اباعات مربوط به چاسوس ،کچاه پااکار ،رویاان و

اباعاتی درباره خرابه های «وهن وا» یا بهان آباد در

را ترجاااه کاارد .اگرچااه

تهران اخمصاا

هاچنااین جربااد و قااوم

بلوا امیری الریجان و غارهاای نزدیاک قریاه ماون

قوم

ارائه می دهند .از نرات درخور توجه ایان تا رنامه،

اثر به « فهرهای مازندران» معروب فد .معجم اسقلدان

افاره به اتم اده از تهویم فرس قدیم در باین اهااسی

کمابی اتت که یاقوت حاوی در تام 691ق9336/م،

الریجان ،گازارش تاحادودی م صال از جشان هاای

در مروفاااهجان فااروع بااه تاااسیف آن کاارد و در

باتمانی در الریجان و تایر باد ،وضعیت ماذهقی و

30ص ر 9343/639م در حل

به پایاان رتاانید و باه

اماکن مذهقی ،تعداد خانوارهای هر روتما (ن وس) و

ق هی علی بن یوتف ،وزیر حل  ،پیشارش کارد .در

حمی ذکر ناام ملان تارین فارد در قریاه هاا ،کی یات

این اثر ،اماکن جغرافیاایی باه ترتیا

حاروب اس قاا

زمین های کشااورزی و میازان آب هاای زیرزمینای و

توضایح داده فاد .باا توجااه باه تهقیاق مامن عرباای

روان ،قومیّت ها ،گویش ها ،معااری ،پل های قادیای

معجااام اسقلااادان و مراصاااداالباع باااا ترجااااه

و نام بانیاان تااخت ایان پال هاتات .باا توجاه باه

اعمااداسللهنه ،می تاوان اذعاان کارد کاه او ترجااه

توضاایاات داده فااده ،بااه نظاار ماای رتااد ت ا رنامه

تاحدودی دقیهی ارائه کرد و تنها در پااره ای مواقاع،

اعمااداسللهنه به عنوان یک منقع تاریخ مالی ،کاک

برای توضیح بیشمر ،مهاسقی به اصال مامن افازود .در

فایانی به آفرارفدن اوضااع اجماااعی و فرهنگای

زمان ترجاه این اثار ،اعمااداسلاله نه وزیار علاوم و

مازناادران در آن تاانوات ماای کنااد .در میااان آثااار

رئی

داراس نون بود و روزنامه ملت را منمشر می کرد.

اعمااداسللهنه ،ته رتاسه مر بوط به مازندران اتات.

در مجلد اوم ،فهرتت واره کماب های فارتی کاه باه

رتااااسه نخلااات تا ا رنامه ایلااات کاااه در تاااام

کوفش احاد منزوی به چااپ رتایده ،باا ناام هاای

9313قاری 9913/م در ت ر به مازندران نگافمه فده

«جغرافیای ماام مازندران» و «فاهرهای مازنادران» ثقات

که تاکنون به دتت نیامده و تنها در ت رنامه الریجان

فدهاتت و نلخهای از آن در کمابخانه ت هلاالر و نلاخه

به آن افاره فاده اتات .دیگاری « جغرافیاای مااام

دیگری نیز در کمابخانه ملی ملک نگهداری میفود.

و جربد جزء مازندران مالوب نای فد ،ایان

آذربایجان» اتت و در نهایت تا رنامه الریجاان کاه

در برگ نخلت این کمابچه ،مرقوم فادهاتات ایان «...

آخرین اثر او مالوب می فود .از ایان تا رنامه دو

رتاااسه در ترجاااه بعااای از ماااام مازناادران از ققیاال

نلخه در مرکز دایرةاساعارب بزرگ اتامی نگهداری

کاردفت و رویان و جربد و قاوم

و غیاره اتات کاه

می فود (نوری 36 :9310 ،تا .)36

اعمااداسللهنه وزیار علاوم و صانایع و معاادن تجاار دام

تهور تاریخنگاری فاهزاده علیهلیمیرزا اعمااداسللهنه 31/

اجاسه فرمودند .به خط میرزاملیح داخال کمابخاناه ناواب

جلگه هرات گلمرده اتت و اهل اروپا آن را ایران مشرقی

معظماسیه گردید و از کماب معجماسقلدان ترجاه فد ...ایان

گویند چه پیوتمه جزء ایران و تابع تابین انجاا باوده»...

یک جلد رتااسه در یاوم  91فاهر حجاهاساارام  9311در

(اعمااداسللهنه ،)31 :9361 ،فاهرهای مهام آن هاچاون

موقوفه ملجد و مدرته ناصری ماادود و باه

هرات ،کشایر ،پیشاور ،قندهار ،بلخ ،کابل و غزنین را ذکار

کمابخانه مدرته مزبوره داخال گردیاد و صایغه وقاف آن

میکند .اعمااداسللهنه مانند یاک میرروهیلامورین عاال

مهابق مشاروح و فاروط مندرجاه در وق ناماه ملاجد و

کرده و نام غاس

دروازههای فهر «دروازه قنادهار ،دروازه

مدرته جاری فد» (نوری.)9011 :9399 ،

خشک ،دروازه ملاک ،دروازه عاراق ،دروازه قوبیچااق» را

اعداد کم

ذکر میکناد .هاچناین از خنادقهاا و خاکریزهاای ایان

رساله تاریخ وقایع و سوانح افغانستان
تااااریخ وقاااایع و تاااوانح افغانلااامان را فااااهزاده
اعمااداسلاالهنه در تااام 9313ق9914/م ،نگااارش کاارد.
مؤسف در ته جای کماب ،به تاریخ نگارش این اثار افااره
میکند« :در تام تأسیف این مخمصر رتاسه که تنه یرهازار
و دویلاااات و ه ماااااد و تاااایم هجااااری اتاااات»
(اعمااداسلاااالهنه .)34،99،946 :9313،اعمااداسلاااالهنه
هاانند تایر وبندوتمان همعصر خاود ،هااواره دغدغاه
ح ظ تاامیت ارضی ایران را دافت؛ زیرا در هاان تامها،
هرات بهبور رتای از ایران جدا فاده باود .حا

وبان

نویلنده را برآن دافت تاا وقاایع و تاوانای را کاه باین
انهراض تللله ص ویه تاا جادایی افغانلامان از ایاران بار
افغانلمان گذفمه بود ،بیان کند (آفمیانی.)461 :9343 ،
تاریخ وقایع و تاوانح افغانلامان را باا کاای ملااماه،
میتوان در زمره منابع تااریخ مالای افغانلامان باه فااار
آورد؛ زیرا نویلنده عاوهبر ذکر مناتقات تیاتی انگلای
و ایران ،به عنوان مهاان ناخوانده در این تارزمین ،تااریخ
مخمصری از افغانلامان پایش از وحادت ملای و از زماان
وحدت ملی تا زمان نگارش کماب ،هاچنین اصل و نل
افاغنه ،اتاامی بقهاات بای اههاای افغاان ،گازارشهاای
م صاالی از دوران تاالهنت امیااران افغااان بااهخصااو
احادفاه صدوزائی و تیاورفاه و اوالد و اح اد آنها ارائه
میکند (کات

هزاره .)31 :9313 ،نویلنده عااوهبار ذکار

حدود جغرافیایی این ترزمین« ،این ترزمین از کشایر تاا

تاارزمین و ملااافت بااین فااهرها ،اینرااه باای چنااد روز
میتوان ملافت بین دو فهر را بی کرد ،تخن مایگویاد.
درباره ملافت فهرها چنین بیان میکند:
« فاه زمان دفع ایشان را از گرفمن فاه ماااود اهام
دانلمه فاهزاده قیصر به نیابت میرافال خان در هرات
واسی کرده زمان خان را با خود هااراه بردافامه ...و از
راه قندهار باا تاواران جارار از راه کوهلامان هازاره
بامیان بدان ترعت کاه ملاافت دو مااه را در عارض
فااانزده روز باای کاارده وارد داراسالااک کاباال فااد»
(اعمااداسللهنه 16 :9361 ،و .)11
نویلنده اتامی پلها و رودخانههایی که تا اهیان از آن
گذر کردند و حمی ماقاتهای اماراء را در هنگاام جناگ
با درویشان بنام برای تلرین بیان میکناد و تعاداد تارنه
فهرها ،قصقات ،وضعیت رونق و آبادانی فهرها و مصااسح
اتم ادهفده بارای تااخت خاناههاا را باهوضاوح فارح
ماایدهااد :ذکاار ناونااهای از نگافاامههااای وی گااواه ایاان
ادعاتت:
«فهرکابل در کنار مجاع رود میادان و رود ساوکر واقاع
فدهاتت و بیوت آنجا بیشمر با چاوب بارآوردهاناد و باه
در آن فااهر تاارنی دارنااد»

تخاااین پنجاااه هاازار کاا
(اعمااداسللهنه.)39 :9361 ،
نویلنده به قوت غاس
ترکی

اهاسی ،نوع ماصوالت ،میوهها و

جاعیمی در هر فهر افاره میکند .وی در این بااره

چنین مینگارد« :در پیشاور میوههای گرملایری مرغاوب،
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غات و حقوب بلیار نیرو خاصه برنج آنجا که به سهافات

نگارش یافت .این فااهزاده عااسم و پرکاار ،باه علام

در تاام روی زماین معاروب اتات .تاران آنجاا از امام

هیئت و نجوم عاقاه ای وافار دافات .وی باه ات ااق

مخمل ه از ققیل ترا ،تاجیک و افغان و هنادو مایبافاد و

فاهزاده فرهادمیرزا از فاای نامور ،ماعلی اص هانی

جاعیت افغان در آن حدوده زیاده اتت» (اعمااداسلالهنه،

ریاضاایدان و میرزااحاااد حراایم بافاای کافااانی ،از

 .)39 :9361از نرات برجلمه کماب کاه ارزش دوچنادانی

خرابه های رصدخانه دیدن کرد و فرحی از مشاهدات

به این اثر بخشیده ،ذکر اخقار و وقاایع ایاران و افغانلامان

و اباعات خود نگافات .خوفاقخمانه نلاخه ای کاه

اتت .نویلنده هنگامیکه اخقاار و وقاایع روز مرباوط باه

برای کمابخانه ناصراسدینفاه نگارش یافت ،به صاورت

والیات افغانلمان را فرح میدهد ،همزمان به وقاایعی کاه

رتاسه خهی در کمابخانه تلهنمی نگهداری فد و اینک

در والیات مخملف ایران رخ دادهاتت ،افااره مایکناد؛ از

در کمابخانه ملی ماقوط اتت .اعمااداسللهنه در ایان

جاله نرات مثقت این رتااسه ،ذکار اتاامی افارادی

رتاسه ،اباعات و گزارش های م یدی به اخمصار ارائه

اتت که در هنگام تأسیف این اثر صاح

نام بودند و

می کند .فرحی از این گزارش بدین قرار اتت:

در امور مالرمی نهشی برعهاده دافامند .در مجااوع

« اهاسی مال این مران را رصدخانه داغی می نامند و

می توان اذعان کرد ،نویلنده قصد نگافامن اثاری باا

مؤیداساادین عرضاای رتاااسه ای در باااب آالت و ادوات

رویررد مالی ندافت؛ اما نوع نگارش و دیدگاه وی

رصدگاه مراغه نوفمه و تل رصاد را در تاات غربای

به گونه ای بود که امروز این اثر را می تاوان در زماره

مراغه معین کرده اتت .اما نویلانده تااریخ وصااب و

تواریخ مالی افغانلمان مالوب کرد .نگاه به ملائل

حقیا اسلایر باه افامقاه موضاع آن را تاات فاااسی

اجمااعی و هاچنین فوسرلورهای مردم این ترزمین،

نوفاامه انااد .مؤیداساادین عرضاای ،توتااط خواجااه

در کماب اعمااداسللهنه موم می زند .تعی مؤسف بر

نصیراسدین بوتی مأمور به تاخمن رصادخانه مراغاه

این بود که در رویارویی و قیاام ماردم افغانلامان باا

فااده بااود» (اعمااداسلاالهنه .)3 :3136 ،بااه گاازارش

دوست ممجاوز انگلی  ،خاود را هاادرد ماردم ایان

اعمااداسلاالهنه ،تااهح ت ااه باارای رصااد تلااهیح

ترزمین بداند و حق را به آن ها بدهد؛ اما در برخای

فده اتت .وی گزارش هایی نیز از تل و دخاه موجود

ها را فمنه تعقیر می کند.

در آن ارائه می کند .ازآنجاکه اعمااداسللهنه در مقاحث

کمااااب وقاااایع و تاااوانح افغانلااامان در تاااام

نجومی کارآمد بود ،نهشه ای نیز از وضع ت اه موجاود

9313ق 9914/م ،یعنی تام تأسیف ،در تهران به چاپ

ترتیم کرد؛ اما ترجان ملرم معمهد اتت که ترتیم نهشه

تنگی رتید و ازآنجاکه حاوی اباعات م یدی بود،

کار ماعلیمااد اص هانی بود .آخرین ص اه این رتاسه

در تام  9361ش میرهافم مادن آن را بازخوانی و

بیانگر آن اتت که اعمااداسللهنه درصدد اتمخرام زیاج

تصایح کرد و به چاپ رتاند.

جدیدی بود (اعمااداسللهنه.)3 :3136 ،

رصدخانه مراغه

شرحی بر روزنامه ملت سنیه

جاها ،قیام افاغنه علیه انگلی

رصدخانه مراغه از دیگر آثار اعمااداسلالهنه اتات.

به فرحی که گذفت علیهلی خان اعمااداسللهنه ،وزیار

ایاان رتاااسه بااه خواتاات ناصااراسدینفاااه در تااام

علوم ،مردی فاضل و دانشپژوه و دانشپرور باود .وی باه

9316ق 9911/م ،هنگام ت ر باه آذربایجاان و مراغاه،

منظور نشر بیشمر معارب ،امران انمشار روزنامه ملت تانیه

تهور تاریخنگاری فاهزاده علیهلیمیرزا اعمااداسللهنه 31/

ایران را فراهم آورد .این روزنامه یری از چهار روزناماهای

94ربیعاالوم و 93ربیعاسثاانی9393ق9104/م ،ایان نشاریه

اتت که خقر دتمور انشاء آنها در روزناماه دوسات علیاه

با عنوان روزنامه ملت تنیه و ایران و تیوتاه فاااره آن،

ایران درم فده بود .نخلمین فااره این روزنامه باا عناوان

از جاادیاالخر 9393تا جاادی االخر 9391ق9109/م ،باا

روزنامااه ملاات تاانیه ایااران ،در 91مااارم9393ق9104/م

عنوان روزنامه ملمای انمشاار یافات (قاتاای.)93 :9314 ،

منمشر فد .ققل از انمشار فرمانی با این مااون منمشر فد:

مرحوم مااد صدرهافاای در مهاساهای باا عناوان «چناد

«برذمت خویش الزم میفاارم که در هار مااه فااه از

روزنامه مهم در زمان ناصراسدینفاه» مینویلاد« :روزناماه

مرارم و بعاای از ترقیاات حاصاله و تنعااات واصاله و

ملّمی در رتاسهای که ناصراسدینفاه کارهای دوسمی را پا

توفیرات درجات و مهمایات صاناعات و غیرهاا وغیرهاا

وزارتخانههای ممعدد تهلیم ناوده و اداره وزارت علاوم و

بعد از اداء فرر و دعا ...بدین تیاق برنگارد تاا در جایاع

صنایع و تجارت و مدرتاه داراس ناون و داراسهقاعاه را باه

مااسک دور و نزدیاک و عااوم والیاات تارا و تاجیاک

عهده علیهلیمیرزا اعمااداسلالهنه واگاذار کارده ،تاتای

کرامت ذات و فارافت صا ات ایان پادفااه عادمگلامر

فده اتت .وجه تلایه روزنامه ملمی این اتت کاه چاون

دینپرور مشهور و منمشر فود» (اعمااداسللهنه 91 ،مارم

روزنامه های دیگار ...روزناماه رتاای و مخصاو

درم

 :9393روزنامه ملت تنیه).

حوادن و وقایع مالرمای و اوضااع دربااری باود و های

این روزنامه دوماه بعد با هااان عناوان ،باه تااریخ یاوم

ک

حق اظهار مهل

و درم مهاسه در آن را ندافمه اتات.
ایان

جاعه 94ربیعاالوم تانه هازارو دویلات هشاماد و تاه،

سذا ناصراسدینفاه برای آزادی نگارش دتمور تاتای

دوباره تات ناره اوم در چهار صا اه و باا قیاات پانج

روزنامه را داده اتات» (صدرهافاای 19 :9343 ،تاا .)16

فاهی انمشار یافت .ص اه اوم تاام فاارههای این نشریه

جهانگیر صلحجو در تاریخ مهقوعات ایران و جهان چناین

تا ید و از تااریخ 94ربیااع االوم9393ق9104/م باه بعااد،

آوردهاتت« :علت انمشار ایان روزناماه ایان باود کاه در

باالی ص اه دوم این نشریه تصویر دورناای ایوان ملجد

روزناماههاای دوسمای فهاط صااح

منصاقان و درباریااان

بازار بهران ،فاه تابق را دارد .در هی جای ایان تصاویر،

ماای توانلاامند مهاااالتی بنویلااند؛ وساای بااه دتاامور

نام نهاش برده نشدهاتت .تعداد ص اات از  3تا  1صا اه

ناصراسدین فاه این روزنامه منمشر گردید تا تاام افراد

ممغیر بود و در هر صا اه 9 ،تاا  4تامون  31تاهری باه

ملت بموانند در نگارش آن تهیم بافند و در حهیهت

خط نلمعلیق نگارش مییافت .بهای افمراا این روزناماه

روزنامه ملمی آیناه افراار ملات بافاد و ایان اوساین

و روزنامه علیه ایران که باه تاه زباان فارتای و عربای و

مرتقه ای اتت که در تاریخ مهقوعاات ایاران از روی

فرانلوی چاپ میفد ،روی هم ته تومان و فاش هازار

میل و رغقات ،فااهان قاجاار باه روزناماه ای آزادی

دینار بود .در زیر تصویر دورناای ملجد ،به خط نلمعلیق

نلقی دادند» (صلح جو 319 :9349 ،تا .)360

درباااره انمشااار روزنامااه چنااین آماادهاتاات« :از جاناا
تنی اسجوان

هاایون فاهنشاهی خلداهلل ملراه و تالهانه

امر و مهرر اتت که روزنامه ملّمی بر تقیل آزادی نگاارش
یابد تا خا

و عام از فواید آن بهره یابند».

گردانندگان و همكاران روزنامه
مااادیر و تاااردبیر روزناماااه ملّمااای ،علیهلااایمیااارزا
اعمااداسللهنه وزیار وقات علاوم باود .هارااران وی در

باارخاب روش امااروز مهقوعااات ،ایاان نشااریه فاقااد

انمشااار ایاان روزنامااه عقااارت بودنااد از :حراایم تااامانی،

فناتنامه اتت .ته فااره ،یعنی فااارههاای 91ماارم و

میرزاعلیخان (ص اءاسللهنه ناایئنی) ،مرتاایخاان (پلار
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میرزاعلیماادخان نظاماسدوسه) ،معماداسدوسه ،مالنمیارزا

سرانجام روزنامه ملتی

میرآخور ،ماادحلن (صنیعاسدوسه) ،حریماساااسک ،میارزا

در اواخااار تاااام 9391ق9109/م ،باااا تشاااریل اداره

مارم یزدی مؤیداسدوسه و عااداسدوساه (ماایط بقابقاائی،

روزنامجات دوست عِلیه و داراسهقاعاه مااساک ماروتاه و

 31 :9366تااا  .)64تاااش اعمااداسلاالهنه باارآن بااود تااا

داراسمرجاه دوسمی دوسمجااه باه ریاتات ماادحلانخاان

فرهنگ روزنامهخوانی را در میان ماردم تارویج دهاد؛ اماا

صنیع اسدوسه ،ته روزنامه دوسمی و ملمای و عالای تعهیال

ماردم و

فد .ناصراسدینفاه در مارم9399ق9101/م ،چنین فرماان

گرانی روزنامه در آن روزگاار ،ایان بارح را باا فرلات

داد« :روزنامجات دوست علیاه کاه در داراسخافاه باه بقاع

مواجه کرد (قاتای.)93 :9314 ،

میرتید مغایر تلیهه ما و خاسی از فواید و نمایجی بود کاه

علل و عوامل مخمل ی هاچون بیتاوادی غاسا

در هاار مالراات از روزنامااه حاصاال اتاات( »...قاتااای،
فهرست مطالب روزنامه

.)30 :9314

روزنامه ملّمی در  33فااره ،افزون بر برخای خقرهاا ،در

پ

از تعهیلی این روزنامهها ،صااحقان فرار و اندیشاه

بردارنده مهاالتی در فرح احاوام و آثاار فاعرای قادیم و

که مجوز نشر روزناماه را کااکاان در اناصاار دوسمایهاا

این روزنامه باه فارح ذیال

دیدند ،برای انمهاام پیاام و عرضاه فرار خاود ،باه چااپ

معاصر بود .فهرتت مهاس

اتت :فاااره اوم انگیازه انمشاار روزناماه ،ذکار ت اوی

مهقوعات فارتی در خارم از کشور و ف نامهنگااری در

وزارت به عهده ت هلاالر؛ فااره دوم فرححاام و ناوناه

داخل کشور مقادرت ورزیدند .دوست با تاهیدات کی اری،

آثار فا اسشعراء میرزاعلایخاان اصا هانی مامخلص باه

تعی کرد مردم را از خواندن اینگونه نشاریات مناع کناد؛

تااروش .در مجاااوع  33فااااره ایاان روزنامااه در فاارح

اما این تاهیدات کارگر نی ماد و پانزده تام بعد از تعهیلای

احوام فعراء ،حراا ،اخقار علای ،برپاایی مجااعاسصااه،

روزنامه ملمی ،ف نامههایی را با عنوان «اعان ملمای» ایان

چگونگی توزیع تهایههای روزناماه در فاهرها ،صانعت

بااار نااه دوساات و کنماارمفااده ،بلرااه ملاات منمشاار کاارد

عراتی و ناوه اتم اده از آن و ...بود.

(اعمااداسلاالهنه .)930 :9316 ،از جالااه مشااراتی کااه
اعمااداسللهنه در انمشار این روزنامه دافت ،ارضای تهح
توقعات تاصایلرردها باود .غاسا

انتقادها

تاصایلرردههاای آن

هاانبورکه پیش از این گ مه فد ،هدب از انمشاار ایان

روزگار ،توقع دافمند هر نشاریهای کاه منمشار مایفاود،

روزنامه انعراس اندیشهها و عهاید مخملف مردم باود؛ اماا

دربردارنده مهاس

تیاتی و خقری بافد .آنها به این باور

روزنامه روزبهروز از هدب اوسیه خود دور فد .فاید فهار،

نرتیده بودند کاه روزناماهنگااری تیاتای یرای از اناواع

بی تاوادی گلامرده ،نقاودن فرهناگ روزناماهخاوانی و

روزنامههاتت و به تنوع موضاوعی در مهقوعاات اعمهااد

انااراب ایان

ندافاامند .ایاان روزنامااه نموانلاات تصااویری از اوضاااع

روزنامااه فااد .درهاارحااام ،گردانناادگان ایاان روزنامااه

اجمااعی آن روزگار ارائه دهد؛ اما میتوان از آن باهعناوان

انمهادهای گوناگونی دریافت کردند کاه م صالتارین آن

نههه آغاز مهقوعات ادبی در ایران یاد کرد .مرحاوم اتاماد

مربوط به آخوندزاده اتت .وی معمهد باود ایان روزناماه

مایط بقابقایی اعمهاد دافت در تیوانادی تاام بعاد از

یافماهاتات

انمشار روزنامه ملّمی ،میرزاماادحلاین فروغای توانلات

روزنامهنویلی ،بافت فرهنگی و ...موجا

تنها به ادبیات و فرح حام ادیقان اخمصاا
(قاتای.)91 :9314 ،

روزنامه تاریخ ادبیات فارتی را در مدرتاه علاوم تیاتای

تهور تاریخنگاری فاهزاده علیهلیمیرزا اعمااداسللهنه 31/

و از مندرجات روزنامه ملمی اتم اده کامل کناد .از

مهاسعات خود کرد و در نگارش آثارش ،از تایر علوم نیاز

تدری

دیادگاه اتاماد بقابقاایی ،ماادحلااین فروغای باه ماادد

بهره گرفت و از ح ّ و بغ

در حاق دیگاران خاوداری

روزنامه ملمی توانلت نلل پیشاهنگ مشروبه را با تااریخ

کاارد و باادون ت راار و تأماال هاای روایماای را ن ااذیرفت.

فعر و فعرا آفنا کند (مایط بقابقایی 34 :9366 ،تاا 11؛

پرداخمن باه جغرافیاای تااریخی و وجاهتلاایه و تااریخ

قاتای.)30 :9314 ،

مالی (تاریخ ماام مازندران) از دیگر برجلمگیهای آثاار
فاااهزاده علیهلاایمیرزاتاات .ایاان مااورخ قاج اار ،هااننااد

نتیجه

فاهزاده نادرمیرزا ،در نگاارش تااریخ از علاومی هاچاون

فاااهزاده علیهلیایاارزا یراای از فخصاایتهااای علااای

باتمانفناتی بهره گرفت .این فیوه نگاارش کاه در دوره

برجلمه خاندان قاجار بود .وی از موقعیت اجمااعی ماماز

دوم تأسی ات اعمااداسللهنه به چشم مایخاورد ،در واقاع

خود بهره گرفت و از نوباوگی ،به آموخمن دانش فاوق و

نههه مهابل تاریخنگاری به فیوه تنمی اتت.

رغقت تاام دافت .وی در اغل ِ علوم زمان خود از جاله
ریاضیات ،نجوم ،هیئت ،ادبیاات و ...از تارآمدان روزگاار
مالوب میفد .فاهزاده در ماه فاعقان 9313ق/مایادی،
مله

به اعمااداسللهنه فد .وی در زمره مورخاان نامادار

قاجار باود .داناش تاریخنگااری اعمااداسلالهنه براتااس
آثارش درخور بررتی اتات .فایوه نگاارش اوساین آثاار
تاریخی وی به تاقک مصانوع و پیچیاده و مرلاف باود.
مهاس

کماب اکلیراسمواریخ بیانگر خامی ماورخ اتات .در

این اثر ،مورخ به منابعی که اتام اده کارده ،های افاارهای
نررده و نهشی برای جایگاه عامه مردم قائال نشادهاتات.
اعمااداسللهنه بیشامرِ وقاایع رخداده در روزگاار خاود را
نافی از قااا و قادر مایدانلات و های گوناه تجزیاه و
تالیلی در مهاس

ارائهفده دیده نایفود؛ تنها در معادود

روایاتی که مربوط به گذفمه بود ،درصدد تجزیه و تالیال
برماایآمااد .وی هاچنااین در برفااداری یااا مخاس اات بااا
فخصیتهای معاصر خود ،دچار خهاهاایی مایفاد؛ اماا
پ

از آفنایی بیشمرِ او با تاوالت علای جدیاد و احاباه

بر چند زبان خارجی ،مهاسعات تااریخیاش عااق علاای
بیشمری یافت و تواناایی او در اتام اده از مناابع ممعاددتر
فد .گواه این ادعا در آثاری هاچاون فمناه بااب و تااریخ
وقایع و توانح افغانلمان مشاهود اتات .از ایان زماان باه
بعد ،وی با نهد روایات مخملاف ،عهانیات را وارد حاوزه

پی نوشت
.9تازمان اتناد و کمابخانه ملی ایران :تاکاا
کتابنامه
الف .کتاب های فارسی
 .اعمااداسلاالهنه ،علیهلاایمیاارزا ،)9343( ،ماادعیان نقااوت،
تصایح هافم رضی ،تهران :آتیا.
 9311 ( ،------------------ .و  ،)9363فمنه باب ،باه
کوفش عقداسالین نوایی ،تهران :بابک و علم.
 9316 ( ،------------------ .و  ،)9361تاریخ وقاایع
و توانح افغانلمان ،به کوفش میرهافام ماادن ،تهاران:
ت هر.
 ،)9313( ،------------------ .تاریخ وقاایع و تاوانح
افغانلمان ،تهران :چاپ تنگی.
 ،)9319( ،------------------ .فلااکاسلااعاده ،تهااران:
چاپ تنگی.
 ،)9314 ( ،------------------ .روزناماااااه ملمااااای
(روزنامه ملت تنیه ایران) ،به کوفاش تایدفرید قاتاای،
تهران :مرکز گلمرش آموزش رتانه.
 ،)9310( ،------------------ .اکلااایراسمواریخ ،باااه
کوفش جاشید کیان ر ،تهران :ویلان.
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( ،------------------ .نلااخه خهاای)« ،ترجاااه یااک
فصل از آثاراسقاقیه» ،ش.9419
 ،)3136( ،------------------ .رصاااادخانه مراغااااه،
تهران :دانشگاه تهران.
 ،)9399( ،------------------ .جغرافیااااای ماااااام
مازندران ،به کوفش مصه ی نوری ،پیام بهارتمان ،ش.4
 .اعمااداسلاالهنه ،ماادحلاانخااان ،)9361( ،تاااریخ مناامظم
ناصری ،تصاایح دکمار مااداتاااعیل رضاوانی ،تهاران:
دنیای کماب.
 ،)9316( ،------------------ .روزناماااه خاااابرات
اعمااداسللهنه ،به کوفش ایرم افشار ،تهران :امیرکقیر.
 ،)9311( ،------------------ .صاااادراسمواریخ ،بااااه
کوفش مااد مشیری ،تهران :روزبهان.
 .اققااام آفاامیانی ،عقاااس ،)9343( ،تاااریخ عاااومی ،تهااران:
کمابخانه فرق.
« ،)9313( ،------------ .نوفمن تااریخ معاصار» ،مجلاه
آینده ،س ،91ش 1تا .1
« ،)9334( ،----------- .اعمااداسلاالهنه و ظهااور بابیااه»،
یادگار ،س ،3ش.9
 .امیااری ،زهاارا« ،)9391( ،بررتاای فاایوههااای تاریخنگاااری
اعمااداسللهنه»،مجله پژوهشهای تاریخی ،ش 36و .31
 .بامداد ،مهدی9341( ،و  ،)9311تاریخ رجام ایاران در قارون
 ،94 ،93 ،93م ،3تهران :بانک مرکزی.
 .ت هر ،ماادتهی سلاناسالاک ،)9311 ( ،ناتاخاسماواریخ ،باه
اهماام جاشید کیان ر ،تهران :اتابیر.
 .تیدین ،علی ،)9319( ،از مرمقخانه تا مدرته ،تهران :علم.
 .فروری ،ابواس ال ،)9319( ،جریانفناتای تاریخنگااری در
ایران ،تهران :بنیاد انهاب اتامی ایران.
 .صدرهافای ،مااد« ،)9343( ،چند روزناماه مهام در زماان
ناصراسدینفاه» ،یادگار ،تام ،3ش.3
 .صدیق ،عیلی ،)9314( ،تاریخ فرهنگ ایران ،تهاران :تاهامی
بقع کماب.

 .صلحجو ،جهانگیر ،)9349( ،تاریخ مهقوعات ایران و جهاان،
تهران :امیرکقیر.
 .قائممهاامی ،جهاانگیر« ،)9331( ،قلاات قاجاریاه از کمااب
ناتخاسمواریخ» ،تهران :امیرکقیر.
 .قاتای ،تیدفرید ،)9314( ،روزنامه تنیه ایران ،تهران :مرکاز
گلمرش آموزش رتانهها.
 .کات

هزاره ،مافی

ماااد ،)9313( ،تاراماسماواریخ ،باه

کوفش ماادابراهیم فریعمی ،تهران :عرفان.
 .مایط بقابقایی ،مااد ،)9366( ،تااریخ تالیلای مهقوعاات
ایران ،تهران :امیرکقیر.
 .نوایی ،عقداسالاین ،)9361( ،ایاران و جهاان از قاجاریاه تاا
پایان عهد ناصری ،تهران :هاا.
« ،)9311( ،----------- .روزنامااااه کااااار و کااااارگر»،
ش.3191
« ،)9331( ،----------- .تااخنی چنااد درباااره خاقااانی»،
یادگار ،س ،3ش  6و .1
 .نااوری ،مصااه ی ،)9310( ،مجاوعااه ت ا رنامههااای عصاار
ناصراسدینفاه؛ نامه مازندران ،تهران :اسقرز.
 .والیمی ،علیاکقر ،)9391( ،نهش فایعه در فرهناگ و تاادن
اتام و ایران ،م ،1تهران :امیرکقیر.
 .هاادایت ،مهاادیهلی ،)9369( ،خااابرات و خهاارات ،تهااران:
زوار.
 .یغاااایی ،اققااام ،)9311 ( ،وزیااران علااوم و معااارب و
فرهنگ ایران ،تهران :دانشگاهی.

