
  ي انجمن ایرانی تاریخ نامه مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش
  92ـ59 ، صص1390ي هفتم،  سال دوم، شماره

  

  هاي تاریخی مند اسناد در پژوهش بازخوانیِ نیت
  مدلی دومتغیره براي بازتفسیرِ رخدادهاي تاریخ معاصر ایرانپیشنهاد 

  

  ∗محسن خلیلی
  

  چکیده
 اهی فقـط گـ . رویدادهاي تاریخی حضور دارد شِخام در گزار ي هماد مثابه سند به

بهـره  از اسـناد  درپـی   نوازشـدنِ اسـتنادهاي پـی    کردن متن به چشـم  براي معطوف
ایـم، از اسـناد بهـره     مجهز سـاخته  پیشینی اي گیریم و گاهی که خود را به نگره می
هـد  آن عبـارت خوا  ي هچندمنظوره بدانیم، کارویژ خامِ ي هاگر سند را ماد. بریم می

گونـه بـه تبیـینِ رویـدادهاي      عاملِ میانجیِ جهشِ کیفـی از کتابـت وصـف   : بود از
در بررسی رویدادها، با تکیه بر وصف و شرح، به بیان دالّـی    بایسته است. تاریخی

هـاي نـوین پـژوهش منـوط      و تفهمِ رویداد دست یازیم؛ این امر به کاربست شیوه
گوینـد، بلکـه    خـود سـخن نمـی    اد، خودبـه رویدادهاي تاریخی، اسن در تفهمِ. است
هاي خـود وادار   مایه افکندنِ درون دهنده اسناد را به برون هاي پژوهشیِ کمک مؤلفه
 یارزشـ نه از رخدادهاي تـاریخی، اسـناد   گو شرح /هاي وصف در روایت. کنند می

ـ  هاي نگـره  ارند؛ ولی در بیاندیکسان  ها تـاریخی، از ارزش برخـی سـند    ي همندان
کوشد با تکیه بر برخی  نگارنده می. شود افزوده می و بر اهمیت برخی دیگرکاسته، 

هاي تاریخیِ مبتنیِ بر اسناد پیشـنهاد   از اسناد دوران قاجار، الگویی را در پژوهش
نگريِ تاریخِ تحـوالت ایـرانِ معاصـر     درون ي هرسد ما را به حیط نظر می دهد که به

  .رهنمون خواهد ساخت
  . ایران ژوهش تاریخی، اسناد، الگوي تحلیل اسناد، تاریخ معاصرپ :کلیديواژگان 

                                                             
   ).khalilim@um.ac.ir( دانشیارعلوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد *

  13/10/90: ـ تاریخ تأیید 18/3/90: تاریخ دریافت
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  7شماره  ،مطالعات تاریخ فرهنگی   62

  مقدمه
   1.تاریخ، چیزي جز گردآوري مدارك نیست
  النگلوا

» کسـی «ماند  ها دارند؛ می سخن با خود. اند ي گویا و خموش تاریخها اسناد تاریخی، کوزه
ژوهـی، افـزون بـر    پ تـاریخ . آورد که به سخن در مـی » روشی«که آنها را به سخن وادارد و 

هـا   ها و ارتقاء آنهـا بـه یافتـه    بازیافت داده ي ههاي تاریخی، شیو سندها و مدرك گردآوريِ
: درستی چنین نوشته بود زمانی به »بی توین«. بسیار دارد یاست که در این میانه، مورخ نقش

هـاي   آمـده از پرونـده   دست کنند مدارك به من سخت دلواپس مورخانی هستم که خیال می«
پس، پژوهش تاریخی، افزون  2».شناسی گواه عینی است هاي زمین سان الیه دوایر دولتی، به

هـاي   شـیوه  ساختن صحت و سقم آنهاست که با کاربسـت  افزون بر گردآوري اسناد، نمایان
ـ  آموزش تاریخکتابش،  »هیل«تا چه حاصل شود؟ . آید دست می گوناگون به  ي هرا با جمل
تـاریخ   ي هفایـد «: کند که از پدرش پرسیده بود دوران کودکی آغاز میدارِ  معنی ساده، نغز و

تـاریخ یـا    ي هتوجیـه فایـد  قدرِ  بود و در پاسخ، کتابِ عالی »مارك بلوخ«پدر، » چیست؟
را نوشت و در آن استدالل کرد که تاریخ، فنّ است؛ باب تعقّـل   3شرح کیفیت وظائف مورخ

سازد؛ به ایجاد تفاهم در مواریـث   قاد را عمیق میکند؛ نیروي انت تعقّل و اعتدال را مفتوح می
رساند؛ و انسان را به مقـام تمیـزِ میـان حقیقـت و تبلیغـات رهنمـون        فرهنگی بشر مدد می

از منظـر  (هـا   ها از نادرسـتی  گذشته و بازشناسیِ درستیبنابراین، افزون بر داناییِ . سازد می
عبـارت از  تاریخ ، )خالقی بودن کردارهاوقوع رویداد تاریخی و نه از منظر اخالقی یا غیرا

  . گیري است آمده از راهرو عبرت دست هاي به کاربست معرفت
  

                                                             
  . 18، تهران، کاخ چاپ، ص نگاري نقدي بر تاریخ و تاریخ :شناسی تاریخ، )1350(مجید یکتایی، . 1
   .39، ترجمه حسن کامشاد، تهران، خوارزمی، ص مورخ و تاریخ، )1370(بی،  آرنولد توین. 2
، ترجمه مهدي جاللی، تهران، کمیسیون ملّی یونسـکو در ایـران،   خآموزش تاری، )1334(چارلز پیترهیل، . 3

  . 1ص
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  شناختی روش ي هدیباچ) یک
اي که خواهـد آمـد، آغـاز کـرده      مفروضه ي همندان خود را با پذیرشِ عالقه ي هنگارنده، مقال

توانـد   وانِ روشی که میعن شناسی و علوم سیاسی، به روش تاریخی، هنوز در جامعه«: است
. شـود  بسیاري از مسائل را آشکار کند، قلمداد می ي ههاي آنان عمق ببخشد و ریش به بحث

هـا و   پدیـده  ي ههایی عمیـق دربـار   تنها یافته مطالعات مورديِ تاریخی در علوم سیاسی، نه
بعـدي   هـاي  مقایسه ي هدهد، بلکه زمین دست می رفتارهاي سیاسی مردم و کشورهاي دنیا به

هایی از این دست، بسیار کم است و از  پژوهش ي از بخت بد، پیشینه 1».کند را نیز فراهم می
اي را  تـوان نوشـته   خود را آغاز و به پایان رسانده اسـت، نمـی   ي همنظري که نگارنده، مقال

پـژوهش   عنوانِ مـواد خـامِ   یافت که در آن نشان داده شده باشد چگونه باید از دل اسناد به
پیونـد بـا روش    در سـه کتـابِ هـم   . راهی گشود که به درك تاریخ معاصر ایران منجر شود

 شوند؛ اما، در این زمینـه  اسناد فقط منابع پژوهش در تاریخ محسوب می 2،تحقیق در تاریخ
ژرفناي حوادث تاریخی را مطالعه کرد، ادعایی ندارنـد و   توان از طریق اسناد که چگونه می

  . آن قلمفرسایی کرد ي هنحوي، دربار است که باید به این همان خألیی
نراقـی،   زاده، نـادري و سـیف   هـاي حسـن   مانند کتـاب (هاي روشِ پژوهش  سایر کتاب

نیا، دوورژه، بست، ساروخانی، گال و بورگ و گال، میرزایی، کازبی،  میرزایی، دالور، حافظ
هاي گونـاگون پـژوهش، از    شیوه هنگام نام بردن از نیز) من، و بیکر ی، مارشال و راسبلیک

منابعی درجه اول   همثاب اند و در آن میان، از اسناد به میان آورده نامی به ، پژوهش تاریخی هم
ا آنهـا   . تاریخی بپردازد ي هدهد به بازسازي واقع اند که به پژوهشگر رخصت می نام برده امـ

چه ترتیب باید بهـره گرفـت تـا    دهند که از این اسناد و مدارك، چگونه و به  هم نشان نمی
شده را بازسازي و بازشناسی نمود اکنونْ تاریخی بتوان رویداد.  

نگارنده براي نوشتنِ نوشتار خود که بر پیشنهاد و کاربست مدلی برساخته در بازشناسی 
مشـکل دیگـر   «: رخداد تاریخی استوار است، از داللتی برخوردار بـوده اسـت   و بازسازيِ

                                                             
  . 179ـ178، تهران، سازمان سمت، صصْیافت و روش در علوم سیاسی ره، )1390(عباس منوچهري، . 1
بخش ثواقب،  جهان. 2 ـ 223، شـیراز، نویـد شـیراز، صـص    روش تحقیق با تأکید بر تاریخ، )1385(ْ ؛ 225ـ

ـ 141، تهران، نشر نـی، صـص  درآمدي بر روش پژوهش در تاریخ، )1386(، رضا مالیی توانی علی ؛ 146ـ
   .130، تهران، امیرکبیر، صروش تحقیق و پژوهش علمی در تاریخ، )1386(جواد هروي، 
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شده است؛ یعنی، محقّق، زمانی  دادنِ اطّالعات و مدارك گردآوري خی، سازمانتحقیقات تاری
تواند به تجزیه و تحلیل یک واقعه بپردازد که امکان برقراري ارتباط بین اسناد و مدارك  می

   1».و ساختن تصویري از وضعیت و خصوصیات زمان حادثه وجود داشته باشد
مقامی، غالمرضا فدایی عراقی، و کتابی  انگیر قائماالسالمی، جه در آثار محمدجواد شیخ

العات طرزي مسـتوفا   به 2،منتشر شده  که به کوشش مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّ
صـورت   تاریخی سخن رفتـه اسـت، ولـی، آنهـا نیـز بـه        اهمیت اسناد در پژوهش ي هدربار

به دیگر بیان، در این مقام . آورد توان اسناد را به سخن اند که چگونه می عملیاتی نشان نداده
؛ اقدام کنندشناختی بیرون از انتظامِ دانشگاهیِ تاریخ  چارچوبی روش اند که به طرّاحیِ نبوده

. بلکه، بیشترِ قصدشان زنهار از چگونگی برخورد درسـت بـا اسـناد تـاریخی بـوده اسـت      
کوشـد نشـان    خستین بار، مـی بنابراین، بدونِ برسازيِ مدعیات خودستایانه، نگارنده براي ن

هاي گوناگونِ علوم اجتمـاعی، اسـناد    هاي برساخته از دانش توان با مدل دهد که چگونه می
  . دیگر تاریخ را بشناسانند ي ههايِ خود را بیرون بریزند و روی مایه را وادار کرد که درون

ـ      بنابراین، پرسشِ بنیادین مقاله نِ مـدلی  تـوان بـا برسـاخت    ه مـی ایـن اسـت کـه چگون
خوانی، باید منجـر شـود بـه     پایه، اسناد تاریخی را بازخوانی کرد؟ این دوبارهساختار/نقش

اینکه متنِ اسناد، که در نظر نخست، فاقد توصـیف و تشـریح و تبیـین هسـتند، تبـدیل بـه       
نوشتارهایی شوند که هم به کارِ وصف آیند، هم شرح دهنـد، و هـم زمینـه را بـراي تبیـینِ      

پساتوصـیف اسـت و    ،نگارنـده  ي همـدلِ برسـاخت  . یداد تاریخی فراهم آورندچندوچونِ رو
 .آید کارِ تشریح و تبیین می ن بهگما بی

                                                             
، تهـران، سـازمان سـمت،    اي بـر روش تحقیـق در علـوم انسـانی     مقدمـه ، )1384(نیا،  محمدرضا حافظ. 1

  .55ـ54صص
مقـاالت همـایش اسـناد و     مجموعه، )1381(، )کوشش به(اد تاریخی وزارت اطّالعات مرکز بررسی اسن. 2

، )1369(االسـالمی،   ؛ محمـدجواد شـیخ  .جا، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّالعات ، بیتاریخ معاصر
االسـالمی،   محمـدجواد شـیخ  : ، در»هـاي سیاسـی و تـاریخی    ي کاربرد اسناد و مدارك در پـژوهش  شیوه«
رضـا فـدایی عراقـی،     ، تهـران، کیهـان؛ غـالم   افزایش نفوذ روس و انگلیس در ایران عصر قاجـار ، )1369(
اي  مقدمه، )1350(مقامی،  ، تهران، سازمان سمت؛ جهانگیر قائماي بر شناخت اسناد آرشیوي مقدمه، )1377(

  .، تهران، انجمن آثار ملّیبر شناخت اسناد تاریخی
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  تاریخ ي هدربار) دو
انـد و نیـازي بـه تکـرارِ      ها گفته و نوشته تاریخ و چیستی آن، سخن ي هکسان بسیار، دربار

براي گرم کـردن ذهـن خواننـده     آید، اي که در پی می چند نکته. هاي مکرّر آنان نیست گفته
مهـارت اصـلی مـورخ عبـارت     «: کند گونه توصیف می کار مورخ را این »استنفورد«. است

هـا، بـا تبـدیل شـواهد      انسـان . است از توانایی براي کشف آنچه بوده از روي آنچه هسـت 
خ، این کـار  مور 1».دارند گفتن وامی چونان بقایا، به شواهد چونان استدالل، آنها را به سخن

. رود پـیش مـی   تاریخ با تفسیر مـدارك بـه  « »کالینگوود«تعبیر  دهد؟ به را چگونه انجام می
شـوند و سـند چیـزي     تک، سند خوانده می مدارك، اسم جمعی براي چیزهایی است که تک

هایی که  تواند به پرسش آن، می ي هگونه که مورخ با تفکر دربار است موجود و حاضر، از آن
روال یا روش تاریخ، اساساً عبـارت  . کند، پاسخ دهد رویدادهاي گذشته طرح می ي هدربار

 :گیـرد  مورخ از مدارك در سه گام بهره می ،تاریخی یپژوهشدر  2».است از تفسیر مدارك
نظـر   بررسی آثار و بقایا و حصول اطمینان کامل از این امر که این بقایا همان است که بـه «
 دوم، تالش براي بازشناسـی . نچه بوده است، بلکه آنچه اکنون هستآید باشد، یعنی نه آ می

مورد نظر چگونه و چـرا، بـه دسـت چـه      ي هیا پدید سیر تحول تاریخی شواهد، سوم شیء
چـه شـرایطی    هـاي غالـب، و در   هـا و روش  کسی و با چه منظوري، با چه سیاقی یا شیوه

   3».ساخته شده است
 4.شناسایی و بررسی اسناد است ها نیست، بلکه علمِ تتاریخ، معرفت ماالمال از قضاو 

هـا،   انسان، شناخت رویدادها، شناخت کـنش  ي هبه دیگر سخن، تاریخ یعنی شناخت گذشت
هاي متوالی گذرانده و قابـل ثبـت و ضـبط در     احساسات و افکاري که انسان در طی دوره

امکان تـدوین و انتقـال    روشی علمی که« یعنی، تاریخ عبارت است از. خاطر دانسته است
                                                             

محمـدي، تهـران، نشـرنی،     ، ترجمـه احمـد گـل   درآمدي بـر فلسـفه تـاریخ    ،)1382(مایکل استنفورد، . 1
  . 113ـ112صص

  . 17اکبر مهدیان، تهران، اختران، ص علی ، ترجمهمفهوم کلّی تاریخ، )1385(رابین جورج کالینگوود، . 2
  . 114ـ113، صص درآمدي بر فلسفه تاریخ. 3
  . 36ز، نوید شیراز، ص، شیرانگاري تاریخ و تاریخ، )1376(بخش،  احمد تاج. 4

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 32

https://chistorys.ir/article-1-331-fa.html


  7شماره  ،مطالعات تاریخ فرهنگی   66

البته، روش علمی پژوهش در رخـدادهاي تـاریخی    1».یادبود اعصار گذشته را فراهم آورد
قدر مسلّم این است که وقایع و رویدادها، مبناي پیدایش تـاریخ هسـتند،   : هایی دارد ویژگی

ي گذشته ازاء خارجی ندارند، رویدادها ولی چون حوادث و اتّفاقات مانند امور طبیعی، مابه
. شـوند  براي حال، دیدنی و ملموس نیستند و وقایع حال نیز در آینده، دیـده و لمـس نمـی   

ناچار، فقط آثار گذشتگان است که ماجراي آن حوادث و وقایع را به شکلی درسـت یـا    به
نویسـی،   تـاریخ  گوید و این آثار است که در اصـطالحِ  درست براي ما و آیندگان بازمی نیمه
   2.شود نامیده می» ذ تاریخمنابع و مآخ«

سـر متفـاوت از سـایر     هـاي تـاریخی، یـک    کار رفته در پـژوهش  هاي به هرچند روش
هـاي   کـار رفتـه در پـژوهش    روش عمومیِ بـه : هايِ خود را دارد ها نیست، ویژگی پژوهش

. رود کار می وبیش مشتقّ از روش تحلیلی است که در نقد ادبی یا نقد تاریخی به تاریخی، کم
در تحلیل برونی، به هر سند، هم در رابطه بـا  . اند ها، دو نوعِ برونی و درونی براین، تحلیلبنا

دهد، هم در رابطه بـا   بخشی از آنها را تشکیل می مورد تحلیل سندهایی که سند ي همجموع
اي کـه   امکانات زمانی، مکـانی و اجتمـاعیِ همـراه بـا سـند، و هـم بـه نتیجـه         ي همجموع
تحلیل درونی به شناسایی . شود سند از تولید آن در نظر داشته است، توجه می ي هکنند تنظیم

در انتقـاد  . پردازد که مشتملّ است بر دو نوع انتقاد احساسی و عقالیی محتواي یک سند می
شود، ولی هـدف از انتقـاد عقالیـی،     بررسی میاثر ناشی از کل  تأثیراحساسی، احساس و 

   3.تبررسی منطقی محتواي اثر اس
مورخ،  قدم اولِ .شود و نه از قیاس رسد که تاریخ از استقراء آغاز می نظر می بنابراین، به

عبارت است از کشف و گردآوري اسناد، که مستلزم استقراء است در تمام مظانّ روایات، و 
 آوري اسناد و مدارك موجـود  گام در جمع به گام پس از پویشِ 4.ّتر، بهتر استقراء، هرچه تام

                                                             
) زیرنظـر (شارل ساماران : ، ترجمۀ اقدس یغمایی، در»نویسی ي تاریخ حرفه«، )1375(هنري ایرنه مارو، . 1

  . 23، ص4و 3قدس رضوي، جلدهاي ، مشهد، آستانهاي پژوهش در تاریخ روش
  3آثار ملّی، ص اي بر شناخت اسناد تاریخی، تهران، انجمن ، مقدمه)1350(مقامی،  گیرقائم جهان .٢
، سـال اول، شـماره   مطالعات تاریخی، »نکات اساسی درتحقیقات تاریخی«، )1368(محمدحسین دیانی، . 3
  . 162، ص 1368، تابستان 2
  .142، تهران، امیرکبیر، ص تاریخ در ترازو، )1370(کوب،  عبدالحسین زرین. 4
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تا همین روزگـار مـا،   «: معناي دقیق واژه است رویداد مورد نظر، نوبت پژوهش به ي هدربار
هنگامی که مورخ با لحنـی  . اساس و بنیاد تاریخ بود ي همنزل اعتقاد به گردآوري واقعیات به

رسید کـه بـا دسترسـی بـه      نظر می طور به گفت این ر از هیبت و حرمت از اسناد سخن میپ
هاي آبی و سبز و مکاتبـات رسـمی و    ها، طومارهاي امالك و وقف، کتاب دنامهفرامین، عه
تاریخی در  یمعرفت ي ههاي خصوصی و خاطرات، ما تقریباً همه چیز را براي ارائ حتّی نامه

نقد و پژوهش قـرار   ي هاین اسناد و مدارك باید در بوت ي هاختیار داریم، غافل از اینکه هم
ـ   یی از اینها گام برداشتنِ 1.گیرد اسـت کـه   » مـارو « ي هدست، همان منحنی خطِّ سـیر گلول

معلومات عمومی، طرح «از. عینی است مورخ و واقعیت شخصیت دو سطحِ مبتنی بر امتزاجِ
شـود و   منتهـی مـی   2»درك و تفسـیر و اسـتنتاج  «سـپس   و» اسناد و مـدارك «، به »سؤال

العات و شناخت تاریخی می حال، منابع و مآخذي که به کارِ تـدوین   .انجامد درواقع، به اطّ
شرح مسموعات، (منابع ذهنی یا نقلی : شود طورکلّی به پنج دسته تقسیم می تاریخ آمدند، به

ها،  ها، لوح نبشته بناهاي تاریخی، سنگ(شناسی  ، منابع باستان)مشاهدات، خاطرات اشخاص
ـ  هاي چوبی و گچی، مقابر، نوشته ها، کتیبه سکّه هـا، و اشـیاء و آثـار     ر کاشـی هاي مندرج ب
هـا،   ها، مینیاتورهـا، عکـس   نقّاشی(، منابع تصویري و ترسیمی )مکشوف از دل خاك هنريِ

هـاي موضـوعی،    نگاشت هاي تاریخی، تک کتاب(، منابع کتبی )ها و نمودارها گراورها، نقشه
اسـت بـر   تاریخی که مشتملّ /، و مدارك آرشیوي)ها بی و نشریهها، متون اد نویسی جغرافی
هـاي اداري، اسـناد    ، نوشـته هـاي سـلطنتی، مکاتبـات و اسـناد سیاسـی، معاهـدات       فرمان
نظـامی، و مکاتبـات   /فرهنگـی /اجتمـاعی /هـاي اقتصـادي   حقوقی، گـزارش /مالی/قضایی

ات   «تـوان   خصوصی که همگی را می ات و اخوانیـ ات و دیوانیـاصـالت،   3.نامیـد » سـلطانی
  :و مآخذ کتابت تاریخ، متفاوت است سندیت، اعتبار و ارزشمنديِ منابع

  
  
  

                                                             
ـ 8هاي  ، شماره3، سالهاي تاریخی ژوهشپ، »معرفت تاریخی«، )1379(السادات،  سید حسین رییس. 1 ، 5ـ

  . 204، ص 1379بهار ـ زمستان 
  . 332، ص نویسی ي تاریخ حرفه. 2
  . 6ـ3، صص اي بر شناخت اسناد تاریخی مقدمه. 3

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 32

https://chistorys.ir/article-1-331-fa.html
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  دلیل  ارزش و اعتبار ي هدرج  نوع منبع
ادراك  ي هحافظه، نقص قو ي هامکان ضعف قو  کم  منابع ذهنی یا نقلی

راویان، وجود اغراض شخصی، غفلت و 
  تسامح فردي

مبتنی برحدس و گمان و  قضاوت و استنباط  کم  شناسی منابع باستان
  تقریب

ري و منابع تصوی
  ترسیمی

ها و پیوند  زندگی انسان ي هشیو ي هکنند ترسیم  سودمند و باارزش
  میان آنها

تردید و با  محل شک و  منابع کتبی
  قید احتیاط

سوادي و ناواردي کُتّاب و  دقّتی و کم بی
ها، تعبیر و  وراق، تلقّی نادرست از نسخه
  تفسیرهاي نابجا

 اصیل و معتبر داراي  مدارك آرشیوي
  زش تحقیقیار

ها به صورت مستقیم،  وابستگی سند به روایت
  قضاوت و استنباط درست از محتواي آنها

  
مشکل اصـلی محـدود کـردن مسـئله     : فرسا است به هرحال، پژوهش در تاریخ، کاري توان

مـورخِ باتجربـه   . پـذیر باشـد   امکـان  نحو مطلـوب  آن به اي که تجزیه و تحلیلِ گونه است به
اي کوچـک محـدود باشـد، نـه      مسـئله  ي هیق تاریخی باید به تحلیلِ زیرکانداند که تحق می

آنهـا مطالعـه    ي هزمانی که دربـار  در ممکن است مورخان. اي گسترده بررسیِ سطحیِ زمینه
بنـابراین،  . کنند، کنار باشـند  آنها تحقیق می ي هکنند، زندگی نکرده و از وقایعی که دربار می

دات مسـتقیم، بـه اسـتنباط و تحلیـل منطقـی تکیـه کننـد و        جاي مشـاه  اغلب ناگزیرند به
العات آنها تا براي حصول اطمینان از اینکه اط. کار برند دیگران را به ي هشد هاي ثبت تجربه

   1.حد امکان درست است، باید به مدارك اصلی و دست اول تکیه کنند
نـوع نقّـادي اسـت تـا      آمـده، نیازمنـد دو   دست به این پایان کار نیست، زیرا مدرك اما
نقّادي بیرونی، شامل معلوم ساختن اصالت منشاء ظاهري : خود را بیرون بریزد ي همای درون

یا مورد ادعاي مدرکی تاریخی؛ و نقّـادي درونـی،   ) نویسنده، محلّ، زمان، و شرایط انتشار(
                                                             

ي حسن پاشاشـریفی و نـرگس    ، ترجمههاي تحقیق درعلوم تربیتی و رفتاري روش، )1381(جان بست، . 1
  . 182 ـ181طالقانی، تهران، رشد، صص 
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ها  نه نقّاديگو معموالً، این 1.معناي ارزیابی صحت و ارزش مطلب مندرج در منبع تاریخی به
هاي خاص تحقیق  کاربستن شیوه که مستلزمِ بهکنند  هاي کیفی تلقّی می را بخشی از پژوهش

مـدارك   آوري و تجزیـه و تحلیـل اسـناد و    یک پژوهشگرِ پژوهش تاریخی، با جمع. است
 ي هشـد  هاي شـناخته  عنوان یکی از روش به) ها داده ي هشکار شواهد و قضاوت اولیه دربار(

ها و باورهاي جامعـه یـا افـرادي را کـه در جریـان رویـدادهاي        کوشد ارزش ، میپژوهش
ل روش  این اسناد، می«اند، به تصویر بکشد؛  شده، مشارکت داشته تاریخی هـاي   توانند مکمـ

اغلب، استفاده از سند مستلزم . گیرد می دیگري باشند که در تحقیق کیفی مورد استفاده قرار
  راستی سند چیست؟  به 2».نامند را تحلیل محتوا می  ست که آنکارگیري روشی خاص ا به
  
  چیستی و جایگاه سند در پژوهش تاریخ) سه

، گیـري  اي که قابل بهـره  دلیل، رسید، قبض، نوشته، مدرك، و نوشته: تعریف سند چنین است
مکاتبـات  «مشـتملّ اسـت بـر    و شـود؛   استناد و مورد اعتماد باشد، سند نامیده مـی  ارجاع،

هـاي   هاي اداري و دیوانی، گـزارش  ها، اسناد معاهدات سیاسی، انواع نوشته طنتی، فرمانسل
مــالی و بخشــی از مکاتبــات خصوصــی و  ،فرهنگــی، نظــامی، اســناد قضــایی ،اقتصــادي
منشـئات ادبـی و دیـوانی، فـرامین و     : اسناد و مدارك تاریخی نیز عبارتند از 3».خانوادگی

مـالی، قبالجـات، عـرایض، مکاتیـب دوسـتانه، رقعجـات،       هـا، اسـناد    امثله و دستورالعمل
  4.است نوشته، و آنچه بر غیر کاغذ ثبت شده هاي دست اعالمیه

 ي هعنـوان داد  سـند بـه  : هاي تاریخی دارد ترتیب، سند جایگاه واالیی در پژوهش به هر
 ل سیاسی اسـت؛ قطعـه عکسـی اسـت از    تحلی /پژوهش تاریخی  5»ي پایه سنگ«تاریخی، 

                                                             
هـاي تحقیـق کمـی و کیفـی در علـوم تربیتـی و        روش، )1387(مردیت گال، والتربورگ، جویس گال، . 1

ي احمدرضا نصر و دیگران، ج دوم، تهران، سازمان سـمت و دانشـگاه شـهید بهشـتی،      ، ترجمهشناسی روان
  . 1155و  1153ـ1152صفحات 

، ترجمـۀ علـی پارسـاییان و سـید محمـد      کیفی روش تحقیق، )1386(من،  کاترین مارشال، گرچن راس. 2
  . 119هاي فرهنگی، ص  اعرابی، تهران، دفتر پژوهش

  . 3تهران، سازمان سمت، ص ،اي بر شناخت اسناد آرشیوي مقدمه، )1377(رضا فدایی عراقی،  غالم. 3
، 1372اول، بهـار ، دفتر3، سالگنجینه اسناد، »روش کار با اسناد خطّی«، )1372(محمدي،  اکبر خان علی. 4

  .89ص 
، ج مجموعه مقاالت همـایش اسـناد و تـاریخ معاصـر    : ، در»سند وتحلیل«، )1381(زاده،  حسن ابراهیم. 5

  .25سوم، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّالعات، ص
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، اي از چه زاویهرا چه کسی، حال، باید دید این قطعه عکس . تاریخی و یک رویداد یمقطع
سند کاذب چگونـه تمیـز داده   سند صادق از  است؟به چه منظوري و در چه فضایی گرفته 

اي، کـدامیک   زبان ظاهري و زبان فطري آن چیست؟ نسل میدانی یا نسل کتابخانه شود؟ می
زاده، با فرضـی همـراه    تعبیر ابراهیم و این همه، به ؟یل دانستتوان محقّ و برتر در تحل را می

گـر   بنابراین، تحلیـل  1».گر سیاسی خوب، انسان خوبی نخواهد بود هرتحلیل« شده است که
  .باید، هم اهل باشد و هم قابل

هـاي تـاریخی،    پـژوهش  ي هاسناد موجود را برحسب محتوا و کاربردهاي آن در حـوز 
 بندي کـرد کـه   دسته 2اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و شخصیتوان به پنج گروه  می

ـ   میان، اسناد سیاسی مهمبه گمان او، از آن  فرهنـگ  «سـزا در شـناخت    هترند، زیرا نقشـی ب
ـ  . دارند ها ملّت» سیاسیِ فـرامین و   ي هدر بررسی رویدادهاي تاریخی، افزون بر علـم مطالع

ها و  فرمان ي هعلم مطالع: رسانند که عبارتند از می هایی دیگر نیز مورخ را مدد اسناد، دانش
، )مطالعه و بررسی اسامی خـاص (، اونوماستیک )نویسی خطّ(اتیک، پالئوگرافی اسناد دیپلم

، )شناسی نشان(شناسی، هرالدیک  شناسی، مهرشناسی، نسب شناسی، سکّه شناسی، باستان قوم
شناسـی و   شناسـی، پـاپیروس   ، کتیبـه )علـم شـناخت شـواهد و مـدارك کتبـی     (فیلولـوژي  
  3.رمزشناسی

صورت است که موضوع خاص تـاریخی، سیاسـی، اجتمـاعی و     کاربرد عامِّ اسناد بدین
پـس از آن، اسـناد   . شـود  آوري مـی  انتخاب و سپس اسناد مربوط به آن، جمـع  اي فرهنگی

ــردآوري ــی   گ ــیم م ــاریخی تنظ ــب ت ــه ترتی ــدوین   .شــوند شــده ب ــیم و ت ــردآوري، تنظ گ
 یپژوهشـ  دربنـابراین،   4.انجامـد  مـی » تـوالی تـاریخی  «ايِ اسناد، به نوعی  دوره/تاریخی

ي پاسـخ دادن بـه آن بیابـد، ولـی     تاریخی، پس از طرح سؤال، هر مورخ بایـد راهـی بـرا   
پردازد، بلکـه   ذهن خویش نمی ي هسرا به شرح رویدادهاي ساخته و پرداخت خالف داستانبر

                                                             
  . 33ـ32، صص همان. 1
، ج یش اسناد و تاریخ معاصـر مجموعه مقاالت هما: ، در»سند و تحلیل سیاسی«، )1381(یداهللا مرادي، . 2

  . 93اول، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّالعات، ص 
  . 23-13، صصاي بر شناخت اسناد آرشیوي مقدمه. 3
مجموعۀ مقاالت همایش اسناد و : ، در»نگاري معاصر اهمیت اسناد در تاریخ«، )1381(اکبر اکبري،  علی. 4

  . 224ز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّالعات، ص ، ج اول، تهران، مرکتاریخ معاصر
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گذشته به همان صورتی است که در آن زمـان اتّفـاق    نِرویدادهاي دورا او بازسازيِ هدف
این مواد و مصـالح،  . باید مواد و مصالحی در اختیار داشته باشد ،براي این کار. افتاده است

هـایی از گذشـته    ها و گوشـه  توان در زمان حال، به جنبه اسنادي هستند که از طریق آن می
 ،به این ترتیـب  تحقیق، طرح سؤال است؛ علمیِ ي هبه این ترتیب، دومین مرحل. دست یافت

تـوان   اسناد و مدارکی که بتواند پاسخگوي سؤال مورخ باشد، کدام است؟ چگونه و کجا می
   1گونه اسناد دست یافت؟ به این

فهرستی معتنابـه از ایـن اسـناد مشـتملّ بـر فرمـان،       . قدیم بسیار است گوناگونیِ اسناد
م، نشان، پروانچه، شـجره، مواضـعه، مشـافهه، مخاطبـه،     منشور، مثال، عهد، یرلیغ، حکم، رق

تمغــا، تمغــا، تعلیقــه، فصـول، بــرات، فــرد، یادداشــت، متّحــدالمآل،   ملطَّفـه، گشــادنامه، آل 
یک از آنها  بررسی هر. چنین موضوعی است ي هدهند نشان 2،الملک متّحدالمضمون و صریح

خواهد، به  مهارتی سندشناسانه می دست، جز آنکه هاي اسنادي از این مایه و استخراج درون
تـر از همـه، پژوهشـگر     ، و مهـم  افزون بر آن. هاي تاریخی نیز نیاز دارد رویدادشناسی دوره

نظري، پیشاروي خود بگذارد و با  انواع سندها، باید مدل و مکیالی یک از براي بررسی هر
  .منتظم، به بررسی اسناد تاریخی بپردازد ي هآن سنج

آیـد؟ اگـر اسـناد     دسـت مـی   تاریخی چه چیزي به یتتبعها، در  مرحله پس از طی این
آوري و بررسی شوند، آنچه از محتواي آنهـا روشـن    طرزي اصولی و علمی جمع تاریخی به

هـا، احکـام و    ثبت و ضبط نامـه  طرز مکاتبات اداري و ترتیبِ: گردد، از این قرار است می
هاي  و اجتماعی و مالی و تحول آنها در دورهدستورات، اصطالحات اداري، دیوانی، سیاسی 

یب محاسـبات  آنها و ترت وصولِ ي هها و نحو کشور و مالیات مختلف، وضع اقتصادي و مالیِ
و  ،دامپروري و آبیاري و وضع دادوستد و پول، صادرات و واردات و بازرگانی، کشاورزي،

ه اسـناد    ي هی و نحـو نویسـ  پرداخت مواجب و واگذاري اقطاعات، ترتیب قبالـه  ي هنحو تهیـ
قضایی و مالی، طرز رفتـار کارکنـان و مـأموران دولتـی بـا مـردم، اوقـاف و مسـتحدثات         

ل      عامالمنفعه و وضع طبقات اجتماع و اصناف و اماکن عمـومی، نکـات جغرافیـایی و تحـو
تغییـرات فکـري مـردم، تطـور و      هاي جغرافیایی، خلقیات و آداب و رسوم و چگونگیِ نام

                                                             
  . 342، ص نویسی ي تاریخ حرفه. 1
  . 127و  43، صفحات اي بر شناخت اسناد تاریخی مقدمه. 2
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هاي گفتار، تحول و تطور فنّ نویسندگی و انشاء، و بررسی انواع اشکال  مل خطّ و شیوهتکا
هاي  امضاها و توشیح ها، خط دست ،ها توقیع ،طغراها مهرها، ي هناشی از مطالع و موضوعات

  1.ملوکانه
رسـانند تـا    مدارك تاریخی، بسیار گوناگون هستند و بـه پژوهشـگر تـاریخ مـدد مـی     

شـده بهتـر     ي رفتاري را در سطح نهادها و تشکیالت یک نظام سیاسیِ تاریخیها مایه درون
اسناد مالی، حقوقی و قضایی کـه  . 1: اند کلّی ي هاسناد تاریخی، شامل چهار دست: درك کند

وجود آمده و حاکی  زندگی و تحکیم روابط میان مردم و اجتماع به ي هامور روزمرّ ي هدربار
ي و حقوقی مـردم بـا یکـدیگر اسـت؛ ماننـد رهـن و بیـع شـرط،         از روابط مالی و اقتصاد

نامه، بروات، حوالجات، نکاح و طالق،  هاي خرید و فروش و اجاره و استجاره، مقاطعه قباله
ـ  نامه، استشهادنامه، عرض ضمانت غالمـان و   ي هِحال، بارنامه، تذکره، قبوض رسید، آزادنام

برخی از آنها . هاي خانوادگی است وستانه و نامهاخوانیات که شامل مکاتبات د. 2نامه؛  قسم
نویسی و خصوصیات زندگی افراد  ادبی و هنري دارند و برخی دیگر به حقیقت ي هفقط جنب

رباري که شامل مکاتبات پادشاهان، شاهزادگان و امیران است و مکاتبات د. 3پردازند؛  می
مسائل و امور دولتی  ي هایی است درباره دیوانیات که نوشته. 4گویند؛  سلطانیات می به آنها

   2.شد هاي اداري و دیوانی تهیه می در دستگاه و کشوري و
از : توان مقام اسناد را مطلق و آنها را کاشف واقعیت تلقّی کرد در پژوهش تاریخی، نمی

نیـاز دارد  اعتبارسنجی دارك مطلق نیست و خود به نظر دور نماند که اتّکا به این اسناد و م
تنهـا   این اتّکا و استناد نه در غیر این صورت،. ها کاهش یابدا ضریب خطا در استناد به آنت

کند، بلکه فاصله و انحراف معیـار را تشـدید    محقّق و مورخ را به حقیقت واقعه نزدیک نمی
درسـت اسـت کـه آنچـه در     : توان تعبیر کرد اي دیگر نیز می گونه این سخنان را به 3.ندک می

کند، اما چون غالبـاً کاشـف    ی هست همیشه از آنچه واقع بوده است حکایت نمیاسناد رسم
سبب کـه   از اغراض و مقاصدي است که در پشت الفاظ خاص آنها هست و مخصوصاً بدان

ـ   گاه آنها بوده است بیشتر از روایـات وقـایع   مستند واقعیات جاري یا جلوه  ي هنگـاران جنب
                                                             

  . 9ـ8، صص همان .1
  . 43ـ41، صص همان. 2
و  مجموعه مقاالت همایش اسناد: ، در»نگاري تاریخی کارکرد اسناد در واقعه«، )1381(محسن کاظمی، . 3

  . 213، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّالعات، ص 2، جنگاري معاصر تاریخ
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بسی دشوار اسـت؛   عمیق تاریخی، هاي ویژه در پژوهش ند بهبنابراین، کار با س 1.عینی دارد
نویسانه، دشـوار و   دارايِ ذوق تاریخ ي هزیرا، این کار حتّی براي مورخانِ مجرّبِ کارآزمود

زیـرا، تفـاوت منـابع     2؛یابنـد  بر است، چه رسد به نوآموزانی که این کار را دردآور می زمان
کتابِ بـاز نیسـتند   ) اسناد(، منابع دست اول »جان تاش« رِتعبی به. اولیه و ثانویه بسیار است
نظـر   آنها همانی نیسـتند کـه بـه   . هاي ثابت و ایستا باشند پاسخ ي هکه حاوي و پیشنهاددهند

 ،شـود  بیش از آنچه در نگاه اول آشکار می ی بسیاراسناد، ممکن است حاويِ نکات. آیند می
   3.باشند

شـکلی و   بنـديِ  گروه 4،آوري، حفظ و استفاده از اسناد افزون بر جمع ،محقّق تاریخکار 
هاي  ت درست آنها در پژوهشنیاز بررسی اسناد تاریخی و کاربس محتوایی آنهاست که پیش

غیراصــلی، /هــاي اصـلی  از حیــث شـکل، اســناد در قالـب  . شـود  محسـوب مــی  تـاریخی 
گی، و سـاخت /مخدوش، و واقعـی /خارجی، سالم/خصوصی، داخلی/محرمانه، دولتی/رسمی

 ي هکنند گزارش، و جایگاه و موقعیت مرجع تهیه/دروغین، مستند/محتوا، به واقعی از منزلت
توان فراموش کرد که در پژوهش تاریخی، از میـان منـابع و    نمی. شوند بندي می دسته 5سند

رویدادهاي تاریخی اسـت،   ي هنویسی دربار اي که متّکاي مورخ براي گزارش گانه مآخذ پنج
گونه اسناد و مـدارك   اند، زیرا این ترین و معتبرترین تاریخی و مدارك آرشیوي، اصیل اسناد

، اقتصادي، سیاسـی،  مقتضی براي درك تاریخ و شناخت تحوالت اجتماعی اي تنها وسیله نه
ت    و نظامی یک جامعـه هسـتند، بل   اداري، فرهنگی هـاي اداري و  کـه چـون حاصـل فعالیـ 

هاي  و براي حفظ روابط جامعه با دستگاه اند ندگی افراد اجتماعز ي هاعمال روزمرّ ي هدربار
شـوند، خـالی از شـایعه، دروغ، تظـاهر، اغـراض       اداري و هیئت حاکم تهیـه و تنظـیم مـی   

سبب همین نقش اساسی و قابل اعتماد ایـن منبـع در    کاري هستند و به خصوصی و مالحظه
                                                             

  . 147ـ146، صص تاریخ در ترازو. 1
٢. Gary Macculloch, (٢٠٠٤), Documentary research in education, history and social sciences, 
London, Routledgefalmer, p. ٤١.  
٣. Ibid. 

اسـناد و اهمیـت آن در اثبـات    «، )1377(، )کننده تنظیم(، عمادالدین فیاضی )گفتگو با(مجتهدزاده پیروز . 4
، 1377، پـاییز و زمسـتان   32و31هاي پیاپی ، شماره4و3، دفتر8، سالگنجینۀ اسناد، »هویت ملّی و تاریخی

  . 117ص 
 همجموع: ، در»یل در اسناد تاریخیبندي و جرح و تعد اهمیت و چگونگی طبقه«، )1381(نوراهللا عقیلی، . 5

  . 108ـ102، ج اول، صص مقاالت همایش اسناد و تاریخ معاصر
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و اهمیـت آن آشـکار   شده استانی شناخته ترین ایام در جوامع ب اصالت ضبط وقایع، از قدیم
   1.بوده است

ا بایـد دقّـت کـرد کـه       هایی توجه می در تحلیل درونی و برونی اسناد، به نکته شود، امـ
تاریخ بـراي تحلیـل سـندها وجـود      طور خاص، مختص علوم اجتماعی و به ي هروشی ویژ

شناختی، تحلیـل قضـایی،    عههاي تحلیل جام هاي تحلیل تاریخی، شیوه امروزه، روش. ندارد
هـاي معناشـناختی و    همـراه تحلیـل   به 2شناختی، و تحلیل سندهاي آماري هاي روان تحلیل

کننـد،   سندها از حیث زمانِ وقایعی که توصیف می. گفتمانی، کاربردهاي فراوانی یافته است
ـ    گـردآوري (سندهاي معاصر : شوند بندي می به چهار گروه کلّی دسته وع شـده در زمـان وق

، سـندهاي دسـت   )شده پس از وقوع رخـدادها  گردآوري(، سندهاي بعد از وقوع )رویدادها
منابع (و سندهاي دست دوم ) گر رویدادها توصیف شده توسط شاهدان عینیِ گردآوري(اول 

  3.)شده توسط دیگران و ناشی از سندهاي دست اول گردآوري
هاي گوناگون رواج  تواند به شکل ند، میمست گوناگون، یا تحقیقِ مبتنی بر اسناد پژوهشِ

العات موجود در سند به(تحقیق کیفی : یابد همـراه بیـان موضـوع، فکـر      معرّفی و تفسیر اطّ
ت    ي ههاي مستتر، محور اصلی سند، نویسند اصلی، اندیشه سند، زمان نوشتن سـند، و قابلیـ
هـاي موضـوعات    بـر فراوانـی  تأکید بیشـتر  (، تحقیق کمی )گیري همراه نتیجه اعتماد منبع به

گیـري از اسـناد    بهره(اي  مقایسه/، تحقیق توصیفی)هاي فراگیر  مهمراه تعمی گوناگون اسناد به
هـا و نیـز    میـان فرهنـگ   ي رویدادهاي مورد تحقیق براي تسهیل مقایسه در جهت توصیف

محتـواي  تمرکز بـر  (، و تجزیه و تحلیل محتوا )هاي گوناگون هاي فرهنگی در زمان مقایسه
   4.)همراه بررسی و تحلیل فرامتنیِ موضوعات بیرونِ متن سند پوشیده و آشکار سندها به

ص و دانـشِ   هنگام تحقیق روي اسناد، آفرینش معنا مستلزم پیچیدگی ها و داشتن تخصـ 
شاید بیش از هـر  . تواند کار دشواري باشد انجام تحقیق اسنادي و تاریخی می. فراوان است

                                                             
  . 6، صاي بر شناخت اسناد تاریخی مقدمه. 1
، ترجمه خسـرو اسـدي، تهـران، امیرکبیـر، صـص      هاي علوم اجتماعی روش، )1375(موریس دوورژه، . 2

  . 111ـ107
، تهـران، قـومس، صـص    الملـل  در علم سیاست و روابـط بـین   شناسی روش، )1384(علیرضا سنجابی، . 3

  . 359ـ358
  . 359، ص همان. 4
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هـاي محلّـی و    ر، تحقیق اسنادي و تاریخی نیازمند دانش خاصی در زمینـه نوع تحقیق دیگ
 انتقاد دانشِ 1.شده و حفظ یا دور انداخته شده است ایجادشده یا منهدم مصنوعات گوناگونِ

آوردن  رویـدادهاي تـاریخی، مسـتلزم فـراهم     ي هتاریخی، افزون بـر داشـتن دانـش دربـار    
در انتقاد بیرونـی، مسـتند   . اسناد تاریخی است بیرونیِ هاي مربوط به انتقاد درونی و مهارت
شـدن اصـالت و    و در انتقاد درونی، پـس از مشـخّص   شود؛ ها تعیین می اصالت داده بودن و

تت و سندیاینکه آیـا  . رسد اسناد تاریخی، نوبت به ارزشیابیِ دقّت و مناسبت آنها می صح
شـده، و اینکـه آیـا     یا تصـویري تحریـف   دهند دست می اسناد تصویري حقیقی از رویداد به

اند، یا موافقت  طرفی داشته اسناد و مدارك، مهارت، صداقت و بی کنندگانِ نویسندگان و تهیه
اي است که باید روشن  سند از اعتبار و روایی شده، مسئله شدنِباعث تهی  2شان و معارضه

ت اسـ   ي هدر مجموع، چهار معیار بـراي داوري دربـار  . شود اصـالت،  : ناد وجـود دارد کیفیـ
آیـا سـند اصـیل اسـت و     : ها پاسـخ داد کـه   باید به این پرسش .و معنا ،اعتبار، نمایا بودن

منشأ آن وجود ندارد؟ آیا سند عاري از خطا و تحریف اسـت؟ آیـا سـند     ي هتردیدي دربار
ه نه، آیا میزان تفاوت آن مشخّص شـد  بارزي از سندهاي شبیه به خود است و اگر ي هنمون

  3است؟ آیا سند، روشن و قابل فهم است؟
موضوعی  ي هحال، در بررسی رویدادهاي تاریخی، مهم این است که چه تصمیمی دربار

آن تصمیم در کدام محـیط اتّخـاذ شـده، چـه      فته شده، چه کسی تصمیم را گرفته،خاص گر
ا و افـرادي  چه موضوعات یـا رونـده   مراتب برخاسته، بر پیامدهایی داشته، از کدام سلسله

گیرنده  هاي تصمیم اي از خود را بر سایر محیط تأثیرگذار بوده و چگونه توانسته است نشانه
پـژوهش  . تاریخی اسـت /هاي سیاسی ن نظامبنیادیِ ي هگمان، تصمیم، جوهر باقی گذارد؟ بی

 مندي است کـه  مرتبط با تصمیم، نیازمند بررسیِ شیوه ي هجاماند به يماهیت اسناد ي هدربار
 ي ههاي پژوهشـی دربـار   راستی در بررسی آیا به. پیوند با آن دیده شود هاي هم تمامی جنبه

                                                             
، ترجمۀ احمد پوراحمـد و علـی   هاي تحقیق کیفی درعلوم اجتماعی روش، )1384(کریستین استربرگ، . 1

  . 160شماعی، یزد، دانشگاه یزد، ص 
روش تحقیق ، )1387(یجه سفیري، ؛  خد185ـ 184، صص هاي تحقیق در علوم تربیتی و رفتاري روش. 2

  . 244ـ243، تهران، پیام پویا، صص کیفی
  . 278، ترجمۀ هادي جلیلی، تهران، نشر نی، ص درآمدي بر تحقیق کیفی، )1387(اووه فلیک، . 3
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ز    جا مانده است، می وحوش رویدادهاي تاریخی به انبوه اسنادي که حول تـوان بـدون مجهـ 
ابزار است و نـه   فقط، »مدل«هاي گسترده شد؟  هاي متدولوژیک، وارد عرصه شدن به بسته

  . درستی بهره بگیرد تواند از اسناد معتبر به ر با برخورداري از مدل، میمحتوا؛ ولی پژوهشگ
  

  چیستی و کارویژه : مدل) چهار
علـوم را شـکل    شناسـیِ  بسیاري از واژگان هست که در پیوند با یکدیگر، چارچوب روش

ی ویري نسبتاً کلّمدل، تص. قانون، تئوري، مفهوم، فرضیه، پارادایم، متاتئوري و مدل: دهند می
ت     هـاي هـدایت   بزرگ و شامل برخـی اندیشـه   يا هپدیداز طرح اصلی  گـر پیرامـون ماهیـ
مـدل، انتزاعـی از    1.مدخل، الگوهاي این واحدها و نیز الگوهاي روابط است واحدهاي ذي

ت،     دادن به دیـدگاه  سازي و نظم منظور ساده واقعیت است که به هـاي پژوهشـگران از واقعیـ
هايِ امورِ واقع و آن  سازيِ پیچیدگی ها، ساده کاربستن مدل تولید و به هدف از. رود کار می به

  . شود جهان نامیده می چیزي است که در تحلیل پژوهشگران، سردرگمی در باب بررسیِ
مدل عموماً، انتزاعی از واقعیت است که نمادها را براي نمایش موقعیت جهانِ واقعـی و  

ت اسـت کـه        ،بنابراین. دگیر کار می دار به رفتارهاي نظام بیـانگر و اساسـاً نمـادي از واقعیـ
به بیان دیگر، مدل . کند صورتی ساده و کلّی بیان می هاي دنیاي واقعی را به ّترین ویژگی مهم

ت را بـه       نمادي است که به شکلی ساده می تواند عوامل و روابـط موجـود در یـک موقعیـ
شکال مختلف کالمی، ترسیمی، ریاضی، تجسمی مدل بـا فرضـیه نیـز     2.و غیره نشان دهد اَ

هاست که میـان آنهـا ارتبـاط منطقـی برقـرار       مدل، دستگاهی از فرضیه. پیوندي وثیق دارد
جـاي   مـدل گـاهی بـه    .اند پژوهش مورد هاي هایی انتزاعی از پدیده ها، توصیف مدل 3.است
زنمودهاي نموداري براي گاهی با ها؛ عنوان تشبیه به مکانیسم هی بهگاو رود  کار می به نظریه
هـایی از   هاي زمانی یا پیوندهاي علّـیِ موجـود در جنبـه    دادن الگوهاي روابط، توالی نشان

                                                             
، تهران، پیـام پویـا، ص   هاي تحقیق در علوم انسانی روش، )1387(اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده،  علی. 1

69 .  
  . 68، تهران، سازمان سمت، صشناخت روش علمی در علوم رفتاري، )1386(علی هومن، حیدر. 2
، ترجمـه عبدالحسـین   روش تحقیـق در علـوم اجتمـاعی   ، )1386(وان کـامپنهود،   ریمون کیوي و لـوك . 3

  . 141گهر، تهران، توتیا، ص  نیک
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مـدد   1زندگی اجتماعی هستند و گاهی نیز به بازنمودهـاي ریاضـیاتیِ رفتارهـاي همپیونـد    
دنیـاي   هاي مدل تنها حاوي برخی از ویژگی. کنند ها را صوري می رسانند و نظریه بسیار می

جهان اسـت کـه بـا     ي ههاي ما دربار اي از حدس مدل مجموعه. هاآن ي هواقعی است، نه هم
کـه  اي است  تر از پدیده تصویرها سادهي  همهمدل نیز مانند . دوسویه دارند ي هدیگر رابطیک

  2.کند تشریح  رود آن را تصریح و انتظار می
بایـد   داده یا درحال وقوع است ووضوعی رخ م. فرآیند تصمیم در نگاه اول ساده است

هنگامی که بخـواهیم  . شود تصمیمی گرفته و سرنوشتی معین می. آن تصمیم گرفتي  درباره
هـاي گونـاگونِ    چگونگی، چرایی و چیستیِ اتّخاذ تصمیم را بشناسیم، هزارتویی از واقعیت

مـدل، رونـد   . سازد شوند که بازشناسیِ فرآیند تصمیم را دشوار می فرورفته پدیدار می درهم
شـده در   هاي گرفته آیا براي توصیف و بازنماییِ فرآیند تصمیم. کند سازي می تصمیم را ساده

مهـم و   اي هـا، کـارویژه   هایی وجود دارد؟ مدل تاریخ تحوالت جهان، مدل یا مدلي  هعرص
بتوان آزمون اي کمک کنند که  گونه متغیرهاي مهم به ها به شناساییِ اگر مدل: استثنایی دارند

  . ها تردید کنندآن تر کرد، محقّقان نباید در استفاده از ها را عمیق فرضیه
  

  ها چیستی معنا و مدل: گیري تصمیم) پنج
هاي اجتماعیِ انسان دانست که در شـش گـام    توان جوهر تمامیِ فعالیت گیري را می تصمیم

هـاي ممکـن،    حـل  هتشخیص و تعیین مشکل اصـلی، احصـاي شـقوق و را   : شود پدیدار می
هـاي   حـل  هاي ممکن، تعیین نتایج هـر یـک از راه   حل راه سنجش و ارزیابیِ انتخاب معیارِ

حـل اصـلح یـا اخـذ      ها، و انتخـاب راه هر یک از آن ممکن، ارزیابی شقوق، از طریق نتایجِ
ت، دسـت  : انـد از  گیـري عبـارت   به دیگرسخن، متغیرهاي تصمیم. تصمیم انـدرکاران،   موقعیـ

   3.فرآیند، و نتیجه سازمان،
                                                             

یان، تهران، نشرنی، صـص  ي حسن چاوش ، ترجمههاي اجتماعی طرّاحی پژوهش، )1387(نورمن بلیکی، . 1
  . 228ـ217

ي لـیال   ، ترجمهتحلیل تجربی: هاي تحقیق در علوم سیاسی روش، )1385(یارول مانهایم و ریچارد ریچ، . 2
  . 519سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص 

، تهـران، دفتـر   گیـري در سیاسـت خـارجی    تجزیه و تحلیل تصـمیم ، )1375(وقت،  محمدحسین خوش. 3
  . 88المللی وزارت امورخارجه، ص ات سیاسی و بینمطالع
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ها، شرایط و احوال، و دیگر بازیگران  گیران پدیده در مفهوم موقعیت، باید دید که تصمیم
ران بایـد انگیـزه،   اندرکا دستي  هدر مقول. کنند نگرند و درك می و مقاصد آنها را چگونه می

ان را گیرنـدگ  تصـمیم  ارزشـی و ترجیحـات   اجتماعی، تعهداتي  هپیشین/شخصیت، تجارب
ـ . مالحظه کرد سـازمان، بایـد بـه نقـش بـازیگران، محـیط نهادهـا، سـاختار         ي  هدر مرحل

در . آیند ساختار سازمانی دقّت کردگیرندگان در فر غیررسمی و مکان واقعی تصمیم/رسمی
هـاي سیسـتم سیاسـی بـه      دهتبـدیل دا ي  هباید به کیفیت انجام تصـمیم و نحـو   ،فرآیند گامِ

ستانده، نتیجه و اثر، ي  هسه قضی نهایی، باید ضمن تفکیکي  هو در مرحلدقّت کرد  ها ستانده
  . هاي عمومی پرداخت و سیاست هاي هادي ها، سیاست ابرسیاست بنديِ به شناسایی و رده

الملل، تاریخ دیپلماسی،  تاریخ روابط بین(تاریخ و سیاست ي  هگیري در عرص فرآیند تصمیم
تحـت تـأثیر   ) المللـی  هاي بین ریخ جنگ، و تاریخ معاهدهتاریخ پادشاهان، تاریخ صلح، تا

العـات و تفسـیرها و     هـاي شخصـیتیِ تصـمیم    ویژگی: عوامل بسیاري است گیرنـدگان، اطّ
هـاي   هاي حاکم بر سیستم سیاسی، نقـش  گیرندگان نسبت به محیط، ارزش تصورات تصمیم

هـاي   اهـا و محـدودیت  رسمیِ در اختیار هر سیاستگذار، فشارهاي داخلی و خارجی، تنگن
انی، زمـان، تکنولـوژي،   هـاي انسـ   ناشی از ساختار قدرت، سازمان، ویژگی(سیاستگذاري 

العات موجود ت و   شـناخت درسـت  براي . گیرندگان نهایی و تصمیم )منابع مالی و اطّ ماهیـ
هـا و   پیچیـدگی ي  همـه هاي اخذشده در تـاریخ و سیاسـت، بایـد از میـان      محتواي تصمیم

هـاي   هـا یـا برداشـت    طـرح : هایی نیاز اسـت  واره در این راه به طرح. عبور کرد ها دشواري
بـه  الملـل   ها و وقایعِ بسـیار متنـوعِ روابـط بـین     مفاهیم از داده در بیرون کشیدنِ دهنده، نظم

کند و هدف از پیدایش و کاربست آن، افزون بر ایجاد  کمک میپژوهان  پژوهشگران و دانش
ت (دن به واقعیات و مفاهیم در الگویی بامعنا آگاهی از راه نظم بخشی را تنهـا  هـا   زیرا واقعیـ

د الملل تلقّی کـر  ونده درسیاست بینهایی از روندهاي کلّی و تکرارش نمونه توان هنگامی می
ي  هدادن به سه پرسش سنّتی اسـت کـه هسـت    پاسخ )در چارچوبی از مفاهیم جاي گیرندکه 

چگونـه  کننـد؟   ها چگونه عمل می دولت :اند الملل ینهاي سیاست خارجی و ب بررسی اصلیِ
هـاي اصـلی کـنش     را تشریح کـرد؟ و ویژگـی  آنها هاي مختلف سیاست خارجی  جنبهباید 

   1اند؟ ها کدام متقابل میان دولت
                                                             

ي بهـرام مسـتقیمی و مسـعود     ، ترجمـه الملل مبانی تحلیل سیاست بین، )1376(کالوي جاکوي هالستی، . 1
  . 27المللی وزارت امورخارجه، ص سري، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین طارم
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کنـد،   گیري، در این مفروض که حکومت یکپارچه عمل مـی  هاي مربوط به تصمیم نظریه
همیشه بر طبـق   ها پردازان، این نکته را که حکومت نظریهحال، همین  درعین. اند تردید کرده

سطح تحلیل بیش از پیش ي  هبنابراین، مسئل. اند کنند، به سنجش گذاشته منافع ملّی عمل می
چگـونگی و چرایـیِ اخـذ    ي  مسـئله کاربست سطح تحلیل، دست کم، در . مطرح شده است

ایـن نکتـه کـه     ز پـذیرشِ سیاسی، عبـارت اسـت ا  /تاریخیي  ویژهتصمیم خاص در وضع 
 الشّـعاعِ  اندرکاران حکومتی مربوط نیست، بلکه تحـت  گیري فقط به حکومت و دست تصمیم
یسـتم عمـل   سگیرنده در قالـب   تصمیم هرچند فرد. هاي فرهنگی جامعه هم هست مایه درون
و انتظارات سازمانی و قانونی از او نیز بـر فرآینـد مـرتبط بـا      هاي شخصی کند، ویژگی می
چرایـی و چگـونگی   ي  دربـاره هـا   با این وصف، پـژوهش . گذارد شده اثر می صمیمِ گرفتهت

هاي گوناگون با مـنظم   مدل. شوند ها، به فرآیندي درازآهنگ و پیچیده مبدل می گیري تصمیم
  . کنند کمک می تر هاي دقیق مطالعهبه انجام هاي اولیه،  ساختن داده

ت  ي هعا نهفته اسـت کـه پـژوهش دربـار    خوديِ خود، این مد در هر مدلی، به هـا،   واقعیـ
شناسانه به رخدادهاي تاریخی  وشري  ویژه ي هبنابراین، باید با زاوی. سخت و پیچیده است

این نگرش، قصد . ـ نگاه کردشده و مضمراند رون اسناد، پوشیدهکه اکنون بسیاري از آنها دـ 
 دقیـقِ  اما در عمل، با توصـیف و تشـریحِ  ها پاسخ دهد،  خواهد به چرایی تبیین ندارد و نمی

حـال،  . کنـد  مـی  هاي مبتنی بر چرایی تسـهیل  ها در ساختاري نظري، راه را براي تبیین داده
مدلی نظري براي پژوهش در اسناد تاریخی طرّاحـی کـرد کـه در آن،      توان پیش چگونه می

نجید و از درونِ شـده را سـ   تـوان رویـدادهايِ اکنـونْ تـاریخی     نشان داده شود چگونه مـی 
  سازي را استخراج کرد؟  هاي تحلیل، نوعی ساده پیچیدگی

  
  اسناد تاریخی ي هدوبار دومتغیره براي خوانشِ مدلِ کاربست) شش

 در فرآیند پژوهش تاریخی، باید اسناد را به سخن گفتن واداشت؛ زیرا، آنها به خوديِ خـود 
ترین فعالیت یک زمامدار  اسی و عالیسی/هاي تاریخی کوشش ي همای تصمیم، بن. اند صامت

توان  بار، می یک: توان نگریست تصمیم، از دو سو می ي هبه پروس. ساز است تاریخ ي همنزل به
سـاختار  «تـوان   گیـري اشـاره کـرد؛ و دگـر بـار، مـی       در سـاختار تصـمیم  » نقش فرد«به 

نقش، به پنج عاملِ . یمنام و دومی را ساختار می اولی را نقش. را مطالعه کرد» ريگی تصمیم
و مهارت فـردي، و سـاختار نیـز بـه پـنج عامـلِ مقامـات         ختیارات، نفوذ، مشیجایگاه، ا

  . شوند سیاستگذار، مقنّن، مجري، نفوذگذار و نخبه منفک می
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  نقش) الف
 تعیینِ دهد و فرد قرار می گیري در اختیارِ جایگاه فردي، مقام و منصبی است که نظامِ تصمیم

ت فـرد نسـبت بـه مقـام     فرد در نظام اداري  موقعیت قیقِد محلِّ اي فرادسـت و  هـ  یا موقعیـ
ر آیـد کـه از طریـق دقّـت د     شـمار مـی   بهمنزلتی در نظام دیوانی  یا تعیین مرتبتفرودست 

هـاي میـانِ   ها و واکنش مراتبی و با تکیه بر کنش سلسله ساخت  صـاحبِ جایگـاه بـا     فـرد
قـدرت و ابتکـار    ،اختیـارات فـردي   .شود ها شناسایی می و باالرتبهها  رتبه ها، پایین رتبه هم

دهد یا سیستم بر اسـاس جایگـاهی    تر از خود می باالدست به پایین عملی است که شخصِ
اختیـار بـا   . گذارد را در اختیار او می مراتبی کسب کرده است، آن که فرد در ساخت سلسله

ص،    : شـود  یض مـی توجه به پنج نوع منبع قدرت به دیگـران تفـو   ت، تخصـ قـانون، مرجعیـ
فـردي، ایجـاد احسـاس مثبـت در دیگـران بـراي        نفوذ. مندانه فرّه ي تنبیه، و وجهه/پاداش

 نفـوذ . یا همکاريِ صمیمانه بـا او اسـت  فرمان  ي هصادرکنند پذیري از فرد اطاعت و فرمان
پول، غذا، اطالعـات،   .فردي شکلی از قدرت و متمایز از کنترل، اجبار، زور و مداخله است

دوستی، مقام و تهدید از جمله وسایلی است که فرد بـه کمـک آنهـا دیگـران را بـه انجـام       
اجراي  ي هشیو، فردي شیِم. اوست و نه خواست خود آنها کند که خواست رفتاري وادار می

کرد که  دقّت بایدشده و مصوب است؛ و به این معناست که پس از اتّخاذ تصمیم،  تعیین امورِ
قـدرت   مراتبـیِ  گیري و پیامد، مقامات گوناگون در ساختار سلسله اجرا، پی ي هدر سه حوز

کنند تا دیگران مجاب شـوند کـه    چینی می چگونه زمینهباید دید آنها کنند؟  عمل میچگونه 
 ي هگان تسلّط بر ساخت سه، یا کنار گذاشته شود؟ مهارت فرديباید اجرا شده،  گرفته تصمیمِ
 سـازيِ  بـه زبردسـتی و زیرکـی در پیـاده     و نیـز،  ،و پیامـد اسـت   ،گیري یم، اجرا و پیتصم

شود که  ها و کسب بیشترین منافع گفته می گیري از کمترین هزینه هاي اخذشده با بهره تصمیم
درستی   یا به  که دیگران یا به آنها فکر نکرده آید دست می هایی به شیوه کاربستنِ از طریق به

  . اند گرفتهنهره بآنها از 
  ساختار )ب

هـاي   مشـی  خـطِّ  کننـدگانِ  کـه تعیـین  شـود   گفته مـی مقامات سیاستگذار، به سیاستگذارانی 
. انـد و نقـش مـؤثر دارنـد     ها سهیم سیاست تعیینِ افرادي هستند که درآنها . راهبردي هستند

کشـور   ي ههاي راهبـردي ادار  مشی هاي عمومی و خطِّ سیاست ي هدهند ها جهت استراتژیست
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در چارچوب  نهند و نمایند و آیین می اند که قانون را برقرار می مقامات مقنّن، کسانی. هستند
سازان بـه   سیاستگذاران و چارچوب ي هکنندگانِ اراد گذارند و تدوین کلّی قاعده می سیاست

ب در چـارچو   قـانون  کننـدگانِ  شود که تعیین مقنّن به افرادي گفته می. شکل مکتوب هستند
مشی که خط هستند اي هاي کلّی سیاست ، مقامـات مجـري  . انـد  گذاران آنها را ترسـیم کـرده   ِّ

هاي کلّـی و عـام را    برگرفته از سیاست اند که قوانینِ اند و کسانی گذاران مجریان اوامرِ قانون
 مجریان، نخبگـان صـاحبِ  . کنند اجرا می شده و مکتوب و مصوب هاي تدوین بدر چارچو
قدرت اجرایی بدهند یـا آن   هاي مأخوذ توانند به تصمیم می ر امر اجرا هستند وصالحیت د

پـاداش و   ،تنبیه ،تهدید اند که قادرند با ارعاب، کسانی، مقامات نفوذ گذار. را معطّل گذارند
ق اجراي یکو سیاست کلّی تطمیع، مانع اجراي یک تصمیم، قانون،  تصمیم، قـانون   یا مشو

قدرت، شاید منصب مهم و  مراتبیِ سلسله اند که در ساخت آنها کسانی و سیاست کلّی شوند؛
گونـاگون   هـاي  راهکنند و این نفـوذ را از   می  عمال نداشته باشند، ولی نفوذبراي ا اختیارات

 ادعـایی یـا مفـروضِ    ي هدلیل کیفیات بالقو اند که به کسانی، مقامات نخبه. اند دست آورده به
 در ساخت. برتر در داخل جامعه یا گروه دارند یو تمایز، موقعیت خویش، از جهت تشخّص

خـالف نفـوذگران کـه    (انـد   که فاقد مقام شود به کسانی اطالق میاین عنوان  ،دیوانساالرانه
یا امتنـاع  در جهت تدوین و تداوم ، ولی صاحبان مقام )شاید مقام و منصبی هم داشته باشند

  .نگرند میه کردار و گفتار آنان باز یک تصمیم، قانون یا سیاست، 
یکـی آنکـه،   : فـرض اسـتوار شـده اسـت     دو پـیش  نقش و ساختار، بر ي همدل دومتغیر

زیـرا، اگـر زمامـداران،    . شناخت تـاریخ سیاسـی اسـت    ي همای بن »تصمیم«گیري و  تصمیم
گمـان   ساز بوده و بی تاریخ محسوب شوند، هرگونه عمل و کردار آنان سرنوشت کارگزارانِ

 تصمیم، پیچیده و چندپایه است و بر خیلِ جوهرِ ،آنکه دیگر مبتنی بوده است؛» تصمیم«ر ب
فـرد  : بـه پـنج پرسـش پاسـخ داد     بایـد سـو،   یـک  از. شـود  ها اسـتوار مـی   عوامل و مؤلّفه

گیري برخـوردار بـوده اسـت؟ فـرد      تصمیم هرمیِ گیرنده از چه جایگاهی در ساخت تصمیم
افـزون بـر   گیري بوده است؟  تصمیمي  عرصهي از اختیارات در گیرنده داراي چه حد تصمیم

ري براي گی تصمیمي  عرصهاز چه میزان نفوذ در  گیرنده موقعیت و مقام شخصی، فرد تصمیم
گیرنده، چگونه با افـراد دخیـل    برخوردار بوده است؟ فرد تصمیم هاي مأخوذ پیشبرد تصمیم

براي پیشبرد مقاصد خود، مشـی   ـ و فرودستاناعم از فرادستان   ـ  گیري تصمیمي  عرصهدر 
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هـا، از   یوهگیـري از کـدام شـ    گیرنده چگونه و بـا بهـره   کرده است؟ فرد تصمیم و سلوك می
ـ  نحـو ماهرانـه در فهـم و پیشـبرد کردارهـاي درونـیِ       به هاي پیشینی خود تجربه  ي همنظوم
دیگـر کـه در    رسـشِ بایست به پـنج پ  سو، می دیگر است؟ از کرده استفاده می گیري تصمیم

 ها و راهبردگـذارانِ  استراتژیست: پاسخ درخور داد ،شوند سطح تحلیل ساختاري مطرح می
گیـري در درون   قواعـد تصـمیم   نِاند؟ واضـعا  ي چه کس یا کسانی بودهگیر تصمیمي  عرصه
ن گیـرا  ریزان و تصـمیم  اوامر برنامه اند؟ مجریانِ ریزانه چه کس یا کسانی بوده برنامه ساختارِ

ي  عرصه قوانین و مصوبات در اثرِ ي هافزایند/ذاران کاهندهاند؟ نفوذگ چه کس یا کسانی بوده
کـه  ـ گیـري    تصـمیم ي  عرصهخارج از  اند؟ نخبگانِ برنامه و تصمیم چه کس یا کسانی بوده

اند با گفتار و نوشتار و کردار خود  توانسته توان آنان را صاحبانِ نوعی نیرو دانست که می می
چـه   ـها عمل کنند تصمیم ر جهت اخذ، توقف، ممانعت، یا عدم اخذ، پویایی و جلوبرندگیِد

  اند؟ کسانی بوده
ع است که براي اقام هـر   ي هفرض اساسی آن است که تاریخ چنان آکنده از شواهد متنو

 ي همـورخ را از گردآورنـد  آنچـه  . توان مواردي را برگزید ، میاي نتیجه دعوي و گرفتن هر
هاي تـاریخی، کثـرت    در پژوهش. کلّی است گیريِ سازد، نتیجه یات تاریخی متمایز میواقع

 ءزمـان و تـاریخ بایـد اجـزا     تمـایزِ  براي شناخت. ها، دردسرآفرین است داده نظمِ بالقوه بی
. ها، معنایی به آنها بخشـیده شـود  ي و با تعیین روابط میان آنبند گوناگون، جداسازي و طبقه

اي انبـوه و نـامتنظم از    ، زمان با تاریخ متفـاوت اسـت؛ زیـرا، زمـان، تـوده     سو یک پس، از
هايِ گوناگونِ آشفته، براي بازسازي معنا، نوعی نظـم و   هاست؛ ولی، تاریخ از میان داده داده

را روي  ی سـاختاردار چـارچوب دیگرسو، براي فهم تاریخ، الزم اسـت   خواهد؛ از انتظام می
   1.نظر رسد، تحمیل کنیم اي آشفته به توده ستتوان یچیزي که در غیر این صورت م

  

  هایی از اسناد تاریخی نمونه) هفت
ر  مـدلِ  هرو کاربسـت نشان دادن اینکه اسناد تاریخی چگونه از ربراي  نقـش و   ي هدومتغیـ

  . شود شمار اسناد موجود آورده می شوند، چند نمونه از میان بی سخن واداشته می ساختار، به
                                                             

ي رؤیا  ، ترجمههاي باستانی مدرن و پست مدرنتاریخ چیست و چرا؟ دورنما، )1379(بورلی ساثگیت، . 1
  . 31ـ30منجم، تهران، نگاه سبز، صص
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لطنه در  اول کاغـذ زیـادي از نایـب   . زیادي بود خواندیمکاغذ «. 1 شـهر داده بـود    السـ
بعـد کاغـذ   . خوانـدیم . مشیرخلوت آورده بود سپرده بودیم به آقا دایی که ما را خفـه کـرد  

لطنه و از   بـاز پاکـت از نایـب   . آن را هـم تمـام کـردیم   . السلطان داشت زیادي هم امین السـ
 پادشـاه  پرکـاريِ  ي دهنـده  ننشـا (  1».آنهـا را خوانـدیم  . نـد السلطان هی دوباره آورد امین

قدرت سیاسـی، نبـود بوروکراسـی، نبـود      شدنِ کارها به او، شخصیي  همهقاجاري، ارجاع 
  .)قدرت در نظام پادشاهی ي هشد و فردي  هگذار، و ساختار اقتدارگرایان مقامات سیاست

داند خاکپاي همـایون عـرض    این غالم به اعتقاد خود هرچه عرض است چنان می«. 2
بـه  . مثالً هرچه عرض و داد مردم است فدوي مداخله ندارد رجوع به دیوانخانه است. شود

شهر  ي هآنچه روزنامچ. کرّات عرض کرده و به آنها سپرده که خاکپاي همایون عرض نمایند
همـه   هاست کتابچه. نویسد حضور همایون بیاورند همان که نزد من آوردند همان ساعت می

هـا   حساب گذشته است به دفتر خبر کردم همان که سـند خـرج  . رسانند به نظر همایون می
روزنامچه و اوضاع . تمام شد و بناي نوشتن مفاصا حساب شد بیاورند حضور عرض نمایند

ام کـه هرچـه    قشون است خود شاهد مثالً به کرّات بـه محمودخـان و آجودانباشـی سـپرده    
همـایون   ي هصـح  یک فرمانی و برات نیست که بی. شود ض میشود خاکپاي همایون عر می

آورنـد   بگذرد و از والیات هر کاغذ برسد اکثري نخوانده و باقی خوانده حضور همایون می
. شود رسد اگر پسند فرمودند فرستاده می شود حضور همایون می و هر چه جواب نوشته می

رسـد؟   نظـر نمـی   ل کاغذ یا جواب بـه یکی است اص رسد کدام ها می کاغذهایی که از ایلچی
مقامـات   ي  همـه وا ي دهنـده  نشـان ( 2».کارهاي والیتی و دولتی همین است که عرض شـد 

  .)سیاسی و اداري از استبداد شاهی ي هرتب عالی
تنهـایی چـه    واضح است یک نفر آدم اگر افالطون و اسـکندر و نـاپلئون باشـد بـه    «. 3
خانـه دارم و   ام و چنـدین وزارت  ن مجالس قرار دادهمن با وجودي که چندی. تواند بکند می
ام هنوز ثلث و ربع خیـاالتی کـه در    آوري عقال و وزراء کرده این زمان جمع ي هقدر انداز به

                                                             
کوشـش   ، بـه شـاه در سـفر سـوم فرنگسـتان     روزنامـه خـاطرات ناصـرالدین   ، )1373(شـاه،   ناصرالدین. 1

  . 335محمداسماعیل رضوانی و فاطمه قاضیها، کتاب سوم، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، ص 
  . 337، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، صخان امیرکبیر زندگی میرزا تقی، )1360(ی، حسین مکّ. 2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            23 / 32

https://chistorys.ir/article-1-331-fa.html


  7شماره  ،مطالعات تاریخ فرهنگی   84

اول کاري که بر شما الزم است فکر نوکر . نظم کارها دارم به عمل نیامده و اجرا نشده است
کن ها حاال مثل سـیمرغ   د این نوع نوکرها و آدماما بسیار افسوس دارم که وجو. است و کار

کـردم   من اوقاتی که در سن شما بودم خیال مـی . و کیمیا شده است و مشکل به دست بیاید
توانم بکنم و نظم بدهم و از پیش ببـرم و محتـاج بـه وجـود      که به تنهایی همه کارها را می

کند با  کارها را نوکر خوب می فهمم که همه خبط بوده است و اما حاال می. نوکر قابل نیستم
دسـتگاه   بـودنِ  همراه تهـی  بوروکراتیک به نظمیِ بی ي دهنده نشان( 1».تقویت آقا و صاحبکار

 مقامـات تأثیرگـذار در سیسـتمِ    نشـدن تولیدصالحیت که منجـر بـه    افراد صاحبدیوانی از 
  .)شود کشور می ي هادار

شـنوم   باز می. ه بودم مرتکب نشوندچند سال قبل دو رسم قبیحی بود که قدغن کرد«. 4
آورد جلو براي قربانی، شاطر گاو او را  اوالً در هر گاوي که رعیت می. شوند که مرتکب می

بخصوصـه از شاطرباشـی التـزام    . بـرد  آورند فرّاش مـی  برد هرچه هم گوسفند می گرفته می
و شاطر در مزرعه و آق دیروز و امروز هرقدر گا. گرفته بودم که از رعیت گاو او را نگیرند

بابا و بین راه گرفته باشد االن از شاطرباشی گرفته بده چند نفر غالم ببـرد بـه صـاحبانش    
و التزام از شاطرباشی االن بگیـر بعـد از ایـن یکـی گـاو بگیرنـد،       . داده قبض بیاورد، البتّه

سیاسـی   قدرت اداري و ي هشد شخصیساختارِ بسیار  ي ارکنندهنمود( 2».هزارچوب بخورند
ها هم پادشاه دخالت نماید؛ وانگهی، فساد اجتماعی  ترین زمینه است که الزم است در جزیی

  .)نمایاند را نیز می
توان نوشت از  این اوضاعی که براي رفتن فرنگ ما فراهم آمده بود در حقیقت نمی«. 5

عـرض   کردي یک جـور  کس را نگاه می هر. بس از بیرون و اندرون کار سر ما ریخته بود
گفت یکی  کرد یکی چرند می داد یکی عرض می رفتیم یکی عریضه می گوشه می هر. داشت

روزي سـه هـزار کاغـذ و بـرات و فرمـان صـحه       . شـد  خواست، دیگر آدم ذلّه می انعام می
ـ . صبح برخاستیم رخت پوشیده رفتم بیرون دیدم محشـر کبـري اسـت   . گذاشتیم می  ي هعمل

                                                             
، ج دوم، تهران، دهخـدا،  سواد و بیاض: ، در»شاه ْخطّ مهم از ناصرالدین سه دست«، )1349(ایرج افشار، . 1

  . 363ـ362صص 
  . 140ـ136، صص25، ج )1365( زمین فرهنگ ایران. 2
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وزیر خارجه را خواسته بودیم از شهر آمده بـود  . ی بودندخواست کس را که می خلوت و هر
. السلطنه از شهر آمد با یک خروار کاغذ او رفت نایب. با او خیلی کار داشتم فرمایشات شد

هـاي او را هـم نشسـتیم دادیـم بعـد       جـواب . السلطنه آمد با یک خروار کاغذ او رفت امین
ها هم یک خروار کاغذ داشتند خواندیم و جواب الملک از شهر آمدند آن السلطان و امین امین
شـاه و   کـارگیِ  و همـه ساختاري در تـاریخ قاجـاري    انفکاك نبود ي دهنده نشان( 1».دادیم
  .)منصبان دیگر صاحب کارگیِ هیچ

سعید حاضر نمود از نظر  خان را امروز میرزا خان و سام قلی جواب کاغذهاي عباس«. 6
. راسـان در جـوف عریضـه حضـور همـایون فرسـتادم      نوشتجات خ. گذرد اقدس اعلی می
. خان که به نظر همایون برسد خان سرهنگ را فرستادم با کاغذهاي شفیع علی کاغذهاي شیخ

دیگر مسوده حدود تمام بود فرستادم که . اي نوشتجات از خراسان رسیده بود، فرستادم پاره
این مرد یعنی به اصالح . ببرند مالحظه فرموده زودتر مرحمت نمایند که بدهد نوشته تا شام

او و او دسـت از آنهـا نخواهـد     جا دست از قم هستند آنی مفسدین این الممالک تا در صدر
چه حاال سه کاغذ از قم رسیده بود، فرستادم به نظر مبارك برسـد ببیـنم حکـم     چنان. کشید

و بدون حکـم و   اند همه منتظر پادشاه( 2»عالم روحنا فداه در حقّ او چیست؟ ي همحکم قبل
رود؛ نمـودي از سـاختار پاتریمونیـالِ     فرمان او حتّی در امور ریز و جزیی، کاري پیش نمی

  .)افراطی
صـدد انجـام فرمایشـات    وب مانده وارد نظامیه شدم و فـوراً در ساعت به غر چهار«. 7

ملوکانـه از قـرار منـی     ي ههمایونی برآمدم، قرار نرخ نان سنگک را بر حسـب میـل و اراد  
طـوري کـه فرمـایش خسـروانه بـود       خـان را بـه   محسن شاهی قرار دادم، تلغراف حاجی هد

سعدالدوله و سایر رؤساي قشـونی را اخبـار    حاجی خانه و فرستادم، ناصرالملک و امیرتوپ
شب در نظامیه حاضر شوند تا قرار اردوهاي تهران و خراسان و عدد افـواج   ام که فردا کرده

الدولـه در بـاب تعیـین     تلغرافی از مؤید. عرض خاکپاي مبارك برسانمآنها را معین کرده به 

                                                             
  .35و  33، کتاب یک، صفحات ناصرالدین شاه در سفر سوم به فرنگستان ي خاطرات روزنامه.1
، هاي امیرکبیر به انضمام رساله نـوادراالمیر  نامه، )1371(، )کوشش، تصحیح و تدوین به(داود  سیدعلی آل. 2

  . 129و  113ـ112و  73ـ72تهران، نشرتاریخ ایران، صفحات 
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 ي حاکم زهاب و غیره رسیده بود تقدیم حضور مبارك نمودم و جوابی مطابق اوامر شـفاهیه 
 شـود  قـدرت، مجبـور مـی    ي هشـد  شاه در نظـام شخصـی  ( 1».شاهنشاهی روحنافداه نوشتم

  .) مستقلّ و کارآمد رانِگزا پرورد و نه سیاستبالدوله بخواهد و  حاجب
. نویسم که برّه و جوجه و یونجه و کاه نباید از رعیت بیچاره مطالبه کنید صریح می«. 8

ت     مؤاخذه می) سردار کل(خدا قسم شنیدم مطالبه شود از تو  به کنم، اگر هـر چیـزي از رعیـ
دیوانی فاسد است  توان انتظار داشت؛ دستگاه نمی از بوروکراسی( 2».گیرید با پول بخرند می

تصمیم بگیرد و خود مواظبت نماید که پس از اخـذ  شاه باید در نظام پاتریمونیال،  هم و باز
  .)قضاییه ي ههم مجریه است، هم مقنّنه، و هم قو. دهد تصمیم چه رخ می

سـردتر از   شما واقعاً ما را متـأثّر و دل  ي ههاي شبان اشرف صدراعظم عریضه جناب«. 9
قربان  شنوید همه را بله رسید و فرمایشات ما را می روزها که به حضور می. کند همه چیز می
هـا کـه بـه انـدرون      کنیم کارها درست شده، شـب  گویید و ما خیال می شود، می اطاعت می

. ایـم  دهند کـه سرتاسـر خـالف مطـالبی اسـت کـه مـا فرمـوده         آییم عریضه شما را می می
شهر تاریخی هرات محاصره شـده  . باشد کمک ما می السلطنه در نزدیکی هرات منتظر حسام

فرمـاییم   و ما به شـما امـر مـی   . کنند و ایرانیانی که در شهر سکنی دارند از داخل کمک می
مهمات الزم دارد و جنگیـدن   نویسید اردو مخارج و سرباز و سرباز و پول بفرستید شما می

خواهد  انیم اردو پول و مهمات مید مگر ما نمی. با دولت بزرگی مثل انگلستان صالح نیست
گیرد؟ این مهمات که از قدیم بـود و   پس دولت سرباز و مالیات از مردم براي چه روزي می

کجا مصرف شده است؟ روزي که پدر تاجدار ما مرحوم و مـا   در زمان امیر تدارك شده در
رحمت کند ما مملکت نبود شخص امیر که خدایش  دیناري در تبریز نداشتیم و مرکزیت در

                                                             
، تهران، سازمان اسناد ملّـی ایـران، صـفحات    ها ومت سایهحک، )1372(، )به کوشش(محمدرضا عباسی . 1

کوشش  ، بهشاه در سفر اول فرنگستان روزنامه خاطرات ناصرالدین، )1377(شاه،  ؛ ناصرالدین259و  56ـ55
ي سلطنت  ایران در دوره، )1372(اصغر شمیم،  ؛ علی13فاطمه قاضیها، تهران، سازمان اسناد ملّی ایران، ص 

  . 327و 323ن، علمی، صفحات ، تهراقاجار
ـ 1278:شـاه و امـور آذربایجـان     ناصرالدین«، )1356(منصوره اتّحادیه، . 2 : ، در»هجـري قمـري   1310ـ

، ج سـوم، تهـران،   هاي هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی مجموعه سخنرانی، )کوشش به(محمدرسول دریاگشت 
  . 459و  457ـ456دانشگاه ملّی ایران، صفحات 
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مرکزیت به پایتخت داد  را برداشت و به تهران که رسیدیم نصف کارها را در راه تمام کرده و
انـداز   خزانـه بـراي روز مبـادا پـس     داد و مبلغی هم در و مرتباً مخارج دولت را هر ماه می

 ها جنگی نداریم اما راضـی  آن اصالحات چه شد؟ پول ما کجا رفت؟ ما با انگلیسی. داشت
چـرا  . فرمایش گوش گیریم و قسمتی از مملکت را جدا سـازیم  شویم هر روز خرده هم نمی

وقتی سـفیر  . زدند تشرها را نمی و  نداشتند و این توپ در زمان صدارت امیر این توقّعات را
شد، البتّه وقتی آنها ببیننـد صـدراعظم شـاه     شد به زانو در مقابل ما خم می آنها شرفیاب می
خواهند و دیگر مردم ایران شاه و صدراعظم الزم  ترساند تا اصفهان را هم می خودش را می

ما حاضریم جـواهرات سـلطنتی را کـه    . نویسیم گوش ما را خسته نسازید اکیداً می. ندارند
براي چنین روزها ذخیره شده بفروشیم و شخص خودمان به هرات رفتـه در اردوي سـردار   

الم  و وانید بمانید و خـدمت کنیـد و الّـا   ت اگر می .السلطنه سربازي کنیم خودمان حسام 1.السـ 
) دلتنگ می امیرکبیرشاه داند که در نبود  بایـد در تمـام   اوسـت کـه    نظم و انتظام، این خـود

  .)نظام شاهی سرك بکشد و دستور صادر کند به درونِ ها زمینه
و بعـد از  شـود   شـوید کـه چـه واقـع مـی      روز از حال شهر چرا خبردار نمـی  هر«. 10

شود و چه  خانه و مردم و اوضاع والیات چه خبر می فرمایند؟ از در استحضار چه حکم می
انتظـام   بـی ( 2»فرمایند؟ قورخانه و توپی که بایست به استرآباد برود، رفت یا نـه؟  حکم می

نشستن فـرد بـه جـاي     م و نسق در برقراري امنیت جامعه ودستگاه دیوانی و نبود نظ بودنِ
  .)نظام

مستدعی . کاغذهایی هم تازه از خراسان رسیده بود فرستادم به نظر مبارك برسد«. 11
است که اگر حالت وجود همایون مقتضی شود در میان کالسـکه مالحظـه فرمـوده مسـترد     

امور به دست امیرکبیـر و   بخشیِ نمودي است از انتظام( 3».دارند که زود به میرزاسعید برسد
  .)او در سراسر قاجار ي هسلوك تکرارنشد ي هشیو

                                                             
، 1373، زمسـتان  16، شماره پیاپی4، دفتر4، سالگنجینه اسناد، »غروب امیر«، )1373(رسلوند، حسن م. 1

  . 62ص 
  . 105، ص ي نوادراالمیر هاي امیرکبیر به انضمام رساله نامه. 2
  . 89، ص همان. 3
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قدر ده دقیقه بیرون تشریف آورند، اگر  اگر در اندرون کاري ندارند استدعا دارم به «.12
ر( 1».شااهللا احضار خواهد فرمود قرق هم باشد ان امیرکبیر کاريِنمودار پ(.  

دیگر  ي هخواهید از این دروازه شهر بروید و از درواز ترکیب غریبی شنیدم که می«. 13
نمودي است از سلوك امیرکبیر بـا پادشـاه و   ( 2».راستش حرکت درستی نیست. یرون آییدب

  .)تربیت شاه جوان براي زمامداري
خـدا زحمـت سـگ      اما امروز تا دو ساعت به غروب مانده در حساب طهران به«. 14

کشیدم، به نمک سرکار همایون که اگر حال و خیال داشته باشم از بس که خسـته و کسـل   
شـدت درد   سرم بـه . شود هستم، این غالم را احضار فرموده بودند به دو جهت شرفیاب نمی

عالم روحنـا   ي هکند شب را تا نزدیک صبح نخوابیده و حاال در خانه مشغول نوکري قبل می
ت شـاه جـوان     آورِ نمودي است از سلوك اعجاب( 3».فداه هستم امیرکبیر با پادشاه و تربیـ

  .)براي زمامداري
دعلی    ي هدیشب بند. قربان خاکپاي همایون شوم«. 15 خـان   کمتـرین هـم از میرزامحمـ

روس امروز شرفیاب حضور همایون خواهند شد ي هشنیدم که جناب وزیرمختار دولت بهی .
اما استدعا دارد اگر دیـدن اسـت امیـدوار    . اما نفهمیدم که مطلب دارد یا دیدن محض است

ایند که اگر بعد از انتها مطلبی در جواب و سؤال الزم شـود و  است چنان مکالمه نمایند فرم
و اگر مطلب عرض نماید امیدوار است کـه  . فدوي بگوید که حکم همایون است باور نماید

عین آرامی و مالیمت بفرماینـد کـه بسـیار مستحسـن      هاي حساب درست در چنان جواب
 یت شـاه جـوان بـراي زمامـداري،    و تربنمودي است از سلوك امیرکبیر با پادشاه ( 4».شود
  .)گیري از مهارت فردي در راه کارسازتر نمودن اختیارات فردي همراه بهره به

ا    کارگزار خارجه، حقیقت این است من شما را با کفایت و درایت می«. 16 دانسـتم، امـ
با  تلگرافی در باب سربازها دیروز به شما کردم جوابش آن بود که شما نوشته بودید که من

رسـمی را داریـد؟ مـن منظـورم      شما کدام لباس نیمـه . رسمی رفتم آنها را آوردم لباس نیمه
الع صحیح است که جهت حرکت این سربازها چه بوده، از کی شکایت داشتند، به آن جا  اطّ

                                                             
  . 79ـ78، صص همان. 1
  . 69، ص همان. 2
  . 171و  121، 87، صفحات همان. 3
  . 156ـ155، صص همان. 4
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تلگـراف مـرا   . دهیـد  طور جواب مـی  شما آن. اند محرّك خارجی داشته. اند چه شده که رفته
نمـودي اسـت از پیونـد ناکارآمـد میـان مقامـات       ( 1».راف جواب بـده درست بخوان باالط

  .)قاجاري ي هگیر و مقامات مجري در نظام آشفت تصمیم
اي از نوکري و رضاي شما  علی که تا جان دارم ذره خدا به والي مرتضی خدا به به«. 17

هـا   این حرف. آیمدانم کی بد کرده تا به مقام سؤال یا اذیت بر خدا من نمی به. دست برندارم
نمایند که شما را به سر غیرت بیاورند تا کار خراب شـود و الّـا مـن     را براي آن عرض می

روم که خدانکرده خـدانکرده بـراي شـما در دنیـا خفّـت       شااهللا در نوکري طوري راه نمی ان
ـ  نمودي است از سلوك مقامات تصمیم( 2».حاصل شود واهمـه از   ي هگیر و مقنّن در هنگام

شخصـی   ي هدیگرْ مقامات اداري در نزد پادشـاه در یـک نظـام متّکـی بـر اراد      چینیِ سخن
  .)پادشاه
خیلـی   خورسـندي شـد، خیلـی    ي هاندم، بسیاربسیار مایوخان را خ تلگراف ملکم«. 18

خوبی اختراع   تفنگ خیلی. خان را خواسته بودم آمد میرزاملکم. تمجید از کاردانی او بکنید
ولـی  . زد خیلی هم حرف می. اند پیشکش آورده بود ه تازه درست کردهجدید ینگ دنیا را ک

نه او فهمید چه عرض کرد و نـه  . کرد فهمیدم که چه عرض می من از شدت دردسر هیچ نمی
شـده در نظـام    نصـرِ گـم  هـاي پیـدایشِ ع   نمودي از نخستین نشانه( 3».من فهمیدم چه گفتم

  .)بین آینده دارِ مهیعنی، مقامِ سیاستگزارِ برنا سیاسی ایران،
از دول فرنگسـتان صـد معلّـم و محاسـب و     . کرور پول بگیرید از فرنگستان صد«. 19
منصب را  این صد نفر معلّم و صاحب. منصب و اکونومیست و ادمینیستراتور بخواهید صاحب

دولـت را   ي هکـلّ شـقوق ادار   ها و خانه در تحت ده نفر وزیر ایرانی مأمور نمایید که وزارت
از ممالک فرنگستان بیست کمپانی بزرگ به ایران دعـوت  . افق علوم این عهد نظم بدهندمو

کرور دیگر به ایران بیاورند و مشغول شـوند بـه آن    نمایید و به آنها امتیازات بدهید که صد
هـا و بـه    به راهنمـایی ایـن اکونومیسـت   . احداثات معظم که در زبان فارسی اسم هم ندارند

                                                             
  . 388ـ387، صصها حکومت سایه. 1
  . 180ـ179، صص ...هاي امیرکبیر نامه. 2
گزیده اسناد سیاسی ایـران و عثمـانی دوره   ، )1369(، )گردآورنده(واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه . 3

  . 471المللی، ص  ، ج دوم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینقاجاریه
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در هر یـک از ممالـک   . هاي ایران را از چندین جا شروع کنید آهن ها راه توسط این کمپانی
هـا و   معـادن و آب . هاي زراعت بسازید هاي ملکی و بانک هاي تجاري و بانک ایران بانک

 1.کـار بیندازیـد   هاي ایران را موافق همان اصول که در جمیع دول معمـول اسـت بـه    جنگل
یعنـی،   شده در نظـام سیاسـی ایـران،    نصرِ گمیشِ عهاي پیدا نمودي است از نخستین نشانه(

  .)بین آینده دارِ مقامِ سیاستگزارِ برنامه
این تلغـراف  . پرست باشد ممکن نیست ناصرالملک شریک اعتقاد این قوم گوساله«. 20
میرشکار آمـد  . ها را هم با خود برده است الدوله است که خودش رفته و جمع سرکرده انیس

گوید اگر شاه صدراعظم را در آستین خود بخواهد حفظ نمایـد   دوله میسعدال و گفت حاجی
داند که مـن عجالتـاً از حالـت خـود      خدا می. آورم هاي او را درمی هایم چشم من با انگشت

اگـر  . نمـایم  کـنم و رفـع خسـتگی مـی     ام و در خارج تماشا مـی  آسوده نشسته. تشکر دارم
الع دارید که م هیچ ي  درباره. ن خیال مراجعت از فرنگستان نداشتمکس نداند شما خوب اطّ

لیکن خیر نبینند که ملّت را در انظـار اروپـا ضـایع و    . من خوب کردند و مرا آسوده کردند
مـن  . رسوا و خارج از استعداد مدنیت قلم دادند و ثمر سفر به این خوبی را به هـدر دادنـد  

گیر و مقنّن و مجـري   ك مقامات تصمیمسلو ي دهنده نشان( 2».آنها را قلباً عفو نمودمي  همه
دیگرْ مقامات اداري در نزد پادشاه در  چینیِ آشفتگی و واهمه از سخن ي هو متنفّذ در هنگام

  .)پادشاه شخصیِ ي هیک نظام متّکی بر اراد
  

  گیري نتیجه
کسـانی و در محیطـی    را هـا  تصـمیم . سیاسی اسـت /زندگیِ تاریخی تصمیم، جریان اصلیِ

توجه  ر ساختار، به شکل و ماهیت تصمیمنقش، و گاهی از منظ ي هاهی از زاویگ. گیرند می
پدیدار شده اسـت،   وحوش همان واقعه دهایی که در حولواقعه یک چیز است، سن. دشو می

د اسـت؛  اسناد رخـدا  واداشتنِ سخن  پژوهشگرِ تاریخ، براي فهم واقعه، نیازمند به. چیز دیگر
کند توانسته باشد نشان  نگارنده گمان می. پیشینی است يا هوار حنقشه و طراین کار نیازمند 

سخن واداشت و  توان اسناد صامت را به ساختار، می /نقش ي هدهد با کاربست مدل دومتغیر
  .تاریخ را بهتر درك کرد

                                                             
  . 100، تهران، نشرنی، صالدوله خان ناظم ندگی و اندیشۀ میرزاملکمز، )1376(اهللا اصیل،  حجت. 1
  .91، صها حکومت سایه. 2
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   و مآخذ منابع
، نوادراالمیر ي همام رسالهاي امیرکبیر به انض نامه، )1371(، )کوشش، تصحیح وتدوین به(داود، سیدعلی  آلـ 

  . تهران، نشرتاریخ ایران
ج ، مقاالت همایش اسناد و تـاریخ معاصـر   ي همجموع: در، »سند و تحلیل«، )1381(زاده، حسن،  ابراهیمـ 

  . 33ـ25 صصی اسناد تاریخی وزارت اطّالعات، مرکز بررس تهران،سوم، 
ـ 1278 :آذربایجـان شـاه و امـور    ینناصـرالد «، )1356(اتّحادیه، منصوره، ـ  : ، در»هجـري قمـري   1310ـ

، ج سـوم،  تحقیقـات ایرانـی   ي ههاي هفتمین کنگر سخنرانی ي همجموع، )به کوشش(محمدرسول دریاگشت 
  . 464ـ451تهران، دانشگاه ملی ایران، صص

احمد پوراحمد و علی  ي هترجم هاي تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، روش ،)1384(استربرگ، کریستین، ـ 
 . ماعی، یزد، دانشگاه یزدش
  . نی نشر  محمدي، تهران، احمد گل ي ه، ترجمتاریخ ي هدرآمدي بر فلسف، )1382(استنفورد، مایکل، ـ 
  . ، تهران، نشر نیالدوله خان ناظم میرزاملکم ي هزندگی و اندیش، )1376(اهللا،  اصیل، حجتـ 
، ج دوم، تهـران، دهخـدا،   سواد و بیـاض : ، در»شاه ینسه دستخطّ مهم از ناصرالد«، )1349(افشار، ایرج، ـ 

  . 368ـ361 صص
مقاالت همایش اسـناد و    مجموعه :در، »نگاري معاصر اهمیت اسناد در تاریخ«، )1381(اکبر،  اکبري، علیـ 

  . 226ـ223، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّالعات، صص تهرانج اول، ، تاریخ معاصر
حسن پاشاشـریفی و نـرگس    ي ه، ترجمهاي تحقیق در علوم تربیتی و رفتاري روش )1381(بست، جان، ـ 

  . طالقانی، تهران، رشد
 .حسن چاوشیان، تهران، نشرنی ي هترجم  ، هاي اجتماعی طرّاحی پژوهش، )1387(بلیکی، نورمن، ـ 
 .ان، نشر نیهوشنگ نایبی، تهر ي ه، ترجمانجام تحقیقات اجتماعی ي هنحو، )1386(ترز،   بیکر، ـ 
  . ، شیراز، نوید شیرازنگاري تاریخ و تاریخ، )1376(تاجبخش، احمد، ـ 
  . خوارزمی حسن کامشاد، تهران، ي ه، ترجممورخ و تاریخ، )1370(آرنولد،  بی،  توینـ 
  .، شیراز، نوید شیرازروش تحقیق با تأکید بر تاریخ، )1385(ثواقب، جهانبخش، ـ 
 .، تهران، سازمان سمتاي بر روش تحقیق در علوم انسانی مقدمه ،)1384(نیا، محمدرضا،  حافظـ 
 .، تهران، ساواالنهاي تحقیق در علوم رفتاري روش، )1387(زاده، رمضان،  حسنـ 
ـ ، »روش کار با اسناد خطّی«، )1372(اکبر،  خانمحمدي، علیـ  ، دفتـر اول، بهـار   3، سـال  اسـناد  ي هگنجین

  . 97ـ86، صص 1372
، تهران، دفتر مطالعات گیري در سیاست خارجی تجزیه و تحلیل تصمیم، )1375(، محمدحسین، خوشوقتـ 

  . هالمللی وزارت امور خارج سیاسی و بین
 .تهران، ویرایشویراست چهارم، ، تربیتی  شناسی و علوم روش تحقیق در روان، )1385(دالور، علی، ـ 
  .خسرو اسدي، تهران، امیر کبیر ي ه، ترجمهاي علوم اجتماعی روش، )1375(دوورژه، موریس، ـ 
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سـال اول،   مطالعـات تـاریخی،  ، »نکـات اساسـی در تحقیقـات تـاریخی    «، )1367(دیانی، محمدحسین، ـ 
  . 168ـ159، صص 1368، تابستان 2پیاپی  ي ه، شمار2 ي هشمار

ـ 5هـاي  ، شماره3، سال هاي تاریخی پژوهش، »معرفت تاریخی«، )1379(السادات، سیدحسین،  رئیسـ  ، 8ـ
  . 208ـ199، صص 1379زمستان  بهار و

  . امیرکبیر  ، تهران،تاریخ در ترازو، )1370(کوب، عبدالحسین،  زرینـ 
رؤیـا   ي ه، ترجممدرن تاریخ چیست و چرا؟ دورنماهاي باستانی، مدرن و پست، )1379(ساثگیت، بورلی، ـ 

  .منجم، تهران، نگاه سبز
تهـران،   ،)اصـول و مبـانی  ( ج اول هـاي تحقیـق در علـوم اجتمـاعی،     روش، )1385(ساروخانی، بـاقر،  ـ 

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
، تهران، پژوهشـگاه  )ها و فنون بینش(ج دوم  هاي تحقیق در علوم اجتماعی، روش ،)1386( . .ــــــــــ

 .سانی و مطالعات فرهنگیعلوم ان
 . ، تهران، قومسالملل شناسی در علم سیاست و روابط بین روش، )1384(رضا، سنجابی، علیـ 
تهران، دفتر مطالعـات   گیري در سیاست خارجی، هاي تصمیم مبانی و مدل، )1376(زاده، سیدحسین،  سیفـ 

  . المللی وزارت امور خارجه سیاسی و بین
  . ، تهران، علمیسلطنت قاجار ي هایران دردور، )1372(اصغر،  شمیم، علیـ 
 :، در»هاي سیاسی و تـاریخی  ر پژوهشکاربرد اسناد و مدارك د ي هشیو«، )1369(االسالمی، جواد،  شیخـ 

  . ، تهران، کیهانافزایش نفوذ روس و انگلیس در ایران عصر قاجاراالسالمی، جواد،  شیخ
  . ، تهران، سازمان اسناد ملّی ایرانها حکومت سایه، )1372(، )کوشش به( عباسی، محمدرضاـ 
: ، در»بنـدي و جـرح و تعـدیل در اسـناد تـاریخی      اهمیت و چگـونگی طبقـه  «، )1381(عقیلی، نوراهللا، ـ 

، مرکـز بررسـی اسـناد تـاریخی وزارت     تهـران ج اول، ، مقاالت همایش اسناد و تاریخ معاصـر  ي همجموع
  . 109ـ101اطّالعات، صص 

 . ، تهران، پیام پویار علوم انسانیهاي تحقیق د روش، )1387(صفرزاده، حسین،  اکبر و فرهنگی، علیـ 
  . ، تهران، سازمان سمتاي بر شناخت اسناد آرشیوي مقدمه، )1377(رضا،  فدایی عراقی، غالمـ 
 . 140ـ136، صص25، ج )1365( ،زمین فرهنگ ایران ـ

 . هادي جلیلی، تهران، نشر نی ي ه، ترجمدرآمدي بر تحقیق کیفی، )1387(فلیک، اووه، ـ 
  .، تهران، انجمن آثار ملّیي بر شناخت اسناد تاریخیا مقدمه، )1350(گیر،  می، جهانمقا قائمـ 
اهللا فراهانی و حمیدرضا عریضی،  حجت ي هترجم   ،هاي پژوهش در علوم رفتاري پایه ،)1386(کازبی، پل، ـ 

 .تهران، نشر روان
مقاالت همایش اسناد  ي همجموع :در ،»نگاري تاریخی کارکرد اسناد در واقعه«، )1381(کاظمی، محسن، ـ 

  . 223ـ213صص  ،، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطّالعاتتهرانج دوم، ، و تاریخ معاصر
  . اختران اکبر مهدیان، تهران،  علی ي ه، ترجممفهوم کلّی تاریخ، )1385(کالینگوود، رابین جورج، ـ 
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