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چکیده :نوشتار حاضر بررسی کوتاهی است از اهمیت
نگاهداری و استفاده از اسناد خصوصی در تاریخنگاری
دوره قاجار .از آنجا که ساختار کلی دولت در ایران در دوره
قاجار ،سوای چند مورد محدود ،دارای یک بایگانی مرکزی
نبود ،گردآوری و بهره برداری از اسناد خصوصی بازمانده از آن
دوران می تواند برای شناخت بهتری از تاریخ ایران در آن دوران
مفید باشد.
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The Importance of Private Documents for
Qajar Historiography
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Abstract: The present article is a brief review
of the importance of preserving and using
private documents in the historygraphy of Qajar
period. Since the structure of government in
Iran during the Qajar period, except in few cases, did not have a central archive, the collection
and use of private documents surviving from
that period can be useful for a better understanding of the history of Iran at that time.
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دولـت قاجـار در ایـران در سـده نـوزده میلادی بهتدر یـج پیوندهـای گسـتردهتری از پیـش بـا تعـدادی از
تهـای معاصـر خـود ماننـد عثمانـی ،روسـیه ،بریتانیا و فرانسـه کـه همگی دارای سـاختاری پیچیده
دول 
تهـا ایـران یـک تشـکیالت متمرکـز دولتـی یـا یـک آرشـیو ملـی
بودنـد پیـدا کـرد 1،امـا در قیـاس بـا آن دول 
کاری فرضـی در دوره قاجـار ایـن وزیـر نبـود کـه
روز
ِ
و نهـاد بایگانـی مرکـزی نداشـت .بـرای مثـال در یـک ِ
بـرای رسـیدگی بـه کارهـا بـه وزارتخانـهاش میرفـت ،بلکـه وزارتخانـه بود که بـه منزل وزیر کـه همزمان دفتر
کار او نیـز بـود میآمـد .بـه ایـن ترتیـب بیشـتر امـور وزارتخانه و عمـده مکاتبات آن در محدوده و سـاحت
ً
فضای شـخصی و اقامتگاه وزیر مربوط انجام میگرفت و از آنجا که معموال مشـاغل و مناصب دیوانی
از پـدر بـه پسـر یـا دیگـر اعضـای نزدیـک همان خانواده میرسـید ،اینگونـه مکتوبات و سـوابق اجرایی در
خانوادههای اهل دیوان باقی میماند و هر گاه صاحب آن مقام و مسند به هر دلیلی از کار خود برکنار
یتـوان احتمـال داد (البتـه ایـن احتمال نیازمند پژوهش جداگانه اسـت) که ّ
اهم آن مکتوبات
میشـد ،م 
نیز از «منزل/دفتر » آن مقام به «منزل/دفتر » مقام یا متصدی جدید منتقل میشد و الی آخر .
یتـوان بـه ترتیـب دیگـری هـم اشـاره داشـت کـه در دوران کوتاه صـدارت میرزا
در اینجـا بـه عنـوان اسـتثنا م 
ُ
َ
تقیخان امیرکبیر (1852-1807م) اتخاذ شده بود تا نسخ معاهدات و مکاتبات خارجی با عنوان «سواد
مکاتبـات» در در بـار بایگانـی و نگهـداری شـوند ،امـا در ایـن مـورد نیـز میبینیـم که «دربار » به عنـوان مقر و
مرکـز حکومـت و «درگاه» بـه عنـوان اقامتـگاه شـاه و بیـت سـلطنتی در یکجـا و در یـک مجموعـه بودنـد و
یشـدند 2و حـد فاصلـی فیزیکـی و حقوقی میانشـان نبود .مشـابه این روش در بـاره برخی از
یکـی دانسـته م 
اسناد وزارت امور خارجه نیز به کار برده شد .از حدود سالهای میانی دهه 1860میالدی به ابتکار میرزا
حسـینخان سپهسـاالر (1881-1828م) مقـرر شـده بـود تـا نسـخه یـا رونوشـتی از معاهـدات و سـایر انـواع
تهـا را در قسـمتی از کاخ گلسـتان در تهـران نگهـداری کننـد 3.سپهسـاالر
قراردادهـای ایـران بـا دیگـر دول 
خـود از نزدیـک تحـوالت نظـام اداری روسـیه را هنگامی کـه در وزارت خارجه و در تفلیس خدمت میکرد
دیـده بـود .همچنیـن هنگامـی کـه در مقـام سـفیر در پایتخـت عثمانـی بـه سـر میبـرد ،برنامههـای دولـت
عثمانی را برای اصالحات یا همان دوره موسوم به «تنظیمات» را بهخوبی شاهد بود و دنبال میکرد.
 .1برای متن نخست این نوشتار به انگلیسی با تغییراتی بنگرید به:

Ali Gheissari, “Khatt va Rabt: The Significance of Private Papers for Qajar Historiography,” Gingko Library, News
Blog, originally posted on 5 August 2015.
https://www.gingko.org.uk/essays/khatt-va-rabt-significance-private-papers-qajar-historiography/

از پژوهنده گرامی دکتر محسن آشتیانی برای گفتگوی مفیدی که درباره پیشنویس این نوشتار داشتند سپاسگزارم .البته مسئولیت
همه کاستیها با نگارنده است.
 .2از پژوهنـده گرامـی دکتـر عبـاس امانـت بـرای طـرح بحـث مفیـدی کـه در اینبـاره داشـتند و آقـای اسـماعیل مهـدو یراد و همـکاران
برای ویراسـت و درج آن در نشـریه آینه پژوهش سپاسـگزارم .برای نمونهای از اینگونه تداخل نهادی و سـاختاری در اواخر قاجار یه،
یتـوان بـه شـرحی از جزئیـات هدایـای نقـدی و غیرنقـدی کـه به مظفرالدین شـاه (دوره زمامـداری  1907-1896م) عرضه شـده بود،
م 
اشاره داشت( .بنگرید به :پیشکشهای مظفرالدین شاه ،بهکوشش بهمن بیانی ،تهران :توران.)1386 ،
 .3برای گزیدهای از اسـناد وزارت خارجه در دوره قاجار بنگرید به :فهرسـت اسـناد قدیمی وزارت امور خارجه ،دوره قاجاریه (-1124
1316ق) ،ج.ا .ایران (وزارت امور خارجه) ،تهران.1371 :
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تصویر  :1گواهی مصدق مصالحه بیستویکهزار ذرع مضروبی از اراضی عباسآباد خارج دروازه جدید دولت
(تهران)
به تاریخ  10جمادیاآلخر 1332ق ( 6ماه مه 1914م) ،مجموعه خصوصی
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گواهی مصدق صلح قطعی سیهزار ذرع از اراضی عباسآباد واقع در خارج دروازه دولت (تهران)
به تاریخ  10جمادیاآلخر 1332ق ( 6ماه مه 1914م) ،مجموعه خصوصی
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تصویر  :3رسید پرداخت هزینه و تسویه حساب حمل و نقل پنج رأس مال از کرمانشاهان [به تهران] ،به تاریخ 29
ّ
الحجه  1329ه.ق 21( .دسامبر  1911م) ،بین مشهدی عبدالحسین و حاج احمد آقا تاجر اصفهانی معروف [به]
ذی
قیصریه .مجموعه خصوصی.
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تصویر ( :)4خالصه قرارداد اجاره یخچال [؟] (با ذکر برخی جزئیات) به مدت چهار سال از تاریخ ّ 1
شوال 7( 1325
نوامبر  1907م) ،بین مشهدی رضا یخچالی و حاج احمد آقا تاجر اصفهانی [قیصریه] .مجموعه خصوصی.
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بنابراین به غیر از موارد محدود ،بخش عمدهای از اسـناد دولتی و رسـمی ،همان طور که اشـاره شـد ،به
جای یک بایگانی ملی و مرکزی به صورت غیررسـمی و در منازل شـخصی دولتمردان و متصدیان امور
و در میان سایر مسودات و مراسالت آنان نگهداری میشد .از اینجا میتوان به اهمیت و ارزش اسناد
در مجموعههای خصوصی بهجامانده از دوره قاجار برای تاریخنگاری بهتر و جامعتری از آن دوره پی
بـرد .در واقـع تنهـا بـا شـروع اصالحـات اداری در اوایـل دوران پهلـوی ،یعنی از حدود سـالهای نیمه دوم
دهه  1920میالدی به بعد بود که دوایر مختلف دولتی به جای منزل یا اقامتگاه خصوصی وزیر مربوط،
دارای اقامتـگاه و بـه تعبیـر رایـج ،آدرس پسـتی مختـص بـه خودشـان شـدند4 .حتـی بعـد از اصالحـات
اداری اواخـر دهـه  1920میلادی بـه بعـد نیز بیشـتر مراسلات و مکاتبات و مکتوبـات اداری بهخصوص
گزارشـات یـا حوالجـات بـه بایگانـی وزارتخانههـای جدیـد یـا بـه آرشـیوهای دیگر کـه در سـنوات بعد دایر
شـد منتقل نشـدند ،بلکه بخش عمدهای از سـوابق امور در میان اوراق خصوصی مسـئوالن سـابق باقی
مانـد و بـا اوراق و اسـناد خـود آنـان ،مانند :نامه ،رسـید ،حوالجات ،اسـناد بنچاقـی و مالکیت ،اقرارنامه،
صلحنامه و تحریر ترکه مخلوط شد.

5

در سـالهای بعد و در نتیجه دگرگونیهای ایجادشـده در موقعیت سیاسـی و شـغلی خانوادههایی که
دارای پیشـینه مشـاغل ارشـد دیوانـی بودنـد و نیـز چرخـش اجتنابناپذیـر نسـلی و نقـلمـکان از منـازل
قدیمـی ،بخـش ز یـادی از اینگونـه اسـناد بهتدریـج پراکنـده و حتـی نابـود شـد .توجـه دقیقتـر بـه آنچـه
باقـی مانـده نمایانگـر تنـوع و اهمیـت آنهاسـت .تعـدادی از آنهـا مانند اسـناد مربـوط به اهل دربـار یا اهل
دیـوان یـا تجـار بهتدر یـج ویرایـش ،معرفـی و عرضـهشـدهاند کـه دسـتمایه پژوهنـدگان تاریـخ دوره قاجـار
و ایرانشناسـان اسـت6 .در هـر گـروه نیـز بـا طیـف متنوعـی از اسـناد ،ماننـد یادداشـتهای شـخصی و
 .4نمونـه مهـم دیگـر در ایـن زمینـه نگهـداری از اسـناد بهخصـوص اسـناد مالـی و مالیاتـی دولتـی توسـط میـرزا یوسـفخان آشـتیانی
(مسـتوفیالممالک) (1886-1812م) اسـت کـه در دوره زمامـداری ناصرالدینشـاه (حکومـت 1896-1848م) مسـئولیت
خزانهداری را عهدهدار بود.
 .5هر چند در سال 1930( 1309م) مرکزی برای جمعآوری و نگهداری از اسناد دولتی تشکیل شد ،اما قانون تشکیالت بایگانی ملی
(یعنی همان قانون تأسیس «سازمان اسناد ملی») در سال 1970( 1349م) به تصویب مجلس رسید .بنگرید به:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96457

 .6بـرای نمونـه بنگر یـد بـه :خاطـرات و اسـناد حسـینقلیخان نظامالسـلطنه مافـی؛ بهکوشـش معصومـه نظاممافـی ،منصـوره اتحادیـه
(نظاممافـی) ،سـیروس سـعدوندیان ،حمیـد رامپیشـه( ،بـاب اول ،خاطـرات)( ،بـاب دوم و سـوم ،اسـناد)؛ تهـران :نشـر تار یـخ ایـران،
1361؛ سـیاق معیشـت در عصـر قاجـار ،سـیاق اول :حکمرانـی و ملکـداری( ،مجموعـه اسـناد عبدالحسـین میـرزا فرمانفرمـا)؛ جلد
دوم (اسـناد سـال  1328هجـری قمـری) ،بخـش اول :محـرم – جمـادیاالول؛ بهکوشـش منصـوره اتحادیـه (نظاممافـی) ،سـیروس
سـعدوندیان؛ تهـران :نشـر تار یـخ ایـران1363 ،؛ منصـوره اتحادیـه (نظاممافـی) و اعظـم غفـوری؛ حکومـت کرمانشـاهان :منتخبـی از
اسـناد عبدالحسـین میـرزا فرمانفرمـا (1321-1320ق)؛ ج  ،1تهـران :نشـر تار یـخ ایـران1397 ،؛ میـرزا حسـنخان؛ مراسلات طهـران:
نام ههـای مباشـر میـرزا حسـینخان مبصرالسـلطنه :از تهـران بـه کاشـان؛  1304تـا 1309ق؛ بهکوشـش منصـوره اتحادیـه (نظاممافـی)،
سیدسـعید میرمحمدصـادق؛ ویراسـتار مصطفـی زمانینیـا؛ تهران :کتاب سـیامک و نشـر تاریـخ ایران( ،1384 ،بیشـتر نامهها درباره
معاملات املا ک در تهـران در اواخـر دوره ناصـری اسـت)؛ منصـوره اتحادیـه (نظاممافـی) و سـعید روحی؛ در محضر شـیخ فضلاهلل
نـوری :اسـناد حقوقـی عهـد ناصـری؛ پیشـگفتار از سـیدعلی آلداود؛  2جلـد ،تهران :نشـر تار یخ ایران1385 ،؛ بهمـن بیانی و منصوره
اتحادیـه؛ کتابچـه قبالجـات خزانـه مبارکـه :املا ک حـاج میـرزا آغاسـی ،خالصجـات و موقوفـات دیـوان اعلـی؛ تهـران :نشـر تار یـخ
ایـران1387 ،؛ حسـینقلی میـرزا سـالور ؛ دفتـر ثبـت احکامـات حضـرت واال شـاهزاده عمادالسـلطنه در حکومـت شـقاقی و بلـوکات
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ُ
تصویـر  :5رسـید دریافـت و تسـویه خمـس معاملـه بیسـتویکهزار ذرع زمیـن بیـاض از اراضـی عباسآبـاد خـارج دروازه جدیـد دولـت
طهران ،به تاریخ  8جمادیاآلولی 1332ق 4( .آوریل 1914م)
توضیـح :از آنجـا کـه یـک طـرف ایـن تقریـر «خواجـه میسـاک یرنهسـیان [؟] مسـیحی» از ارامنه بوده اسـت ،لـذا در تاریـخ  25آوریل []1914
خالصـهای از ایـن پرداخـت (بـه مبلـغ  50تومـان برابـر با  500قران به آقای صدرالعلما) در باالی سـند به زبان ارمنی و به صورت یادداشـت
آمـده اسـت .از پژوهنـدگان گرامـی دکتـر حـوری بربریـان و دکتـر هاسـمیک کاراکوسـیان بـرای توضیـح دربـاره مفـاد بـاالی ایـن یادداشـت
سپاسگزاری میشود .مجموعه خصوصی.
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تصویر  :6رسید پرداخت ّرد مظالم مرحوم حاج میرزا محمد کتابفروش (طهرانی) طبق وصیت ،توسط صهر ایشان حاج
میرزا علی [قیصریه]
به تاریخ  24جمادیالثانی 1339ق ( 5مارس 1921م)
ارجـاع ایـن سـند بـه حـاج میـرزا محمـد طهرانـی نویسـنده و گردآورنـده کتـاب فواکـه البسـاتین اسـت کـه در بـاال (پانوشـت
شماره  )8به آن اشاره شد .مجموعه خصوصی.
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تصویر :7اشاره ناصرالدینشاه به «خط و ربط»
هوالناصر
منم کــــــــه پور خداونــــــــد تخت و تــــــــاج و نگینم

خدیــــــــو ملــــــــک جهانــــــــم بنــــــــام ناصــــــــر دینم

بفضــــــــل و علم و ادب شــــــــهره ممالــــــــک ایران

بخــــــــط و ربط مــــــــن ابتــــــــر و بیهمــــــــال و قرینم

ناصرالدین شاه قاجار (*)

https://newsoholic.com/naseraldin-shah-the-artist-al/8/

هلاــــــــــــــــــقم
طبر و طخ

62

آینۀپژوهش 191
سال سیودوم ،شمـــارۀپنجـــــم ،آذر و دیمــــــــــاه1400

روزانـه ،سـفرنامه (چـه واقعـی و چـه تخیلـی) ،خاطـرات تجـاری و خانوادگـی و ّ
مسـودات گوناگـون ماننـد
پرداخـت فطر یـه ،نیابـت در انجـام فرایـض ،وصیـتّ ،رد مظالـم و غیـره روبـرو هسـتیم کـه هـر یـک بـه نوبـه
خـود بیانگـر وجوهـی از تار یـخ اجتماعـی آن دوران هسـتند7 .در مـواردی نیـز متونـی را بـا جنبـه معنـوی
یـا مجموعههایـی شـامل گزینشهـای ادبـی ،تاریخـی و ذوقـی کـه بـه سـبک کشـکول و سـفینه هسـتند،
میبینیم که در مجموع مفاد پژوهشـی مهمی برای تاریخنگاری ایران در دوران قاجار عرضه میکنند.

8

در چنـد دهـه گذشـته بخـش متنوعـی از اینگونـه اسـناد ویرایـش و چاپ شـده یا به صـورت دیجیتال در
اختیار پژوهشگران قرار گرفتهاند ،اما باید اسناد بیشتری شناسایی و عرضه شوند.

9

در این میان توجه به اسناد حقوقی و معامالت به طور کلی از اهمیت خاصی برخوردار است .میدانیم
کـه دادگسـتری نو یـن در ایـران کـه در اواخـر دهـه  1920میلادی تأسـیس شـد ،سـازوکار مشـخصی را ابـداع
نکـرد تـا سـوابق اسـنادی را کـه از دوره قبـل مانـده و پراکنـده بودنـد ،جمـعآوری و بـه نهـاد جدیـد منتقـل
ثلاث؛ بهکوشـش بهمـن بیانـی و سـعاد پیـرا؛ تهـران :نشـر تار یـخ ایـران1389 ،؛ سـعاد پیـرا؛ گامی به سـوی دادخواهـی :خالصه عرایض
والیـات ایـران بـه مجلـس تحقیـق مظالـم (سـالهای ۱۳۰۳-۱۳۰۱ق)؛ تهـران :نشـر تار یخ ایران۱۳۹۷ ،؛ سـعاد پیرا و علیرضـا نیکنژاد؛
مکاتبات و نامههای میرزا علیاصغرخان اتابک امینالسلطان با مظفرالدینشاه؛ تهران :نشر تاریخ ایران .۱۳۹۸ ،همچنین بنگرید
بـه :تعـدادی از یادداشـتهای روزانـه ارزشـمند و مفیـد در اواسـط دوره قاجـار  ،ماننـد :محمدحسـنخان اعتمادالسـلطنه؛ روزنامـه
خاطرات اعتمادالسلطنه؛ بهکوشش ایرج افشار ؛ چاپ ششم ،تهران :امیرکبیر  1385 ،و قهرمان میرزا سالور (عینالسلطنه)؛ روزنامه
خاطرات عینالسلطنه؛ بهکوشش مسعود سالور و ایرج افشار ؛ ده جلد ،تهران :اساطیر .1374 ،
 .7بـرای مشـاهده طیـف وسـیعتری از اینگونـه منابـع شـامل خاطـرات و گـزارش دادوسـتدهای تجـاری بنگریـد بـه :حـاج محمدتقـی
جورابچـی؛ حرفـی از هـزاران کـه انـدر عبـارت آمـد :وقایـع تبریز و رشـت (1330-1324ق) ،متـن کامل با اضافات؛ بهکوشـش و مقدمه
علی قیصری؛ تهران :نشر تاریخ ایران 1387 ،و نیز :

Ali Gheissari, “Merchants without Borders: Trade, Travel, and a Revolution in late Qajar Iran,” in Roxane Farmanfar;maian (ed.), War and Peace in Qajar Persia: Implications Past and Present, London: Routledge, 2008, pp. 183-212

بـرای ترجمـه فارسـی نوشـتار فـوق بنگر یـد بـه :علـی قیصـری« ،تاجـران بـدون مـرز  :تجـارت ،سـفر و [یـک] انقلاب در اواخـر عهـد قاجار »؛
رکسـانه فرمانفرماییـان (ویراسـتار )؛ جنـگ و صلـح در ایـران دوره قاجـار و پیامدهـای آن در گذشـته و اکنـون؛ ترجمـه حسـن افشـار ؛
تهران :نشر مرکز  ،1389 ،ص  .352-309همچنین نرگس پدرام و مژده مهدوی (بهکوشش) ،ز یر نظر ایرج افشار ؛ خراسان در اسناد
امینالضرب(1351-1282ق)؛ تهران :فرهنگ ایرانزمین 1390 ،و منصوره اتحادیه (نظاممافی) و رقیه آقاباالزاده شللو (بهکوشش)،
تجار و تجارت :منتخبی از اسناد تجارتخانه اتحادیه ،تهران :نشر تاریخ ایران.1398 ،
 .8بـرای نمونـه بنگر یـد بـه :فرهادمیـرزا معتمدالدولـه؛ زنبیـل؛ چـاپ جدیـد ،تهـران :کال لـه خـاور 1345 ،؛ همچنیـن مجموعـهای کـه
توسـط یکی از تجار در اواخر قاجاریه به دو زبان فارسـی و بیشـتر به عربی گردآوری و نگاشـته شـده بود :علی قیصری (بهکوشـش و
پیشگفتار با توضیحات)؛ «فواکه البساتین ،اثر حاج میرزا محمد طهرانی :متنی فلسفی و اعتقادی در اواخر قاجار یه» .بخشهای
فارسـی :در رسـول جعفریان (بهکوشـش)؛ جشـننامه اسـتاد سید احمد حسینی اشکوری؛ تهران :نشر علم ،1392 ،ص .817-723
بـرای چـاپ دیگـر کامـل ایـن اثر شـامل بخشهای عربی و فارسـی بنگرید به :حـاج میرزا محمد طهرانی ،فواکه البسـاتین :منتخباتی
فلسـفی ،اعتقـادی ،روایـی در اواخـر قاجار یـه؛ بـه کوشـش علـی قیصـری ،با همـکاری علیرضا اباذری؛ قم :نشـر مـورخ .1397 ،گفتنی
اسـت کـه در ایـن اثـر اشـارهای بـه سـابقه خانوادگـی ،آموزشـی یـا تجـاری نویسـنده و گردآورنـده نشـده ،بلکه متن یکسـره وقـف نگارش
مباحـث نظـری ،اعتقـادی ،اخال قـی و روایـی شـده اسـت .همچنین بخشهایی نیز بـه مباحثی از علوم جدید مانند «الکتریسـیته»،
فیزیک مایعات و نور اختصاص یافته است.
 .9برای مطالعه برخی از منابع دیجیتالی در ایران و خارج بنگرید به:

_http://www.ical.ir/; http://www.ical.ir/en/; http://iichs.org/index.asp; ttp:// iichs. org/ index_en. asp?id= 696&doc
cat=25; http://tarikhirani.ir/; http://www.nlai.ir/; http://www.cgie.org.ir/; http://www.qajarwomen.org/en/index.
html; http://library.ut.ac.ir/en.
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کنـد .در عـوض بـرای امـور ثبتـی ماننـد سـجل احـوال ،ثبت اسـناد و امال ک یـا طرح دعاوی جدیـد و ارائه
دادخواسـت الزم شـد تا از آن به بعد از فرمهای متحدالشـکل دولتی اسـتفاده شـود ،سندنویسـی و تهیه
رونوشـت سـند بـه شـکل خطـی باشـد و نـه م ّ
ـدو ر و بـرای ثبـت در دفاتـر تـا حـدی بـا پیـروی از شـیوهای کـه
در اواخـر دوره قاجـار نیـز مرسـوم شـده بـود ،تمبـر مخصـوص دولتـی ابتیاع و ابطال شـود10 .تـا پیش از این
ً
جر یـان بسـیاری از امـور حقوقـی معمـوال در محا کـم عرفـی یـا محاضـر شـرعی انجـام میشـد کـه بـا وجـود
تفاوتهایشـان هیـچیـک تابـع وحـدت رو یـه خاصی نبودند .اسـنادی که در چنین محاکـم یا محاضری
یشـدند ،دارای نـکات قابـل توجهـی برای پژوهـش درباره تاریخ اجتماعـی ،حقوقی و اقتصادی
تنظیـم م 
دوران قاجـار عرضـه میکننـد .اینگونـه اسـناد از نظـر بررسـی نکات شـکلی و صوری نیز بسـیار مفیدند،
ماننـد بررسـی ز بـان و واژگان بهکاررفتـه در تنظیـم اسـناد و بـهطـور کلـی سـاختار فنـی ،دسـتوری و نحـوی
سـند و نیز جنبههایی که به آرایش کلی و طرح سندنویسـی مربوط میشـود 11.در واقع در بررسـی اینگونه
اسـناد آشـنایی بـا سـبک نـگارش و نیـز توجـه بـه مفـاد ضمنـی و دسـتوری و ظرایـف مسـتتر در انشـای
مطالب از لوازم کار پژوهشی است .برای مثال همان قدر که در نگارش اسناد حقوقی فرض بر صراحت
و روشننویسی است ،در مواردی نیز با گنگنویسی عامدانه روبرو میشویم که راه را برای عدول ،نکول و
انحراف از نیت ّاولیه باز میگذارد؛ نکتهای که میتواند در یک بررسی تطبیقی یا میدانی درباره گردش
معامالت و الگوهای انباشت یا پراکندگی ثروت و سرمایه در یک فرایند تاریخی مفید باشد.
فراگیـری آداب انشـا از سـنین نوجوانـی و تمر یـن و ممارسـت در آن در تعییـن افـق کاری نسـل جـوان
خاندانهـای اهـل دیـوان مؤثـر بـود .همچنیـن برای کسـانی کـه بهتدریج به سـوی انجام وظایف منشـیانه
برای طبقات و طیفهای دیگر اجتماعی مانند نهادهای مذهبی یا تجاری میرفتند .در فارسی اداری
ً
یـا دیوانـی فراگیـری چنـان فنونـی را معمـوال بـا عنـوان کلـی «خـط و ربـط» آوردهانـد کـه شـامل کیفیتهـا و
تواناییهای خاصی میشد؛ از جمله آشنایی با فنون ادبی بهخصوص نظم و نیز خوشنویسی و سبک
نـگارش منشـیانه ،حسابنویسـی (بهو یـژه آشـنایی بـا سـیاق) و فـن انشـا بر حسـب مورد ،مثـل توانایی در
نگارش عریضه ،حواله یا گزارش 12.افزون بر اینها گاهی تعبیر سومی هم با عنوان «ضبط» اضافه میشد
 .10درباره گذار از متن ّ
مدو ر به متن خطی و بررسی بازتابهای سیاسی ،اداری و حقوقی آن در تکوین دولت مدرن با ارجاع به نمونه
مشخص یمن بنگرید به:

Brinkley Messick, The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society, Berkeley, CA: University of California Press, 1996.

برای بررسی ابعادی از جنبههای حقوقی تاریخ شهری در ایران در دوره قاجار بنگرید به:

Nobuaki Kondo, Islamic Law and Society in Iran: A Social History of Tehran, London: Routledge, 2016.

 .11برای بررسی تحلیل حقوقی گزیدهای از اسناد قاجاری بنگرید به:

Christoph Werner, “Formal Aspects of Qajar Deeds of Sale,” in Nobuaki Kondo (ed.), Persian Documents: Social

History of Iran and Turan in the Fifteenth to Nineteenth Centuries, London and New York: Routledge Curzon, 2003,
pp. 13-49.

 .12برای چند نمونه ارجاع به این تعبیر در متون قاجاری بنگرید به :پیوست انتهای مقاله.
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ً
ً
که بیشتر و بلکه مشخصا دارای بار و معنای اجرایی بود ،اعم از مثال استیفای اجاره و مالیات یا ضبط
مال منقول بر حسب حکم عرفی 13.در ادوار بعد نیز تعابیری مانند «ضابط دادگستری»« ،ضابط عام»،
«ضابط نظامی» و امثالهم معطوف به همین سابقه است.
یتـوان گفـت کـه معرفـی آنچـه از اسـناد خصوصـی باقـی مانـده و جسـتجو بـرای
در یـک ارزیابـی کلـی م 
ً
دستیابی به اسناد بیشتر و کوشش در نگهداری ،مرمت و عرضه روشمند آنها مسلما برای درک بهتر از
دوره قاجار مفید خواهد بود و بر غنای تاریخنگاری آن دوره خواهد افزود.

یادداشت ذیل تصویر :7
در مـورد ایـن فقـره پژوهنـده گرامـی دکتـر عبـاس امانت طی مکاتبـهای با نگارنده نکات مفیـدی را متذکر
شدند که با سپاس از ایشان آن نکات را میآوریم:
به احتمال زیاد این رباعی سـروده خود ناصرالدین شـاه بوده اسـت .هر چند بعید نیسـت که در تنظیم
آن از میـان ادبـای نزدیـک بـه وی ،ماننـد فروغـی بسـطامی نیـز کمکـی گرفتـه شـده باشـد .همچنیـن از
فحوای خودستایانه این قطعه پیداست که متعلق به دورهای است که ناصرالدین شاه مسند صدارت
ً
را برچیـده بـود و خـود شـخصا بـه «عرایـض» پاسـخ مـیداد و در ایـن سـبک انشـاء نیـز بهتدریـج مهـارت و
ّ
متصنـع منشـیانه
سـبک خـاص خـودش را پیـدا کـرده بـود؛ سـبکی سـاده و صریـح و متمایـز از شـیوه گاه
ربط»] خود ناصرالدینشـاه همچنین میتوان
( کـه البتـه آن را نیـز مـردود نمیدانسـت) .در مورد [«خـط و ِ
افـزود کـه او در خوانـدن دستنوشـته هـای گوناگـون ،حتـی آنهایـی هـم کـه (ماننـد دستنوشـته هـای میـرزا
علیاصغر خان امینالسـلطان) با خط بدی نوشـته شـده بودند مهارت داشـت .شـاید هنگامی که وی
یخـان امینالدوله را به سـمت منشـی مخصوص (و به عنـوان «دبیر حضور ») خود
کسـی ماننـد میـرزا عل 
ً
برگز یـد ،بهـرهای از مهـارت منشـیانه خـود را نیـز از برکـت کار بـا او بـه دسـت آورد .در صورتـی کـه ظاهـرا تـا
موقعـی کـه در تبر یـز بـود [و هنـوز بـه سـلطنت نرسـیده بـود] ،هیچـگاه آمـوزش منظـم و مرتبـی در اینگونـه
امور ندیده بود (حتی در قیاس با پدرش) و به نظر میرسد که فنون منشیانه را ابتدا از امیرکبیر و سپس
از دیگـران آموخـت 14.دیگـر اینکـه همانگونـه کـه در ایـن قطعـه نیـز میتـوان دیـد[ ،ناصرالدینشـاه] مایـه
 .13به نقل از امیر نظام گروسی ...« :که با این خط و ربط و ضبط گرسنگی باید کشید و تنگی و سختی دید» ،بنگرید به :ا .نیکوهمت؛
«امیـر نظـام گروسـی»؛ مجلـه وحیـد؛ شـماره دوم ،دوره نهـم ،ص ( 222-210اینجـا :ص  .)222بـرای نمونـهای از تنظیم اسـناد شـرعی و
دیوانی در دوره صفوی و اوایل قاجار بنگرید به :محمد بن سـبزعلی اصفهانی؛ وجیزة التحریر؛ بهکوشـش رسـول جعفریان؛ قم :نشـر
مورخ .1393 ،برای بررسـی سـاختار و سـبک انشـای شـماری از انواع نثر فارسـی از جمله متون فلسـفی و همچنین رسـاالت عرفی و
دیوانی بنگرید به:

Ali Gheissari, “Resāle, Maqāle, and Ketāb: An Overview of Persian Expository and Analytical Prose,” in Ehsan Yarshater (Founding Editor), A History of Persian Literature, Volume V: Persian Prose, Edited by Bo Utas, London: I.
B. Tauris / Bloomsbury, 2021, pp. 146-216.

 .14بنگرید به:

Abbas Amanat, Pivot of the Universe: Nasir al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy, 1831-1896, London and New
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ً
چندانـی در شـاعری نداشـت[ .از ایـن گذشـته ]،وی ظاهـرا نخسـتین کسـی بـود کـه در ایـران (در اواخـر
ً
دهـه 1880م و اوایـل دهـه 1890م) قلـم فلـزی (موسـوم بـه «قلم آهنی») و جوهر و احتمـاال نمونههای اولیه
خودنو یـس را بـه کار بـرده بـود[ .و ] اگرچـه آ گاهـی او بـه ز بـان فرانسـه کـه (به گفتـه اعتمادالسـلطنه) مدت
مدیـدی هـم صـرف یادگیـری آن کـرده بـود ،هنـوز در حد مبتدی بـود ،میتوان احتمال داد که وی سـاده و
صریحنویسی را مدیون سبک مدرن نگارش در زبان فرانسه بود.
به نقل از مکاتبه دکتر عباس امانت با نگارنده به انگلیسی ،در تاریخ  11ژوئن  21( 2021خردادماه .)1400
ترجمه فارسـی از نگارنده اسـت .در بازنویسـی این قطعه نیز موردی با راهنمایی ایشـان تصحیح شـد که
به این وسیله از ایشان سپاسگزاری میشود.

پیوست
نمونههایی از کاربرد تعبیر «خط و ربط» در تعدادی از متون قاجاری
 ...مرحـوم حشـمةالدوله از شـاهزادگان رشـيد و دالور قاجاريـه اسـت و پـس از پـدر والـى كردسـتان و
كرمانشـاه گرديـد و همـواره بـا محمدتقـی ميـرزا حسامالسـلطنه كـه والـى لرسـتان بـود و در (1206ش )117
گذشـت بـزد و خـورد مشـغول بـود تـا در ايـن سـال در تبر يـز وفـات كـرد و فرزندانـى بـر جـا نهـاد ،از آن جمله
يكى مرحوم محمدهادی ميرزا كه از جمله شـعرا بوده و تخلص صابر مىنموده و او در كرمانشـاه متولد
شـده و فنـون ادب و خـط و ر بـط را نيكـو يـاد گرفـت و در سـرودن اشـعار عربى و فارسـى كامـل گرديد و در
15

آخر بمرض نقرس و مفاصل مبتال و بسترى شد.

16

 ...اكنـون [چنـدى اسـت] كـه بـه حكومـت گيلان و رشـت مخصـوص گشـته ،علىالجملـه در كمـاالت
منقـول و معقـول و مراتـب عربيـه و مقامـات اديبـه و رياضـى و حكمت و اخبار و تواريخ و سـير و اخالق
و سـلوک و خـط و ر بـط و نظـم و نثـر و عـروض و بديـع ماهـر و كامل مىباشـند گاهى در زمـان فراغ به نظم
قصايد و غزليات مبادرت مىفرمايند.

17

ى ـ اسـمش ميـرزا اسـماعيل و اصلـش از كازرون ،مولـدش شـيراز  ،والـدش از علمـا
 589خرسـندى شـيراز 
بـوده و در سـنه  1259بـه قصـد ارض اقـدس خـود بـه تهران آمده متوقف شـد و به تعريـف من بنده مؤلف،
York: I. B. Tauris, 1997, Chapters 1-4.

بـرای ترجمـه فارسـی ایـن اثـر بنگر یـد بـه :عبـاس امانـت؛ قبلـه عالـم :ناصرالدیـن شـاه قاجـار و پادشـاهی ایـران ()1313-1247؛ ترجمـه
حسن کامشاد؛ تهران :نشر کارنامه. 1393،
 .15از پژوهنـده گرامـی دکتـر رسـول جعفر یـان بـرای اسـتخراج ایـن مـوارد و همـکار گرانمایه آقای علیرضـا اباذری بـرای تکمیل اطالعات
کتابشناسی سپاسگزارم.
 .16بنگر یـد بـه :محمدعلـی معلمحبیبآبـادی؛ مـکارم اال ثـار؛ بهکوشـش سـیدمحمدعلی روضاتـی؛ اصفهـان :اداره کل فرهنـگ و هنـر
اصفهان ،1362 ،ج  ،5ص .1695
 .17بنگرید به :رضاقلیخان هدایت؛ مجمع الفصحاء؛ تصحیح مظاهر مصفا؛ تهران :امیرکبیر  ،1381 ،ج  ،1ص .63
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در حضـرت قطبالسلاطين سـلطان محمدشـاه قاجـار نـور اهلل مرقـده به شـهنامهخوانى مجلـس اعلى و
پيشخدمتى نواب شاهزاده عباس ميرزا مخصوص و منصوب گرديد .در آغاز دولت ابدمدت شاهنشاه
عصر ابوالفتح و النصر سـلطان ناصرالدینشـاه خلداهلل سـلطانه ،به حكم جناب ميرزا محمدتقیخان
فراهانى امير نظام به وقایعنگاری واليت كرمان مأمور شـده ،چندى بدان خدمت اشـتغال داشـت .پس
بـه دارالخالفـه احضـار شـد ،در هنگامـى كـه امـر وظايـف و مسـتمريات علما و سـادات واليـت به جناب
ميـرزا محمدحسـین قزوينـى صـدر ديـوان سـابق و عضدالملـک الحـق مفـوض و مرجوع افتاد و مقرر شـد
كه از جانب او به هر خطه نايبى و وكيلى معين شود و او را بدين خدمت به اصفهان فرستادند و بدان
كار پرداخت و بازآمد .اكنون در دارالخالفه اسـت .جوانى اسـت قابل با علوهمت و اسـتغناى طبيعت.
طالب ارتقا به مرقات ترقيات و به قدر كفاف صاحب خط و ربط و در علم موسيقى با حظ وافى سالها
با من آشنا و اين ابيات ازوست . ...

18

نثـار [محمدمهـدی] از اوایـل زندگانـى بتحصيـل كمـاالت متنوعـه اشـتغال داشـت تـا آنكـه پـدرش در
چهارد هسـالگی وى وفـات يافـت .پـس اميرنظـام محمدخـان زنگنـه كـه از اكابـر امـرا بـوده ،او را در رديـف
منشيان خودش منسلک ساخت و يكى از ادباى آن ديار را بتعليم و تربيت وى بگماشت .اينک در اثر
اسـتعداد فطـرى و مسـاعدت بخـت و طالـع در انـدکزمانـى ّ
بترقيات متنوعه بسـيارى نائل آمد و بحليه
علم و ادب و خط و ربط و نظم و نثر آراسـته شـد .خطش در خوبى بنهايت رسـيد ،لهجهاش هم بزبان
عربى و فارسـى گويا شـد و بهر دو زبان ،اشـعار نغز و شـيوا مىگفت تا منشـى ديوان رسـائل زنگنه گشته و
صدور تمامى احكام نظامى بعهده وى مقرر گرديد.

19

 ...همچنيـن عـرق وجـه در وجـه عـرق ريزنـد و رو را سـختتر از سـنگ و رو و آبـرو را آب جـو نمايند تا نان
شـبى فراهم آورند .روز تا شـب در مرافعه دسـتورى ّبواب و مسـتورى ّنواب ارباب باشـند .اگرچه آنها هم
حق دارند ،الضرورات تبيح المخطورات ،امروز اين شـغل بىفائده و اين سـفره بىمائده كه خط و ربط
باشـد .بقـدر جـوى فائـده نـدارد .ايـن بيچـارگان هم كار و كسـبى ديگر ندارند ،البد بايد كوششـى بكنند و
قوت ّ
يوميهيى فراهم آورند تا ّقوت كار داشته باشند .هر دو سه روزى كه سه چهار شاهى پيدا مىكنند،
در برابـر مخـارج طهـران مثـل اينسـت كـه گاورسـى بـگاوى دهنـد يـا خردلـى پيـش خربطـى نهنـد ،بـاز فردا
بىجو  ،باز فردا در تک و دو . ...

20

وفايى تفرشى:
وفايـى تفرشـی اسـمش عبداهللبيـگ از ديـار بهشتسرشـت تفـرش اسـت .نهـال وجـودش در گلزار شـيراز
 .18بنگرید به :رضاقلیخان هدایت؛ مجمع الفصحاء؛ تصحیح مظاهر مصفا؛ تهران :امیرکبیر  ،1381 ،ج  ،4ص .355
 .19بنگرید به :ریحانة االدب؛ تهران :کتابفروشی خیام ،1374 ،ج  ،6ص .131
 .20بنگرید به :احمد گلچینمعانی؛ تاريخ تذکرههای فارسی؛ جلد اول ،چاپ دوم ،تهران :کتابخانه سنایی ،1363 ،ص .370
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برآمـده و در دبسـتان كمـال از اقـران و همگنـان بـر سـر آمـده ،در اصفهـان تحصيـل كمـال كـرده ،پـس از
رسـانيدن خـط و ر بـط در دارالخالفـه طهـران در جـرگ خاصـان و جمـع غالمـان نـواب شـاهزاده اعظـم
عليشاه بسر ميبرد .پس بخواهش نواب شيخعلى ميرزا از اين حضرت بآن خدمت منتقل و از خدمت
اين بمنادمت آن مشتغل شد .نديمى محترم و چاكرى همدم و شايسته خدمت و اليق منادمت ملوک
ّ
و ابناى ملوک تواند بود؛ زیرا که ّ
مؤدب و پسنديدهاطوار و مهذب و ستودهكردار و درويشطبع و غنىدل
و خوشمشرب و پاكيزهآبوگل است .یکدو سفر او را در دارالسلطنه تبريز ديدم و بصحبتش رسيدم.
غزلپرداز و مضمونيابست .اين اشعار ازوست 5( .بيت) «نگارستان دارا».

21

 .21بنگرید به :همان ،جلد دوم ،چاپ دوم ،تهران :کتابخانه سنایی ،ص .398

