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Abs tract

Familiarity with modern methods of his toriography and the transformation 
of Iranian his toriographical methods has been one of the mos t important 
achievements in dealing with the manifes tations of modernity in Iran’s 
Qajar Era. The mos t important concerns of this research are the s tudy of 
the formation and development of memoir writing and determining its 
place in the process of his toriography of the Qajar period. The framework 
and general spirit of the present s tudy seeks to answer the ques tion that 
what effect and place did the flow of memoirs have in the process of 
his toriography of the Qajar period? Findings of the s tudy indicate that the 
sources of memoirs can be considered as a type of his toriography related 
to the Qajar dynas ty, which was formed in the middle of the Nasserite 
era under the influence of modern European ideas and manifes tations, but 
it took different route from its wes tern examples. In the Wes t, memoir-
writing, by emphasizing on the originality of human exis tence, were more 
at the disposal of the personal feelings and moods of their authors and 
placed under category of literature. While Iranian memoir-writers, aware 
of this “I” and “crys tallizing” it in “social We”, put it not at the service of 
expressing their own feelings and exis tential originality, but in describing 
the political and social events around them. Due to the critical atmosphere 
that prevailed in many political, cultural, social and economic fields at that 
time, these memoiris ts also turned their memoirs into a field for expressing 
these criticisms. This private sphere, which was created in the personal 
privacy of these soliloquies, became a means of criticizing various issues 
from a his torical and critical point of view, with their awareness of the 
disorder of their society. Their works became secret his toriography due to 
their secrecy and informality and the presentation of pris tine information 
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from the political, social, cultural and economic situation and works 
with high credibility in the his toriography of this period. Considering the 
importance of the Cons titutional Revolution, we divided the memoirs 
related to the Qajar period into two periods: Before and after the 
Cons titution from a his torical perspective, and according to the class base 
of the memoir-authors, which fall into two groups of the dominant and 
middle classes. Exis tence of 14 memoir-writers, with 15 works in the firs t 
period and notably their heeding to recording issues of political his tory 
and 27 memoir-writers in the pos t-cons titutional period with 27 works and 
their attention to recording the events of social his tory and the life of the 
masses clearly demons trates the effects of the Cons titutional Revolution 
on this his torical-literary campaign. The exis tence of 15 memoir-authors 
of the second period in the middle class and the fact that there are only 
2 memoir-writers of this class in the firs t period, in comparison with 
the 12 memoir-writers of the dominant class of this period, also well 
proves the hypothesis that the Cons titution Revolution led to a shift in 
the class base of the memoir-authors from the ruling class in the firs t 
period to the middle class in the second period. In valuing memoirs from a 
his toriographical point of view, according to the class base of memoiris ts, 
which has directly influenced their thoughts and reasons, as well as the 
way they write memoirs, and according to characteris tics such as having 
insights and views of his torians and critics, and the extent to which these 
memoiris ts used documents, correspondence, and orders, as well as the 
extent to which they provided pris tine his torical and political data, given 
that mos t memoiris ts were from the ruling class and were involved and 
aware of many important events, and according to the special class base 
that has dominated many currents, the value of the memories of this class 
can be preferred to the second class. However, due to the wide expression 
of social issues by middle-class memoiris ts, special value should be given 
to the group and not diminished their importance. In general, it should 
be noted that modern memoirism, which itself was formed under the 
influence of modern European ideas and had a special evolution with the 
Cons titutionalis t movement, like other Iranian his toriographical methods 
of this era, while being influenced by the cultural and social conditions of 
their society also caused a change in the presentation of his toriographical 
materials in terms of s tyle and prose, subject and his tory technic, as well as 
the language of reporting events.
Keywords: Memoir, Memoir-writing, His toriography, Cons titution, 
Qajar Era
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چکیده
مهم ترین  از  ایرانی،  تاریخ  نگاری  روش  های  دگرگونی  و  تاریخ نویسی  نوپدید  شیوه  های  با  آشنایی 
دست آوردهای مواجهه با مظاهر مدرنیته در ایران عصر قاجار بوده است. خاطره نگاری جدید، بر پایه 
آگاهی از »من فردی« و »هویت جمعی«، از گونه  های مطرح در این حوزه به شمار می رود که از میانه 
عصر ناصری متأثر از اندیشه ها و نمودهای اروپایی رخ نمود و موازی با ُعمر این سلسله، به ویژه پس 
از انقالب مشروطه، بسی توسعه و تحول یافت. بررسی چگونگی پیدایی و گسترش خاطره نویسی و 
تشخیص جایگاه آن در روند تاریخ نگاری دوره قاجار، اصلی ترین دغدغه  این پژوهش است؛ دغدغه ای 
که از پروای شناختن و شناساندن بخشی از منابع تاریخی این سرزمین سرچشمه می گیرد و تا کنون 
کم تر به معرفی آنها پرداخته اند. پیدایی بحران در بینش تاریخ نگاری سنتی )رسمی( بر اثر رواج باورهای 
نوپدید اروپایی و انتقال تاریخ نگاری از حوزه عمومی به حوزه خصوصی و ثبت آن با روی کرد منتقدانه 
به شیوه خاطره نگاری و جابه جایی پایگاه طبقاتی خاطره نگاران از طبقه مسلط به طبقه متوسط بر اثر 
که  دیدگاه  این  پذیرش  است.  پیش گفته  پرسش  درباره  پژوهش  این  یافته های  از  مشروطه،  انقالب 
خاطرات دوره  قاجار از منابع مهم تاریخ نگاری آن زمان به شمار می روند، با توجه به پایگاه طبقاتی 
و  اَسناد  به  مستند  تاریخی  بِکر  داده های  عرضه  چون  شاخص هایی  و  تعیین مالک  و  خاطره نگاران 
مکاتبات و دارا بودن منظر مورخانه و انتقادی، سنجه هایی در زمینه ارزش گذاری جایگاه خاطرات در 
تاریخ نگاری فراهم می آورند. این پژوهش در این فرآیند خاطره های خاطر نویسان طبقه  مسلط را از دیگر 

خاطره ها ارزش مندتر می شمَرد.
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مقدمه
جنگ های ایران و روس به گشودگی چشم و گوش برخی از ایرانیان ترقی خواه به روی دنیای جدید 
انجامید و نخستین زمینه های اقتباس از دست آوردهای فکری و مادی تمدن جدید اروپایی را در ایران 
فراهم آورد. آشنایی با تاریخ نگاری جدید و انواع آن از همین دست دست آوردها بود که هم از میانه 
همین دست دست آوردها بود که ایرانیان از میانه عصر ناصری مقبول افتاد و در نظر آمد.با آن آشنا 
تحول  ایرانی، حاصل  تاریخ نویسی کهن  درباره سنت  انتقاد  و  شیوه های جدید  با  آشنایی  این  شدند. 
ذهنی و دگرگونی جهان بینی و افق فکر ایرانی و تغییر درباره باورهای سنتی و ریشه دار حاکم بر نظام 
فکری ایرانیان بود. خاطره نویسی و وقایع نگاری روزانه بر پایه من فردی و هویت جمعی، در قالب گونه 
تازه ای از تاریخ نگاری پنهانی و غیر رسمی، ناظر به نقد شیوه رایج ثبت روی دادها )تاریخ نویسی آشکار 

و فرمایشی( پدید آمد.
نوع  این  بررسی چگونگی  شکل گیری  به  منابع،  این  از شناسایی و شناساندن  این پژوهش پس 
زمینه  در  جایگاهش  تعیین  و  ارزش گذاری  و  آن  تکامل  و  تحول  در  مؤثر  عوامل  و  از  تاریخ نگاری 
تاریخ نگاری دوره قاجار می پردازد. این کار تا کنون به این شیوه صورت نپذیرفته است، بلکه بیش تر 

پژوهش ها در این زمینه، مطالعات موردی درباره شماری از خاطرات این دوره به شمار می روند.
وقایع نگاری  و  سفرنامه  همچون  آن  مشابه  گونه های  دیگر  و  خاطرات  انواع  میان  دقیقی  مرز 
نمی توان یافت، بلکه بر پایه انواع خاطرات و زندگی نامه ها که خود گونه های بسیاری دارند، میدان این 
حوزه از وسعت خاصی برخوردار است، اما این پژوهش بر کتاب های منتشر شده با عنوان دقیق خاطرات 
یا کتاب هایی متمرکز است که متخصصان به تواتر آنها را در جرگه » خاطره نگاری« جای داده اند. با 
توجه به اینکه هدف پژوهش بررسی متن خاطرات دوره قاجار است، پس از شناسایی خاطرات این دوره 
)42 اثر(، بنابر تقسیم بندی تاریخی، شماری از آنها در دوره پیش از مشروطه و برخی از آنها در دوره 
پس از مشروطه گنجیده اند. مقاله مبتنی بر ویژگی های کلی این آثار، نمودار کّمی آنها را ترسیم کرده 
و با استفاده از شاخصه هایی چون میزان استفاده آنها از اسناد و مکاتبات و فرمان ها، ناقدانه یا مورخانه 
بودن آنها و عرضه داده های بکر تاریخی، به تحلیل جایگاه و تأثیر آنها درروند تاریخ نگاری دوره قاجار با 
توجه به پایگاه طبقاتی خاطره نگاران پرداخته است. این آثار مکتوب، از  منابع تاریخ نگاری عصر قاجار به 
شمار می آیند و این مقاله با توجه به روش ها و اطالعات پیش گفته، در پی پاسخ گویی به چیستی نسبت 

خاطره نویسی با تاریخ نگاری دوره قاجار و چگونگی تأثیر آن در تاریخ نگاری این دوره است.

پیدایی خاطره نویسی در دوره قاجار
خاطره نویسی و خاطره گویی، به معنای امروزین آن، هنگامی در جامعه یا دوره ای خاص رواج می یابد 
که »من فردی« و »هویت جمعی« در آن جامعه پدید آید؛ یعنی انسان ها به استقالل شخصیتی و 
نقش فردی خود پی ببرند)کمری، 1۳8۳: 76(. چنین خاطره نویسی با این ویژگی ها در تاریخ ایران، از 
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میانه عصر ناصری آغاز شد و واکاوی علل پیدایی اش با بررسی چگونگی  ورود مدرنیت و مظاهر آن به 
جامعه ایرانی امکان می پذیرد.

و  ایران  به  نظامی گرا،  امپریالیسم  یعنی  خود؛  شکل  بیدارگرترین  و  آسیب ناک ترین  به  مدرنیت 
بسیاری از دیگر کشورها آمد. دودمان قاجار در آغاز سده نوزدهم میالدی، با حمله  بی پروای مدرنیت 
از جنوب  بریتانیا  و  از شمال  روسیه  تزاری  مواجه شد؛ چنان که  نظامی  فشار و دست درازی  قالب  در 
به ایران یورش آوردند و حاکمان خود را در این زمینه ناتوان یافتند. نخستین کار چشم گیر حکومت 
کارشناسان  استخدام  و  اروپا  به  ایرانی  دانش جویان  اعزام  مدرن،  سلطه  اروپای  با  مقابله  برای  ایران 
اروپایی به ویژه مشاوران نظامی، بود. حاکمیت وقت در نخستین رویارویی  ایران با مدرنیت، بیش تر به 
عرصه های نظامی و فن آوری معطوف بود، اما در زمینه های  اجتماعی ـ سیاسی نیز کنج کاوی می کرد) 
وحدت، 1۳82: 57-58(. چنان که در زمینه های  فرهنگی مستقیم از این پدیده نوآمد، تأثیر پذیرفت. 
تأسیس دارالفنون، رواج صنعت چاپ، روایج روزنامه نگاری در ایران، ترجمه تواریخ، رمان ها، داستان ها 
ایرانیان دوره  و نمایش نامه های اروپایی در چارچوب نهضت ترجمه، مصادیقی از این تأثیرپذیری اند. 
اروپایی  آثار فلسفی، عقلی و علمی دانش مندان و فیلسوفان  با  بار از طریق ترجمه  ناصری نخستین 
آشنا شدند و اندیشه های جدید فلسفی و عقلی غرب، به ذهن و فکر ایرانی راه یافت؛ چنان که کتاب 
معروف گفتار درروش به کار بردن عقل نوشته دکارت با عنوان حکمت ناصریه یا کتاب دیاکرت به 
فارسی ترجمه شد )1287 ق(. مشوق و بانی ترجمه  این کتاب کنت دو گوبینو کاردار سفارت فرانسه در 
ایران بود. یک سال پیش از ترجمه  این کتاب، علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه وزیر علوم فلک السعاده 
را بر پایه تحقیقات نیوتن و آرای ابوریحان بیرونی و ابونصر فارابی نوشت. میرزا تقی انصاری کاشانی 
هم در این سال ها کتاب اصل انواع بنابر انتخاب طبیعی داروین را با عنوان جانورنامه به فارسی ترجمه 
کرد)آدمیت، 1۳51: 18-26(. حکمت ناصریه یا کتاب دیاکرت، شکی در اندیشه های پیشینیان افکند و 
ذهن ایرانی را با تعقل و تفکر علمی آشنا کرد؛ چنان که باور »می اندیشم؛ پس هستم« به منظومه  فکری 
اندیشه گران ایرانی درآمد و فلک السعاده اعتضاد السلطنه نیز در نفی خرافه پرستی و چیرگی باورهای 
نجومی بی پایه و پوسیده بر زندگی و حیات فردی و جمعی ایرانی سامان یافت و در القای اندیشه آزادی 

و اختیار و اراده انسانی تأثیر گذارد. 
این کتاب ها خوانندگان فراوانی داشتند و کمابیش در تحول ذهنی و عقلی ایرانیان مؤثر افتادند. 
دیدگاه های متفکران اروپایی همچون آگوست کنت، دیوید هیوم، جان الک، جان استوارت میل و ژان ژاک 
روسو نیز اندیشه انتقادی را نزد اندیشه گران ایرانی موجه می نُمود) قدیمی قیداری، 1۳88: 178-177(. 
باورهای سنتی  به  را  انتقادی  ایرانی، زمینه روی کرد  بنابراین، تحول فکری، ذهنی و عقلی نخبگان 
الدوله،  ناظم  خان  ملکم  آورد.  فراهم  تاریخ نگاری  و  تاریخ  و  زمینه  انسان گرایی  در  به ویژه  )کهن( 
میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فضل الل خان خاوری، میرزا فتحعلی آخوندزاده، حاج زین العابدین مراغه ای، 
عبدالرحیم طالبوف تبریزی، میرزا محمدجعفر خورموجی و اعتماد السلطنه را از مورخان و اندیشه گرانی 
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می توان برشمرد که در آثارشان به نقد شیوه های سنتی تفکر و تعقل پرداختند و با پیروی از اندیشه های 
غربی، مسیر تحول اندیشه و تاریخ نگاری ایرانی را باز و به پیدایی شیوه های تازه تاریخ نگاری کمک 

کردند. خاطره نویسی نیز بخشی از همین شیوه های تازه بود.
تاریخ نگاری ایرانی که ریشه ای استوار و دیرپا داشت، خودش را از تحوالت و تغییرات تدریجی 
جدید در منظومه فکری و مادی زندگی انسان ایرانی دوره ناصری، نتوانست بر کنار نگاه دارد، بلکه 
خواسته یا ناخواسته با این تحوالت و این پدیده فرهنگی و اجتماعی هم راه شد؛ چنان که زبان گزارش 
روی دادها و موضوع و فن تاریخ و تاریخ نویسی در سبک و نثر، متحول گردید) قدیمی قیداری، 1۳88: 
و  غیر رسمی  روشی  برشمرد که  تحول می توان  این  از مظاهر  را  پیدایی خاطره نگاری جدید   .)20۳
پنهانی در ثبت وقایع روزانه و منظری انتقادی و صراحت و شجاعت بیانی دارد و اطالعات بکر تاریخی 
عرضه می کند. تحول یاد شده از نقد شیوه  سنتی تاریخ نگاری سرچشمه گرفت و از اندیشه اروپایی تأثیر 
پذیرفت و خاطره نگاری در جایگاه روشی برای تکمیل روند مبارزه و انتقاد به کار گرفته شد. بیش تر 
خاطره نگاران با آگاهی از من فردی و هویت جمعی، آن را ابزاری برای عرضه اطالعاتی فراتر از زندگی 
از  را پدید آوردند که به رغم خاستگاه غربی شان، مسیری جدا  آثاری  خصوصی خویش می دانستند و 
مسیر خاطره نویسی غربی می پیمودند؛ یعنی بیش تر در جرگه منابع تاریخی جای می گرفتند نه آثار ادبی 

و زندگی نامه های غربی.
خاطره نویسی غربی بر اصالت وجودی انسان و بیش تر در خدمت شرح حال درونی نویسنده متمرکز 
این »من« و  از  آگاهی  با  ایرانی  اما خاطره نگاران  ادبیات می گنجید،  از همین روی، در مقوله  بود و 
»تبلور« آن در »مای اجتماعی«، آن را نه در خدمت بیان احوال و اصالت وجودی خویش، بلکه در 
شرح وقایع سیاسی و اجتماعی پیراموِن خود به کار بستند. با توجه به سیطره فضای انتقادی آن زمان 
بر بسیاری از حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، این خاطره نگاران نیز خاطره نویسی 
خویش را به ابزاری برای عرضه نقد بدل کردند. این حوزه  خصوصی در حریم خلوت شخصی »حدیث 
نفس«نویسان پدید آمد و مبتنی بر آگاهی آنان از بی سامانی وضع جامعه شان، به وسیله انتقاد تاریخی 
درباره اوضاع زمانه بدل گشت. آثار آنان را بر اثر پنهانی و غیر رسمی بودنشان و برخورداری آنها از 
اطالعات بکر درباره وضع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، تاریخ نگاری مخفی می توان خواند و 

آنها را آثاری معتبر در این زمینه می توان برشمرد. 
این آثار به رغم منظر نقادانه شان و به رغم اینکه نُمایان گر من فردی نویسندگان بودند، با توجه به 
تحلیل های آنها، علمی تر از دیگر منابع تاریخ نگاری آن زمان به شمار می روند. البته این آثار به آسیب ها 
و کمبودهایی نیز دچار بودند که شاید برجسته ترین آنها »خودسانسوری« و تبرئه  خویشتن از بیش تر 
گروه ها و خطاهای سیاسی و اجتماعی زمان باشد. انقالب مشروطه نیز در دوام و تحول این پدیده بسی 
تأثیر گذارد؛ زیرا عظمت وقوع این انقالب و ضرورت ثبت روی دادهای آن، گروه های خاصی را به سوی 

این نوع  تاریخ نویسی کشاند و از منظر کمی و کیفی به تغییراتی در آن انجامید.
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منابع خاطره نگاری عصر قاجار
شمار کتاب های خاطرات دوره قاجار کمابیش 42 است که آنها را می توان در دو دوره پیش از مشروطه 
از  اول  اثر( گنجاند. دوره  از مشروطه )27 خاطره نگار و 27  اثر( و پس  پانزده  )چهارده خاطره نگار و 
سلطنت ناصرالدین شاه تا مرگ مظفرالدین شاه )1۳24 – 1264 ق( شاید مهم ترین و پرحادثه ترین 
سال های حکومت قاجارها به شمار آید؛ زیرا تغییرات و تحوالت مهم، در این دوره آغاز شد و ایرانیان 
با بیش تر پدیده های جدید در این دوره آشنا شدند. خاطره نویسی نیز از گونه هایی بود که میانه عصر 

ناصری در ایران پدید آمد و به زودی گسترش یافت.
کمابیش پانزده خاطره در دوره نخست پدید آمد و تثبیت شد. بیش تر نویسندگان این خاطرات از 
طبقات باالی جامعه و اشراف بودند و به همین سبب خاطراتشان نیز بیش تر کار و بار سیاسی آنان و 
دغدغه های باالدستان را گزارش می کند. هفت خاطره از پانزده کتاب مذکور، روزانه ثبت شده اند و نام 
»روزنامه  خاطرات« را می توان بر آنها نهاد. دو خاطره تک موضوعی و شش خاطره کلی اند. موضوع 
بیش تر این خاطرات سیاسی و اجتماعی است. همه خاطره نویسان این دسته، مردانی از طبقات باالی 

اجتماعند )نمودار شماره 1(:
سرهنگ اسماعیل میرپنجه )1 (،   میرزا محمود تقی آشتیانی ملقب به عمادالدفتر فرزند میرزاعلی 
آشتیانی)2 (، ناصرالدین شاه)۳و4(، میرزا طاهر بصیرالملک شیبانی)5(، میرزا قهرمان امین لشکر)6( ، 
السلطنه)8(، عباس میرزا ملک آرا)۹(، دوست علی معیر- اعتماد  محمدعلی غفاری)7(، محمدحسن خان 

حسین  میرزا  امین الدوله)12(،  علی خان  میرزا  مافی)11(،  نظام السلطنه  حسین قلی خان  الممالک)10(، 
دیوان بیگی)1۳(، مسعود میرزا ظاللسلطان)14(، میرزا محمدعلی خان ملقب به فرید الملک)15(.

انقالب مشروطه از تحوالت سیاسی ایران بود که بسیاری از تاریخ نگاران، آن را برآمده از پیدایی 
بحران در ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن دوره می دانند. انقالب مشروطه به رغم همه ضعف هایش، 
به سلسله جنبش ها و قیام هایی انجامید و مردم را به صحنه سیاسی و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار 
خویش  سرنوشت  تعیین  در  مردم  مشارکت  و  قانون  آزادی،  همچون  مقوالتی  و  برانگیخت  خارجی 
را در اذهان افراد جامعه پدید آورد. تأثیر این خیزش و تحول عظیم در تحوالت تاریخ ایران، بسیار 
برجسته و مهم می نماید؛ چنان که آن را سبب آغاز یا کمال اندیشه ها و نمودهای جدید در عرصه های 
گوناگون می توان برشمرد. روند خاطره نویسی جدید که میانه عصر ناصری با تأثیرپذیری از اندیشه های 
جدید اروپایی در ایران پدید آمد، همچون بسیاری از دیگر پدیده های جدید، متأثر از انقالب مشروطه 
مرحله ای جدید و روندی خاص در تاریخ ایران به دنبال آورد. عظمت وقوع این انقالب نیز هم زمان 

با پیدایی اش آشکارا محسوس بود و افراد بسیاری را بر این داشت که آن واقعه  بزرگ را ثبت کنند. 
دوره دوم از مشروطه آغاز می شود و با فرجام دوره قاجاریان پایان می پذیرد. خاطرات این دوره 
بود.  مشروطه  روی دادهای  ثبت  آنها،  بیش تر  غایی  هدف  و  شدند  برخوردار  کیفی  و  کمی  تحول  از 
کمابیش 27 خاطره در این دوره ثبت شد که بیش از دو سوم آنها از مهم ترین خاطرات دوره قاجار به 
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شمار می روند. یازده خاطره از این 27 عنوان، روزانه و چهار خاطره، ساالنه ثبت شده اند و کمابیش َده 
خاطره فضایی تک موضوعی دارند که البته محور اصلی آنها مشروطه است. گزارش درباره مشروطه و 
روی دادهای مرتبط با آن در کمابیش بیست خاطرة  این عصر، از مهم ترین بخش های خاطره نگاری 
خاطرات  در  موضوعات مضبوط  را  انقالب  تأثیر  به  نیز  ویژگی  و همین  می رود  به شمار  قاجار  دوره 
بازمی نماید. دو خاطره نیز در این میان کلی و به روی دادهای سال های پایان دوره قاجار ناظرند )نمودار 
شماره 4(. سیزده تن از خاطره نگاران این دوره، نوشته های خود را در دوره میان سالی، نُه نفر در دوران 

جوانی و پنج نفر در دوران کهن سالی ثبت کرده اند.
بیش تر خاطره نگاران دوره دوم از طبقات باالی جامعه نیستند، بلکه افرادی از دیگر طبقات هم 
به این عرصه آمده اند. یازده نفر از آنان، از طبقه  مسلط و َده نفر نیز از طبقه متوسط قدیم و پنج نفر از 
طبقه متوسط جدید جامعه، به ثبت خاطره پرداخته اند. پانزده تن از خاطره نگاران در تقسیم بندی کلی، 
در طبقات متوسط جامعه جای می گیرد و یازده نفر از آنان در طبقات باالی جامعه. انقالب مشروطه و 
عظمت وقوع آن، گروه هایی را از طبقات متوسط جامعه به فعالیت های اجتماعی و سیاسی کشاند و حتی 
دست آنان را به خاطره نگاری گشود و از این دید به تحولی فرهنگی انجامید. به تعبیر دیگر، انقالب 
مشروطه و ضرورت ثبت روی دادهای آن، موجب چرخش پایگاه طبقاتی خاطره نگاران از طبقات باالی 

جامعه به الیه های میانی و طبقات متوسط جامعه شد )نمودار شماره 2 و ۳(.
حضور طبقه  روحانیان و  تاجران و کسانی از دیگر طبقات متوسط جامعه میان خاطره نگاران این 
دوره با توجه به غیبت این طبقت در دوره پیشین، بر همین تحولی داللت می کند. از دید جنسیتی نیز 
حضور دو خاطره نگار زن در این دوره، از اهمیت برخوردار است: سردار مریم بختیاری، زنی از طبقه 
 اعیان بختیاری، نخستین خاطره نویس زن در این دوره بود که آثارش ویژگی های دل نوشته ای  زنانه 
را دارد، اما به هر روی، پدیده ای جدید در خاطره نگاری عصر مشروطه به شمار می رود. صراحت بیان، 
تحلیل های عمیق درباره اوضاع زنان و جامعه و لطافت و سادگی خاص زبان وی، ویژگی هایی اند که 
آسان نمی توان از کنارشان گذشت. خاطرات سردار مریم و بردارزاده اش سردار اسعد سوم را هم چنین در 
بخش دیگری از آن تقسیم می توان جای داد؛ یعنی بنابر تقسیم خاطره نگاران از دید زبانی و قومیتی، دو 
خاطره نویس لُرزبان از ایل بختیاری و سه خاطره نویس ترک زبان آذربایجانی )شرف الدوله، حاج محمد 
تقی جورابچی ویجویه( در دسته سومی در این زمینه جای می گیرند. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه 
نیز دیگر زن خاطره نگار دوره دوم است که خاطراتش به شناخت روحیات و تفکرات زنان طبقات باالی 
جامعه بسیار کمک می کند و با خوانش آنها درون آن طبقه را می توان کاوید و به عمق بسیاری از 

مسائل پنهان زنان آن گروه پی برد.
در  گوناگونی  تقسیم بندی های  اندیشه،  و  طبقه  دید  از  عصر  این  خاطره نگاران  تنوع  به  توجه  با 
این زمینه محتَم است. برای نمونه، بیش تر خاطره نگاران طبقه  متوسط و حتی چند تن از اشراف از 
روشن فکران، تحصیل کردگان و مبارزان انقالب مشروطه بودند که هم زمان با مبارزه عملی، به ضرورت 
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با  از فعاالن عصر مشروطه، هم زمان  ثبت حوادث هم پی بردند. برای نمونه، حیدرخان عمو اوغلی، 
مبارزاتش، خاطرات کوتاهی را نیز از خود به یادگار گذاشته است.

فهرست نام های 27 خاطره نگار دوره دوم که آثارشان از روی دادهای پیش گفته متأثر بود، بدین 
شرح است:

غالمعلی عزیزالسلطان ملیجک)16(، علی خان قاجار ظهیرالدوله)17(، میرزا ابراهیم خان کالنتری 
جوارب چی)20(،  محمدتقی  حاج   ، حسینی)1۹(  تفرشی   ، تبریزی()18(  )شرف الدوله  غمیشه ای  با 
محمدعلی بن آقا محمدرضا محالتی معروف به حاج سیاح)21(، ناظم االسالم کرمانی)22(، علی محمد 
السلطنه)25(،  عین  میرزا  قهرمان  کاشانی)24(،  شریف  محمدمهدی  شیخ  حاج   ، دولت آبادی)2۳( 
دوست علی معیر الممالک)26(، میرزا مهدی خان ممتحن الدوله)27(، سید محمد کمره ای)28(، بی بی 
مریم بختیاری)2۹(، عبدالحسین شیبانی وحید الملک)۳0(، محمد ولی خان خلعت بری تنکابنی)سپهساالر 
عبدالجواد  میرزا  دولت آبادی)۳۳(،  یحیی  السلطنه()۳21(،  )احتشام  محمودخان عالمیر   ،  )۳1( اعظم( 
معروف  رضوی  محمد  سید  میرزا  الکتاب)۳5(،  عماد  به  ملقب  قزوینی  محمدحسین خان  اخوت)۳4(، 
عمو  حیدرخان  ویجویه)۳8(،  محمدباقر  حاجی  بهادر)۳7(،  سردار  جعفرقلی خان  وکیل)۳6(،  نواب  به 

اوغلی)۳۹(، تاج السلطنه)40(، علی دشتی)41(، محمد ولی میرزا فرمانفرماییان)42(.

جایگاه خاطرات در تاریخ نگاری دوره قاجار
و  کاستی  یا  عمدی  دست کاری  بدون  اینکه  فرض  با  تاریخ نگاری  و  تاریخ پژوهی  دید  از  خاطره 
پریشانی بر اثر فراموشی و با دقت نوشته شود و به وبژه به تقریرات تقویم ایام مستند باشد و به کمک 
یادداشت ها، نامه ها و مدارک صاحب خاطره یا دیگران فراهم آید، از منابع اصلی و مهم تاریخیی به 
شمار می رود)کمری، 1۳8۳:  76-77(. بنابراین، ناظر به ارزش گذاری خاطرات از دیدگاه تاریخ نگاری 
و با توجه به اینکه این آثار در جرگه  منابع تاریخی ـ ادبی جای می گیرند، آنها را از منظر علمی و ادبی 

نیز می توان در سه دسته گنجاند:
1. خاطره و زندگی نامه، نوعی ادبی است یا در جرگه  مقوله های ادبی می گنجد؛

2. خاطره و زندگی نامه نوعی ادبی نیست، بلکه آن را در مجموعه اطالعات تاریخی باید جای داد؛
۳. خاطره تلفیقی از ادب و تاریخ است و از این رو، بیش تر خاطره ها از مقوله ادبیات تاریخی به 

شمار می روند.
بنابراین، ویژگی اصلی )ذاتی( خاطره ها، تاریخی ـ اِسنادی و اَسنادی بودن آنها و ویژگی عرضی 
بنابر   .)77  :1۳8۳ )کمری،  است  وابسته  آنها  ساختاری  و  )کالمی(  زبانی  خصلت  به  تنها  آنها  ادبی 
مطالعات صورت گرفته، خاطرات عصر قاجار از نوع سوم و در جرگه ادبیات تاریخی جای دارند و وزن 
داده های تاریخی آنها بر وزن ادبی آنها می چربد. البته این آثار از دید ادبی نیز ویژگی هایی دارند که 

پیش از ارزش گذاری آنها از دید تاریخ نگاری، شماری از این ویژگی ها بدین شرح عرضه می شوند:
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1. سادگی نثر و روانی متن 
است.  بوده  متأثر  زمان  احوال  و  اوضاع  و  عوامل  از  بلکه  نیامده،  پدید  ناگهان  بی گمان  ویژگی  این 
شاید یکی از چند عامل مؤثر در پیدایی این ویژگی، نهضت بازگشت ادبی بوده باشد. آشنایی ایرانیان 
با نوشته های فرنگی، نهضت ترجمه و تأسیس دارالفنون را نیز از عوامل مؤثر در روانی و سادگی نثر 
انواع متون دوره قاجاری می توان برشمرد. خاطره نگاری جدید نیز بنابر اقتضای زمان، از آغاز پیدایی اش 
آشکارا از الگوی ساده نویسی نثر متأثر و خود در تکمیل آن مؤثر بود. مهم ترین ویژگی های ادبی این 
خاطرات، صالبت نثر و سادگی متن آنهاست. توجه خاطره نگاران به زیبایی نثرشان، بیش تر در مقدمات 
خاطرات رخ می نماید که کلمات آهنگین و مسجع را در بردارند)42(. بیش تر این »حدیث نفس«نویسان 
به سادگی و روانی متن خاطراتشان توجه کرده اند. البته شماری از مؤلفان آنها افزون بر مهم شمردن 
نظام  الدوله،  امین  السلطنه،  اعتماد  خاطرات  که  می کوشیدند  نثرشان  زیبانویسی  در  مطالب،  صحت 
السلطنه مافی از این دست نمونه هایند و متن آنان، بر این دعوی گواهی می دهد )اعتمادالسلطنه، 1۳85: 

۳71؛ امین  الدوله، 1۳70: 217(.

2. الگوپذیری از ادبیات غربی 
وام گرفتن از ویژگی هایی ادبیات غربی از دیگر ویژگی های این آثار است. ادبیات غربی مشوق پرداختن 
به خاطره نویسی بود و افزون بر این، نویسندگان خاطرات در کاربست واژگان فرنگی و بهره گیری از 
شیوه ساده نگاری از این ادبیات وام گرفتند. استفاده از واژگان غربی به ویژه فرانسوی و گاهی روسی و 
انگلیسی، در این آثار به ویژه آثار تاج السلطنه، ملیجک، مسعود میرزا ظل السلطان، فرید الملک همدانی 
562؛   :2 ظل  ا لسلطنه،1۳68:  ۹۹-100؛   :1۳61 تاج  السلطنه،  است.)  نمایان  تبریزی،  الدوله  شرف  و 
خاطره نگاری  از  الممالک،  معیر  و  السلطنه  اعتماد  هم چنین   .)78-77  :1۳77 باغمیشه یی،  کالنتری 
غربی مستقیم تأثیر پذیرفتند ) الهی، 1۳75: 10(. گروهی از این خاطره نگاران نیز متأثر از رمان و و 
این  به  آغاز خاطراتش  در  تاج السلطنه  نمونه،  برای  آوردند.  به خاطره نویسی روی  داستان های غربی 

تأثیرپذیری تصریح کرده است.) تاج السلطنه، 1۳61: 20(.
ادبی  آثار  سادگی  از  متأثر  و  بود  »همه فهم«  بیش تر  قاجار  عصر  خودنوشت  زندگی نامه های  نثر 
دوره بازگشت در عهد قاجاری، به قلم آمده است. ارتباط نویسندگان این آثار با فرنگ و فرنگی ها و 
تأثیرپذیری از مظاهر و افکار آنان نیز از عوامل سادگی نثر این خاطرات بود. از این رو، برخی از این 
یادداشت ها در نوع خود آثاری واال به شمار می روند که بر سلطه  ادبی مؤلف بر سرگذشت نامه خودش 
داللت می کنند. شماری از آنها نیز رتبه میانه ای دارند. با توجه به شیوه  آموزش ادبی به محصالن و 
دانش آموختگان این عصر، کم تر شرحی را درباره این گونه مکتوبات می توان ضعیف شمرد. بیش تر 
خاطره نویسان، نتوانستند آثارشان را در دوره زندگی شان منتشر کنند و از این رو، نمی توان تأثیر آنان را 
در ساده نویسی آن روزگار ارزیابی کرد، اما همه  این آثار را امروز می توان از دید  انعکاسی آنها بررسید. 
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آثاری برآمده از جامعه آن دوران، آرزوهای مردم و طرز فکر دیگراندیشان را بازمی تابند و از منظر سبک، 
آیینه  آخرین تحوالت اسلوب نگارش زمان خودشانند.

به رغم اختالف سلیقه ها و مشرب های خاطره نویسان با یک دیگر، خود خاطرات در دقت تشریح و 
سنجیدگی قضاوت ها مشابه یک دیگرند. شور قومیت خواهی، ایران دوستی، برخورداری از دانش سیاسی 
در پرتو نثری مختصر و بی آرایه، اما شورانگیز و فاخر، در آثار این افراد آشکار است. بیش تر مؤلفان و 
نگارندگان خاطرات دوره قاجار در متن روی دادها بوده اند و به این سبب، اطالعات سیاسی و تاریخی، 
روح حاکم بر متن آثار آنهاست و از منابع تاریخ نگاری به شمار می روند. دلیل دیگر این توجیه، دیدگاه 
مورخانه بیش تر این افراد و توجه آنان به جمهور آرای اهل تشخیص )اجماع نظر اهل تحقیق( است و 
بنابراین، خاطرات دوران قاجار از منابع مهم تاریخ نگاری این سلسله به شمار می روند) اشرف، 1۳75: 
آن  تاریخ نگاری  اصلی  منابع  رتبه  را در  آنها  و  فراگنر، 1۳77: 1۳-8(  12؛  کمری، 1۳8۳: 86-88؛ 

روزگار باید نشاند. 
ارزش گذاری خاطرات بر پایه میزان استفاده دیگر منابع و مطالعات تاریخی از آنها و بر پایه روش ها 
و شاخص های مقبول در حوزه سنجش و پاالیش منابع تاریخ نگاری، از روش هایی است که به تعیین 

جایگاه این آثار در روند تاریخ نگاری دوره قاجار کمک می کند.
با توجه به اینکه نویسندگان بیش از نود درصد این خاطرات، آنها را دست کم نیم قرن پس از ثبتشان 

چاپ کرده اند، کمابیش نمونه ای متواتر از استفاده از آنها در زمان حکومت  قاجاریان در دست نیست. 
مخفی بودن این دل نوشته ها و ناآگاهی گروه وسیعی ازمردم از وجود آنها، نخستین عامل کمبود 
استفاده از آنهاست. البته نویسندگان خاطرات از اثرهای مشابه آثار خودشان بهره برده اند. برای نمونه، 
از خاطرات چاپ شده  ظل السلطان  در خاطرات خود  السلطان کرمانی  ناظم  و  بختیاری  مریم  سردار 
استفاده و بر این استفاده تأکید کرده اند )ناظم السلطان کرمانی، 1۳62: 1: 145-150؛ بختیاری، 1۳82: 
۳۳-۳5(. مؤلف تاریخ بیداری حتی در خاطرات خویش از حیات یحیی نیز بهره برده و مطالبی را نیز 
از آن نقل کرده است)ناظم السلطان کرمانی، 1۳62: 1: 241(. دست یابی وی به این اثر در آغاز تدوین 
این حدیث نفس، از نکته های در خور توجه به شمار می رود. خود اثر ناظم االسالم نیز بر اثر چاپ شدن 
تدریجی اش و آگاهی دیگران به وجود آن، دست مایه بسیاری از کسان بوده؛ چنان که میرزا عبدالجواد 
اخوت تاجر اصفهانی در ذکر حاالت ناصرالدین شاه در متن خاطراتش، از توصیف و کلمات متن ناظم 
االسالم بهره برده و به رغم استفاده اش از تاریخ بیداری، به آن ارجاع نکرده است) نفیسی، 1۳86: 126-

127(. استفاده از خاطرات ناظم السلطان در اثر کسی چون ادوارد براون در تاریخ مشروطه، اهمیت دارد 
و بر مهم بودن این آثار در زمانه خودشان، داللت می کند.

از  آغاز  همان  از  مخاطبان  و  می رسید  دیگران  دست  به  به زودی  شده  چاپ  خاطرات  بنابراین، 
از  قاجار،  تاریخی دوران  منابع و مطالعات  از خاطرات در دیگر  استفاده  بهره می بردند. هم چنین  آنها 
آغازین دهه های پیدایی این روش تازه تاریخ نگاری، فراگیر شد و اهمیت استفاده از این منابع مستند 
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نزد محققان، هر روز فزونی می گرفت. استفاده تاریخ نگاران برجسته ای همچون کسروی و آدمیت از 
امروزین  این بهره گیری و اهمیت در پژوهش های  به شمار می رود.  این دست  از  نمونه ای  خاطرات، 
در  خاطرات  حوزه  نقد  البته  می کنند.  استناد  آنها  به  بارها  تاریخی  مطالعات  و  است  شده  نمایان تر 
روی کردهای  با  و  می پردازد  آنها  بررسی  به  بیش تری  گزینه های  و  با شاخص ها  زمینه  تاریخ نگاری، 
افزون تری به آنها توجه می کند. شاخص های عمومی ناقدان خاطره نگاری و خاطره نوشته های طبقات 

خاطره نگاران، بدین شرح عرضه می شود:
1. میزان استفاده خاطره نگاران از اسناد، فرمان ها و مکاتبات در متن خاطراتشان؛

2. دارا بودن نگاه و بینش مورخانه )ثبت جریانات و وقایع با دید تاریخی وهدف تاریخ نگاری(؛
۳. میزان عرضه داده های تاریخی بکر؛

4. دارا بودن بینش و نگاه نقادانه در تحلیل مسائل.
مهم ترین روی کردی که شاید بر پایه آن به تحلیل خاطرات در زمینه تاریخ نگاری و ارزش گذاری 
آنها بتوان پرداخت، توجه به پایگاه طبقاتی خاطره نگاران است؛ زیرا برداشت ها و بینش ها و تحلیل های 
خالقان این آثار، بیش تر از پایگاه طبقاتی آنان سرچشمه می گیرد. از همین روی، با توجه به پژوهش های 

مرتبط با پایگاه طبقاتی جامعه  قاجار، چند طبقه را در زمینه خاطره نگاری می توان شناسایی کرد:

1. طبقه  مسلط جامعه 
فرمان دهان  و  ایاالت  ایالت، حکام  رؤسای  قاجار، شاه زادگان،  دوره  امتیاز«  طبقه  مسلط و »صاحب 
نظامی، رده های باالی دیوان ساالری و علما بودند )اشرف، 1۳78: 44( که بنابر تقسیم بندی پیش گفته، 
2۳ خاطره نویس در این گروه جای می گیرند؛ دوازده تن پیش از مشروطه و یازده تن پس از مشروطه. 
اسماعیل میر پنجه، ناصرالدین شاه، بصیر الملک شیبانی، میرزا قهرمان امین لشکر، محمدعلی غفاری، 
محمدحسن خان اعتماد السلطنه، عباس میرزا ملک آرا، دوست علی معیر الممالک، حسین قلی خان نظام 
السلطان،  و عزیز  اول  در دوره  فریدالملک همدانی  و  السلطان  میرزا ظل  الدوله، مسعود  امین  مافی، 
ظهیر الدوله، شرف الدوله  تبریزی، عین السلطنه قهرمان میرزا، معیر الممالک، سردار مریم بختیاری، 
محمدولی خان تنکابنی سپهساالر، احتشام السلطنه، جعفرقلی خان بختیاری، تاج السلطنه و محمدولی 

میرزا فرنمان فرماییان در دوره دوم آثارشان را سامان دادند.
همه خاطره نگاران این طبقه از باالترین گروه های اجتماعی بودند و در بیش تر فعالیت های مهم 
سیاسی و اجتماعی مشارکت می کردند و از این رو، حدیث نفسشان از اهمیت فراوانی برخوردار است 
و بنابر شاخص عرضه داده های بکر تاریخی، جایگاه ویژه دارد. اطالعات ارزنده بیش تر خاطره نگاران 
اما  به شمار می روند،  منابع  زمینه در دیگر  این  در  آثار موجود  بیش تر  این طبقه خود سنجه درستی 
استفاده آنان از اسناد، مکاتبات و فرمان ها رتبه پایینی در آثارشان دارد؛ چنان که شمار آورندگان این 
نوع مستندات، بیش از انگشتان یک دست نیست. خاطرات چاپ شده با عنوان خاطرات و اسناد هر 
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یک از آنان، بیش تر وام دار تالش مصححان آنها است که مطالبی تکمیلی بر آنها افزوده اند. بیش تر 
خاطره نگاران طبقه  مسلط، بینش و نگاه نقادانه ای داشتند و بر اثر حضورشان در بطن روی دادها، به 
نقدهای جذاب و جالبی درباره حوادث  را می شناختند و می توانستند  امور  ُکنه و گوشه و کنار  خوبی 
السلطان،  عزیز  الدوله،  امین  السلطنه،  السلطنه، عین  اعتماد  روزنامه  خاطرات  کنند.  واقعات عرضه  و 
ظهیر الدوله، احتشام السلطنه، نمونه هایی دارای روی کرد نقادانه فراگیَرند و نویسندگان آنها در متن 
خاطراتشان، به تحلیل ژرف روی دادها پرداخته اند. بر کنار از این دید نقادانه، بیش تر آثار خاطره نگاران 
این گروه را مکمل بینش مورخانه آنان می توان خواند. خاطره نگاران بسیاری از این طبقه با صراحت 
از هدف خویش در ثبت روی دادها از منظر تاریخی و تاریخ نگاری اذعان کرده و در مسیر تحقق این 
هدف گام زده اند. بینش بیش تر این »حدیث نفس«نویسان تاریخ ساز در بیان مطالب تاریخی، کالن نگر 
است و حتی مطالب گروه دارای بینش خردنگر هم اهمیت ویژه ای دارد. بیش تر خاطره نگاران طبقه 
 مسلط بر اثر جایگاه واالی خانوادگی شان، از آموزشی ویژه بهره برده بودند و حتی در نثر نیز چیره دست 
و شجاعت،  است. صراحت  نمایان  خاطراتشان  در  آنان  متن  استواری  و  نثر  زیبای  نمونه های  بودند. 
پرداختن به زوایای مخفی امور، روی کرد نقادانه گسترده درباره روی دادها نیز تا اندازه ای از همین پایگاه 
طبقاتی آنان سرچشمه می گیرد. خود بزرگ بینی مفرط و تبرئه  خویشتن از بیش تر خطاها را نیز از دیگر 

ویژگی های خاطرات خاطره نویسان این طبقه می توان برشمرد.

2. طبقه متوسط
طبقه متوسط جامعه، ُتجار، علمای میانه حال، زمین داران کوچک، اعیان محلی و در سطحی پایین تر 
از آنان، صنعت گران و پیشه وران بودند )اشرف، 1۳78: 5۹(. دو خاطره نگار دوره اول )میرزا حسین خان 
دیوان بیگی، میرزا محمودتقی آشتیانی( و دوازده خاطره نگار دوره دوم )محمدتقی جوراب چی، تفرشی 
حسینی، محمدعلی محالتی، ناظم االسالم کرمانی، سید علی محمد دولت آبادی، محمدمهدی شریف 
 / اخوت، سید محمد رضوی  میرزا عبدالجواد  کاشانی، سید محمد کمره ای، یحیی دولت آبادی، حاج 
نواب وکیل، حاجی محمدباقر ویجویه(  در این طبقه جای می گیرند. اعضای این طبقه هم اطالعات 
شایسته ای درباره امور سیاسی داشتند، هم در امور سیاسی فعال بودند. میزان استفاده  این طبقه از اسناد 
و مکاتبات در سنجش با طبقه پیشین، بسی افزایش یافته است؛ یعنی نویسندگان این دسته، به طرز 
شگفتی آوری از مستندات در خاطرات خویش بهره برده اند. اولویت مؤَکد برجسته ترین خاطره نگاران این 
گروه، ثبت روی دادهای تاریخی است؛ یعنی ثبت روی دادهای سیاسی کشور را بر ذکر احوال شخصی 
خویش راجح دانسته و با دیدی مورخانه به نقادی روی دادهای روزانه پرداخته اند. البته این دید نقادانه 
در آثار بیش تر خاطره نگاران گروه دوم این طبقه دیده می شود. عرضه  اطالعات بکر تاریخ سیاسی نیز 
در آثار خاطره نگاران این طبقه در سنجش با خاطره نگران دسته پیشین، رتبه پایین تری دارد و بر اثر 
کالن نگری و کلی نویسی گسترده  این طبقه، جزئیات مسائل تاریخی کم تر موضوع نوشتار بوده است. 
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البته آثار این دسته از خاطره نگاران در سنجش با آثار گروه نخست، از منظر تاریخ اجتماعی و شرح 
زندگی توده  مردم، راجح تر و ممتازتر است. برای نمونه، تغییرات و تحوالت متأثر از ارتباط ایرانیان با 
جامعه جهانی، پیدایی طبقه ای جدید میان طبقات جامعه به نام »طبقه  متوسط« در این آثار بازتابیده اند. 
طبقه متوسط جدید سه گروه را در برمی گرفت: تحصیل کردگان جدید )روشن فکران نوپا(؛ بوروکرات ها 

و تکنوکرات ها؛ گروه نوپای کارگر صنعتی)اشرف، 1۳78: 65-6۳(.
پیدایی این طبقه جدید، حاصل تحوالت پس از انقالب مشروطه در ایران بود. نشانی از این طبقه 
نوپدید در دوره اول نیست، بلکه همه پنج خاطره نویس عضو این طبقه، در دوره دوم می زیستند: میرزا 
و  الکتاب  عماد  اوغلی،  عمو  حیدرخان  وحیدالملک،  شیبانی  عبدالحسین  الدوله،  ممتحن  مهدی خان 
علی دشتی. این پنج تَن، از تحصیل کردگان جدید و افراد وابسته به نظام دیوان ساالری قاجار بودند و 
بر اثر دوری شان از بطن بسیاری از روی دادها، عرضه داده های بِکر تاریخی در آثارشان، رتبه پایینی 
دارد و استناد به هر نوع سند و فرمانی در آثار آنها یافت نمی شود. هیچ یک از این خاطره نگاران در 
دل نوشته های خویش هدفش را تاریخ نگاری ندانسته، اما به تلویح در مسیر تحقق همین هدف قلم زده 
و با عرضه نقدهای ویژه درباره موضوعات گوناگون، نظر نقادانه اش را عرضه کرده است. اگرچه آثار 
این طبقه از منظر شاخص های یاد شده جایگاه باالیی ندارند، بر اثر تبلور مِن فردی در نقدهای آنان 
و امکان شناسایی افراد گوناگون از طریق این خاطرات، این دل نوشته ها از اهمیت خاصی برخوردارند.

بـا توجـه بـه آمـار خاطره نـگاران طبقـه  مسـلط در دو دوره پیش گفتـه )2۳ نفـر( و برتـری پایگاه 
طبقاتـی آنـان کـه بـه آگاهـی آنـان از روی دادهـای بسـیاری می انجامیـد و بـا توجـه به فعـال بودن 
ایـن افـراد در آن روی دادهـا، ایـن گروه در سـنجش بـا خاطره نگـران طبقه متوسـط بهتر توانسـته اند 
از دیـدی مورخانـه و نقادانـه بـه بیـان و نقـد مسـائل تاریخـی بپردازنـد؛ چنان کـه آثارشـان حتـی بـا 
نقـص اسـتناد بـه مسـتندات متقـن، خود به سـند و شـاخص ارزش گـذاری دیگـر منابـع تاریخی بدل 
گشـته اند. خاطـرات اعتمـاد السـلطنه، امیـن الدوله، حسـین قلی خان مافـی و عین السـلطنه نمونه های 
برجسـته ای در ایـن میـان بـه شـمار می رونـد کـه بنابر داده هـای تـازه خاطراتشـان، درسـتی مطالب 

دیگـر آثـار را در زمینه هـای مشـترک، بـا اسـتناد بـه آثـار آنان می تـوان تأییـد کرد.

نتیجه
منابع خاطره نگاری را از گونه های تاریخ نگاری درباره سلسله قاجار می توان برشمرد که متأثر از افکار 
و مظاهر جدید اروپایی از میانه عصر ناصری پدید آمدند، اما راهی را متفاوت با نمونه های غربی شان 
پیمودند. خاطره نویسی در غرب معطوف به اصالت وجودی انسان و بیش تر در خدمت شرح حال درونی 
نویسندگانشان بود و از این رو، در مقوله ادبیات می گنجید، اما خاطره نگاران ایرانی با آگاهی از این »من« 
و »متبلور کردن« آن در »ماِی اجتماعی«، آن را نه در خدمت بیان احوال و اصالت وجودی خود، بلکه 
در شرح روی دادهای سیاسی و اجتماعی پیرامون خود، به کار بستند. این نویسندگان، متأثر از فضای 
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انتقادی حاکم بر بسیاری از حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن زمان، خاطره نویسی 
را به گونه ای )ژانری( در بیان انتقادها بدل کردند. این حوزه  خصوصی که در حریم خلوت شخصی 
نویسندگان »حدیث نفس« پدید آمد، بنابر آگاهی آنان از بی سامانی وضع جامعه، ابزاری برای نقد گوشه 
و کنار اجتماع آن زمان با روی کردی تاریخی و انتقادی به شمار می رفت و آثار آنان بر اثر پنهانی و 
غیر رسمی بودن و در برداشتن داده های بکر درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به 

تاریخ نگاری مخفی بدل گشت و از اعتبار فراوان در تاریخ نگاری این دوره برخوردار شد.
انقـالب مشـروطه نیـز در دوام و تحـول ایـن گونه بسـی تأثیر گـذارد. وقوع این انقالب گسـترده 
و ضـرورت ثبـت روی دادهـای آن، گروه هـای خاصـی را بـه ایـن نـوع تاریخ نویسـی برانگیخـت و از 
منظـر کمـی و کیفـی آن را متحول کـرد. با توجه به مهم بـودن انقالب مشـروطه، از منظری تاریخی 
خاطـرات مرتبـط بـا دوره قاجـار، در دو دوره پیـش و پـس از مشـروطه جـای می گیرنـد و بـا توجه به 
پایـگاه طبقاتـی خاطره نـگاران، آنهـا را بـه خاطـرات طبقه  مسـلط و خاطـرات طبقه متوسـط می توان 
تقسـیم کـرد. چهـارده خاطره نـگار )دارای پانـزده اثـر( در دوره اول می زیسـتند کـه بیش تـر بـه ثبـت 
روی دادهـای تاریـخ سیاسـی می پرداختنـد و 27 خاطره نویـس )دارای 27 اثـر( در دوره دوم حاضـر 
بودنـد و بیش تـر در ثبـت روی دادهـای تاریخ اجتماعـی و زندگی توده مـردم و بازنُمایـی تأثیر انقالب 
مشـروطه در زندگـی عـوام، می کوشـیدند. آثـار ایـن گروه، تأثیـر انقـالب مشـروطه را در روی دادهای 

تاریخـی ـ ادبـی نمایـان می کند.
پانـزده خاطره نـگار دوره دوم در طبقـه  متوسـط و دو خاطره نـگار از ایـن طبقـه در دوره اول جـای 
می گیرنـد و بـا توجـه بـه جای گیـری دوازده خاطره نـگار ایـن دوره در طبقـه  مسـلط، ایـن فرضیـه را 
می تـوان اثبـات کـرد کـه انقـالب مشـروطه بـه چرخش پایـگاه طبقاتـی خاطره نـگاران طبقه  مسـلط 
دوره اول بـه طبقـه  متوسـط دوره دوم انجامیـد. بـا توجه به پایـگاه طبقاتی خاطره نگاران که مسـتقیم 
در اندیشـه ها و دالیـل و شـیوه  خاطره نویسـی آنـان مؤثـر بـود و بـا توجـه بـه شـاخص های داشـتن 
بینـش و نـگاه مورخانـه و انتقـادی، میـزان اسـتفاده آنـان از اسـناد و مکاتبـات و فرمان هـا و میـزان 
عرضـه داده هـای بکـر تاریخـی و سیاسـی و بـا توجـه بـه اینکـه بیش تریـن خاطره نویسـان از طبقـه 
 مسـلط و در روی دادهـا فعـال بودند و بـر اثر پایگاه طبقاتی ویژه شـان، از بسـیاری از روی دادها آگاهی 
داشـتند، از منظـر ارزش گـذاری خاطـرات از دیـد تاریخ نـگاری نیـز خاطـرات طبقـه اول را از خاطرات 
طبقـه  دوم ارزنده تـر می تـوان برشـمرد. البتـه آثـار خاطره نـگاران طبقـه  متوسـط نیـز به دلیـل عرضه 

گـزارش گسـترده دغدغه هـا و مسـائل اجتماعـی، امتیـاز و ارزش ویـژه ای دارند. 
بـاری، خاطره نـگاری جدیـد کـه بـر اثـر نمودهـای اندیشـه تـازه اروپایـی پدیـد آمد و بـا جنبش 
مشـروطه خواهی متحـول و متطـور شـد، همچـون دیگـر شـیوه های تاریخ نـگاری ایرانـی ایـن عصر، 
از اوضـاع فرهنگـی ـ اجتماعـی جامعـه تأثیـر پذیرفـت و خودش از منظر سـبک و نثـر، موضوع و فن 

تاریـخ و زبـان گـزارش روی دادهـا، تحولـی در عرضـه محتـوای تاریخ نگارانه پدیـد آورد.
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نیا، تهران: نشر پژوهش شیرازه

بختیاری، مریم )1۳82(. خاطرات سردار مریم بختیاری، ویراسته غالم عباس نوروزی بختیاری،   .2۹
تهران: آنزان..
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عالمیر محمود )1۳۹2(. خاطرات احتشام السلطنه، به کوشش سید محمد مهدی موسوی، تهران:   .۳2
زوار

دولت آبادی، یحیی )1۳71(. حیات یحیی، تهران: عطار : فردوسی   .۳۳
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عبدالجواد  میرزا  حاج  اصفهانی  تاجر  یک  )خاطرات  تجارت  تا  طبابت  از  مهدی)1۳86(.  نفیسی،   .۳4
اخوت(، تهران: نشر تاریخ ایران.

عماد الکتاب، محمد حسین )1۳84(. کمیته ی مجازات و خاطرات عماد الکتاب، به اهتمام محمد   .۳5
جواد مرادی نیا، تهران: اساطیر 

رضوی، سید محمد )1۳78(. خاطرات نواب وکیل نماینده سومین دوره مجلس شورای ملی، به   .۳6
کوشش اکبر قلم سیاه، تهران: موسسه انتشارات گیتا.

سردار اسعد بختیاری، جعفر قلی )1۳78(. خاطرات سردار اسعد بختیاری، به کوشش ایرج افشار،   .۳7
تهران: اساطیر

ویجویه، محمد باقر )1۳48(. تاریخ انقالب آذربایجان و بلوای تبریز، به کوشش علی کاتبی، تبریز:   .۳8
ابن سینا.

رائین، اسماعیل )1۳58(. خاطرات و اسناد حیدر خان عمو اوغلی، تهران: انتشارات موسسه تحقیق   .۳۹
رائین.

تاج السلطنه )1۳61(. خاطرات تاج السلطنه، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان،   .40
تهران: نشر تاریخ ایران.

دشتی، علی )1۳80(.  ایام محبس، به کوشش مهدی ماحوزی، تهران: اساطیر.  .41
فرمانفرماییان، محمد ولی )1۳82(. از روزگار رفته حکایت، به کوشش منصوره اتحادیه ، تهران:   .42

کتاب سیامک 
برای نمونه هایی در تأیید این مدعا می توان مقدمه ی خاطرات کسانی چون اسماعیل میر پنجه،   .4۳

میرزا علی خان امین الدوله و نظام السلطنه مافی را ذکر کرد.
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