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 .ش1111آخال تا ی  عهدنامهفیروزه از ی  بررسی روند جدایی قریه

*مهدی احمدی اختیار


 ٭٭علی رستم نژاد نشلی

 چكیده

بـین   تـن   ی آخـا  موجبـات   ی فیروزه موضوعی بود كه پس از عهدنامه ی حاكمیت بر قريه مساله

ای را  ی جداگانه ها عهدنامه بود كه روس حدیی تزاری را فراهم ساخت. اهمیت اين قريه به  ايران و روسیه

مزبـور را از ايـران جـدا نمودنـد. بـا ايـن حـا          ی قريهجهت تعیین تكلیف آن به قاجارها تحمیل نمودند و 

ذهن ايرانیان را به خود مشغو  سـاخت  ی فیروز به سادگی انجام نگرفت و تا چندين دهه ياد و  جدايی قريه

خبر نبودند. شايد به همین خاطر بود  ی ايرانیان بی ها هم از اين دلبستگی و عالقه و فراموش نشد. البته روس

ی اسـترداد   م ايران و شوروی مسـاله .1291ی مودت  شويكی روسیه پس از چهاردهه در عهدنامهلكه دولت ب

مبنـی بـر اسـترداد فیـروزه       1291 ی علیرغم تصريح فصل سـوم عهدنامـه   .فیروزه به ايران را مطرح ساخت

دولـت    1111 ی تا پايان حكومت پهلوی او  طفره رفتند. در نهايـت در عهدنامـه   دها از اجرای اين بن روس

پوشـی   ها  از ادعای حاكمیت ايـران بـر فیـروزه چشـم     تن طال از روس 11زاهدی در ازای دريافت مطالبات 

نمود. 

ای  ی اسـناد و منـابك كتابخانـه    و بـر پايـه   ی  حاضر بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلپژوه

ی  العـاده  ی جدايی فیروزه از ايران و اهمیت و چگونگی اين جدايی را تبیین نمايد و علت توجه فـو   مساله

كنكـاش و بررسـی    ی فیروزه مورد نسبت به قريه -های پهناور از ايران علیرغم جدايی سرزمین -دو دولت را

 قرار دهد. 

  ی تزاری  ايران  قاجاريه. ی فیروزه  روسیه قريه واژگان کلیدی:
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 اندیشه های محمد یوسف خان هروی در بحرالفوائد و انعکاس آن در خراسان پس از مشروطه 

 سمیه بختیاری

 رضا بیطرفان

 چكیده

.  توسط محمد يوسف خان مهاجر هروی  هـ 1191بحرالفوائد مجموعه دوازده كتاب است كه در سا  

نگاشته شده كه افزون بر كتاب بیان واقعه كه شرح زندگی اوست؛ حاوی اطالعات بسیاری درباره ی 

رويدادشمار ايران و جهان  محاربات ايران و افغانستان و روس و ژاپن می باشد. وی  يكی از رهبران 

نجر به توپ بستن حرم مطهر ثامن الحجج )ع( توسط شورش مشهد پس از سقوط استبداد صغیر است كه م

.  معروف است؛ اين  هـ 1111روس ها شد. نظر به اهمیت اين واقعه كه به توپ بندی حرم مطهر در سا  

پژوه  بر آن است تا با بررسی كتاب بحرالفوائد به انديشه های محمديوسف خان هروی و انعكاس آن در 

 خراسان پس از مشروطه دست يابد.

 .محمد يوسف خان هروی  بحرالفوائد  خراسان  روس ها  دوره قاجاريه :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی دانشگاه اصفهانsbakhtiari88@yahoo.com 
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 مولفه های تاریخنگاری محلی خراسان در دوره معاصر

 ابوالفضل حسن آبادی

 

های مختلفی مانند مورخان  موضوعات  مولفه های نگارش تواريخ محلی در ايران از جنبه بررسی

دهد كه  ها نشان می نامه ها و پايان به نگارش درآمده محملهای تاريخنگاری مانند كتابها  مقاالت  روزنامه

های  گی شاخصههرمنطقه به تناسب ساختار جغرافیايی  اهمیت تاريخی و برخورداری از زيرساختهای فرهن

در اين میان محلی .سازد محلی نگاری خاص خود را دارد كه تاريخ محلیی  را از ساير مناطق مشخص می

نگاری در خراسان دوره معاصر از ويژگیهای خاصی برخوردار است كه در اين مقاله به آن پرداخته می 

ناسی ها  سايتهای جستجوی كتاب در اين بررسی حتی االمكان ازكلیه منابك در دسترس مانند كتابش شود.

در ومانند سازمان اسناد و كتابخانه مركزی آستان قدس در زمینه شناسايی كتابهای تاريخ محلی اقدام گرديد 

ضمن شناسايی منابك  تواريخ محلی مهم منطقه ای نیز به صورت محتوايی به خاطر بررسی كلیات محتوا و 

.يافته های اين پژوه  نشان می دهد كه سه عامل آستان قدس انگیزه های نگارشی مورد تحلیل قرارگرفت

رضوی وحرم مطهر امام رضا)ع( شهر مشهد و خراسان بر نگارش بیشتر منابك اين دوره تاثیرگذار بـوده  

ريخی آن باعث شده تـا  اند.شخصیت محلی نگاری خراسان مبتنی بر تكثر محلی نگاری بوده وقدمت تا

 خ نگاری آن موثر باشد.هويت منطقه ای بر كلیت تاري

 

 آستان قدس رضوی مشهد مولفه ها خراسان تاريخ نگاری محلی:کلیدی گان واژ

 

 

 

 

 

  

                                                             
 د و مطبوعاتدکترای تاریخ محلی و مدیریت امور اسنا 



 های تاریخ محلیایگاه اسناد در بررسیج

 با  تأکید بر  اسناد  خراسان در آرشیو  مجلس شورای اسالمی»

 « 1121تا  1221های بین سال 

 *علی ططری

نگاری با قدمتی ديرينه است كه به جزئیات بیشتری های مهم تاريخ شیوهيا  هاتاريخ محلی يكی از شاخه

 پردازد.از مسائل اقتصادی  اجتماعی  سیاسی و فرهنگی يک منطقه مشخص جغرافیايی می

های نوين در  تغییرات و ارائه شیوهبروز تحو  و تطور در علم تاريخ و اجزای آن  بررسی روند اين 

سازد  تا حركت و برون رفت از  ی میروهشگران رشته تاريخ را ضروپژوه  های تاريخی توسط پژ

 سازد. در تاريخ نگاری محلی نیز رويكرد نوين علمی و كاربردی  يعنی ممكنو پويايی علمی را   ركورد

تواند به ارتقای جايگاه آن كمک شايانی  گیری از منابك جديد می های سنتی نگارشی و بهره گذر از شیوه

های تاريخی به سبب اصالت و  اد به عنوان بخشی از مدارک پژوه میان اين منابك  اسن نمايد  و در

 كند. سزايی ايفا می غنای اطالعات تاريخ محلی نق  به در  اعتبار

ای  و با بررسی اسناد موجود در مجلس شورای ملی پیرامون حوزه اين پژوه  به روش كتابخانه

خورشیدی(  به سه پرس   1191تا  1921های دوازدهم )بین سا جغرافیايی خراسان در ادوار دوم تا 

های  ناد در پژوه های تاريخ محلی  داليل استفاده اندک از اس يعنی جايگاه اسناد در بررسیاصلی 

 ها پاسخ خواهد داد  وه محلی  و اهمیت اسناد مجلس شورای ملی در اين پژ

 

   عرايض  مجلس شورای ملی.اسناد  تاريخ محلی  خراسان  :  یکلید گانواژ

 

 

 tatari.info@gmail.com *دکترای تاریخ، مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی  
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 خراسان مطبوعات اطالعات تاریخی های نگاهی به ارزش

 با تأکید بر نشریات وابسته به آستان قدس رضوی 

 *سیدمهدی سیدقطبی

ترين وظیفه خود يعنی اطالع رسانی  با تشكیل و جهت دادن  گرچه مطبوعات عالوه برنخستین و مهم

های  ها  و تعامل انديشه گیری آن های جامعه و پی های اجتماعی  طرح خواسته افكار عمومی و حركت

اما بايد آن را كند   اهل فكر و قلم  به صورت يک آيینه تمام نمای بدی ها و خوبی های جامعه عمل می

 به عنوان يكی از ارزشمندترين مواد اولیه برای مطالعه و نگارش رويدادهای تاريخی نیز نام برد..

مواد و مطالب مورد نیاز مورخان  اخبار وگزارش از رويدادها و حوادث شهر و منطقه   ئهمطبوعات با ارا

شک همه وقايك  به ويژه  رخدادهای بدون  .سازد محلی مهیا مینگاری  تاريخرا برای و پژوهشگران 

در  كه خیلی مختصر و گذرا به آن پرداخته شده است. يا آن  وجود ندارد یمحلی در منابك رسمی تاريخ

رسانی به صورت مفصل و كامل به  كه مطبوعات به ويژه مطبوعات محلی با توجه به وظیفه اطالع یحال

ها بهترين منبك  ابراين آرشیو مطبوعات به ويژه روزنامهپردازند. بن میمنطقه ثبت و ضبط همه رويدادهای 

 و تقويت اطالعات تاريخ محلی می باشد.مواد اولیه به برای دستیابی سريك 

اريخ پژوهشگران  و استناد و شفاف سازی اطالعات تمقاله حاضر با هدف رفك نیازهای مطبوعاتی 

راسان  راهنمای مطبوعات و وضعیت انتشار هايی نظیر تاريخچه مطبوعات خ   به يافتهسرزمین خراسان

های اطالعاتی دو نمونه از روزنامه های اين ديار يعنی روزنامه خراسان و آفتاب  ها و همچنین ارزش آن

 شر  دست می بابد.

 

 آستان قدس رضوی. ها  تاريخ محلی  خراسان  آرشیو مطبوعات  اخبار  گزارش کلیدی:گان واژ

 

 

ها موزه ها و مرکز اسناد  کتابداری و اطالع رسانی و کارشناس تاالر مطبوعات سازمان کتابخانهکارشناس ارشد علوم *

 آستان قدس رضوی.

 

 

  



 اعالم جغرافیایی خراسانترجمه و تحلیل محتوایی

 سامیالدین  در قاموس االعالم شمس

     *سجاد حسینی                                                                                                                                                

خراسان از نخستین اراضی سكونت و حضور تركان در دوران بعد از اسالم  و محل نضج 

تبار چون غزنويان و سلجوقیان بوده است. پیروی رهروان طريقت مولويه  های مهم ترک بسیاری از سلسله

حاجی "و"محمد بلخی الدين موالنا جال "و بكتاشیه ساكن سرزمین آناطولی از بزرگانی چون 

نژاد و ساكنان اراضی دولت عثمانی و  هاست كه خراسان را مركز توجه مردمان ترک نیز قرن "ولی بكتاش

جا كه آثار  شناسی جمهوری تركیه قرار داده است. تا آن پژوهشگران تحقیقات ترکهمچنین مورد مطالعه 

فرهنگ و هنر اقلیت در مورد با موضوع تاريخ  دار  های اعالم ها و فرهنگ المعارف از جمله دايرهمتعددی 

 اند زبان ساكن در خراسان تألیف كرده ترک

ققان عرصه تاريخ  فرهنگ و ادبیات ترين مح م.( از برجسته 1281-1211)"الدين سامی شمس"

ای به اعالم  ها به نام قاموس االعالم  توجه ويژه المعارف عثمانی با تنظیم يكی از معتبرترين دايره

خصوص واليت خراسان نموده است. اين كتاب به طورحتم  های شر  اسالمی به جغرافیايی سرزمین

 است.عرفی تاريخ محلی منطقه خراسان ترين و ارزشمندترين ابزار شناسايی و م يكی از مهم

و اثر معتبر قاموس االعالم  مداخل مرتبط با اعالم  "الدين سامی شمس"اين مقاله ضمن معرفی 

پژوهی اين محقق  تا خراسان كرده  گانه اين اثر استخراج و ترجمه جغرافیايی خراسان را از مجلدات ش 

جغرافیای تاريخی اين منطقه را مورد ارزيابی قرار  برجسته عثمانی و ديدگاه  نسبت به تاريخ محلی و

 .دهد

 

 الدين سامی  قاموس االعالم. ها  شمس المعارف محلی  خراسان  دائره تاريخ :واژگان کلیدی 

 

 

 هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلیعضو* 

 

  



 پناهگاه های مشهد

 

 *حسین روحانی صدر چکیده                                                                                                                   

پناهندگی به صحن و سرای رضوی يكی از بحث های بسیار مهم در تاريخ شیعه و منطقه خراسان می 

بست نشینی در مجموعه حرم را می توان از البالی كتاب های باشد. شهرت و جاذبه پنهان شدن و 

اصلی كاربری اين مجموعه   خورشیدی بدست آورد. زمینه 1181هجری تا سا   2ثبت شده از قرن 

برای پناهندگان و تبديل آن به يک پناهگاه برای گروه های مختلف اجتماعی را بايد در بكارگیری 

حرم ناحیه ای كه در بر دارنده  مكانی مقدس است و به اعتبار  جستجو كرد  چرا كه   اصطالح حرم 

آنچه در بردارد از حرمتی خاص برخوردار است و با آن همچون ديگر مكانها رفتار نمی شود  برای 

مسلمانان حرم سرزمینی مقدس است كه برگرداگرد يک مكان مقدس مانند كعبه قراردارد هم دارای 

ی ارزش معنوی خاص در فرهنگ و رسوم آنان است آيه ی در احكام شرعی مخصوص و هم دارا

 قرآن كريم تصريح دارد كه خداوند حرم كعبه را امن قرار داده است. 

از اين رو سنت ها و آداب و رسوم ايرانی اسالمی از ديرباز مبنای راسخی را درحفاظت از نوع بشر و 

 دس از نظر دور نداشته است. حمايت از كرامت آنان را در اماكن مقدسی همچون مشهد مق

در اين نوشتار به بررسی داليل پناه جويان و مخالفین دستگاه حاكمیت به مجموعه حرم رضوی و 

 بست های پیرامون آن و مدارس  علمیه چهارده گانه  و ... پرداخته خواهد شد.

    مجرمین  پادشاهان مغضوب   مظلومین  متوسلین  :کلیدیگان واژ
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 تاریخ نگاری محلی خراسانمؤلفه های 

 ها ها تا حمله افغان از حمله مغول

                                                                                                                                     * ولی اهلل مسیبی قمبوانی                                                                                                                                            

 ** زهراطاهری                                                                                                                      

نگاری اسالمی است  كه از اواخر قرن دوم و  از سنت تاريخ نگاری محلی ايران جزئی تاريخ

های  نامه گیری جريانات جديد  به شكل تاريخ ی هفتم تا نهم با شكل اوايل قرن سوم آغاز  و درسده

 ها  و منابك جغرافیايی گسترش يافت. نامه ای  وقف های سلسله محلی  مزارنويسی  تاريخ

مستندات تاريخی پیرامون يک منطقه است كه به موضوع اين پژوه  مجموعه مطالعات و

های طبیعی  انسانی و جغرافیايی يک سرزمین  زمینه پژوه  علمی  ای متفاوت و با بررسی ويژگی شیوه

و دقیق را در اين حوزه برای محققان فراهم  و با شناسايی ظرفیت و استعدادهای موجود محلی 

 سازد. ريزی های الزم را ممكن می برنامه

های  مؤلفهای  آرشیوی و اسناد تاريخی  و همچنین ارزيابی  با استفاده از منابك كتابخانهن مقاله اي

 . است  تا تصوير  1118 تا 616 از سا های مختلف پیرامون آن  و ديدگاهخراسان  نگاری تاريخ

تری از هويت اجتماعی  اقتصادی و فرهنگی خراسان در اين دوره دست يافته  و به چند سؤا   دقیق

تحلیل جامك و و نگارش تاريخ محلی خراسان  نتیجه اصلی تحقیق و انگیزه هدف عمده پاسخ داده شود: 

اين د و منابك مورد استفاده در نگارش آن  شناسايی مواعوامل موثر بر ها  تعیین  آنگسترده محتوای 

 ها.    سفارشی بودن يا مستقل بودن تألیف آنسبک نگارش نويسندگان  معرفی نويسی تاريخ

 

 نگاری  منابك تاريخی  مؤلفان. تاريخ خراسان  تاريخ محلی  : کلیدی گانواژ
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 خراسان نگاری تاریخ مکتب ساختار و ها ریشه بررسی

 تیموری عصر در

 * امیرخانی غالمرضا                                                                                         

 

كه در نیمه نخست  نگاری زبان فارسی  سرزمین خراسان است. ون شک مركز ثقل سیر تحوالت تاريخبد

 از محلی وتاريخ دودمانی تاريخ عمومی  تاريخ مختلف های حوزه در تاريخی آثار تدوين حیث قرن نهم از

 برخوردار شد.   یرینظ كم رونق

تیموری است و  به ايلخانی نگاری تاريخ از اهمیت بررسی اين موضوع در حوزه تاريخ محلی  گذار

 در جديدی تاريخی سبک پديدآور و داد رخ به شر  ايران غرب از مكانی خاستگاه حیث از انتقالی كه

 نهاد. نام گاری خراسانن تاريخ سبک آن بر توان می كه شد فارسی زبان

از  شاهزادگان و شاهان سمرقند  و حمايت قدرتمند و هرات چون هايیشهر در قدرت مراكز وجود 

 پیداي  و ظهور صفوی  و و تاريخی عصرتیموری متون در مكررات و همسانی نگاران باعث تاريخ

 و ماهیت دهنده ن ها گويا و نشا خراسان شد. كه آشنايی با آنبه ويژه در  نگاری اين دوره  تاريخ مكاتب

 .است نگاری از تاريخ گونه اين جوهره

 های ها  و آشنايی تفصیلی با منابك اين دوران  از جنبه اين پژوه  با مطالعه موردی برخی از ديدگاه 

نگاری در مشروعیت حاكمان   نظر دارد تأثیر اين روش از تاريخو اجتماعی  در  فرهنگی سیاسی  تاريخ

یین افو  يا رونق اين میراث گاران  و تعن اين مبحث  رويكرد و شرايط تاريخبررسی نظريات و انتقادات 

 نگاری فارسی در خراسان را بیان نمايد. بها از تاريخ گران

 

 های سیاسی. فارسی  خراسان  تیموريان  حكومت گاری  زبانن تاريخ:  واژگان کلیدی
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 بلدیه و اصناف شهر اصفهان

 ش.1114تا  1119 های در سال شهرهای  و قصابیکشتارگاه 

 عبدالمهدی رجايی*                                                                                             

ديگر وجود  شتهبسیاری از مشكالت اجتماعی گذ به مدد گسترش عمومی بهداشت امروزه 

ها جزو معضالت  یاما شايد هفتاد هشتاد سا  پی   موضوعی مثل كشتارگاه شهر و وضعیت قصاب ندارد.

كه به وضعیت نابسامان بهداشتی شد و آگاهان و دلسوزان جامعه بر آن بودند  محسوب میبهداشتی شهر 

 ها سر و سامان دهند. آن

ها و انتظارات به بلديه  نگاه همهارتباط مستقیم با حل اين مشكل داشت .در اين میان  نق  بلديه

آلوده   ذبح غیر بهداشتی گوسفند رگاه بهداشتی راه انداخته و ازمی گشت. اين بلديه بود كه بايد كشتا بر

 كرد. ممانعت میگوشت كثیف به مردم  فروش وشدن شهر

با هدف بررسی بخشی از رخدادهای محلی و اجتماعی شهر اصفهان و اهمیت نق  اين مقاله  

نهادهای اداری به ويژه بلديه شهر در بهبود وضعیت عمومی منطقه  اقدام به مطالعه و استخراج اخبار 

نموده است تا به تشريح  1111تا  1112های  ه اين مبحث در شماره های روزنامه اخگر در سا مربوط ب

اطالعاتی چند از شهر اصفهان مثل وظابف و اقدامات شهرداری در رابطه با مشكالت عرضه گوشت  

ساخت كشتارگاه جديد شهر  فراهم ساختن امكانات حمل و نقل و ايجاد فضای مناسب جهت 

كشتارگاه مدرن  گزاف برای راه اندازیصرف هزينه ای های سنگین و فعالیت منجر بهكه هر های ش قصابی

 شد  بپردازد.

 

 ها. ها  قصابی تاريخ محلی  اصفهان  بلديه  بهداشت عمومی  كشتارگاه : کلیدی واژگان

 

 

 ) اطالعات كامل نیست(*

 

 

 

 



 خراسان تاریخ محلی تبعید در

 در دوره قاجار و پهلوی اول

 *سید محمود سادات بیدگلی

 يی**دكتر مرتضی نورا

اين امر در تبعید نوعی از مجازات است كه در تاريخ ايران برای كیفر خاطیان استفاده شده است. 

دوره قاجار در قالب تبعیدهای گروهی  تبعید در قالب واگذاری حكومت و تبعید در قالب واگذاری 

های اصالحی حكومت   در دوره پهلوی نیز مخالفان سیاست د.ش می  اعما تولیت آستان مقدس امام رضا 

تنوع اقلیمی  دوری از مركز و موقعیت جغرافیايی خراسان  اند.  ها تبعید شده ايالت و عشاير و كمونیست

خراسان را به تبعیدگاه مناسبی در دوره ی  و نیز وجود بارگاه امام رضا مرز حداتقرار گرفتن در سر

 تبديل كرده بود.قاجار و پهلوی 

مصد  و كما  الملک  از خراسان  تبعید ديوانیان بلندپايه همچون مدرس همه موارد فو  و 

 وجود آورده است.  های در بررسی تاريخ محلی تبعید در ايران ب موقعیت ويژه

از  اقدام به تعريف برخیابتدا   پژوه برای درک مشترک از مفاهیم نظری  مقالهدر اين 

معرفی تبعیديان  سپس با ترسیم جداو  موضوعی به مؤلفه هايی مبنی بر  شده صلی  پژوه های ا واژه

های  دوره انواع تبعیدها به خراسان در و همچنین تشريح مباحثی شامل  علت و محل تبعیدشان  شاخص

يان دوره های تبعید مقايسه تبعیدگاه های انتخاب تبعیدگاه  تحلیلی ازداليل تبعید  قاجار وپهلوی   مالک

ها در تبعید  دخالت روس   وتبعیدگاه با تبعیدی عقايد    تضادمشروطه نسبت به بقیه دوره قاجار

 دست يافته است. خراسانیان

تبعید  تبعیدگاه  خراسان  دوره قاجار  دوره پهلوی او   ايالت و عشاير  كشف  کلیدی: گانواژ

 .ها حجاب  كمونیست
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 m.sadat@yahoo.comدانشجوي دكتري تاریخ محلي دانشگاه اصفهان و پژوهشگر پژوهشكده اسناد  

 mortezanouraei@yahoo.comستاد تاریخ ایران دانشگاه اصفهان **ا
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 نقش و جایگاه اسناد افشاریه در 

 نگاری محلی مشهد تاریخ

 *زهرا فاطمی مقدم

گردند كه  های تاريخی هر دوره محسوب می ترين منابك اطالعاتی در پژوه  اسناد در زمره مهم

های  با ارزشی را در مورد اوضاع سیاسی  اقتصادی  اجتماعی و...هرمنطقه ارائه نمايد.  توانند آگاهی می

و پراكندگی اطالعات محلی درباره خراسان دوره افشاريه  و  شرايط سیاسی و روابط متقابل  اختصار

ويژه ای كه اين تشكیالت با حكومت مركزی در دوره نادر و جانشینان  داشت  اهمیت اسناد تشكیالت 

 .اداری عصرصفويه كه در آرشیو آستان قدس رضوی موجود است را افزاي  می دهد

هزارصفحه بوده  ودوره زمانی تاجگذاری  19سناد فو  كه مشتمل بر بی  از در اين پژوه  ا

گیرد از جنبه   .( را در بر می1911ـ 1112نادر تا تصرف كامل خراسان به دست فتحعلی شاه قاجار) 

ها در  های اطالعات محلی آن گیرند و سعی خواهد شد تا ارزش سندپژوهی مورد ارزيابی قرار می

 سان مشخص و استخراج گردد . خصوص مشهد و خرا

دهد مجموعه اسناد افشاريه مركز اسناد آستان قدس رضوی بدان  های پژوه  نشان می يافته

خاطر كه حاصل تالش و كوش  يک دستگاه اداری و ديوانی است  در برگیرنده اطالعات اداری  

از شهر مشهد در  تواند نمايی سیاسی  اجتماعی  اقتصادی  كشاورزی  نظامی و مذهب ست كه می

خراسان دوره افشاريه و به ويژه حیات اجتماعی آن زمان را ارائه نمايد. در واقك تنوع و گستردگی دامنه 

موضوعی اين اسناد و ارزش استنادی و اطالعاتی آن سبب شده كه انجام هرگونه پژوهشی پیرامون شهر 

 يد.مشهد در اين دوران را نیازمند بهره گیری از اين اسناد نما

 

   افشاريه  خراسان  مشهد. : اسناد  تاريخ نگاری محلیکلیدی  گانواژ

 

 كارشناس ارشد و كارشناس مسئو  بخ  نمايه سازی اسناد* 

 

 

 



 جایگاه مطالعات تاریخ محلی در روند توسعه شهری در دوران معاصر

 کشی در دو شهر مشهد و اصفهان با تکیه بر مقایسه نظام خیابان 

   * فخری رضائی                                                                                                            

و   سرآغاز عصری جديد در تاريخ  ش ـ .ه 11های آغازين قرن  استقرار حكومت رضاخان در سا 

نهادهای نوين به اين   و پیداي  غالب  شده سرمنشأ كلیه تحواّلت اقتصادی اجتماعی قرن حاضر تلقی 

جديد آن نیز تا حد زيادی مربوط به   .شروع تحواّلت شهرسازی و شهرنشینی به مفهوم گردد دوران بازمی

درآيد   ی سنّت از تن شهرها به شود جامه ست كه به سرعت تالش میدر چنین دورانی  اين روزگار است.

  كه بدانیم وضك موجود ما حاصل چه عوامل  بنابراين برای آن شانده شود.ها پو اندام آن تجدّد بر  و لباس

   اين شناخت به طور حتم های اين عهد را بشناسیم. الزم است تغییرات و دگرگونی باشد  تاريخی می

 است. ضروری و بايسته و بررسی آن  كلید فهم آينده

نمائی بدون اصالح  شهرها اين بود كه مدرن  توجّه بهترين علّت  مهمهای نخستین دوره پهلوی  در سا 

اين پژوه  بر اين است كه نشان دهد چگونه از نظر تاريخی  شد. ممكن پنداشته میها غیر ی آن چهره

مشهد  كه با احداث و در بافت شهرهای قديمی شهر اصفهان  توان مقايسه ای بین تحوالت و نوگرايی می

داشته  های مختلف ادامه  يض گذرهای قديمی در قالب طرحتعر به شكل  و های مستقیم آغاز خیابان

 انجام داد.

به عنوان مطالعه موردی و مشهد با استفاده از روش تحقیق تاريخ محلی در شهر اصفهان اين پژوه   در

های  علل فرسودگی و تخلیه بافتساختار سنتی و نوين معماری   اين دو شهر شرايط اقلیمی و تاريخی 

ی قديمی را مورد بررسی قرار ها بافت به جایهای نوين  گسترش و ايجاد خیابانضرورت قديمی  

 گیرد. می

  

اصالحات اجتماعی  دوره  ها  مشهد  اصفهان شهر ها  توسعه  ابانخی  تاريخ محلی:  واژگان کلیدی

 .پهلوی

 

  

 .دانشجوی دكتری تاريخ محلی دانشگاه اصفهان*  

 

 

 

 



 تاریخ های محلیررسی مضامین مشترکِ اساطیرِ ب

 قه .  9خراسان و اصفهان تا قرنِ 

 *امیر آغايلی                                                                                                    

اشتراكات شكلی و محتوايی مثل  ازاثر   های مختص هر ت و ويژگیرغم تمايزا علیكتب تاريخ محلی  

اساطیری  در رابطه با يک منطقه خاص  موضوعات مشترک  و وجود برخی رواياتِ شگفت انگیزِ

گاریِ محلی ن تا پی  از تكوينِ رويكردِ جديد به تاريخ های محلی تاريخ . امری كه در بیشترِندبرخوردار

 قابل مشاهده است. در اواسط دوران قاجار

بینی برای تسكین و برترمعطوف به ايجادِ تقدس و تشخص برای منطقه  تفهیم حس  اغلب اين اساطیر  

هايی  و حصانتی خاص  و توجیهِ نادانسته برخورداریِ شهر از حفاظت الگوسازی برای حاكمان  ان ساكن

 پديد آمدنِ يک شهر هستند. چون نحوه 

دوران معاصر در نقاط مختلف جغرافیای ايران های محلی از قرون اولیه تا  در تاريخ الگوی مطرح شده 

به لحاظِ رويكردِ بر اساس اين الگو و پی آن است كه اين نوشتار در  باشد. و تطبیق می قابل بررسی

 نگاری خراسان و اصفهان را به عنوان دو نمونه موردی آثارِ محلی  «لمتقاب مكتبِ تحلیل رفتار»روانكاوانه 

 و بررسی نمايد. وكاوكند

 

 .یروانشناستاريخ محلی  اساطیر  خراسان  اصفهان   اژگان کلیدی:و

 

 

 

 

 دانشجوی دكتری تاريخ محلی دانشگاه اصفهان.* 

 

 

 

 



 انمعرفی آثار شهرنگاری ایالت خــراس

 در دوره قاجار

 

 *عبدالمهدی رجائی

ها  محلی. برخی از مورخان  سفرنامههای تاريخ  ها و كتاب نقطه اشتراكی است میان سفرنامه« شهرنگاری»

دهند. در حالی كه اكثر آثار شهرنگاری  ای ديگر جای می را از آثار تاريخ محلی جدا كرده  و در مقوله

توان گفت كه كتاب ارزشمندی مثل  شود. حتی می ها يافت می سرزمین پهناوری مثل خراسان در سفرنامه

ها  درصورتی كه اطالعات  گذاری به سفرنامه ارزشالشمس  خود يک سفرنامه است. پس ضمن  مطلك

های شهری و اطالعات مربوطه را از د   وجود نداشته باشد  بايد داده  محكمی در كتب تاريخ محلی

 ها جست. سفرنامه

ها را به ترتیب و  پژوه  حاضر با نگاهی تحلیلی به شهرنگاری ايالت خراسان  آثار قديمی و سفرنامه

دهد.  های اجتماعی  سیاسی و نظامی ارائه می ی  و گزارشی جامك از اين آثار در زمینهتوالی زمانی معرف

تری از شهرنگاری خراسان شامل تحلیل محتوای اين آثار   های عمیق اين تالش به جهت بررسی جنبه

ها  معرفی شخصیت وشرايط نويسندگان  هدف و ضرورت تألیف  های محیطی بر نگارش آن تأثیر مؤلفه

ها  ها  وتعیین نوع و كیفیت چاپ  آن منابك  علت كمبود منابك در دوره قاجار نسبت به ساير دورهاين 

 پذيرد. صورت می 

 

 ها.    محلی  سفرنامه اری  دوره قاجاريه  خراسان  آثارتاريخ محلی  شهرنگ واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 دانشجوی دكتری تاريخ محلی دانشگاه اصفهان*

M1350323@yahoo.com 

 

 

 



 

 های محلی خراسان موضوع شناسی در تاریخ نگاری

 ق1144-1115 

 * مولود ستوده                                                                                                                         

اند. گاهی  های محلی نموده تاريخهای مختلف اقدام به نگارش  ها و انگیزه مورخان محلی با ديدگاه  

مورخان به دلیل عاليق شخصی نسبت به شهر و ديار خود  با ثبت واقعه و رويدادی مهم ومعتبر تاريخی 

اند كه از لحاظ موضوعی  زمانی و مكانی در ارتباط با هم قرار دارند. در  اقدام به ثبت مطالبی كرده

تر  برخی موضوعات نسبت به موضوعات ديگر پر رنگهای محلی نق  و تاثیر  بررسی موضوعات تاريخ

می باشد . به طور مثا  در تاريخ مشهد موضوعات مذهبی و سیاسی بسیاری از موضوعات محلی را 

اند . اين امر باعث شده كه بسیاری از مورخان  ها را در حاشیه نگاه داشته تحت تاثیر خود قرار داده و آن

 ت محلی دور بمانند.از توجه به طیف وسیعی از موضوعا

ای و  های محلی در خراسان با وجود اهمیت منطقه در مقیاس كلی بررسی داليل تعداد محدود تاريخ

های مذهبی و سیاسی در همین موارد اندک  كمک شايانی در  محلی اين سرزمین  و محوريت مؤلفه

 های محلی خراسان خواهد كرد.   شناخت موضوعی تاريخ

است كه با روش نگارش تحلیلی و توصیفی  ابتدا مشخص سازد مورخان محلی  تالش مقاله حاضراين

اند؟ و سپس  خراسان در دوره پس از فروپاشی دولت صفوی تا دوره قاجار چه موضوعاتی را ثبت نموده

آيند  با  شمار موضوعات مذهبی و سیاسی كه از نظر مفهوم كلی می توانند موضوعات ثابتی در اين آثار به

 تحت عنوان موضوعات پايدار يا سیا   مورد بررسی قرارگیرد. الگويی

  

 .  مشهدشناسی موضوعتاريخی  آثارخراسان    نگاری محلی تاريخ : واژگان کلیدی

 

 

 

 اصفهان. دكتری تاريخ محلی دانشگاه* 

 

 

 

 



 زائران، راویان تاریخ محلی خراسان

 *مهدی ابوالحسنی ترقی                                                                                          

ای و مستمر مورد بازديد و زيارت اقشار  به صورت دورهواال مناطق زيارتی به دلیل تقدس و جايگاه 

همتا بودن در سرزمین ايران  در طو   بیآستان مقدس امام هشتم)ع( به دلیل  .گیرند گوناگون قرار می

تاريخ مورد توجه معتقدان و حتی اهل سنت قرار داشته است. از سوی ديگر  حرم رضوی  توجه سیاحان 

ها  به آن  در آثار خود مانند سفرنامهتا آن جا كه ها را نیز به خود جلب كرده   و جهانگردان ساير سرزمین

 اند.  اشارات فراوان كرده

و سپس اكثريت شیعه   تا پی  از دوران صفويهشیعه اقلیت  بهبخشی  ترين نقطه هويت محوری خراسان

. همچنین توجه و التفاتی كه شاهان شیعی مانند صفويه و قاجاريه به اين سرزمین استعشری  اثنی

یت ويژه از اهمبه ويژه از نگاه زائران اين مكان متبرک را اند. بررسی تاريخ محلی خراسان  مقدس داشته

 است.كرده ای برخوردار 

دهه را از دوجهت  چندينبا قدمت كز اين مری  پیشینهكنكاش در  اين مقاله با نگاهی كیفی و آماری 

 دهد:  مورد توجه قرار می

 .تدوين تاريخ مراكز اقامتی در مشهد مقدسـ 

 تكمیل تاريخ محلی خراسان بزرگ به ويژه مشهد مقدس.ـ 

 

 تاريخ محلی  اماكن زيارتی  خراسان  تاريخ نگاری  زائران. :واژگان کلیدی

 

 
 
 

 

  

  m.abolhasanitarqi@gmail.com  .مدرس تاريخ  دانشگاه فرهنگیان  پرديس شهید باهنر اصفهان*
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 ضیاء المعرفه؛ از تاریخ نگاری تا  تحلیل مرزهای خراسان

 *مجید نصرآبادی

 –خان هروی رياضی الفوائد يوسفرای كتاب بح ی دوم از مجموع دوازده نسخه نسخه« المعرفه ضیاء»

ريزی شده است. بخ  نخست شامل  دو بخ  نامرتبط طرحدر  – سردارافغانی پناهنده و مقیم مشهد

هروی را قسمت تاريخی نسخه مذكور  يعنیبخ  دوم  و  های يوسف ها و شنیده دوازده حكايت از ديده

 .نامیده است "اطالع"به دو قسمت تقسیم كرده و هر كدام را يک 

سیاسی مناطق مختلف –گرچه وی دراطالع نخست تنها به بررسی جغرافیای تاريخی وتاريخ اجتماعی

داشت  چشم  ره بهو اشا  دوم با تبیین موقعیت ژئوپلیتیكی افغانستان اما دراطالع. افغانستان پرداخته است

تحلیل نیز الجیشی مرزهای خراسان و سیستان را    موقعیت سو رهای روس و انگلیس به اين كشو قدرت

و همین نكته بررسی اين منبك تاريخی را از نگاه نگارنده ابتدا در اولويت موضوعات تاريخ  كرده است.

 محلی خراسان  و سپس افغانستان قرار داده است.

. نخست اطالعات سازد برای خواننده روشن میاين نسخه چند مؤلفه مهم تاريخی را  مطالعه و معرفی

ها منبعث از مشاهدات عینی  كند كه بخشی از آن ه میئمناطق مختلف افغانستان ارا قیمتی را در باب ذی

و  اتحاد ايرانپردازد كه  میپرست  يک افغانی وطن كه به تشريح كیفیت ديدگاه سنده است. دوم ايننوي

داند. سوم اين كه با اشراف به ژئوپلتیک مرزهای خراسان و  افغانستان را تنها راه حفظ افغانستان می

 پردازد. های احتمالی حمله روس به افغانستان می سیستان به تحلیل راه

 

 

 .الفوائدبحر ضیاء المعرفه  يوسف خان هروی   افغانستان  خراسانتاريخی   جغرافیای واژگان کلیدی:

 

  

 majid_nasrabadi@yahoo.com                            دانشگاه اصفهان -دانشجوی دكتری تاريخ ايران*

 

 

 

 



 مفهوم پرثو در محلی نگاری خراسان

 *زمانه حسن نژاد

ی تاريخ ايران شود  بخشی از ايالت پرثو در عصر باستان امروزه با نام خراسان شناخته می سرزمینی كه

ی تعاريف متعدد از  جب تغییرات در حدود پرثو و ارائههای سیاسی و اجتماعی مو دگرگونیبوده است. 

سوی تاريخ نگاران ملی و محلی شده  با اين وجود اصطالح جغرافیايی و نژادی پرثو به عنوان میراث 

س يافته نگاری خراسان بلكه در تواريخ عمومی نیز انعكا در آثار فتوح و محلیباستانی خراسان نه تنها 

 است.

نگاه مورخان محلی خراسان در دوران اسالمی به مفهوم باستانی پرثو و ذكر حدود و خصايص آن  

موجب شده نگارندگان محلی دست به انتقا  اطالعاتی از دوران پی  از اسالم به دوران اسالمی در باب 

ها  و  در گرو مطالعه ديدگاهبه طور حتم موفقیت در شناخت پیشینه تاريخی سرزمین خراسان  و زنند.ثپر

 اشراف به اطالعات باستانی مربوط به گذشته و مشخصات اين ايالت تاريخی خواهد بود.

نگاری محلی  به مفهوم پرثو به عنوان يک موضوع در تاريخ اين پژوه  در صدد است با روش تحلیلی

پرداخته  تا بتواند اطالعات  نگاه مورخان محلی به اين اصطالح جغرافیايی و تاريخیو همچنین خراسان 

 .مفیدی از تاريخچه  حدود و ثغور  ساكنان و شرايط اقلیمی اين سرزمین فراهم سازد

 

 .پرثو  خراسان  جغرافیای تاريخی  محلی تاريخ :واژگان کلیدی

 

 

 

 دانشجوی دكترای تاريخ محلی دانشگاه اصفهان.*

 

 

  



 بازسازی از شیگزار

 مدائنی کتاب فتوح خراسان

 *عبدالرحیم قنوات

و نواحی ايران   هاتاريخ فتح شهرنگارش ( مورخی كثیرالتألیف و در .  998-118ابوالحسن مدائنی)

اثر  بخصوص خراسان  برجسته بود. او بیست اثر در باره فتح شهرهای ايران نوشت كه از آن میان چهار

از ای    كه اگرچه نسخهبود ح خراسانفتوكتاب ترين اثر او در اين زمینه  به خراسان اختصاص داشت. مهم

خصوص محمد بن جرير  هب  های بعد بخ  عمده آن در آثار مورخان دورهآن در دست نیست  ولی 

 ( نقل شده است. .  111طبری )م 

كلیه روايات منقو  از اين اثر مدائنی و گزارش بازسازی آن   كتاب فتوح خراسانبا هدف معرفی نگارنده 

تا و آثار ديگران استخراج و تنظیم كرده و به بازسازی اين كتاب پرداخته است.  تاريخ طبریرا در 

هايی نظیرمعرفی شخصیت مدائنی  شناخت اجزاء و محتوای آثار وی درباره خراسان  تأثیر مهم  يافته

 های قابل توجه طبری از اين اثر را برای های ساير مؤلفان  و در پايان تشريح روايت  آثارش در نوشته

 مخاطب محقق سازد.

 

   .كتاب فتوح خراسان  طبری  تاريخ االمم والملوک آثار تاريخی  ابوالحسن مدائنی  :واژگان کلیدی

 

 

  

 استاديار دانشگاه فردوسی مشهد*

 

 

 

 

 



 های پژوهش در باب خراسان شناسی در مجموعه اسناد مکمل قاجاریه رصهع

 ق1331-1331م/ 1111-1111

 دكتر مرتضی نورائی*                                                                                                                                                      

ز اچاپ مركز اسناد وزارت امورخارجه در بردارنده گزارشات سودمندی   مجموعه اسناد مكمل قاجاريه

لیل حساسیت روابط خارجی اين د هبه طور عمده ب ر محدوده خراسان دوره قاجار است.دمسايل مختلف 

نتیجه مكاتبات   سند 11111بی  از    ومجلد  19 باجلدی  161اسناد اين مجموعه  دوره  بیشتر

 وزارت امور خارجه است.   -داخلی و خارجی -های  كارگزاری

كننده    و از سوی ديگر ترسیمحساسیت ايالت خراسان دهنده نسو نشا ای از يک نین مجموعهچ

های همجوار است. افزون براين حضور اتباع بیگانه و همچنین ضوعات مرتبط با اين منطقه و كشورمو

ای  ستد عريض و طويلی بود كه در پارهوبودند  اسباب دادشمار بومیانی كه كسب تابعیت كرده  خیل بی

ه در همه حا  اسناد موجود در طبق .كشید متبوع اتباع مذكور را به میان میدو   موارد پای دولت ايران و

دعاوی حقوقی و   مسايل مرزی  امور كنسولیشامل ثمری موضوعات تاريخی حاوی اطالعات مثمر

 هستند. قرنطینه برای امراض مسری   وتلگراف  جنايی

يالت های ذيل حو  محور تملک در امحورنمايی اهمیت اسناد مكمل  در در اين مقاله افزون بر باز 

وضعیت تملک  ـ 9  مبنای حقوقی تملک اتباع بیگانه در ايران ـ 1 شود: خراسان به تحقیق پرداخته می

 اتباع درجه او  و درجه دوم در خراسان 

 خراسان شناسی  اسناد  قاجاريه  اتباع بیگانه  روابط خارجی. واژگان کلیدی:

 

  

 دانشگاه اصفهاناستاد گروه تاريخ *

 

 

 

  



 نقش تاریخ شفاهی در تبیین تاریخ محلی شهرستان قوچان

 *میترا نجاتی

های خاص اقلیمی اين منطقه   تاريخ محلی شهرستان قوچان به جهت پیشینه تاريخی و ويژگی

هايی با محوريت موضوعات تاريخ محلی  نويسندگان مجرب و شاخصی را عالقمند به نگارش كتاب

ها به جهت ارتباط علمی و كاربردی تنگاتنگ و متقابلی كه  با تاريخ محلی  مطالعه هريک ازآننموده  كه 

و تكمیل و استناد   1122ريخ شفاهی شهر قوچان در سا  تحقیقات تاآغاز دستمايه مهمی برای   دارد

 شد. شهراين محفوظات ذهنی معمرين و بزرگان 

میزان تأثیر آن از تعیین محلی و  حققان حوزه تاريخدهايی به ماين مقاله به منظور راهنمايی و ارائه راهبر

ها و نتايج  روشای از  خالصهتاريخ شفاهی  ضمن معرفی بخشی ازمنابك مربوط به تاريخ اين منطقه  علم 

 آوری خاطرات بزرگان اين شهر به نگارش در آورده است از جمك و تجربیات نگارنده را

توان به  كند چگونه با كمک تاريخ شفاهی می است كه مشخص میايی ه های اين تحقیق دانسته يافته

مردم شناسی  جغرافیای تاريخی  مشخصات قومی و  موضوعات تاريخ محلی منطقه مثل اطالعات

شان  حركت  اجتماعی و سیاسی وهنر قوچان  خوانین محلی و اقدامات فرهنگمشاغل مردم اين منطقه  

دست معرفی ورزش كشتی و كشتی گیران  ن  رجا  و مشاهیر قوچان تاريخی كرد به خراسان  مرزدارا

 .يافت

  تاريخ شفاهی  آثار تاريخی. جغرافیای تاريخی  تاريخ محلی  قوچان  :واژگان کلیدی

 

 كارشناس مصاحبه تاريخ شفاهی آستان قدس*

 

 

 

 

 

 



نگار ناشناخته خراسان عبد الحمید مولوی، تاریخ  

*سید محسن حسینی  

عبد الحمید مولوی از دانشوران معاصر خراسان و از كارگزاران برجسته آستان قدس رضوی بود. وی  به 

ش. در خانواده ای روحانی و اهل علم در مشهد متولد شد . پدرش حاج میرزا علی محمد نجم  1926سا  

میـرزا عبـد    التولیه از علمای عصر خود مستوفی مسجد گوهرشاد و منجم آستان قدس بـود . جـدش حـاج   

 الجواد نیز از خطیبان آستان قدس بوده است . 

مولوی در اوايل دوران پهلوی او  به دعوت محمد طاهر طـاهری متـولی مسـجد گـو هرشـاد بـه  اداره       

اوقاف  دعوت و در مقام معاون طاهری مشغو  به كار شد . و پس از مدتی بـه آسـتان قـدس منتقـل و بـه      

به ابنیـه و  رياست اداره امالک و مستغالت آستان قدس برگزيده شد. حضور او در آستان قدس و عالقمندی 

هـای وی   آثار تاريخی خراسان منجر به پديد آمدن آثار و تالیفاتی در اين حوزه گرديد . چنان كـه  پـژوه   

پیرامون آثارباستانی  مشاهیر خراسان و موقوفات آسـتان ه قـدس از آثـار مانـدگار در حـوزه تـاريخ محلـی        

 خراسان است. 

ساختاری مورد بررسی قـرار خواهـد گرفـت. در     –داد در مقاله حاضر ابتدا زندگی نامه وی به شیوه روي

نگاری وی كه بر مبنای توجه به موقوفات و آثار باستانی است به لحاظ محتوايی  بخ  دوم مقاله شیوه تاريخ

 تحلیل خواهد شد.

 موقوفات آستان قدس  خراسان  تاريخ نگاری محلی  عبد الحمید مولوی کلیدی:گان واژ

                                                             
 smhossini81@yahoo.com  های اسالمی آستان قدس رضوی مربی پژوهشی، بنیاد پژوهش - *
 


