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تهیه و تنظیم از



تاریخ نگاری و گونه های 
منابع دورة معاصر

1درس 



انواع تاریخ نگاری

تاریخ نگاری سنتی-1

جدید تاریخ نگاری -2



اجار شیوه های تاریخ نگاری سنتی ق

.بودصفویدورةنویسیمجلسونگاریوقایعادامة

ارخودآثاروبودهادبوشعراهلاغلبقاجارسنتیمورخان

.نوشتندمیادبیخصوصیاتبا



ی قاجار برجسته ترین ویژگی های تاریخ نگاری سنت

انآنفتوحاتوهاجنگشاهان،طوالنیزندگیشرحبرتأکید-1

مردماقتصادیوفرهنگیحیاتواجتماعیزندگیبهتوجهیبی-2

تاریخیتحوالتورویدادهانتایجوعللبهتوجهیبی-3

چاپلوسیوتملقروحیةداشتن-4

ینویسسادهازپرهیزونویسیمتکلفومصنوعبرتأکید-5

منابعنقدوسنجشبهتوجهیبی-6



نمونه کتاب های دوره سلسله افشار

و ستایش ویفتوحات نادر شرح استرآبادیمیرزا مهدی خان 



نمونه کتاب های دوره سلسله زند

سلسلهتاریخموسویصادقمیرزامحمد
تملقباودشوارومصنوعاسلوببازندیه
.استشدهنوشتهزندشاهانگویی

میرزامحمد صادق موسوی 



یرانتفاوت تاریخ نگاری جدید و سنتی در ا

.اندمتفاوت با هم روشو بینشاز نظر 



کدام موضوعات مورد توجه مورخان جدید است؟

علل و نتایج حوادث



زمینه های پیدایش تاریخ نگاری جدید 

جنگ های ایران و روس در دوره فتحعلی شاه-1

گانمقایسه وضعیت ایران و غرب توسط نخب-2

بچرایی عقب ماندگی ایران و پیشرفت غر-3

رزاحس کنجکاوی ایرانیان از زمان عباس می-4

ترجمه آثار اروپاییان با وجود دارالترجمه-5

ایجاد دارالفنون و دارالطباعه-6

ناسانگسترش علمی شرق شناسان و باستان ش-7



ترجمه آثار اروپایی اروپایی

زماندروشدشاهفتحعلیولیعهدمیرزاعباسزمانازترجمهشروع
.یافتگسترششاهناصرالدین

ناصرالدین شاه عباس میرزا 



مهم ترین مکان های علمی قاجار

دارالفنون-3

دارالطّباعه-1

دارالتّرجمه همایونی-2



دارالفنون

اولین مدرسه به سبک جدید در ایران
به همت امیر کبیر



کتاب های ترجمه شده در دورة قاجار



گسترش فعالیت علمی شرق شناسان

اتاطالعهاکتیبهگشاییرمز
ایرانتاریخازجدیدودقیق
یختاردرتحولزمینهودادارائه

.شدنگاری

سر هنری راولینسون



دانمارکیکارس تنس نی بورگئورگ گروتفند آلمانی

برای خواندن خط میخی ساله پژوهندگان150کوشش 

دالواله ایتالیاییشاردن فرانسوی



رمزگشایی خط میخی



منتقدان تاریخ نگاری سنتی

تاریخ ذوالقرنین–خاوری شیرازی 
حقایق االخبار ناصری                                          -محمدجعفر خورموجی

صدرالتواریخ-محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

رساله ایراد-میرزافتحعلی آخوندزاده

نظریه حکمت تاریخی-میرزاآقاخان کرمانی



خاوری شیرازی

انتقاد به تاریخ نویسی

متکّلفوتملقبهانتقادپیشگامانازیکی
مشهورمورخشیرازیخاورینویسی،
تاریخنویسندۀوشاهفتحعلیزمان

.استذوالقرنین
ینویسمختصرونویسیحقیقتبهاو

نکوهشراگوییتملقودادنشانعالقه
.کرد



کتاب حقایق االخبار ناصری

ونویسیتملقمنتقدانازخورموجیجعفرمحمداثر

.تنوشراکبیرامیرقتلحقیقتکهاستکسیاولین



کتاب حقایق االخبار ناصری

تملق وصف ناصرالدین شاه



محمد حسن خان اعتمادالسطنه
عصردرباریمشهورمورخاناز

اینفرهنگیچهرهایازکهقاجار
.بوددوره

همایونیدارالترجمهریاستبهاو
.شدبرکزیده

تاریخبینشوروشازآگاهیبا
بلندیهایگاماروپایینگاری

ازحدودیتاآثارشدروبرداشت
یمداحوپوشیپردهازپوشیپرده

میدوریمورخانرایجرهای
.گزید

انتقاد به تاریخ نویسی



میرزا فحتعلی آخوندزاده

بود،نمورخکهاینباقاجاردورةمتفکرانازیکی

.کردقدنعلمیشیوةبهراسنتینویسیتاریخاما

نویسیتاریخشیوهازخود«ایرادرسالة»دراو

دررشعازاستفادشدلیلبههدایتخانرضاقلی

تقادانمصنوعالفاظبردنکاربهورویدادهابیان

.کرد



میرزا آقاخان کرمانی

جدیدنگاریتاریخرواجدرقاجارعصرمورخ

.برداشتمؤثریهایگام

بااروپاییجدیدمورخانکهبودمعتقداو

دستقوانینیبه،حوادثعللمطالعهوبررسی

می«تاریخیحکمت»آنبهکهاندیافته

.گویند



ویژگی های تاریخ نگاری جدید

علمیتحقیقروشازاستفاده-1

معتبرمدارکواسناد،منابعازبرداریبهره-2

منابعنقدوگزینش-3

تاریخیرویدادهایارزیابی-4

نوشتندرسادهزبانازاستفاده-5



عوامل گسترش تاریخ نگاری جدید

جدیدمدارسگسترش-1

دانشگاهاتأسیس-2

علمیرشتهیکعنوانبهتاریخآموزششدنرایج-3

تاریختخصصینشریاتوتحقیقاتیمراکزایجاد-4

فراوانعلمیهایمقالهوهاکتابنشروترجمه-5



بینش تاریخ نگاری جدید

نبه های مختلف حیات انسانی ج

اقتصادیسیاسی

فرهنگینظامی

اجتماعی



چه مواردی در بینش مورخان ایرانی تأثیر عمیقی داشت؟

مشروطیتانقالب-1

ایراندراستعمارگرکشورهایدخالتونفوذ-2

دومواولجهانیجنگ-3

دومواولجهانیجنگزماندرایراناشغال-4

1332و1299کودتاهای-5

نفتشدنملیجنبش-6

اسالمیانقالب-7



نوشتن نقش مردم 
در انقالب مشروطیت

میرزا محمد ناظم
االسالم کرمانی



ایرانیمورخان مشهورتاریخ معاصر 

پیرنیامشیرالدولهخانمیرزاحسن آشتیانیاقبالعباس پاریزیباستانیمحمدابراهیم



اثر و تألیفات پژوهشگر/ مورخ
رانایتاریخمؤلفنگار؛تاریخوسیاستمدار

جلدسهدرباستان
حسن پیرنیا

تهران1251متولد 

ةندنویسحقوقدان؛وشناسزباننگار،تاریخ
سالةهیجدهتاریخ،ایرانمشروطةتاریخ

خوزستانسالةپانصدتاریخآذربایجان،

حمد کسرویا
در تبریز1269متولد 

فرهنگوتاریخپژوهشگرومصححادیب،
تاریختصحیحویمهمآثارجملهازایران؛

ومقاالتمجموعهوجوینیجهانگشای
.استجلدچندیندرتاریخیهاییادداشت

محمد قزوینی
)عالمه قزوینی)

تهران1256متولد 

نمایندگان شاخص شیوه های تاریخ نگاری جدید ایران



اثر و تألیفات پژوهشگر/ مورخ
وتاریخموضوعدرآثاریمترجمومصححمؤلف،

رمختصختاریونحلومللتاریخنویسندهادبیات؛
درایرانمانندتاریخیمهماثرچندینمترجمایران،
قرنتاریخوسنکریستناثرساسانیانزمان

ونناپلئامپراتوریوفرانسهکبیرانقالبهیجدهم،
ایزاکژولومالهآلبرنوشته

یرشیدیاسمغالمرضا
در داالهو کرمانشاه1275متولد 

اریختمانندآثارینویسندهودانشگاهاستادادیب،مورخ،
تاریخقاجاریه،انقراضتااسالمصدرازایرانمفصل
صورتبهتاریخیآثاردیگرونوبختیخاندان،مغول

یدرسهایکتابمؤلفمتون؛تصحیحوترجمهتألیف،
پهلویدوراندرتاریخ

نیآشتیااقبالعباس
در آشتیان اراک1275متولد 

فمؤلدانشگاه؛استادشاعر،ومترجمنگار،تاریخادیب،
درایرانسیاسیواجتماعیتاریخ،ساسانیتمدنتاریخ
ادبیاتوتاریخموضوعدردیگراثرهادهومعاصردورة

سعید نفیسی
درتهران1274متولد 

نمایندگان شاخص شیوه های تاریخ نگاری جدید ایران



اثر و تألیفات پژوهشگر/ مورخ
تألیفچونآثارینویسندهومترجموادیبمورخ،

متعددآثاروجلدپنجدراولعباسشاهزندگانی
هایکتابمؤلفجهان؛وایرانتاریخدردیگر

پهلویدوراندرجغرافیاوتاریخدرسی

فلسفی... نصرا
در تهران1280متولد 

سندهنویدانشگاه؛استادومترجمنگار،تاریخادیب،
جملهازادبیاتوتاریخدرمتعددآثارمترجمو

بامداد،سکوتقرندو،روزگاران،ایرانمردمتاریخ
ترازودرتاریخ،واسالمکارنامة،اسالم

عبدالحسین زرین 
کوب

در بروجرد1301متولد 

جملهازکهمتعددتاریخیآثارمؤلفنگار؛تاریخ
،طالبوفهایاندیشهایران،وامیرکبیر:آنهاست
هایاندیشه،آخوندزادهفتحعلیمیرزاهایاندیشه

مشروطیتنهضتایدئولوژیوکرمانیآقاخانمیرزا
ایران

فریدون آدمیت
در تهران1299متولد 

نمایندگان شاخص شیوه های تاریخ نگاری جدید ایران



مقایسه شیوه های تاریخ نگاری

جدیدشیوه تاریخ نگاری  سنتیشیوه تاریخ نگاری 

حیاتگوناگونهایجنبهبررسی
نظامی،سیاسی،اعمانسانی

اجتماعیوفرهنگیاقتصادی،

شرحوشاهانزندگیبرتأکید
آنانفتوحات



گونه های مختلف منابع تاریخی معاصر

هاکتاب-1

(هاروزنامه)نشریات-2

یوآرشمنابعواسناد-3

لوسایواشیابناها،-4

آثاردیگر-5



کتاب های تاریخ 
دوره قاجار



کتاب های تاریخ دوره قاجار



.دکتاب هایی که توسط خارجی ها در باره تاریخ دوره قاجار نوشته ان



در دوره قاجار( روزنامه)چاپ نشریات



انواع روزنامه در ایران دوره قاجار

روزنامه های دولتی

یروزنامه های غیردولت



یکاغذ اخبار میرزا صالح شیراز: اولین روزنامه



ایراندولت عِلیّه-اتفاقیهروزنامه وقایع 



های غیردولتینمونه هایی از روزنامه 



دلیل چاپ نشریات در خارج

هروزنامازبرخی،بیانآزادینبودوقاجارحکومتاستبدادیماهیتدلیلبه
رانایواردراآنهامخفیانهوکردهخودهایروزنامهنشربهاقدامخارجدرنگاران

.کردندمی



خاطرات سه دوره مختلف تاریخ معاصر
مردمیاوفرهنگیواقتصادینظامی،سیاسی،هایشخصیتازایعدهمعاصردورهدر

.کردندخاطرهنگارشاقدامعادی



نمونه خاطرات دوره های مختلف

دوره قاجار 



نمونه خاطرات دوره های مختلف

دوره پهلوی 



نمونه خاطرات دوره های مختلف

دوره انقالب اسالمی 



نمونه سفرنامه های دوره معاصر



برخی دیگر از آثار دوره قاجار



(مرکز آرشیو) سازمان اسناد ملی

مکاتبات حکومتی-1
فرمان ها-2
معاهدات سیاسی-3
نامه های شخصی-4
اسناد مالی و قضایی-5
گزارش های اقتصادی، فرهنگی-6

، نظامی و حقوقی 



برخی از اسناد سازمان اسنادملی



ایرج افشار سند پژوهش مشهور



اشیا و وسایل بناها،:از منابع تاریخی



تهران18دبیر منطقه –مهدی رضا خادملو 

متهیه و تنظی


