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 چکيده
 ت.اس ایران تمامیت ارضیدر حفظ تاریخ نگاری  به دنبال بررسی نقشاین پژوهش 

رین تهای تاریخ ایران، مهمدر تمام دوره نگاریتاریخ ،است که اوالً اینفرضیه نویسنده 

 نگاریاریخت، داشتن هویت سرزمینی ایران بوده است. ثانیاًابزار برای بازتولید و زنده نگاه

گرایی منجر به افزایش اهمیت تمامیت ارضی ایران در نزد کارگزاران و با تقویت ملی

دورانی از درگیری با دو قدرت بزرگ  ،با شروع حکومت قاجار ومی شده است.عم افکار

های بزرگی بخش ،در نتیجه آن کهجهان آغاز شد که در سراسر قرن نوزدهم ادامه یافت 

دیوانیان  ها،تحوالت و درگیریاز آن جدا شدند. در تمامی این  های ایراناز سرزمین

اریخی بر شواهد ت اغلباستنادشان ، دیپلماسی نوین ایران در کنار به کار گرفتن فنون

-برای احقاق حقوق سرزمینی ایران مینگاری از تاریخو بر این اساس،  استوار بود

امیت ارضی ایران به مخاطره کوشیدند. این موجب شد پس از جنگ جهانی اول که تم

ی مورد استفاده عاد بیشتر، نخبگان ایرانی با استفاده از تجربیات قبلی، تاریخ را در ابافتاد

 قرار دهند و از آن به عنوان ابزاری برای حفظ تمامیت ارضی ایران استفاده کنند. 

 ، هویت، مرز.گراییملی، تمامیت ارضی، نگاریتاریخایران،  واژگان کليدی:
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 مقدمه
ولی  ؛در تعاریفی که برای مفهوم تمامیت ارضیی ککر شیده، عنا ر متعددی دلیل دانسته شده   

(. در 775: 5938)زارعی و ککی، است « مرز»و « گستره جغرافیایی کشورها»کید بر بیشیترین ت  

شود که محدوده حاکمیت دو دولت را تعریف مرز نیز به لطوط فرضیی و قراردادی اشیاره می  

شییدن تکامل و تغییر تدریجی اکثر مرزها به تاریخی چون(. 71-71: 5931)ملکی، کند جدا می

رسد بررسی تمامیت ارضی و روند تحوالت مرزها بدون جامیده اسیت، به نرر می این مفهوم ان

توجه کافی به تاریخ آن ممکن نباشیید. در مورد کشییورهایی که سییابقه تاریخی و تمدنی درازی 

رز را مفهوم منرران، موضیوع به این سادگی قابل بررسی نیست؛ زیرا بسیاری از  احب  ،دارند

 هایکه حداکثر سه سده قدمت دارد و پس از انقالب فرانسه و جنگانگارند می یپدیده جدید

با این (. 19: 5903)مجتهدزاده، شیید المللی تثبیت ناپلئون در قالب فعلی لود یعنی مرزهای بین

کند. بررسی باره کشیوری مانند ایران شیواهدی وجود دارد که این دیدگاه را نقم می  حال، در

د. انکه ایرانیان از دوران باسییتان با این مفهوم آشیینایی داشییته دهداسییاطیر کهن ایران نشییان می

به تعیین مرز و میزان اهمیت آن نزد ایرانیان  آشکاری هایهاسیطوره آرش و اسیطوره ایرا اشار  

  5دارد.

ته وجود داشگذشته از روایات اساطیری، در تاریخ ایران باستان نیز دو مفهوم مرز و سرحد 

شان، مرز دقیقی کردن حوزه حاکمیت لود در شرق سرزمینشیخ  سیاسیانیان برای م   7.اسیت 

هایی را شاهد بود. فردوسی به فرمان بهرام چهارم ترسیم کردند که البته در طول زمان دگرگونی

، ولی در مرزهای غربی ایرانیان ی در شمال شرقی ایران اشاره کردههای مرزبرای سالت ستون

سرحدی به نام پادشاهی حیره در مجاورت  یبردند. آنها حکومتاز مفهوم سرحد بهره می معموالً

                                                                                                   
کنند مرز لود را بر مبنای تیری که سرانجام توافق میبر اساس اسطوره آرش، ایرانیان و تورانیان پس از جنگی دراز و بی. 5

کند تعیین کنند. وی بر فراز دماوند رفت و با تمام توان لود تیری پرتاب کرد که از دماوند آرش، تیرانداز مشهور ایران پرتاب می

تا رود جیحون را طی کرد و بر تنه درلت گردویی نشست. در اسطوره ایرا نیز چنین آمده است که فریدون پیش از مرگ 

از آن ایرا شد. دو برادر دیگر که از این تقسیم  قلمرو لود را بین سه پسرش، سلم، تور و ایرا تقسیم کرد که سرزمین ایران

 سرزمین ناراضی بودند به اتفاق ایرا را نزد لود دعوت کردند و او را کشتند. 

ولی سرحد  ،کندمرز به لطی مشخ  و ثابت اشاره دارد که محدوده حاکمیت یا قلمرو دو کشور را از هم تفکیک می. 7

 .  کردمجاور را از یکدیگر جدا میای مرزی بود که دو حاکمیت منطقه
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 کردمرزهیای غربی تاسییییس کردند که در برابر فشیییار روم و قبایل عرب مهاجم مقاومت می 

ماند که ایرانیان در دوره ساسانیان تردیدی باقی نمی ،(. بدین ترتیب70-73: 5908)مجتهدزاده، 

گرفتند. ولی شرایط سیاسی ایران در دوره ن را به کار میبا این مفهوم آشینایی کاملی داشتند و آ 

ها کشییور مسییتقلی به نام ایران وجود نداشییت.   قرندر طول ای بود که گونهبعد از اسییالم به

 و نگاریتاریخبررسیییی علل پایداری مفهوم ایران در طول این دوره طوالنی و نقش  ،بنیابراین 

 کند.تداوم تمامیت ارضی آن ضرورت پیدا می لاطره جمعی در احیاء کشوری با این نام و

ای هدر دوره پس از اسالم که ایران استقالل سیاسی لود را از دست داده بود، ایرانیان روش

و  ه از ظرفیت ادبیاتمختلفی برای ابراز آگاهی به هویت لود مورد اسییتفاده قرار دادند. اسییتفاد

ل جدید از این جمله بود. ولی با تشکی دینی راث باستان با نرام سیاسی وکردن میشعر و همساز

دن نام برکارره باسیتان، زمینه مناسبی برای به سییاسیی ایلخانان در چارچوب سیرزمینی دو    نرام

ت عهده گرفر این زمینه نقش مهمی برد نگاریتاریخایران در قالب واحد سیاسی فراهم گشت. 

چارچوب سیرزمینی دوره پیش از اسالم   های روزافزونی برای انطباق ایران اسیالمی بر و تالش

لورد. پس از تشیکیل دولت  یفوی و با رسمیت مذهب تشیع،   در منابع تاریخی به چشیم می 

یز در همین راسیییتا به ایفای نقش ن نگاریتاریختمیام الزامیات دولت ملی در ایران گرد آمد و   

هایی از جدایی بخش های جهانی منجر بهپردالیت. ولی در دوره قیاجیار که مواجهه با قدرت   

در لدمت حفظ تمامیت ارضی قرار گرفت و در دو قالب سنتی و نوین  نگاریتاریخ، شدایران 

کرد. پس از جنگ دفاع یت بر چارچوب سیییرزمینی لود از حقوق تیاریخی ایران برای حیاکم  

ار ک ظرفیت تاریخ دوباره به ،جهانی اول که بار دیگر تمامیت ارضی ایران با مخاطره مواجه شد

از قبیل روزنامه و مجله هم تاریخ را به کار  نگاریتاریخهای رقیب گرفته شد؛ ولی این بار متن

گرفتن رضییالان بود که او را ناجی تمامیت ارضییی ایران  قدرت گرفتند و برآمد تالش آنهامی

 کردند. معرفی می

ن اف ایبرای اهد را نگاریتاریخگیری نرام جدید توسیط رضاشاه، حامیان وی نیز  با شیکل 

دادند. پس از تثبیت مرزهای ایران و همسیییایگانش، بار دیگر کارکرد نرام مورد اسیییتفاده قرار 

 شیییودمیدر این مقاله کوشیییش  ،برای اهداف جدید تغییر یافت. بر این اسیییاس نگاریتاریخ

با  بطهایران در دوره پس از اسیالم بررسی شود و نقش آن در را  نگاریتاریخکارکردهای مختلف 
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اسییت که  مقاله اینتمامیت ارضییی ایران در دوره قاجار و پهلوی اول نشییان داده شییود. فرضیییه  

داشیییتن هویت ترین ابزار بازتولید و زنده نگاههای تاریخ ایران، مهمدر غالب دوره نگاریتیاریخ 

 ،راییگملیویژه در دوران معا ییر با تقویت به نگاریتاریخ، همچنینسییرزمینی ایران بوده اسییت. 

ای هدر این راستا، ابتدا روش منجر به افزایش توجه به اهمیت تمامیت ارضیی ایران شیده اسیت.   

 در احیاء و تقویت نگاریتاریخشیییدن نقش پررنگو  قرون میانهحفظ و انتقال مفهوم ایران در 

ب به تناس نگاریتاریختمامیت ارضیی بررسیی لواهد شید و سیپس کارکردهای گوناگونی که     

 ،رایط جدید در دوره قاجار، مشروطه و پهلوی اول برای حفظ تمامیت ارضی برعهده گرفتشی 

   .شودمیتبیین لواهد 

 

 و تماميت ارضی در قرون ميانه نگاریتاریخالف. 
فروپاشی پادشاهی ساسانیان در نتیجه حمله اعراب مسلمان، هویتی را که طی دوره طوالنی در 

سالم جای دین ملی زرتشتی را . دین جهانی اکردمیان ایرانیان پدید آمده بود، دچار بحران 

و قلمرو سرزمینی ایران به جزئی  ؛حکومت مسلمانان جای حکومت ساسانی را پر کرد گرفت؛

(. این دگرگونی بزرگ مدتی ایرانیان را 517: 5908)اشرف، شد فت اسالمی تبدیل از قلمرو لال

ه تدریج با لوگرفتن بهدچار سردرگمی سالت، ولی آنها ب ،پیوستههمگروه قومی بهبه عنوان 

اجتماعی و فرهنگی شدند. بدیهی است  ،های مختلف حیات سیاسیوارد عر ه ،شرایط جدید

سانی نمود و کپردازانه میچارچوب سرزمینی بسان دوره ساسانی لیالکه در شرایط جدید تصور 

های دوم و سوم به شکل هایندر قر ،پروراندندکه رویای احیای ایران باستان را در سر می

ش که با پذیر شدفضا برای ایرانیانی فراهم  ،ترتیب بدین 5مختلف مغلوب شدند و کنار رفتند.

 فر تی برای پردالتن به عالئق فرهنگی و ملی لود داشتند. آوردن، شرایط جدید و اسالم

های بزرگی مانند برامکه، آل سهل و لاندان به لاندان در نتیجه فعالیت این گروه که معموالً

پدید  ایرانی -فِ فرهنگی آمیزشی در عنا ر اسالمیهای مختلنوبختی تعلق داشتند، در زمینه

                                                                                                   
های شرقی بخش های مذهبی و سیاسی ایرانیان که در قرن دوم و اوایل قرن سوم ایاالت مختلف مخصو اًدر میان جنبش. 5

لالفت اسالمی را درگیر سالته بود، برلی دعوی نابودی اسالم و حتی تخریب لانه کعبه را داشتند و برلی آشکارا از تعلق 

 .زدندلود به ایران دوره ساسانی و عنا ر آن دم میلاطر 
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هایی از قبیل نگارش تاریخ، ترجمه متون پهلوی به با فعالیت، برلی ایرانیان آنآمد. به موازات 

زمینه را برای نوعی آمیزش ران باستان در متون ادبی، شعر و... داشتن لاطره ایعربی، زنده نگه

ایجاد نوعی آشتی و سازگاری بین اساطیر عالقه به . کردندبین این عنا ر با دین جدید فراهم 

( که نمونه آن انطباق 0: 5923)مسکوب،  هاستمله این تالشملی ایرانی و قص  قرآنی از ج

از قرن سوم و با  (.38: 5931)اشرف،  حضرت آدم با کیومرث و هوشنگ با پسر وی است

مستقل ایرانی، استفاده از عنوان شاه ایران توسط نخبگان و بیش از های نیمهحکومت گیریشکل

 ،در این دوره .(715: 5925ن نزد ایشان بود )متینی، بودن مفهوم ایراای از زندههمه شعرا نشانه

کل ، به ش«ایران»رفت که عالوه بر مفاهیم سرزمینی نیز برای ترسیم کشور ایران به کار می

بیل هایی از قشد. البته در همین زمان ایرانیان با واژهنمایان می« فرس»یا « زمینایران»، «ایرانشهر»

 (. 33: 5931)اشرف،  شدنداز سایر مسلمانان متمایز می« سالفراهل»و « عجم»، «ایرانی»

ست که دهد، توجهی اشان را نشان مینکته دیگری که پیوستگی ایرانیان با گذشته تاریخی

ا نامه و برقراری پیوند بین آنههمه امرای کوچک و بزرگ پس از اسالم برای سالت نسب تقریباً

دادند. با آغاز سلسله رگ آن دوران از لود نشان میهای بزبا پادشاهان باستانی یا لاندان

آنکه  ،. نخستداشتدوره جدیدی در تاریخ ایران شروع شد که چند ویژگی مهم  ،سلجوقیان

قلمرو سرزمینی ایران بار دیگر در لوای یک حکومت یکپارچه شد. این ویژگی از این نرر واجد 

انی های ایرمت ساسانیان تمامی سرزمینبار بعد از فروپاشی حکواهمیت است که برای اولین

 ای که سلجوقیان ازروابط ویژه ،گرفت. با این حالتحت حاکمیت حکومتی غیر از للفا قرار 

نرر مذهبی با للفای عباسی برقرار کردند، توجه به مفهوم ایران را تحت تاثیر قرار داد. بررسی 

دهد که سلجوقیان نه تنها کاربرد دوره نشان میو کاهش آن در این « ایران»میزان استفاده از واژه 

واسته آنها لواسته یا نالوطنی بودند. با وجود این، بلکه پیرو نوعی جهان ،کردندآن را تشویق نمی

و تداوم  تبار بر دستگاه دیوانی سلجوقیانموجب گسترش زبان فارسی شدند. تسلط دبیران ایرانی

از عوامل ا لی رسمیت زبان فارسی در دستگاه دیوانی  میهوک در نتیجه فعالیت مدارس نرااین نف

 به فارسی راه زبانسالجقه، قلمرو  با گسترش(. 551: 5931)اشرف، بود و رشد روزافزون آن 

  جدید نیز باز شد.های سرزمین
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های سلسله کننده ویژگیوره تا حدودی تاییداین د نگاریتاریخبررسی  ،با این حال

با سرزمین ایران است. ایشان از مورلان نیز مانند ادبا و شاعران حمایت  سلجوقیان در ارتباط

ی عربی هاهای پیش در کنار تاریخچندانی نکردند، ولی نگارش تاریخ به زبان فارسی که در دوره

آغاز شده بود، گسترش بیشتری یافت. برلی از مورلان این دوره در آثار لود همچنان به دوره 

 ،از اسالم نگاه داشتند و آرزومند تجدید آن شرایط بودند. نمونه این رویکردباشکوه ایران پیش 

: 5903 دقی، ) است «تاریخ سیستان»و نویسنده ناشناس  «بلخیفارسنامه ابن» نویسندهبلخی ابن

در آثار این دوره نیز تا حدودی تاییدکننده رویکرد دوم « ایران»(. بررسی شمار استفاده از نام 00

« یرانا»مورلان دوره سلجوقی بسیار کمتر از نام برلالف آثار دوره سامانی و غزنوی، است؛ زیرا 

 دمورین سلجوقی در رسد سیاست کلی سالط(. به نرر می552: 5931)اشرف،  کردنداستفاده می

نامه عالقگی به تاریخ پیش از اسالم ایران که در نسببرقراری پیوند با للفای عباسی، تالش و بی

مشاهی ت و در دوره لوارزثیر گذاش ایشان هم بازتاب یافته است، بر آثار تاریخی این دوره نیز ت

سی ایران یا جای لود را به در این دوره ادبیات حما ،بیش ادامه یافت. به همین دلیلونیز کم

های ایرانی و اسالمی پدید آمد که نشان از پیوستگی های اسالمی داد یا ترکیبی از اسطورهحماسه

 بیشتر ایران با جامعه اسالمی داشت. 

تمامیت ارضی ایران به معنای یک واحد سیاسی  ،بدیهی است در کیل چنین حکومتی

اده عنوان زبان مورد استفرونق زبان فارسی و رواا آن به ولی ،توانست از اهداف سلطان باشدنمی

عین  سازی تمایز ایران، در، نشان از تداوم تالش نخبگان ایرانی برای برجستهنگاریتاریخبرای 

 پذیرش اسالم است.    

بار مغول برلالف آثار ویرانگری که بر اجتماع و اقتصاد ایران نهاد، زمینه را حمله مصیبت

سالتن فتوحات لود در قالب . تعلق لاطر مغوالن به جاودانکردفراهم  نگاریتاریخبرای رشد 

های  لیبی تاریخ، دسترسی مورلان به اسناد و مدارک دست اول و عوامل دیگری مانند جنگ

و رونق تجارت کاروانی که در افزایش افق دید مورلان ایرانی موثر بودند، از جمله عوامل رشد 

سقوط لالفت عباسی فشاری  ،(. از سوی دیگر101: 5905)ریپکا،  دوره بودند این نگاریتاریخ

کرد را برداشت و زمینه برای رشد های اسالمی وارد میکه سیطره معنوی للفا بر سرزمین

هایی چون . هرچند تمامیت ارضی از نرر گرایششدای فراهم تمایالت مذهبی و قومی حاشیه
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نی، )شفیعی کدک شداهمیت زمینی برشمرده میبه وطن بیمتصوفه اهمیتی نداشت و متعلق 

زهای بیش با مرودولت ایلخانی درون مرزهایی که کمسقوط لالفت عباسی و تشکیل  (0: 5917

ایران ساسانی مطابقت داشت، مرحله جدیدی را برای تکمیل هویت ایران آغاز کرد که از دوره 

 رد. کعد سیاسی هم پیدا وع شده بود و اینک بُهای فرهنگی و سپس تاریخی شرسامانی در زمینه

جهانی را کیل  نگاریتاریخسایر مناطق جهان که  نگاریتاریخعالقه مغوالن به آگاهی از 

ایران پدید آورد، موقعیت تاریخی و جغرافیایی ایران را در میان سایر کشورها  نگاریتاریخ

داد هویت متمایز تاریخی و جغرافیایی  و به مورلان و جغرافیادانان ایرانی فر ت کردمشخ  

)اشرف،  ایران را در میان سایر کشورها بررسی و سابقه تاریخی و فرهنگی آن را شرح دهند

ار دیگر ب« ایران»تدریج در منابع تاریخی دوره ایلخانی نام ه(. به همین دلیل است که ب570: 5931

که دارای بار سیاسی است، مرزهای « ایران کشور»شود و عالوه بر استفاده از ا طالح پدیدار می

ضاوی که . قاضی بیشدمنطبق بر همان حدود دوره ساسانی ترسیم  جغرافیایی این کشور تقریباً

در دوره ایلخانیان منصب قضاوت فارس را برعهده داشت، در میان آثار متعدد لود، کتاب 

 ت. وی در این کتاب به تاریخ پادشاهاننام نهاده اسالتواریخ نرامکوچکی در تاریخ نوشته و آن را 

و حکام ایران از ابتدا تا زمان لویش پردالته و در شرح حدود سرزمینی ایران به دو رود فرات 

دهد که وی در حدود های مختلف کتاب نشان میکند. بررسی حجم بخشو جیحون اشاره می

عالم  این(. توجه 598: 5931، اشرفچهار پنجم از آن را به پادشاهان ایران التصاص داده است)

 دهد که سقوطو حدود سرزمینی آن، نشان از تحول ژرفی میپادشاهان ایران اهل سنت به تاریخ 

  عباسیان و احیای مرزهای جغرافیایی ایران بر اکهان نخبگان آن نهاده بود. 

ای مورخ دیگر این دوره است که در اوایل قرن هشتم کتاب بن علی شبانکاره محمد

الکولان، نخستین ایلخان مغول، ضمن اشاره هو. وی در تو یف قلمرو نوشترا االنساب مجمع

 شمارد، حدود جغرافیایی آن را از جیحون تا فرات و مملکت مصر برمیزمینایرانبه مملکت 

اهلل همدانی نیز ضمن (. مورلان دیگری مانند رشیدالدین فضل713: 5989ای، )شبانکاره

فیایی آن را بر همین مبنا ، حدود جغرا«زمینکشور ایران»و « ایران»وان ا طالح فرا کاربردنبه

زهای البحرین بر مرالسعدین و مجمعمطلع. عبدالرزاق سمرقندی نیز در کتاب ترسیم کرده است

(. حافظ ابرو که در عهد تیموری 75: 5، ا5909)سمرقندی،  کندشرقی و غربی ایران تاکید می
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و همچنین کتابی در جغرافیا نوشته است، ممالک مختلف و حدود آن را شرح چند کتاب تاریخ 

داده است و ایرانشهر را مرکز جهان و مرزهای شرقی و غربی آن را جیحون و فرات تو یف 

(. وی در جای دیگری از کتابش با تفصیل بیشتری 37-39: 5921، 5)حافظ ابرو، ا کندمی

: 7)ا دهدقبل و بعد از اسالم توضیح می را در ایران یی فارس و جایگاه آنموقعیت جغرافیا

585 .) 

شود که پس از شرح اوا توجه به حدود سرزمینی ایران در اثر حمداهلل مستوفی دیده می

بندی جهان، موقعیت جغرافیایی ایران را در بخش میانی جهان، یعنی روایت مشهور درباره تقسیم

ررسی بندی جهان بت اساطیری ایران را درباره تقسیمکند. سپس روایابهترین مقام تو یف می

دهد و به رود جیحون که کند. طول و عرض ایران را به دقت و با ککر نواحی مرزی شرح میمی

. وی حدود غربی کرده استچند نوبت اشاره  ،در تحدید مرز شرقی ایران داشت اساسینقشی 

(. چارچوبی که 78-77: 5998)مستوفی،  کندیاالبواب ککر مایران را قونیه و حد شمالی را باب

بیش بر حدود قلمرو ساسانیان منطبق و نشان از تکمیل وه، کمکردمستوفی برای ایران و ف 

های مختلف ایران تحت حکومت واحد شدن ایالت. یکپارچهداردتصور ایرانیان از مفهوم ایران 

ب هایی از قبیل سلجوقیان که تعصکومترفتن سیطره لالفت عباسی و ح ، از بینترو از آن مهم

(. تاکید بر 591: 5931)اشرف،  ای بازی کرد، در این تحول نقش عمدهندمذهبی شدیدی داشت

هایی که رویدادهای مهم تاریخ ایران را از ابتدا تا زمان مولف مرزهای ایران و تالیف تاریخ

وفی ادامه حمداهلل مستتاریخ گزیده بیضاوی در آثار دیگری مانند التواریخ نرامنگاشت، پس از می

 . شدتدریج به رویه غالب آثار تاریخی ایران تبدیل هیافت و ب

همسایه  ایهتوسیعی از ایران، بار دیگر توجه نخبگان داللی و دول تسلط ترکمانان بر بخش

د های پیشین برای حاکمان جدیرا به اهمیت سیاسی این دولت و میراثی جلب کرد که از سلسله

دهد که مفهوم جای مانده بود. مروری بر مکاتبات این امرا و فرمانروایان همسایه نشان میبه

جغرافیایی ایران در این دوره شنالته شده بود؛ حتی اگر فرمانروای آن رهبر یک ایل ترکمان 

کمانان مسلط بر ایران استفاده های لود القابی برای تردر نامه باشد. سالطین عثمانی معموالً

 ،نهشنالت. برای نموکردند که جایگزینی ایشان بر میراث باستانی ایران را به رسمیت میمی

مان گشتاسب دوران، نری»توان به سلطان محمد عثمانی اشاره کرد که قرایوسف قراقویونلو را می
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سلطان محمد دوم در پاسخ (. 528: 5918)نوایی، داده است لطاب قرار «  ولت و رستم هیبت

قویونلو مبنی بر تصرف لوزستان و فارس، وی را با القابی نریر نامه اوزون حسن آقبه فتح

(. 120: 5918نوایی، ) لطاب قرار داد« سردار عجم، لان اعرم، کیخسرو یگانه، فریدون زمانه»

-الطینقهرمان الس»وی را با القابی مانند  ،قویونلوسلطان بایزید نیز در پاسخ سلطان یعقوب آق

مخاطب قرار داد که همه نشان از « شکار و پادشاه سربلند نامدار االیرانیه، شهنشاه عدوبند لصم

  (. 875: 5918 یی،نوا) ایرانی است یپذیرش جایگاه سلطان یعقوب به عنوان پادشاه

 

 و تماميت ارضی در دوره صفویه تا قاجار نگاریتاریخب. 
تشکیل دولت ملی در ایران توسط سلسله  فوی مرحله نوینی در تکوین هویت ملی ایران 

های . فرآیندی که در دوره پس از اسالم آغاز شد و هویت ایرانی را آرام آرام در عر هاست

مختلف تاریخی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی بر مبنای چارچوب سرزمینی ایران دوره ساسانی 

رای عنصر دیگری ب ،یافتن مذهب تشیع به عنوان دین رسمی کشوربا رسمیت شکل داده بود،

ترتیب مورلان دوره  (. بدین519-511: 5931)اشرف، ه شد یکپارچگی به عنا ر قبلی افزود

 فوی عالوه بر عنوان قدیمی شاهنشاه که حاکی از پیوند فرمانروایی آنها با ایران باستان و پس 

ر دادند تا برا نیز مورد استفاده قرار می« کلب آستان علی»یدی چون از اسالم بود، القاب جد

 ،اهمیت جایگاه دین رسمی در کنار تاریخ کهن ایران تاکید کنند. در برلی منابع این دوره

 (. 789: 5925)متینی،  استفاده همزمان از القاب ملی و مذهبی کامال محسوس است

بیش از دو قرن تداوم یافت و مقایسه کاربرد نام دوره  فوی با همین رویکرد  نگاریتاریخ

دهد که استفاده از این مفهوم های قبل و بعد از  فوی نشان میایران و ترکیبات آن در دوره

های قبل از  فوی و فرمانروایان جدید افزایش معناداری داشته است. منابعی که تاریخ حکومت

دهند که واژه ایران در دوره پس از  فوی ن میلوبی نشاهب ،اندرا در یک مجموعه عرضه کرده

بار دارای  ،است. بخش قابل توجهی از کاربرد این واژه قرار گرفتهبسیار بیشتر مورد استفاده 

اشرف، ) و به سرزمین ایران، کشور ایران، مملکت ایران و پادشاهی ایران اشاره داشت بودسیاسی 

وره  فوی برای تثبیت جایگاه سیاسی و د نگاریتاریخ(. به موازات تالش 521: 5931

ظ عجم و ولی لف ،گرفتندکار میجغرافیایی ایران، سالطین عثمانی نیز در مکاتبات لود آن را به
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(. 781: 5925)متینی، داشت به منرور تحقیر ایرانیان در لهجه عوام عثمانی رواا  نیز عجمستان

ان ایزی که بین قلمرو  فوی با همسایگترتیب موجودیت سرزمینی ایران با توجه به تم بدین

ی و . البته این تمایز عالوه بر بُعد سرزمینشدتثبیت  ،غربی، شرقی و جنوب شرقی وجود داشت

، انگیختهایی که برمیقومی، از نرر مذهبی نیز واجد اهمیت بود. التالف مذهبی سوای جنگ

این تمایزات، عبور ازبکان از لاک داد. یکی از آشکارترین در ایام  لح نیز لود را نشان می

لوبی در آن احساس هایران برای زیارت لانه لدا بود که مفهوم مرز و سرزمین متفاوت، ب

 (. 18-13: 5938علی، )تاا شدمی

دهد؛ هرچند انگیزه بررسی منابع دوره  فوی توجه مورلان به تمامیت ارضی را نشان می

یعه ش یملی نبود و آنها ایران را در قالب کشور  رفاً بسیاری از نخبگان ایرانی در این دوره

عنا ر مختلفی مانند  ،کرد. با این حالدیدند که دوام آن به تقویت مذهب تشیع کمک میمی

ر توان تاثیر هر یک از این عنا تاریخ، جغرافیا، سیاست و مذهب چنان درآمیخته بودند که نمی

ای سرزمینی در دوره  فویه از جنبه دیگری نیز شدن مرزهکرد. برجسته رسیرا جداگانه بر

ن دوره ای نگاریتاریخدر  ،اهمیت داشت. مسافرت اتباع ایرانی به کشورهای همسایه و بالعکس

هد. منابعی دلوبی نشان میهبا تاکید و شفافیت بیان شده و آگاهی نویسندگان از این تمایز را ب

رفت و آمد بین ایران و کشورهای همسایه را  یدی جامع مفو آرای عباسی، للدبرین عالممانند 

رف، )اش اندو با ککر مرزهایی مانند آب]جیحون[ بر تمایز سرزمینی تاکید کرده گوشزد کرده

مدت برلی از (. رفت و آمد نسبتا فراوان ایرانیان به هند و اقامت طوالنی523-520: 5931

الوطن یا توان آن را حبکه می کردشاعران و ادبا در آنجا زمینه جلوه دیگری از وطن را فراهم 

دلتنگی برای وطن نامید. بسیاری از شاعران ایرانی ساکن هند اشعاری دال بر دلتنگی برای 

نی که تا زما نگاریتاریخ(. این رویکرد 1: 5917)شفیعی کدکنی،  اندسرزمین لود سروده

 ادامه داشت. ،ای مواجه نشده بودتمامیت ارضی ایران با مخاطره

تمامیت ارضی ایران را به مخاطره اندالت.  ،تحوالتی که در اوالر حکومت  فویه روی داد

هایی از قلمرو ز شمال بخشعثمانی از غرب و نیروهای روسیه ا مهاجمان افغان از شرق، قوای

ود، غربی ایران بین ل ها برای تقسیم نواحی شمالو عثمانی ها فویه را تصرف کردند و روس

ت های از دسگرفتن سرزمیناقدامات وی برای پس شاه،ای منعقد کردند. با ظهور نادرنامهتوافق
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 رفته ایران آغاز شد و پس از چند سال وی توانست مرزهای سابق ایران را تجدید کند

های شرقی و شمال شرقی نسبت به دوره  فوی ( و حتی در مرز12-13: 5903)مجتهدزاده، 

لوبی با محدوده هدهد که مورلان بنشان می نگاریتاریخبه آن وسعت دهد. مرور منابع 

رکت برای تماشای ح»سرزمینی ایران آشنا بودند و حرکت نادر به سمت هند را با عبارات 

: 7، ا5981، )مروی کردندتو یف می« تختگاه سالطین سابقه»و تسخیر « فضای هندوستان

دوره پرآشوبی که پس از  ،( تا بر عبور نادر از مرزهای سرزمینی تاکید کنند. با این حال285

و  کردهای داللی سراسر ایران را فراگرفت، مرزها را نیز دستخوش درگیری نادرمرگ 

این  شدنرگ اروپایی، زمینه را برای کشیدهبز هایتهای دولشدن این تحوالت با رقابتمقارن

 . کردها به آسیا فراهم رقابت

تشکیل حکومت احمدشاه درانی که از سرداران نادر بود و در لالء پس از قتل او مناطق 

بخشیدن  ها بود که زمینۀیکی از این نمونه ،شرقی قلمروش را تحت حاکمیت لود درآورد

 هویت جداگانه به این منطقه را فراهم آورد. 

  

 اميت ارضی در دوره قاجارو تم نگاریتاریخج. 
ا و حکومت مرکزی، هر یثباتبیدنبال یک قرن حکومت قاجار وارث شرایط سختی بود که به 

تمامیت ارضی ایران را به مخاطره اندالته بود. البته در طول  ،مرا و حمالت کشورهای لارجی

که لطر رفع شده رسید لان زند به نرر میاین دوره در مقاطعی چون حکومت نادرشاه و کریم

ان لهای ویرانگری که پس از مرگ کریمولی در آشوبن موقعیت سابق لود را اعاده کرده، و ایرا

سراسر کشور را فراگرفت، مدعیان قدرت از جمله آقامحمدلان قاجار برای غلبه بر یکدیگر به 

ان وجود ای که درباره قاجارها و شخ  آقامحمدلهای منفیرغم قضاوتبهتالش برلاستند. 

دارد، نباید فراموش کرد که حا ل اقدامات وی تجدید مرزهای ایران و نتیجه حکومت قاجاریه 

: 5901)راسخ،  حفظ موجودیت کشوری به نام ایران بود -با وجود مناطقی که از ایران جدا شد–

شان، دقت در (. برای فهم تصور فرمانروایان جدید ایران از حدود سرزمین تحت حاکمیت587

اه ششاه، امیر افغانستان بسیار مفید است. هنگامی که زمانشاه به درلواست زمانپاسخ فتحعلی

عزم همایونی آن بوده »، شاه دستور داد در پاسخ بنویسند کرددرلواست واگذاری لراسان را 
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 ،شرقی ایران را به وضعی که در زمان پادشاهان  فوی بوده است است که حدود جنوب

ر این نامه شهرها و مناطقی مانند هرات، مرو، بلخ، کابل، قندهار، کاشمر و سیستان د .«برگرداند

 (. 577: 5918)واتسن، شده است جزء قلمرو تاریخی ایران ککر 

تی در این دوره چند نکته را بایس نگاریتاریخثیر رویکرد سیاسی قاجارها بر  برای سنجش ت

های سیاسی و اجتماعی دوره قاجاریه مانند سایر عر ه نگاریتاریخآنکه  ،نرر گرفت. نخست

ن قرار گرفت و به همی ،شدهایی که از اروپا وارد کشور میایران در این دوره تحت تاثیر اندیشه

تدریج هداد، بهرچند در مرحله نخست کماکان با روند سنتی به حیات لود ادامه می ،دلیل

 ،مورد استفاده مورلان ایرانی نیز قرار گرفت. دوم نگاریتاریخهای نوین دگرگون شد و روش

که از شمال و جنوب، مرزهای ایران و تمامیت ارضی آن  هاییاینکه رویدادهای سیاسی و تهدید

را دچار مخاطره کرده بود، لزوم شنالت بیشتر کشور را نشان داد و در پی این الزام است که 

ز نواحی دورافتاده کشور اعزام شدند و حا ل ماموران مختلفی برای بررسی و ارائه گزارش ا

 رسمی کشور نگاریتاریخمحلی و همچنین  نگاریتاریخهای این کارگزاران بر رشد سفرنامه

(. کشاکشی که بین ایران و روسیه بر سر تسلط بر 95: 5938، و دیگران )رجایی موثر واقع شد

مرگ وی ادامه یافت و جانشین او،  گرجستان و قفقاز در زمان آقامحمدلان شروع شده بود، با

ایی هشاه از ابتدای سلطنت لود با تهدید نرامی همسایه شمالی مواجه بود. نتیجه جنگفتحعلی

های گلستان و که در پی این التالف درگرفت، جدایی قفقاز از ایران به موجب عهدنامه

 ترکمنچای بود. 

در  ،کردارضی ایران را تهدید می اقداماتی که از سوی دو قدرت بزرگ همسایه، تمامیت

شاه نیز ادامه یافت. در چنین وضعیت شاه یعنی محمدشاه و نا رالدیندوره جانشینان فتحعلی

طلبید، کارگیری تمام توان کشور را برای حفظ موجودیت آن میای که بسیج و بهبغرنج و پیچیده

دوره  رینگاتاریخرچند از نرر ظاهری نیز همچون ابزار مناسبی به کار گرفته شد. ه نگاریتاریخ

سنتی دوران پیشین ایران است و در آن هنوز  نگاریتاریخاول حکومت قاجار تداوم جریان 

دون ب ارزیابی منابع، با کنار هم قرارگرفتن وقایع روایت تاریخی با محوریت دربار و بدون نقد و

و  های سیاسیایرانی هم مانند سایر عر هشد، مورلان توجه کافی به بررسی علّی آنها ارائه می

حل (. راه32: 5931)ناظری،  غربی قرار گرفتند نگاریتاریخاجتماعی ایران در معرض تاثیرات 
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یرزا، مرو، ا الحاتی بود که از زمان عباسرفت از وضعیت دشوار پیشنخبگان ایرانی برای برون

دگی مانادامه یافت. تالش برای جبران عقب شاه آغاز شد و در دوره شاهان بعدیولیعهد فتحعلی

 تداشاندازی کارلانه های متعددی نریر اعزام محصالن به غرب، تشکیل قشون جدید و راهجلوه

-و تاسیس چاپخانه نیز در همین راستا قابل توضیح است. در میان نخستین کتبی که در چاپخانه

از  بیرتاریخ پتر کالتصاص داشت که  شد، عناوین متعددی به کتب تاریخیهای ایران طبع می
 (. 752: 5، ا5928)محبوبی اردکانی،  آن جمله است

 ای مانند پتر کبیر وهای برجستههای تاریخ غرب عالوه بر شخصیتترجمه و چاپ کتاب

تاریخ زوال و انحطاط به آثاری چون  -میرزا در دد الگوبرداری از آنها بودکه عباس–ناپلئون 

کار به غربی نگاریتاریخهای نوینی که در پردالت. بدیهی است که روشنیز می اثر گیبونروم 

المعجم (. انتشار کتاب  8: 5931)آدمیت، گذاشت ایران تاثیر می نگاریتاریخبر  ،شدگرفته می

که در قرن هفتم هجری و در زمینه تاریخ پادشاهان باستان ایران نوشته العجم فی آثار الملوک

از این لحاظ مهم است که در دوره قاجار چندین نوبت چاپ گردید و به عنوان کتاب  ،شده بود

 های توجه به تاریخ باستان ایران در انتخاب ایندرسی مورد استفاده قرار گرفت. نخستین نشانه

کتاب برای تدریس تا حدودی قابل مشاهده است. از دیگر عواملی که در دوره قاجار موجب 

و نشر  شناسی، تاسیس مدرسه دارالفنونکشفیات باستانتوان به میایران شد،  ینگارتاریختحول 

(. مجموعه این تحوالت زمینه 2-0: 5931آدمیت، )اشاره کرد های ایرانیان و لارجیان سفرنامه

جدید علیه تمامیت  هایجدیدی را فراهم آورد که توان مقابله با تهدید نگاریتاریخپیدایش 

   شت.ارضی ایران را دا

کهن بسیاری از نخبگان  ،های تحقیرآمیز ایران از روسیهشکست ،طور که گفته شدهمان

ها را از یک ملت لواستند بدانند چه عاملی روسآنها می .ایرانی را به پرسش وادار کرده بود

ز ند. ااده که چنین برتری فاحشی بر ایران به دست آوردهای از پیشرفت رسانوحشی به درجه

-قدرتمند، برلی از نخبگان ایرانی پی برده بودند که پیشرفت نخستین برلوردهای ایران با غرب

های آنها دارای پشتوانه اندیشگی، اداری، نرامی و سیاسی است و راهکارهایی چون دعوت از 

کارشناسان غربی، اعزام محصالن به غرب و سفر کارگزاران ایرانی به آن سامان با هدف شنالت 

(. به همین دلیل است که وقتی تصمیم 582: 5901)راسخ، در پیش گرفته شد دیده جدید این پ



 19 زمستان 61 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   111

بر اعزام شماری از جوانان مستعد ایرانی به انگلستان گرفته شد، در کنار تالش برای فراگرفتن 

سازی، میرزا الح شیرازی برای آمولتن تاریخ، جغرافیا و فنونی چون مهندسی، طب و اسلحه

ز ها فن چاپ را نیبود که در کنار این دانش اوپایی به این ماموریت فرستاده شد و های اروزبان

دستگاه چاپی با لود به ایران آورد و نخستین روزنامه فارسی را در ایران  ،آمولت و در بازگشت

 (. 71: 5902)رضوی، کرد منتشر 

 باس. عکردید آشنا جد نگاریتاریخترجمه مسیر دیگری بود که مورلان ایرانی را با فنون 

داد. های مختلف نیز عالقه نشان میبه ترجمه کتاب ،میرزا  در کنار اقدامات ا الحی متعدد لود

زرگی های بهای شخصیتها در مرحله نخست بیشتر ماهیت نرامی داشتند و به جنگاین کتاب

ریخ اول شد و تاهای تاریخی هم متدتدریج ترجمه کتابهشدند، ولی بمانند ناپلئون مربوط می

اسکندر، تاریخ انحطاط روم، تاریخ شارل دوازدهم، تاریخ چین و تاریخ قیصر روم به زبان فارسی 

رسد مخاطراتی که تمامیت ارضی ایران را تهدید (. به نرر می588: 5931)ناظری،  برگردانده شد

گیزه بود و همین ان های تاریخیکرد، یکی از انگیزه های ا لی توجه به تاریخ و ترجمه کتابمی

موثر بود. حتی مورلانی که هنوز تحت تاثیر فنون جدید  نگاریتاریخدر رشد و تحول سریع 

با روش معمول لود به موضوع تمامیت ارضی توجه نشان  ،قرار نگرفته بودند نگاریتاریخ

دند. نمونه کرشده به ایران تاکید میدادند و در التالفات ایران و روسیه بر تعلق مناطق تصرفمی

اهلل لاوری مشاهده کرد که در شرح اثر فضلکوالقرنین  تاریختوان در کتاب این استدالل را می

اولیای دولت لداداد، جواب او : »نوشته استمذاکرات نمایندگان امپراتور روسیه و ایران چنین 

الشرف از این طرف به هیچ آیت قرینبدین نمط دادند که در لصوص موافقت دو دولت قوی

 در تصرف آن دولت باقی مشت خاکی از حدود در مملکت ایرانوجه مضایقتی نیست، ولی تا 

 (. 787: 7، ا5908لاوری، «)است، این مخا مت نیز باقی ]لواهد بود[

دهد که التالف ایران و روسیه بر سر مناطقی است لوبی نشان میهاستدالل مورخ ایرانی ب

ونق هایی با رآوردند. چنین استداللن ایرانی آن را بخشی از قلمرو ایران به شمار میکه کارگزارا

های شو ارز گذاشتتدریج بر اکهان نخبگان و سپس عامه مردم تاثیر میهچاپ کتب تاریخی، ب

دولت قاجار پس از فراغت از کرد. ملی را به عنوان عامل تقویت تمامیت ارضی معرفی می

رب و انعقاد عهدنامه ترکمانچای، توجه لود را معطوف به مرزهای شرقی های شمال غجنگ
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اساس کهنیت کارگزاران ایرانی از جغرافیای سیاسی ایران شکل گرفت.  . این رویکرد نیز برکرد

دانستند و تحکیم اقتدار دولت مرکزی آنها افغانستان و لانات آسیای مرکزی را جزئی از ایران می

میرزا در مناطق شرق و شمال شرق و سرکوب  دیدند. حضور نرامی عباسدر آنجا را الزم می

. سلطنت محمدشاه نیز با همین رویکرد آغاز شد. گرفتراهزنان ترکمن در همین راستا  ورت 

دانست و نگران حضور داشتن شهر هرات را ضروری و حق لود میران که در التیاردولت ای

های معمول از حاکم هرات، تصمیم نگاری و درلواستنامه ها در افغانستان بود، پس ازانگلیسی

به لشکرکشی به این شهر گرفت. مورلان ایرانی در تو یف این اقدام، بر سابقه اطاعت حاکمان 

کردند که نشانه تعلق تاریخی افغانستان به ایران بود. اعتمادالسلطنه در هرات بر ایران تاکید می

میرزا حاکم هرات که پیوسته  کامران»وع اشاره کرده است: به همین موضتاریخ منترم نا ری 

دانست و در اغلب موارد به امداد حکام لراسان امور لود را لود را بسته به دولت ایران می

 «این اوقات برلالف، راه مخالفت پیش گرفت و قصد تسخیر سیستان کرد ،سالتمنرم می

 (.5890: 9، ا5982اعتمادالسلطنه، )

 ،ددهنورلان قاجاری از اقدام محمدشاه برای تجدید اقتدار در افغانستان ارائه میشرحی که م

 االلبارحقایق دد احقاق حق لویش است. در کتاب کی از تالش فرمانروایی است که درحا

امیرزاده »میرزا به دشت ترکمنان با چنین لحنی بیان شده است:  لشکرکشی فریدون ،نا ری

قاری قلعه رفت ... ]و[ ... پس از انترام آن سامان به دارالخالفه تهران معاودت  میرزا .... تا فریدون

سرائی مبنی بر گشودن گونه حماسه(. در این توضیحات هیچ71: 5989)لورموجی،  «آمد

-بخشیدن به سرکشیشود و توضیحات نویسنده حکایت از سامانهای جدید دیده نمیسرزمین

دارد. لورموجی در شرح اعزام سپاهیان به قصد تسخیر هرات و های گروهی از اتباع داللی 

 شدن محمدشاه برایرا در مصمم« عرایم امیر کابل و سردار قندهار»افغانستان با لحن مشابهی 

اشاره لورموجی به مکاتباتی  (. احتماال78ً: 5989لورموجی، داند)لشکرکشی به هرات موثر می

ان و امرای کابل و قندهار در جریان بود و اطمینان کارگزاران است که در این ایام بین دربار تهر

دولت قاجار را در مورد اطاعت آنها جلب نکرده بود. چندی بعد دولت ایران قوایی به هرات 

فرستاد تا امیر سرکش هرات را وادار به اطاعت کند. وزیرمختار انگلستان از این اقدام نگران شده 

ظن دولتمردان بریتانیا که کرد ولی وزارت لارجه ایران تاکید  ،و لواهان توقف عملیات بود
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اساس است و ایران تنها در دد اعمال حاکمیت لود بر مبنی بر تهدید هند از سوی ایران بی

 (. 38: 5905)ظهیرنژاد،  است لویشمحدوده سرزمینی 

 گرانیدر نیمه قرن نوزدهم کشاکش انگلستان و روسیه در آسیای مرکزی باال گرفت. ن

 مایل بود سپری مهم بود و برای حفاظت از این مستعمرۀ متوجه هندوستان انگلستان عمدتاً

 ها مایل بودندانگلیسی ،دفاعی در مرزهای شمالی و غربی آن ایجاد کند. بر اساس این رویکرد

ام متقابل اقد ،تالش ایران برای اعاده حاکمیت لود در افغانستان ،افغانستان استقالل یابد. بنابراین

نگیخت. به همین دلیل بود که اقدامات چندباره ایران برای تسلط بر هرات که اانگلستان را برمی

هربار با واکنش سفرا و ماموران انگلیسی  ،شدها شهری راهبردی محسوب میاز نرر انگلیسی

 ،هنبال محا رشاه سرانجام این شهر به دشد و هنگامی که در اوایل پادشاهی نا رالدینمواجه می

، نیروی دریایی انگلستان با حمله به جزایر و بنادر جنوبی ایران، زمامداران ایرانی شدتسلیم ایران 

 . فصل ششم عهدنامه پاریسکردنشینی از هرات و پذیرش استقالل افغانستان را ناچار به عقب

شاهنشاه »دهد: مبانی التالف را نشان می آشکارا ،که برای متارکه جنگ ایران و انگلیس منعقد شد

کل ادعای سلطنتی را بر لاک و شهر هرات و ممالک افغان  شود که ترک بکندایران راضی می

)لورموجی، « و هرگز مطالبه نکند از روسای هرات و ممالک افغان هیچ اطاعت، مثل سکه و باا

5989 :751 .) 

 

 همسایگانو اختالفات مرزی ایران و  نگاریتاریخد. 
در  شد،هایی از ایران روندی که از ابتدای حکومت قاجار شروع شد و منجر به جدایی بخش

شاه نیز ادامه یافت. هرچند در این دوره شاهد جنگ مستقیمی بین ایران طول پادشاهی نا رالدین

تی اشرقی و شرقی به ضرر ایران دچار تغییر ولی مرزهای شمال ،و روسیه یا انگلستان نیستیم

شد و در غرب نیز به سمت تثبیت پیش رفت. تنها تفاوتی که سیاست حکومت قاجار را در 

کار بردن از توان افکرد، تالش برای بهرههای پیشین متمایز میزمینه تمامیت ارضی از حکومت

عمومی و نیروی ملت برای مقابله با تهدیدات لارجی بود. این تالش هنگام عزیمت محمدشاه 

 ودششاه دیده میهرات و حمله انگلستان به بنادر جنوبی ایران در زمان نا رالدین برای فتح

(. در مرزهای شرقی آنچه بیش از هر عاملی تاثیرگذار بود، رقابت 53-78: 5938)بهمنی قاجار، 



 111  و تماميت ارضی ایران  نگاریتاریخ

ه در آسیای مرکزی و مناطقی ک ها مرتباًبین انگلستان و روسیه در آسیا و تبعات آن بود. روس

ها که نگران کردند و انگلیسیپیشروی می ،شدجزئی از قلمرو تاریخی ایران محسوب می

 کوشیدند دولتی بین هندوستان و مرزهای شمالی و شرقی تشکیل دهند. می ،هندوستان بودند

ها دربرداشت و موفقیت ایران در هایی که نگهداری دولت افغانستان برای انگلیسیهزینه

برای مدتی این دو دولت را به همکاری با ایران  5093ق/5711حفظ لانات مرو و لیوه تا سال 

محمدلان به عنوان امیر ، ولی جنگ کریمه و تصمیم انگلستان به حمایت از دوستکردمایل 

ران حمایت افسران و مامومحمدلان با افغانستان، بار دیگر شرایط قبلی را برقرار سالت. دوست

انگلیسی توانست بر قندهار و هرات مسلط شود و دستاوردهای سیاسی را به دستاورد سرزمینی 

دنبال تشکیل افغانستان و تثبیت مرزهای شمالی ایران و به(. 90: 5908)مجتهدزاده،  تبدیل کند

منی وبی نیز حاشیه اهند، انگلستان در بلوچستان دست به پیشروی نرامی زد تا در مرزهای جن

ر کوشید تبرای هند ایجاد کند. دولت ایران که متوجه این تحرکات شده بود با اتخاک سیاستی فعال

اقتدار لود را در مرزهای جنوب شرقی تامین کند. در زمان محمدشاه، بمپور و در زمان 

 عزام حکام دارایبهار و سرباز توسط قوای ایران مجددا فتح شد. اشاه قصرقند، چاهنا رالدین

رقی ش  الحیت با تجهیزات و التیارات کافی به بسط نفوک دولت مرکزی در مناطق جنوب

شدند. برلی از این حکام اعزامی توانستند از که جزء حوزه تمدنی ایران محسوب می شدمنجر 

اجار، ق)بهمنی  هایی نیز واگذار کنندطریق برقراری مناسباتی با امرای محلی به آنها ماموریت

5938 :30 .) 

سیاست کلی دولت قاجار در این زمان آن بود که سران محلی را تا زمانی که انترارات دولت 

به رسمیت بشناسد. فیروزمیرزا، شاهزاده قاجاری که برای تثبیت  ،کردندمرکزی را برآورده می

ار داده و ضمن شرقی اعزام شده بود، شهر بمپور را مقر لود قر اقتدار دولت مرکزی به جنوب

های مختلف سفرنامه لود بر تالش برای برقراری روابط با لوانین و سران طوایف در بخش

سوابق تعلق بلوچستان به ایران اشاره دارد؛ مانند زمانی که به تصرف بلوچستان توسط نادرشاه 

ادرشاه نکند. البته ظاهرا این روایت به تصرف این ناحیه توسط پیرمحمدلان از سوی اشاره می

(. نمونه دیگر همکاری دولت مرکزی با 33: 5908)فیروزمیرزا،  ق. مربوط است5513در سال 

. شدق. با سپاهی به سیستان اعزام 5721سردار علیخان سیستانی است که در سال  ،سران محلی
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کند تا وی تاکید می« ها ... لدمات و جانفشانیسال»مورخ قاجاری در هنگام ککر این لبر بر 

 (. 791: 5989)لورموجی،  سابقه تابعیت اهالی سیستان از دولت مرکزی ایران را یادآوری کند

 لانمرزهای شرقی با ماموریت ابراهیم سیاست جدید ایران برای اعمال حاکمیت موثر بر

ق. با موفقیت قلعه 5705سرهنگ بلوچ به ناحیه بلوچستان وارد مرحله جدیدی شد. وی در سال 

ترتیب قلمرو  . بدینکردتصرف و حاکمیت ایران را بر کلیه بلوچستان غربی تثبیت ایرافشان را 

بهمنی ) نشانده انگلستان قرار داشتایران به مجاورت منطقه کالت رسید که در التیار لان دست

 ،شرقی تدریج با برلورد حوزه نفوک ایران و انگلستان در مرزهای جنوبه(. ب33: 5938قاجار، 

بر اساس مفاد معاهده پاریس، التالفات مرزی ایران و  چونناپذیر شد. اجتنابتعیین حدود 

 شد، پس از درلواست امیر افغان برای رسیدگی بهبا حکمیت انگلستان رفع می بایدافغانستان 

ند شرقی را نیز تحدید کن ها فر ت را مغتنم شمردند تا مرزهای جنوباین التالفات، انگلیسی

(. گلداسمیت با تالش 785: 5908)مجتهدزاده، شد تعیین حدود این مرزها  و گلداسمیت مامور

شرقی ایران تعیین شود. علت ا رار  فراوان دولت ایران را راضی کرد که نخست مرزهای جنوب

ایی هها بر این موضوع پیشرفت دامنه نفوک ایران در بلوچستان شرقی و کالت بود. نقشهانگلیسی

یری به گبا مخالفت نماینده ایران مواجه و برای تصمیم ،ور تهیه کردکه گلداسمیت بدین منر

 (. 599: 5938)سپاهی،  تهران فرستاده شد

 شرقی، گلداسمیت برای پس از توافق اولیه بین ایران و انگلستان بر سر مرزهای جنوب

اشاره  نرسیدگی به التالف مرزی ایران و افغانستان وارد سیستان شد. وی در شرح دالیل طرفی

کند که بخش عمده استنادات و مدارک ایرانیان بر این استدالل استوار بود که سیستان از می

: 5938انی، )سیست االیام به ایران تعلق داشته است و حکومت افغانان بر آن فاقد سابقه استقدیم

ضعف تدریجی دولت مرکزی موجب دشواری اعمال  ،شاهدر اواسط سلطنت نا رالدین(. 18

بود. مناطقی  شده ،دانستای که ایران آن را جزئی از قلمرو لود میقدرت در نواحی دورافتاده

ترین مانند بخارا، لیوه و مرو که در ترکستان یا آسیای مرکزی واقع شده بود، از جمله مهم

موجب جسارت طوایفی مانند شد. ضعف دولت مرکزی محسوب می نواحیشهرهای این 

ولی با حمالت روزافزون لود به نواحی  ،شدندترکمنان شده بود که تابعه ایران محسوب می
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کردند و برای فروش به آسیای مرکزی شمال لراسان، روستائیان یا زوار مشهدالرضا را اسیر می

 بردند. می

د که نتیجه معکوس داشت. دادن به این شرایط دست به اقدامی زدولت مرکزی برای پایان

برای تنبیه طوایف مهاجم ترکمن در راس سپاهی  ،میرزا، والی لراسان ق. حمزه5728در سال 

عازم مرو شد و هرچند در مرحله نخست توانست شهر مرو را بدون مقاومت جدی تصرف کند، 

 ان افتادکمناش نیز به دست تردر ادامه چنان شکست سختی لورد که تمام تجهیزات و بار و بنه

آن برای اعمال حاکمیت  مان با ضعف دولت قاجار و ناتوانیهمز (. تقریبا98ً: 5918)شهیدی، 

بر ترکستان، روسیه تصمیم به پیشروی در این مناطق گرفت. دالیل ظاهری روسیه برقراری نرم 

وپایی و ار هایتها و مرزها و روابط بازرگانی لود بود، ولی رقابت بین دولو امنیت در جاده

ترتیب  (. بدین1-2: 5925زاده، )کاظم طلبی نرامیان روس نیز در این سیاست تاثیر داشتتوسعه

شرقی لود شروع  ها از اوایل قرن نوزدهم برای توسعه مرزهای جنوبحرکت آرامی که روس

 و ق.(5081/5705کرده بودند، در نیمه دوم این قرن شتاب یافت. شهرهای مهمی مانند تاشکند)

ولی هنگامی که دولت روسیه  ،ق.( بدون اعتراض ایران تصرف شد5080/5701سمرقند و بخارا)

، با اعتراض ایران روبرو شد که کردسو را تصرف ق. للیج بالخان و قزل5083/5701در سال 

هدف از تاسیس قلعه در آن ناحیه را مورد پرسش قرار داد و لواهان تضمین روسیه برای عدم 

 (. 580: 5903)مجتهدزاده، شد ر ترکمنان یموت دلالت در امو

رسد ناتوانی ایران برای جلوگیری از حمالت ترکمنان و عدم حمایت موثر به نرر می

الش تسیاست کلی ایران را تغییر داده بود و  ،هااندازی روسانگلستان از ایران در مقابل دست

حاکمیت بر آن را داشت. سخنانی که ایران معطوف به حراست از مناطقی بود که قدرت اعمال 

 دهدشود تا حدودی همین سیاست را نشان میشاه نسبت داده میدر این زمینه به نا رالدین

آید که وی انترار داشت انگلیس چنین برمی ،نخست وی(. از سخنان 101تا: ، بی7)طاهری، ا

های مورد ادعای ایران را تا اینکه شاه مرز ،دوم تحرکات روسیه از ایران دفاع کند ودر مقابل 

 5005ق/5733که در سال  آلالدهد. در نتیجه عهدنامه جیحون، یعنی مرز تاریخی ایران ادامه می

بین ایران و روسیه منعقد شد، تمامی نواحی ترکستان شامل شهرهای آباد لیوه، لوارزم، تاشکند، 
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مرز دو کشور در شرق دریای  سمرقند، بخارا و مرو در التیار روسیه قرار گرفت و رود اترک

 (.  583: 5903)مجتهدزاده،  مازندران تعیین شد

مرزهای غربی ایران با مرزهای شرقی متفاوت بود. ایران در این مرزها با همسایه قدرتمندی 

ها برای گسترش حوزه نفوک و محدوده قدرت سیاسی با یکدیگر رقابت همجوار بود که قرن

ا ت ایران و عثمانیمرز میان  ،کومت  فوی با امضای عهدنامه کهابکرده بودند. در نیمه دوم ح

همان  بار دیگر در زمان نادرشاه بر ،های بعد از سقوط  فویهحدودی تثبیت شد. پس از آشفتگی

و در دوره زندیه نیز با تغییراتی کمابیش به همان منوال ادامه یافت. در اوایل  شدمرزها تاکید 

 ولی نتوانستند ،غالب بودند بین دو کشور روی داد و ایرانیان عموماً هاییدوره قاجار درگیری

و نخستین مذاکرات طرفین برای تحدید  5غلبه نرامی را به دستاورد سیاسی و ارضی تبدیل کنند

(. مشکل عمده 587: 5938)بهمنی قاجار،  مرزهای دو کشور بر مبنای حدود قبلی  ورت گرفت

ق. نادرشاه و 5513ق. کهاب و 5890عثمانی آن بود که در قرارداد مرزهای غربی بین ایران و 

مرزهای دو کشور با عباراتی کلی و نه به  ورت دقیق تعیین شده بود و این  ،سلطان عثمانی

ای به عرض یکصد مایل شبیه بود و به همین دلیل همواره در نواحی مرزی مرز بیشتر به محدوده

الروم که در سال (. در عهدنامه اول ارزنه785: 5903زاده، )مجتهد آمدمنازعاتی به وجود می

 ق. بین دو کشور منعقد شد نیز مشکل مذکور کمابیش باقی ماند. 5793

شتر مفاد وی بی ،شاه به تهران فرستاده شدنویس معاهده برای امضاء فتحعلیهنگامی که پیش

هیچ  در»ه گذشت نشد و گفت: ولی در مورد تعلق ایل بابان به ایران حاضر ب ،آن را پذیرفت

های سال است روی توکل به جانب این دولت ماده سخن نداریم مگر در باب ایل بابان که سال

(. این 589: 5938)بهمنی قاجار،  «اندابدمدت آورده و دست توسل به دامان لدّام اعتاب ما زده

دهد و حاکی از شان میگیری تا حدودی تفاوت مرزهای غربی ایران با سایر مرزها را نموضع

اد از دهای بیشتر آن است. چنین شرایطی به ایالت مستقر در مناطق مرزی اجازه میپیچیدگی

هنگامی که محمودپاشا رئیس ایل بابان در سال  ،التالفات دو کشور بهره بگیرند. برای نمونه

                                                                                                   
ه نمایند پایینموجب تضعیف موضع وی شد و مهارت  میرزا در تهرانهای مخالفان عباسظاهرا التالفات داللی و دسیسه. 5

 امیمقر قائمالروم رک به: جهانگی. برای بحث مفصلی درباره عهدنامه اول ارزنهشدایران در مذاکرات  لح نیز مزید بر علت 

 .5917، آکر و دی 1سال هشتم، شمارههای تاریخی، مجله بررسی، «الروممتن دیگری از معاهده اول ارزن»
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به دربار قاجار پناهده ق. از سوی دولت عثمانی برکنار شد، همراه با هزار نفر از اتباع لود 5712

محمودپاشا  کرد کهوالی حکومت محلی اردالن را مکلف  ،و در آنجا با استقبال مواجه شد. شاه

(. التالفات طرفین ادامه یافت 52: 5903)بهرامی و مرفری،  را مجددا به سمت پیشین بگمارد

های روسیه و ولتولی با پادرمیانی د ،و در چند مورد دو کشور در آستانه جنگ قرار گرفتند

انگلستان که هر دو در این زمان لواهان  لح ایران و عثمانی بودند، بار دیگر مذاکرات از سر 

 ق. انجامید. 5789الروم در سال به عهدنامه دوم ارزنه گرفته شد و نهایتاً

یه ما هادقیق لط مرز نشدنبا وجود این عهدنامه، التالف دو کشور از بین نرفت و ترسیم

گشا که باز هم گره شدبرای رفع این مشکل نقشه مشترکی تهیه  5083ق/5701شد. در ر میدردس

(. این 781: 5903)مجتهدزاده،  دادمایلی نشان می 71ای نبود، چون حدود مرزی را در پهنه

 بیش ادامه داشت.وقاجار و اوایل حکومت پهلوی کم شرایط تا پایان دوره

 

 

 نوین و ارتباط آن با تماميت ارضی نگاریتاریخگيری شکله. 
شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. هایران از روسیه، جامعه و نخبگان ایرانی ب دنبال شکستبه 

ناپلئون  ، فرستادهژوبرماندگی ایران از میرزا درباره علل پیشرفت غرب و عقبسواالتی که عباس

حل است. این سواالت در کردن راهگری است که در دد پیدادهنده کهن پرسشنشان ،کردمی

فتند. گکهن بسیاری از نخبگان ایرانی دیگر نیز وجود داشت و هریک به طریقی آن را پاسخ می

بعدها عوامل دیگری مانند افزایش ارتباط ایرانیان و غرب در نتیجه مسافرت به اروپا و حضور 

 ،شودا که به بحث ما مربوط میتا آنج ن، دامنه این موضوع را گسترش داد.اروپاییان در ایرا

 نگاریتاریخگیری در مورد شکل ،تاثیرات این رویداد در دو حوزه بیشتر نمایان است؛ نخست

 که ارتباط تنگاتنگی با تمامیت ارضی داشت.  گراییملیدر مورد رشد  ،نوین ایران و دوم

که در  رغم تغییراتیبه زیادی بر یک مدار تداوم یافته بود و ایران مدت نسبتاً نگاریتاریخ

 ه لحاظ ا ول روش تحقیق تاریخیزمینه تحوالت مربوط به سبک نگارش تجربه کرده بود، ب

ل دوره قاجار و در نتیجه عواملی داد. ولی از اوائبیش به همان روش سابق ادامه حیات میوکم
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آن تاریخی بود، های مختلف اروپایی که شمار زیادی از های ایران، ترجمه کتابمانند شکست

جدید غربی آشنا شدند و تالش کردند آن را در آثار لود به کار بندند.  نگاریتاریخمورلان با 

ک های تاریک تاریخ ایران تاباند، عالوه بر تحریبر بخش یجدید شناسی که نورکشفیات باستان

ن جدید استفاده از فنوشدند، اهمیت ایرانیان که با گذشته پرافتخار لود آشنا می گراییملیحس 

د از قبیل دارالفنون نیز در آشنایی برای شنالت گذشته را نشان داد. تاسیس نهادهای جدی

 ،بسیار موثر بود. در کنار این عوامل نگاریتاریخمحصالن ایرانی با تاریخ اروپا و آثار جدید 

 نگاریتاریخبک جدید افزایش ارتباط ایرانیان و اروپاییان بر رواا س ،گونه که گفته شدهمان

 (.  8-3: 5931)آدمیت،  موثر بود

. نخستین تغییر محسوس در کردرا فراهم  نگاریتاریخزمینه تحول  ،عوامل یادشده مجموع

زمینه نثر و نگارش تاریخ پدید آمد. البته این تحول از ابتدای حکومت قاجار و قبل از تاثیرگذاری 

ایی هلاوری شیرازی تالشتاریخ کوالقرنین ثاری از قبیل اروپایی آغاز شده بود. آ نگاریتاریخ

 ولی این روش هنوز تبدیل به جریان غالب نشده بود ،نویسی انجام داده بودنددر زمینه ساده

 «لسروان نامه»نویسی نویسی و سره(. یکی از آثار پیشرو در زمینه ساده581: 5931)ناظری، 
های متعدد در زمینه سیاسی و است. وی پس از تالش رالدین میرزا، شاهزاده قاجانوشته جالل

آورد و در کتاب لود کوشید با نثری ساده و بدون استفاده از روی فرهنگی، به نگارش تاریخ 

شناسی، مهرشناسی های عربی تاریخی بنگارد که در آن از دستاوردهای جدیدی مانند سکهواژه

(. نویسندگانی مانند 58-50: 5922)امانت،  شناسی استفاده شده باشدو کشفیات باستان

الدین و سیدجمال 5سنتی نگاریتاریخمیرزافتحعلی آلوندزاده با نوشتن نقدهای گزنده در مورد 

لزوم بازنگری در روش  ،اسدآبادی با برانگیختن توجهات نسبت به تمدن و فرهنگ اسالمی

  .سنتی را یادآور شدند نگاریتاریخ

ا آقالان میرز ،کار بردرا به نگاریتاریخای که روش جدید ترین نویسندهولی بدون تردید مهم

های دیدههای سیاسی و پکرمانی بود که با استفاده از روش استدالل و استقراء و رابطه علّی، بنیان

آقالان کرمانی از نخستین  (. میرزا58-55: 5931)آدمیت،  اجتماعی را مورد بحث قرار داد

                                                                                                   
مندنبودن از قدرت درک تاریخی و تبدیل تاریخ به از وابستگی مورلان به دربار، بهره الدولهمکتوبات کمالآلوندزاده در . 5

 کند.به روش نوین را گوشزد می نگاریتاریخو اهمیت  کردهدادن تسلط بر  نایع ادبی انتقاد ای برای نشانعر ه
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ت به اهمی ،ولی عالوه بر این ویژگی ،توجه به تاریخ ایران باستان استنمایندگان شال  

ت: نوشته اس نگاریتاریخهای الزم برای تمامیت ارضی نیز توجه داشت. وی در بیان ویژگی

... و کیفیات هر ایالت ... حتی ماوی و مرتع ایالت یا  حدود مملکتتاریخ بایست حاوی »

وی هنگامی که تو یفات  .(518-2: 5912)آدمیت،  «ضبط نمایدبالد را تماما مشروحا  جغرافیای

اند درا آن می« ستانلاقان گیتی»ضعف بزرگ  ،کندشاه را نقد میآمیز مورلان از فتحعلیاغراق

 (. بدین588: 5912آدمیت، ) را بر باد داده است نيمی از مملکت« از فرط سفاهت و سستی»که 

های جدید، در تدریج از شیوه سنتی فا له گرفت و استفاده از یافتههایران ب نگاریتاریخترتیب 

از  «دررالتیجان فی تاریخ بنی اشکان»هایی مانند کنار تغییر در سبک نگارش رایج شد. کتاب

کامال با  ،هارغم کاستیبهکه  السلطنه نوشته شداز لسان« تاریخ کلده و آشور»اعتمادالسلطنه و 

 (.580: 5931)ناظری،  اوت بودندسنتی متف نگاریتاریخ

های مختلف شروع شد، مفهوم جدیدی به نام تحوالتی که در زمان قاجاریه در عر ه

را نیز وارد حوزه اندیشه متفکران ایرانی نمود. تفاوت ایران با سایر کشورهای  گراییملی

ریخی ت. میراث تاآشنایی قبلی داش گراییملیهای مهمی از ایده غیراروپایی آن بود که با بخش

 عوامل مختلف دیرپا و آگاهی فرهنگی نسبت به هویت لود که طی قرون متمادی به وسیله

هویت  ،به نخبگان ایرانی این امکان را داد تا با اتکا بر ریشه تاریخی عمیق لود ،شکل گرفته بود

پیشامدرن لویش را بازسازی کنند. این اندیشه در قالب مدرن لود نخست از طریق آشنایی با 

محصالنی که برای فراگرفتن علوم جدید یا  افکار برآمده از انقالب فرانسه و سپس به واسطه

ید از جد یگرایملیوارد مباحث روشنفکرانه ایرانیان شد.  ،دالیلی دیگر به اروپا سفر کرده بودند

های امیرکبیر نشان و سیاست شدهای اروپایی نیز وارد ایران میهای دیگری مانند روزنامهراه

دادن به حاکمیت ملی، مخالفت با سلطه بیگانگان این اندیشه آشنا بوده است. اهمیتدهد وی با می

 (. 02 :5908)بیگدلو،  دهدلوبی نشان میهو توجه به منافع ملی تاثیر این اندیشه را ب

روبرو شد، روشنفکران ایرانی  گراییملیهنگامی که جامعه قرن نوزدهم ایران با ایده مدرن 

در دد آفرینش هویت ملی مدرن ایرانی برآمدند. آنها از این امتیاز برلوردار بودند که به کمک 

 نندراحتی با مخاطبان لود ارتباط برقرار کابزارهای جدیدی مانند چاپ کتاب و روزنامه به

توسط نویسندگانی مانند میرزا فتحعلی  گراییملیترتیب اندیشه  (. بدین538: 5931)اشرف، 
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لان مستشارالدوله و الدین میرزای قاجار، میرزا آقالان کرمانی، میرزا یوسفآلوندزاده، جالل

ران از یمیرزا عبدالرحیم طالبوف پرورانده شد و با استفاده از زمینه تاریخی مناسبی که سرزمین ا

 ،(. این متفکران783: 5912)آدمیت،  سرعت تبدیل به گفتمان شده ب غاین لحاظ دارا بود

 کردند و نزد برلی مانند میرزا آقالانرا با تاکید بر تاریخ باستان ایران ترویج می گراییملی

د بر اکیتوان گفت تکرمانی توجه به تاریخ باستان با عالقه به دین زرتشت توام شده بود. می

تاریخ باستان واکنشی به زوال و ضعف ایران در برابر همسایگان قدرتمندی بود که هر یک 

ران لواستند یادآوری کنند که ایبخشی از ایران را جدا کردند. روشنفکران ایرانی با این تاکید می

 توان با آن مانند کشورهای کوچک و فاقدکشوری تاریخی و دارای گذشته پرشکوه است و نمی

 . کردتاریخ آفریقا یا آسیا رفتار 

ه دارد و توج گراییملیتوان به میرزا عبدالرحیم طالبوف اشاره کرد که که به می نمونه،برای 

 رفتناشارات مهمی درباره اهمیت وطن و تمامیت ارضی آن آورده است. وی از اینکه با از دست

لک موروثی م»لورد که دوبار افسوس میکرد و شکایت می ،کسی متنبه نشده« رشته غیرت»قفقاز 

لبوف طا .«اش گردیدیمولی در برابر زور مجبور به تخلیه ،لود]شهر هرات[ را به تصرف آوردیم

از ایران  «اهش یک دوستبه لو»به تقسیم بلوچستان نیز پردالته است و از اینکه نیمی از آن را 

روه از متفکران پیشروان جریانی بودند که (. این گ37: 5989)آدمیت،  کندانتقاد می جدا کردند،

(. با تالش 38-35: 5908)بیگدلو،  گرا معروف شدندهای باستانبعدها به ناسیونالیست

ن برلی مفاهیم نریر ملت و وط ،قرار داشتند گراییملیروشنفکرانی که تحت تاثیر اندیشه 

هر دو این مفاهیم از نرر  5.دگردیسی مفهومی پیدا کردند و در معنای جدید لود استعمال شدند

ناسیونالیسم اهمیت داشتند و با بحث تمامیت ارضی در پیوند بودند؛ زیرا ملت به ساکنان یک 

که ساکنان آن شد ای جغرافیایی اطالق میسرزمین مشخ  اشاره داشت و وطن به محدوده

 مشترکاتی داشتند. 

                                                                                                   
 ،ویژه پیروان ادیانی که کتاب مقدس داشتندهبار مذهبی داشت و به پیروان یک دین ب ،واژه ملت پیش از این تحول مفهومی. 5

معنای کل  ،رفت که در کاربرد جدیدکار میه و محل اقامت ای طوالنی به معنای زادگاشد. واژه وطن نیز در دورهاطالق می

 سرزمین و کشور را به لود گرفت. 
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تعماری که در ایران عصر قاجار نباید از جریان قدرتمند ضداس ،در کنار این روشنفکران

غافل ماند. نمونه بارز این تاثیرگذاری در ماجرای امتیاز  ،کردروز نفوک بیشتری پیدا میروزبه

 وحانیت و مشارکت روشنفکران، تجار شود که با رهبری روتنباکو علیه کمپانی رژی دیده می

-وضوح افکار ملیبه ،شدمی هایی که در مقدمه اعتراضات پخشنامهبازاریان شکل گرفت. شب

 (. 37: 5908بیگدلو، ) دهدضداستعماری نشان می گرایانه را با سویه

 

 نگاریتاریخثير انقالب مشروطيت بر . تأ1

پاسخی به برلورد ایران با مدرنیته و بحرانی بود که حکومت قاجارها  ،بروز انقالب مشروطیت 

 ،های لارجیرا به چالش کشیده بود. ضعف روزافزون دولت مرکزی و دلالت فزاینده دولت

ن کشور را تواد که تنها از طریق دگرگونی شیوه حکومت میگان ایرانی را به این نتیجه رساننخب

جای نهاد، قابل اهمیت است؛ زیرا به نگاریتاریخگونی در حوزه نجات داد. تاثیری که این دگر

شاه رونق پیشین را از دست داده رسمی که از دوره مرفرالدین نگاریتاریخبا پیروزی انقالب، 

. علت ا لی این تحول آن بود که مورلان درباری با تضعیف جایگاه شاه، شدبود، دچار زوال 

جه های مردمی در انقالب مشروطیت موجب توو تاثیرگذاری تودهیافتند پشتیبانی برای لود نمی

ها، لاطرات، عکس و ها، سفرنامهنامهها، شبهایی از قبیل روزنامهبه آنها شده بود. رواا رسانه

ه سنتی نامید نیز رقابت را برای ارائ نگاریتاریخهای رقیب توان آنها را متنمنابع مشابه که می

از مختصات  ،یشتر کرده بود. این ویژگی در دوره مشروطه و پس از آنهای تاریخی بگزارش

ها و مجالت هستند که با بدین معنا که در بسیاری از مواقع روزنامه ایران است؛ نگاریتاریخ

 گیرند. وظیفه دفاع از تمامیت ارضی را برعهده می ،نگاریتاریخپردالتن به 

به دلیل آغاز  برلوردار بودند؛ مخصو اًهنوز کتب تاریخی از اهمیت  ،با این حال

با استفاده  االسالم کرمانینوشته ناظمتاریخ بیداری ایرانیان نوین ایران. کتابی مانند  نگاریتاریخ

های مردمی و نثر ساده نوید شروع دوره جدیدی را در از روش جدید و با تمرکز بر نقش توده

 ورت هکه اسناد متعدد را ب (. در کنار این کتاب57: 5931توانی، )مالیی دادایران می نگاریتاریخ

احمد کسروی نیز ضمن استفاده از نثر متفاوت، در  تاریخ مشروطهکار گرفته است، انتقادی به

وقایع و توجه به هویت ملی و تاریخ اجتماعی اثر قابل توجهی است. برلی  یابیعلتتحلیل و 
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بر  ،را به این دلیل که مضمون و قالب آن نو است در قضاوت بین این دو اثر، کتاب کسروی

: 5931)ناظری،  دهنداالسالم که مضمون نو در قالب کهنه اسیر است، ترجیح میکتاب ناظم

بار دیگر اولویت نخبگان را ان روی داد، تحوالتی که از پی مشروطه در ایر وجود این،(.  با 558

ها امکان پیگیری تحوالتی را که مدنرر دولت. التالفات حزبی و جابجایی سریع کرددگرگون 

ده بود. جنگ جهانی اول این مشکل ده و دولت را به منتهای ضعف رسانکرسلب  ،دولتمردان بود

 . شدهایی از ایران عر ه جنگ قوای متفقین و متحدین و بخش کردرا تشدید 

داف مشروطه یا هایی برای تحقق اهدر نواحی مختلف کشور افراد و گروه ،از سوی دیگر

که نرارت دولت مرکزی  ،دادندمقابله با نیروهای لارجی یا مقا د شخصی اقداماتی را انجام می

بیشتر نخبگان ایرانی به این نتیجه رسیدند که تمامیت  ،برد. در چنین فضاییرا زیر سوال می

ارضی کشور به لطر افتاده است و تشکیل دولت مقتدر مرکزی که بتواند نرم را در سراسر 

آهن و کارلانجات و کشور برقرار کند و اهدافی چون اقدامات زیربنایی مانند سالت راه، راه

-اولویت اول کشور است. ملک ،را دنبال کندتشکیل ارتش متمرکز و نرام قضایی و نرایر آن 

آن روز دریافتم که حکومت »شرایط آن روز ایران را چنین تو یف کرده است:  ،بهار یالشعرا

باید  تر است و الح ،مقتدر مرکزی از هر قیام و جنبشی که در ایاالت برای ا الحات برپا شود

دولت و فحاشی جراید به دن کرگری و ضعیفهمواره به دولت مرکزی کمک کرد و هوچی

یکدیگر و به دولت و تحریک مردم ایاالت به طغیان و سرکشی برای آتیه مشروطه و آزادی و 

ای از عوامل مجموعه ،بنابراین .: ح(5، ا5912)بهار،  «حتی استقالل کشور زهری کشنده است

یران توسط مانند تجربه ناموفق حکومت پارلمانی، ناکامی در ا الحات و نقم مرزهای ا

واند تروشنفکران ایرانی را به این نتیجه رساند که مستبد مصلح بهتر می ،لارجی هایتدول

: 5908)نرری،  ا الحات الزم را به سرانجام برساند و کشور را از گرداب مشکالت نجات دهد

512 .) 

وی داد که رتقریبا همزمان با تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران، در قفقاز و عثمانی اتفاقاتی 

بر رویکردهای آتی نخبگان ایرانی اثر گذارد. از اوایل قرن بیستم تمایالتی برای تاکید بر هویت 

رسیدن با به قدرت 5380ترکی در میان گروهی از نخبگان امپراتوری عثمانی پیدا شد که در سال 

تدریج هیافت و بهای جوان وارد مرحله جدیدی شد. این تحول در باکو و قفقاز نیز بازتاب ترک
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های قفقاز که از ناکامی انقالب مشروطه در ایران دلسرد شده بودند، روی به برلی از شخصیت

استانبول آوردند و این شهر تبدیل به کانونی برای جلب و جذب نخبگان مسلمان روسیه و 

نفکران شهایی شد که بر وحدت ملل و اقوام ترک تاکید لا ی داشتند. برلی از روترویج دیدگاه

زاده که در انقالب مشروطه ایران و رویدادهای پس از آن نقش ایرانی نریر محمدامین رسول

(. با آغاز جنگ جهانی اول که 75-79: 5905)اتابکی،  تدریج به این جریان پیوستندهب ،داشتند

م. 5352و به دنبال آن با وقوع انقالب  شدغرب ایران عر ه جنگ عثمانی و روسیه  شمال

 ،میان . در اینشدطلب ترک در قفقاز فراهم های هویتوسیه، زمینه مناسبی برای فعالیت گروهر

های فرهنگ ایرانی در اقداماتی که برای زدودن نشانه ،ایران از دو منرر اهمیت یافت؛ نخست

غرب ایران به ترکی سخن  های جمعیتی که در شمالگروه ،و دوم شدقفقاز و عثمانی شروع 

: 5902)بیات،  رفتندهای توران به شمار میبخشی از سرزمین ،گرایانو از نرر ترک گفتندمی

75 .) 

 گرایهای ترکپس از لالء قدرتی که در نتیجه انقالب روسیه در قفقاز ایجاد شد، گروه

تفاده کنند، مستقل در قفقاز اس یباکو که امیدوار بودند بتوانند از این فر ت برای تاسیس کشور

 مذاکره و جلب اتحاد به تبریز فرستادند برایهای ایران گروهی را سب حمایت آکربایجانیبرای ک

ه بزرگ شامل آکربایجان ایران و قفقاز جلب کنند ک یتا موافقت ایشان را برای تشکیل فدراسیون

 (. 71-71: 5905)اتابکی،  های آکربایجان ایران روبرو شدندبا مخالفت دموکرات

ل شروع ها قبزبان از مدتای در باکو برای تاثیرگذاری بر ایرانیان ترکرسانه هایالبته فعالیت

باکو مبنی بر لزوم ارشاد  ای در روزنامهق. انتشار مقاله5971در شوال  نمونه،شده بود. برای 

و ین المتحبلموجب پاسخگویی روزنامه « تحریم و تشویق زبان ترکی در دالله آکربایجان»

(. پس از لاتمه جنگ جهانی 79: 5902)بیات، شد تاکید بر نقش زبان فارسی در وحدت ایرانیان 

ولی  ،دترکیستی در پیش گرفتننیروهای عثمانی در نواحی اشغالی ایران، آشکارا سیاست پان ،اول

تحاد ا هنوز برلی از روشنفکران ایرانی مایل به رویارویی با عثمانی نبودند و آن را منافی سیاست

ین توسط هم ،دانستند. اندکی بعد که نواحی شمالی ارس که نام تاریخی اَران را داشتاسالم می

نشین با وجودی که غرض ا لی این جریان آکربایجان نامیده شد، باز هم ایرانیان استانبول
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بت گری نس، ترجیح دادند از کنار این موضوع بگذرند یا آن را به منبع دی5دانستندنامگذاری را می

 (. 73: 5902بیات، ) دهند

شد. ان میپرده بی ورت آشکارتر و بیههای باکو بترکیستتدریج نیت پانهب ،با این حال

مرزهای تاریخی آکربایجان  5350ای به تاریخ ژانویه چاپ باکو در مقالهسوز آچیقچنانکه نشریه 

شان در تو یف و آرزو کرد روزی برادرانب های قفقاز در شمال تا کرمانشاه در جنورا از کوه

جنوب بتوانند به آنها بپیوندند. جالب آن است که نخستین واکنش به این تحرکات از سوی کمیته 

ت  ور ،شدهای ایرانی مقیم باکو اداره میحزب دموکرات ایران در باکو که توسط آکربایجانی

دف ؛ چون هکردندمنتشر جزء الینفک ایران آکربایجان ای به نام گرفت. آنها یک ماه بعد روزنامه

دانستند. چنین تحرکاتی نخبگان این تحرکات را لدشه واردکردن به تمامیت ارضی ایران می

ه کرد، نمود. بایرانی را متوجه لطراتی که در شرایط جدید، تمامیت ارضی کشور را تهدید می

 تخاک نام آکربایجان توسط ساکنان قفقازهایی که در ایران به اهمین دلیل است که عالوه بر واکنش

ترکیستی،  ورت گرفت، اعضای حزب دموکرات ضمن الراا اعضای دارای تمایالت پان

(. همچنین فردی 98: 5902بیات، ) تصمیم گرفتند در مجالس حزبی به زبان فارسی سخن بگویند

این ایالت را به  مانند شیخ محمد لیابانی در بحبوحه نهضت لود در آکربایجان ایران، نام

-73: 5905)اتابکی،  آزادیستان تغییر داد تا بر تمایز ساکنان دو سوی رود ارس تاکید کرده باشد

های رقیب های جدید و متنکند، نقش رسانهی(. آنچه در این تحوالت توجه را جلب م78

  رسمی مانند روزنامه و مجله در دفاع از تمامیت ارضی است. نگاریتاریخ

این تحوالت موجب این شد که روشنفکران ایرانی پس از جنگ جهانی اول و به لطر  برآیند

قدرتمند و متمرکز را برای رفع مشکالت فزاینده  یافتادن تمامیت ارضی، اولویت تشکیل دولت

یش گرایی زبانی و فرهنگی بکردن ملیقالل و تمامیت ارضی کشور و دنبالداللی و دفاع از است

(. آنها به دنبال یک قرن تحقیر ایران 519: 5908)نرری،  زادی و برابری بداننداز اهدافی چون آ

که تمامیت ارضی کشور را در دوره پس از جنگ جهانی  هاییلارجی و لطر هایتتوسط دول

ولوژی در قالب ایدئ گراییملیبه این نتیجه رسیدند که تنها راه نجات کشور،  ،کرداول تهدید می

                                                                                                   
ای داشتند و هدف ا لی آنها این بود که بعدها بر نواحی جنوبی کنندهگذاری نقش تعییننیروهای نرامی عثمانی در این نام. 5

 (.73: 5902 بیات،) ارس یعنی آکربایجان ا لی دست یابند
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ی سرزمین و ملت گرایی ایرانی دلبستهملیو دولت نیرومند مرکزی در میدان عمل است. هسته 

 (. 0: 5901)مسکوب،  بود که تاریخ و مرزهای مشخ  داشت

 

 ناسيوناليستی و برآمدن حکومت پهلوی نگاریتاریخ. و
رفتن کاهش اقتدار نرامی و از دستر به همزمان با تحوالتی که در سده هجدهم و نوزدهم منج 

، دو امپراتوری دیگر جهان اسالم یعنی هند و عثمانی نیز تجربه شدهایی از لاک ایران بخش

مشابهی داشتند که نوعی بحران روانی در میان نخبگان این کشورها پدید آورد. تالش برای 

شه های بزرگ جهانی با اندینخبگان را به این نتیجه رساند که قدرت ،هاشناسی این شکستعلت

 ،ن دلیلاند. به همیو افزایش توان اقتصادی و نرامی لود به چنین قدرتی دست یافته گراییملی

ایی، گرملیبا تاکید بر  یواحدهای سیاسی جدید ،های پس از جنگ جهانی اولدر پی دگرگونی

تالش  ،که گفته شدگونه (. همان18: 5908)احمدی،  کردندهویت جدید لود را تعریف می

ترکیستی در عثمانی و قفقاز، نخبگان ایرانی را نگران به لطر افتادن تمامیت ارضی های پانگروه

ه به پرستانه و توجایران کرد و تحرکاتی که پس از انقالب مشروطه در قالب سرودن اشعار میهن

 تری به لود گرفت. ناسیونالیسم به عنوان راهی برای نجات ایران آغاز شده بود، شکل جدی

رسالت حفظ وحدت و ملیت ایران و تمامیت کاوه با در چنین فضایی بود که نشریاتی مانند 

 مبارزه ،شد. این روزنامه که از زمان جنگ جهانی اول در آلمان منتشر میانتشار یافتارضی آن 

(. 511: 5908، )نرری شمردبا تعصب و تحجر و ترویج تمدن اروپایی را نیز از اهداف لود برمی

ش. توسط رضالان در همین ایام روی داد؛ یعنی زمانی که نگرانی از 5733کودتای سوم اسفند 

کهن روشنفکران را به لود مشغول کرده بود. تحلیل محتوای  ،به لطر افتادن تمامیت ارضی ایران

ومت می نریر حکدهد که استفاده از مفاهینشان می ،بعد از کودتا  ادر کردای که رضالان بیانیه

قوی، نیروی نرامی قدرتمند و رفع نفوک و سلطه بیگانه آگاهانه و در راستای نیاز فکری اجتماع، 

(. افزایش تدریجی قدرت رضالان و  عود 518: 5908نرری، است)استفاده قرار گرفته  مورد

داقل حبا تایید بسیاری از نشریات و نخبگان یا  ،وزیراو به مقام وزیر جنگ و سپس نخست

های دوره پس از مشروطه به هراس افتاده بودند. نرمیسکوت آنها همراه بود؛ زیرا همگان از بی

زاده ایرانشهر و محمود افشار زاده، کاظمدر همین دوره است که روشنفکرانی مانند سیدحسن تقی
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ت هویت اهمی های ناسیونالیستی ودیدگاه ،آیندهو کاوه، ایرانشهر از طریق انتشار نشریاتی چون 

  (. 782: 5931)اشرف، کردند ملی و تمامیت ارضی را منتشر می

یت شد، ظرفغرب احساس می بیشترین لطر برای تمامیت ارضی ایران از ناحیه شمال چون

 یرانشهراکار گرفته شد. چند شماره پیاپی مجله برای اثبات تعلق آکربایجان به ایران به نگاریتاریخ

های آن از دوره باستان تا دوران اسالمی ی تاریخی آکربایجان و حکومتبه بررسی جغرافیا

(. کسروی 521-507، 9و ش 31-587،   7: ش 5989زاده ایرانشهر، )کاظم التصاص یافت

ان که ساکن کردباره زبان ساکنان آکربایجان دست به پژوهش زد و این فرضیه را طرح نیز در

-های فارسی باستان سخن میاد به ایران، به یکی از لهجهنژآکربایجان پیش از ورود قبایل ترک

اند. ردهکاند و به مرور در نتیجه حکومت این قبایل، سخن گفتن به ترکی را جایگزین آن گفته

این کتاب »دهد: های وی از نگارش آن را نشان میلوبی انگیزههمطالب وی در مقدمه کتاب، ب

برای آکربایجان و آکربایجانی ملیت جدا، زبان جدا، تاریخ جدا لواهند پرستانی که میبه بیگانه

شکن داده و مشت سختی بر دهان های استوار پاسخ دندانهای دانشمندانه و گواهبا دلیل ،بسازند

 (. 1: 5971)کسروی، « زنددروغگوی آنان می

ران در موجب واکنش وزارت لارجه و سفیر ای 5بیگش. که ماجرای روشنی5987در تیرماه 

اسی برای چنین موضعی به در کنار ککر دالیل سیمیهن هایی مانند ترکیه گردید، روزنامه

تداوم دشمنی تاریخی  بیگ درتاریخی نیز متوسل شدند تا نشان دهند اقدام روشنی هایاستدالل

ان نیگردانی همه ایرالواهان ایرانیآینده ایرانیان بوده است. مجله تاثیرگذاری مانند  ترکان و

به »کرد: بردن التالفات محلی تاکید میشد و بر لزوم از بینواحد و یکپارچه ملتی  ورت هب

عقیده ما تا در ایران وحدت ملی از حیث زبان، الالق، زبان و غیره حا ل نشود، هر لحره برای 

 ،ینبا وجود ا .(95: 5905)اتابکی،  «باشداستقالل سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال لطر می

                                                                                                   
اجاقی ترکبیگ که در ایام جنگ جهانی اول مدتی در ایران اقامت داشت، در مرکز فردی به نام روشنی 5987در اوالر تیر . 5

ن که های وسیعی از ایراای در نشریات و ادارات دولتی ایران پیدا کرد. وی بخشاستانبول سخنانی گفت که بازتاب گسترده

ورشان برای کش ینشین لواند و ایرانیان را قومی عنوان کرد که قطره لونرا نواحی ترکشد تمام ایران شمالی می شامل تقریباً

کرد ای در لصوص زنان ایرانی مطرح فروشی برشمرد و اظهارات زنندهتجارت بزرگ حکومت ایران را وطناند. وی نریخته

 (.97-99 :5902، بیات)
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ترکیست در آکربایجان چنان بود که امیرطهماسبی، فرمانده های پانهای گروهاقدامات فعالیت

در گزارش مفصلی لواهان مقابله با تبلیغات آنها شد و هشدار داد در  ورت  ،نرامی آکربایجان

له مقابکند. راهکار وی برای لطر تجزیه آکربایجان تمامیت ارضی را تهدید می ،عدم اقدام جدی

 (. 889: 5938)بهمنی قاجار،  ترویج زبان فارسی بود ،با این مشکل

ه های جدیدی ککردن ایدهبازنویسی تاریخ برای پیاده ،شدن نرم نسبی در کشوربا فراهم

 ایدبرسید. در این تاریخ جدید ضروری به نرر می،کردند روشنفکران حامی رضالان ارائه می

 شد که هویت جدید ایرانی بدانبرسالته می« ر بیگانه و غیرمتمدنعنا »ایرانی بری از تمامی 

گرا از عنا ر متعددی که در های باستان(. ناسیونالیست97: 5938بهمنی قاجار، ) نیازمند بود

دوره  ،دادند. در این دیدگاهسالتن ملت نقش دارند، بیشترین اهمیت را به تاریخ باستان می

: 5908دلو، )بیگ شدشد و دوره اسالمی نادیده گرفته میآل تصویر میایده یعنوان عصرباستان به

در همین دوره توسط حسن پیرنیا نوشته شد که  تاریخ ایران باستان(. کتاب مهمی مانند 35-38

نرر قرار داشت. ی جدید تاریخی، کاربردهایی هم مددر نگارش آن ضمن استفاده از دستاوردها

همین که دو جلد دیگر این »مورد این کتاب چنین نوشته است: عباس اقبال در همان زمان در 

کتاب گرانبها نیز از طبع لارا شود، افق جدیدی پیش مردم این عصر که از گزارش احوال 

شوده لبرند گکلی بیهآن هم به شکل مطالعه علمی ب ،و ایران باستان لصو اً نیاکان لود عموماً

: 5908بیگدلو، ) «گر در هموطنان معا ر ما شعله زندی... باشد که غرور ملی بار دلواهد شد

580 .)  

 ،های رسمی روی آورد. نخستحکومت پهلوی به دالیل متعددی به حمایت از نگارش تاریخ

آنکه با بحران مشروعیت مواجه بود و عالوه بر اتهام نقم قانون اساسی مشروطه، در زمینه زیرپا 

. آنها (71: 5931توانی، )مالیی ورد انتقاد قرار داشتهای مدنی نیز مگذاشتن حقوق و آزادی

و کفایتی قاجارها تاکید کنند. هر دبخشیدن به حکومت لود بر بیناچار بودند برای مشروعیت

ان ترین دورهایی که دوره قاجار را اوا ضعف و بیچارگی ایران و سیاهاز نوشته ،پادشاه پهلوی

های شاهان (. یکی از ضعف585-587: 5901)راسخ، 5ندکردحمایت می ،دادتاریخ آن نشان می

                                                                                                   
بخشی مشروعیتزدایی از مخالفان و برای مشروعیت نگاریتاریخیاسی از های سدهنده استفاده حاکمان و نرامشاناین رویه ن. 5

 های آتی است.نسل لود و حتی نسلعمومی هم به لود در نزد افکار
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-تن بخشرفدستگرفت، از بر آن  ورت میبیشترین تاکید های دوره پهلوی قاجار که در تاریخ

افتادن تمامیت ارضی ایران در اوالر دوره قاجار بود که  های زیادی از نواحی ایران و به لطر

سالت. در یکی از گر میاو را ناجی ایران جلوه بخشید وگونه به رضالان میسیمایی قهرمان

اس و بحرانی که حیات در این لحره حس»ظهور رضالان چنین تصویر شده است:  ،هااین تاریخ

ی بسته بود، ناگهان دست توانای لداوند بزرگ برای نجات ایران عزیز از آستین مملکت به موی

کید بر توان گفت ت می .(11: 5911)کاظمی،  «ن قهرمان این آب و لاک به در آمدیکی از فرزندا

 نجات ایران و دفاع از تمامیت ارضی آن در تمامی آثار تاریخی این دوره حضور پررنگی دارد. 

برای جامعه، لزوم حراست از دستاوردهای ایرانیان  ییبازنویسی تاریخ عالوه بر تصویر الگو

جان در این راه را وظیفه میهنی و فداکردن کرد باستان از جمله مرزهای جغرافیایی را گوشزد می

شمرد. آثار زیادی که در تجلیل دستاوردهای نرامی رضاشاه و ارتش نوین ایران نگاشته برمی

پس از  «ساله ارتش شاهنشاهی 71تاریخ »کتاب کرد. نویسنده بر این وظیفه تاکید می ،شدمی

شمال ایران، دلیل این بسط موضوع را لیز توضیحات جغرافیایی مفصل درباره نواحی حا ل

مدافعین استقالل ایران از همین پایه به اهمیت وظایفی ... پی ببرند ... »کند که: ککر می گونهاین

پرستی برای حفظ این مایملکی که داراست باید لود را یک نفر سرباز فداکار که هر ایرانی میهن

نگارنده »کند: از تالیف کتاب را چنین بیان می (. وی هدف لود79: 5978)قدیمی، « میهن بدانند

این کتاب عالقمندی به لاک لود را در دل هر ایرانی به وجود آورم، بدانند  لواستم به وسیله

ای هستند، بدانند که باید از وجب به وجب این لاک کرانهحساب و بیکه وارث چه میراث بی

وی برای تبیین  .(97-99: 5978قدیمی، ) «نندز زر و سیم با لون لود دفاع کبیز بهتر امشک

آیا برای حفظ و حراست این همه »شود: لزوم ارتش نیرومند نیز به استدالل مشابهی متوسل می

قدیمی، ) «... یک ارتش قوی و یک تشکیالت نرامی بسیار وسیع الزم نیست؟های طبیعیثروت

5978 :91).  

با  ،ح حوادث دوره رضاشاه پردالته استسعید نفیسی نیز در تاریخ مختصری که به شر

کند: اشاره می ،کرداستدالل مشابهی به لطراتی که در نواحی مرزی، تمامیت ارضی را تهدید می

در مجاورت مرزها عنا ری بودند که فرمانبردار حکومت  در نواحی مختلف ایران مخصو اً»

رای نشانده بیگانه بودند. ناچار بدستکردند و سرانشان مرکز نبودند و پیروی از نیات دولت نمی
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در همین  .(78-75: 5911)نفیسی،  «بایست دستشان از کار کوتاه شودتامین استقالل کشور می

ر د های محلی لصو اًبرای کاهش لطراتی که تمامیت ارضی کشور را از ناحیه هویت ،رابطه

در چارچوب هویت  ،ور کلیطهکرد، اقدامات دیگری نیز الزم بود. بنواحی مرزی تهدید می

شد هر ایرانی با هموطنان لود احساس همبستگی کند و در عین حال با جدید، تالش می

(. 515: 5908)نرری،  همسایگان لود در فراسوی مرزها احساس غیریت و بیگانگی داشته باشد

ش. که 5988در دهه  برای نمونه،. گرفتشدت می ،شدم میأاین دیدگاه وقتی با موارد عینی تو

کردهای ترکیه با دولت مرکزی التالف داشتند و چندین بار دست به شورش زدند و سرکوب 

ا هغرب در گزارشی رسمی از احتمال سرایت این شورش شدند، رئیس ارکان حرب لشکر شمال

 (. 880-883: 5938)بهمنی قاجار،  به کردهای ایرانی اظهار نگرانی کرد

وبیش در ها و کردها وجود داشت، کمغربی با حضور آکری وضعیتی که در مرزهای شمال

تثبیت مرزهای ایران در دوره قاجار و پهلوی به  ،کرد. به عبارت دیگرسایر مرزها نیز  دق می

ای هدر تمامی نواحی مرزی آن، اقوامی با ویژگی گیری سرزمینی بود که تقریباًبهای شکل

مرز سکونت داشتند. همین ویژگی موجب  فرهنگی، زبانی و مذهبی مشابهی در دو سوی

د و شکردن ایرانیان مرزنشین با سایر ایرانیان مییکدستحساسیت بیشتر دولت مرکزی برای 

ای  ورت گونه، بازلوانی تاریخ بهای داشت. در این رویکردتاریخ در این میان نقش ویژه

ی به دست دهد که نرام سیاساش از ایران در طول تاریخ طوالنی گرفت که تصویری یکدستمی

متمرکز بوده است و انجام همه امور و  در دوره هخامنشیان و ساسانیان کامالً آن مخصو اً

ایید های تاریخی این مدعا را تها به پایتخت وابستگی داشته است؛ در حالی که دادهگیریتصمیم

داشت و تنها محدود به ایران (. این رویکرد تا تثبیت مرزها ادامه 721: 5908)بیگدلو،  کردنمی

نبود. موا ناسیونالیسم سبب شده بود بیشتر کشورهای همسایه ایران نیز سیاست مشابهی در 

 پیش بگیرند. 

های جدیدی در آن شکل های مرزی ایران با همسایگانی که حکومتبا تثبیت کامل محدوده

اتحاد جماهیر شوروی در  گرفت، مشکل مناقشات مرزی تا حدودی کمتر شد. مرزهای ایران با

 مشخ  شمال، ترکیه و عراق در غرب و افغانستان در شرق در مناطقی که پیش از این کامالً

تر در دوره پهلوی دوم بیش نگاریتاریختوجه  ،گذاری شد. بنابرایننشده بود، در این دوره عالمت
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شد و خ ایران اه( در تاریگرایی و تقویت ناسیونالیسم)البته با محوریت نقش شمعطوف به باستان

ق یابی، از طریبردن از بازلوانی تاریخ برای مشروعیتحکومت پهلوی تالش کرد ضمن سود

ها و تحقیقات مربوط به تاریخ ایران باستان، از روایت رسمی و حمایت از پروژه نگاریتاریخ

 سازی لود استفاده کند.  دولت-ریخ در پروژه ملتتا

 گيرینتيجه
ون چو تمامیت ارضی در ایران پردالته شد و  نگاریتاریخدر این پژوهش به بررسی رابطه  

مرزهای آن برای این  بررسی تاریخ دگرگونی ،ترین کشورهای جهان استایران یکی از کهن

کاربرد نام ایران و حدود  پس از بررسی مقدماتی درباره ،ضروری بود. به همین دلیلمنرور 

های پس از اسالم های مختلف، نشان داده شد که ایرانیان در تمامی دورهدر دورهجغرافیایی آن 

شتند و آن را از طرق که استقالل سیاسی لود را از دست داده بودند، به هویت لود آگاهی دا

کردند. به دنبال تشکیل دولت ملی در ایران ویژه از طریق استنادات تاریخی ابراز میمختلف به

ه و رسمیت مذهب تشیع، حدود جغرافیایی ایران نیز با همان معیارهای کهنی در دوره  فوی

ایرانیان تجدید شد. ولی با شروع حکومت قاجاریه که مقارن با حضور جدی دو قدرت بزرگ 

جهانی در مجاورت ایران بود، دوره جدیدی از به لطر افتادن مرزهای تاریخی و تمامیت ارضی 

م ابزارهایی که نخبگان ایران و پادشاهان قاجار برای مقاومت در برابر . در میان تماشدایران آغاز 

های تاریخی توسط دیوانیان و مقامات ایرانی مخاطرات جدید به کار بردند، استفاده از استدالل

در تمامی حوادثی که منجر به جدایی  بنابراین،کرد. تری پیدا میروز به روز جایگاه پررنگ

های تاریخی بر این های رسمی و کتابد، در حین مذاکرات، درگزارشهایی از ایران شبخش

یید ه ت نهای مقابل نیز محرماهای دولتگاه در مکاتبات یا گزارششد و گهنوع استدالل تکیه می

 گونه که ماموران انگلیسی در مورد مرزهای شرقی ایران به آن اکعان داشتند. شد؛ همانمی

های پس از انقالب در اوالر دوره قاجار یعنی دههکه در ادامه تحقیق نشان داده شد 

جهانی اول مقارن شده و تمامیت ارضی ایران را  رفتن نرم کهن با جنگبیناز که  ،مشروطیت

ترکیسم را در برلی از هایی مانند پانبه مخاطره اندالته بود، رواا ناسیونالیسم، گرایش

بود. نخبگان ایرانی با احساس  کردهن از جمله عثمانی و جمهوری آکربایجان رایج همسایگان ایرا

لطر از این تحوالت، تالش کردند از ظرفیت فراوانی که تاریخ کهن ایران در التیارشان قرار 
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 ،تبلیغ ناسیونالیسم و حمایت از یک مصلح مقتدر بهره گیرند. در این مقطع راستایدر  ،داده بود

 هایها و مجالت نقش بارزی در تبلیغ اندیشهاز قبیل روزنامه نگاریتاریخیب های رقمتن

تفاده کید بر گذشته باشکوه ایران بدین منرور اسداشتند و از بازلوانی تاریخ و ت  ناسیونالیستی

گرفتن رضالان ش. بود که به قدرت5733سوم اسفند کودتای  ،کردند. نتیجه این رویکردمی

ای اهداف را بر نگاریتاریخباز هم ظرفیت  ،ی که در پی تغییر سلطنت روی دادانجامید. تحوالت

د و پس نشان دا ،نرام جدید که تشکیل کشوری یکدست از نرر فرهنگی، زبانی و عقیدتی بود

بار دیگر تغییر کرد و برای اهداف  نگاریتاریخاز تثبیت مرزهای ایران و همسایگان، کارکرد 

 گرفته شد.  کاربعدی این نرام به

وبیش مورد توجه قرار داشته کم نگاریتاریخدر دوره پس از انقالب اسالمی نیز ظرفیت 

استفاده  و گانهچون و چرای ایرانی جزایر سهو ا الت بی کید بر نام ایرانی للیج فارساست. ت 

است هاین نمونه، یکی از موردهای تاریخی در این های تاریخی و جغرافیایی از قبیل نقشهاز داده

 ؛ که لود عاملدهدو کاربرد آن برای تقویت تمامیت ارضی را نشان می نگاریتاریخکه اهمیت 

ثیرگذاری بر تحکیم امنیت ملی است. امید است پژوهشگران با مداقه بر محورهای مغفولی که ت 

طه راب موردمسیر تحقیقات آتی را در  ،در این تحقیق فر ت بررسی همه آنها وجود نداشت

اهر غیر ظها و سایر متونی که بهو تمامیت ارضی دنبال کنند. منابع ادبی و تذکره نگاریتاریخ

ی هایی از قبیل تمامیت ارضبا مولفه مرتبط باهای تاریخی از شواهد و داللت سرشاراند، تاریخی

 هستند.
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تاریخ ایران از آمدن سلجوقيان تا : ا. آ. بویل، در« شعرا و نثرنویسان اوالر عهد سلجوقی و دوره مغول» (5905) ریپکا، یان
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 فغانستان، ناشر مولف. ، احکميت انگلستان در سيستان (5938سیستانی، محمداعرم)
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 نا. ، تهران، بیساله ارتش شاهنشاهی ایران 21تاریخ  (5978اله)قدیمی، کبیح
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، «نگاری جدید در عصر قاجار، عوامل، شرایط و کارگزاراننگاری سنتی و برآمدن تاریختداوم تاریخ» (5931ناظری، محمدرضا)

 .88، شماره پژوهیفصلنامه تاریخ

، سال نهم، پژوهش حقوق و سياست، «ناسیونالیسم و هویت ایرانی، مطالعه موردی دوره پهلوی اول» (5908اشرف)نرری، علی

  .77شماره 

 ، کتابفروشی فروغی.1121تا بيست و چهارم شهریورماه  1299تاریخ معاصر ایران از چهارم اسفندماه  (5911نفیسی، سعید)

 علمی و فرهنگی. انتشارات، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تيمور تا شاه اسماعيل (5918ی، عبدالحسین)نوای

، ترجمه ع. وحید مازندرانی، چ چهارم، 1111سال  تاریخ ایران از ابتدای قرن نوزدهم تا (5918) واتسن، رابرت. گرنت

 امیرکبیر. 


