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چکیده

دوران قاجار باالخص عصر ناصری، سرآغاز شکل گیری تاریخ نگاری نوین ایران و مقارن با پیدایش مفهوم هنرهای زیبا در غرب 

است. محمدحسن اعتمادالسلطنه از مورخان برجسته ی این ایام بوده که به واسطه ی برخورداری از رویکردی نوین در تاریخ نگاری و 

عالقه مندی به تحقیق و تفحص در آثار تاریخی و ابنیه، تألیفاتش در زمینه ی تاریخ هنرهای ایران حائز اهمیت هستند. در پژوهش 

حاضر، با راهبردی کیفی در چهارچوب مطالعات تاریخی و به شیوه ی تفسیری-تاریخی به بررسی مکتوبات او شامل تاریخ منتظم 

ناصری، المآثر و اآلثار، مرآه البلدان و روزنامه ی خاطرات اعتمادالسلطنه پرداخته ایم. سؤال اصلی پژوهش این است که آگاهی تاریخی از 

هنر در مکتوبات اعتمادالسلطنه چگونه است؟ و مصادیق این آگاهی کدامند؟ مرور آثار مذکور حاکی از وجود اطالعاتی قابل تأمل در 

رابطه با تاریخ هنر ایران اعم از بناها، آثار باستانی و هنری است که می تواند نویدبخش پیدایش روندی تازه در تاریخ نگاری هنر ایران 

در امتداد تحوالت تاریخ هنر غرب و خصوصاً فرانسه ی آن دوران باشد. آگاهی تاریخی اعتمادالسلطنه در مقام خاستگاه ظهور این 

اطالعات، ذیل عناوین آشنایی با مطالعات غربی در باب تاریخ هنر، و شیوه های تاریخ نگاری هنر نزد او دسته بندی شده است. شیوه های 

تاریخ نگاری اعتمادالسلطنه نیز در توجه به هنرمندان، سکه شناسی و باستان شناسی، و اشاره به متون مرتبط با هنرها تجلی یافته اند.
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 27، شماره  3، پاییز 1401

نخستین  از  صنیع الدوله  به  ملقب  اعتمادالسلطنه1  محمدحسن خان 
کسانی بود که بنا بر شیوهای نو، به بازنگاری تاریخ قدیم    ایران پرداخت و 
تألیفاتش در شمار تاریخ نگاری2 نوین شمرده می شوند. به عالوه عالقه مندی 
او به پژوهش های تاریخی و جغرافیایی با حمایت ناصرالدین شاه، منجر 
به تألیف و ترجمه ی آثاری ارزشمند در حیطه ی تاریخ عمومی، محلی و 
جغرافیای تاریخی در طی دوران ریاستش در دارالترجمه و وزارت انطباعات 
ایران شده است. او در مدت تحصیلش در پاریس عالوه بر تبحریافتن در ادب 
و فرهنگ فرانسه، به اوضاع علمی اروپا، روش تحقیق و طرز کار مراجع علمی 
وقوف یافته، لذا برای اولین بار، شیوه ی پژوهش و اسلوب انتقادی غربیان را 
در طرح موضوعات تاریخی و جغرافیایی به کار بسته است. اعتمادالسلطنه 
همچنین به جهت برعهده داشتن سمت ریاست روزنامه ی رسمی، قادر به 
انتشار مطالب گوناگونی در زمینه های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و هنری 
در مطبوعات آن زمان بوده است. چنانکه در روزنامه ی ایران که مدیریت 
آن را طی سال های 1288-1313 ه.ق. برعهده داشته3، به شرح اوضاع 
جغرافیایی، وقفنامه های اماکن مقدس مذهبی و کتیبه های برجای مانده در 
بناهای قدیمی پرداخته است )کیانفر، 1388، 292(. این نوشتارها به همراه 
اشارات و تفصیالت در رابطه با ابنیه و آثار تاریخی و هنری در تألیفاتش، 
زمینه ی  در  غیرنظام مند  هرچند  علمی،  کوشش های  اولین  زمره ی  در 
تاریخ نگاری هنر ایران محسوب می شوند. دوران قاجار و به طور خاص عصر 
ناصری، سرآغاز شکل گیری تاریخ نگاری هنر ایران به مفهومی تازه و به تاسی 
از اروپای آن دوران بوده است. اگرچه پیش از آن و در عهد صفوی با نگارش 
اولین رساالت مستقل در باب هنرها، یعنی گلستان هنر قاضی احمد منشی 
قمی )میرزایی مهر، 1391،   46(، روند پیدایش تاریخ نویسی هنر در ایران 
آغاز شده بود، اما اعتمادالسلطنه با بهره گیری از آموخته های خویش در 
زمینه ی شیوه های پژوهشی تاریخ و جغرافیا برخالف سلفش قاضی احمد 

که صرفاً برخی از هنرها هم چون خوشنویسی، تا حدودی نقاشی و به عبارت 
بهتر کتاب آرایی را مد نظر داشت، به اکثر آنها علی الخصوص معماری ابنیه و 
آثار تاریخی پرداخته است؛ امری که احتماال به تبعیت از تمرکز تاریخ هنر4 
بر باستان شناسی5 و تاریخ معماری، در فرانسه ی آن دوران صورت گرفته 
است. او همچنین با در پیش گرفتن رویکردی پژوهش محور در گردآوری 
مطالب مرتبط با آثار هنری، شروح و توصیفات معاصرین خود و به طور خاص 
اشارات مسطور در سفرنامه های ناصرالدین شاه، دیگر بزرگان و نیز سیاحان 
و شرق شناسان، همچنین تواریخ و متون جغرافیایی گذشتگان را در تکمیل 

نوشته ها و نظرات خود آورده است. 
انتظار داریم که بررسی مکتوبات اعتمادالسلطنه، حاوی اطالعات حائز 
اهمیتی درباره ی تاریخ نگاری هنر ایران در آن دوران باشد. لذا با انتخاب 
اهم مکتوبات او مشتمل بر تاریخ منتظم ناصری6، مرآه البلدان7، روزنامه ی 
خاطرات اعتمادالسلطنه8 و المآثر و اآلثار9   سعی کرده ایم تا از هر یک از 
ژانرهای تاریخی، جغرافیایی، روزنامه ی خاطرات و فهرست نگاری رجالی 
در تألیفات متعددش، نمونه ای را برای  مطالعه ی چگونگی آگاهی تاریخی 
از هنرها و نیز مصادیق بروز آن برگزینیم. در ادامه ابتدا مروری کوتاه بر 
پیشینه ی پژوهش و روش تحقیق آن داشته، سپس وجوه آگاهی تاریخی از 
هنر را در مکتوبات  اعتمادالسلطنه تحت عناوین آشنایی با مطالعات غربی در 
باب تاریخ هنر، و شیوه های تاریخ نگاری هنر نزد او دسته بندی نموده ایم. در 
توضیح شیوه های تاریخ نگاری این مورخ عصر ناصری نیز مواردی چون توجه 
به هنرمندان، سکه شناسی و باستان شناسی، و اشاره به متون مرتبط با هنرها 
را آورده ایم.  نهایتاً در بخش برخی مالحظات پایانی در باب روش شناسی 
مکتوبات اعتمادالسلطنه، به بررسی مصادیق روش شناسانه ی مسطور در آثار 

مذکور پرداخته ایم.

مقد   مه

روش پژوهش
شیوه ی  به  و  کیفی  راهبردی  با  تفسیری،  پارادایم  در  پژوهش  این 
تفسیری-   تاریخی با اتکا به متون و منابع مکتوب تاریخی مشتمل بر تألیفات 
اعتمادالسلطنه، سایر کتب مرتبط برجای مانده از عصر ناصری و نیز شروح 
نوشته شده بر مکتوبات اعتمادالسلطنه انجام شده است. گردآوری اطالعات 
به شیوه ی مطالعات کتابخانه ای و نیز با استفاده از برخی منابع و نسخ 

دیجیتالی، و ابزار آن فیش برداری بوده است.

پیشینه پژوهش
تاریخ  او در ترویج معارفی چون  اعتمادالسلطنه و نقش  با  رابطه  در 
تاریخی، همچنین گسترش مطبوعات  نیز جغرافیای  و  عمومی، محلی 
رسمی کشور پژوهش های متعددی صورت گرفته است؛ هرچند تاکنون 
پیرامون تاریخ نگاری هنر ایران در مکتوبات او، نگرش و رویکردش به مقوله ی 
تاریخ هنر و نیز آگاهی تاریخی او از هنرها به طور خاص تحقیقی انجام نشده 
است. با این وصف به برخی از پژوهش هایی که ارتباط نزدیک تری با نوشتار 
حاضر داشته اند، اشاره می کنیم: »دارالترجمه همایونی نخستین اقدام وزارت 
اطالعات در باب ترجمه« نوشته ی پروانه حسن زاده، غالمحسین زرگری نژاد 
و رضا شعبانی صمغ آبادی در سال 1399، در چهارچوب مطالعه ی تاریخی 

و با بررسی روزنامه ها و کتب عصر ناصری، اهمیت نقش دارالترجمه همایونی 
را طی دوران تصدی اعتمادالسلطنه در ایجاد تحولی عظیم در زمینه ی چاپ 
و نشر آثار متعدد نشان می دهد. نرگس صالحی و محمدرضا حاجی آقا 
بابایی در مقاله ی»پاورقی نویسی در مطبوعات ایران از آغاز تا سا ل 1320« 
که در سال 1399 منتشر نموده اند، به شیوه ی تاریخ ادبیات پژوهشی، 
پاورقی نویسی به عنوان یک گونه ی نوشتاری و کاربرد آن را در مطبوعات 
ابتدا تا سال1320 بررسی کرده اند. »بررسی شاخصه های نوین  از  ایران 
تاریخ نگاری محلی در آثار اعتمادالسلطنه« مقاله ی دیگری است که توسط 
قباد منصوربخت، رضا عبادی جام خانه و رضا شعبانی در سال 1397 به 
چاپ رسیده و با روشی توصیفی-  تحلیلی نشان می دهد که تاریخ نگاری 
محلی در بّعد عرضی، از خصوصیات بارز تاریخ نگاری اعتمادالسلطنه بوده 
است. »جامعه شناسی دربار در آثار محمدحسن خان اعتمادالسلطنه« نیز 
پژوهشی است که محمدامیر احمدزاده در دومین همایش »کنکاش های 
مفهومی و نظری درباره جامعه ایران« در سال 1392 ارائه داده است. مظفر 
بختیار و هدی عرب زاده در سال 1388 در نوشتار »دارالترجمه ی ناصری 
و اداره ی سانسور« ضمن پرداختن به تاریخچه ی تأسیس دارالترجمه در 
دوران قاجار، به بررسی ارکان، عناصر و فعالیت های دارالترجمه، همچنین 
اداره ی سانسور و شیوه های مقابله ی آن پرداخته اند. وزیر تاریخ نگار: پژوهشی 

لیال غفاری و همکار
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پیرامون زندگانی، آثار و شیوه ی تاریخ نگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
کتابی است که در سال 1381 توسط یوسف متولی حقیقی تألیف شده 
است. این اثر که تحقیقی پیرامون زندگی، آثار و روش های تاریخ نگاری 
اعتمادالسلطنه بوده، شامل سه بخش شرح زندگی، اختالف نظرات حول 

آثار منسوب به او، و بررسی شیوه های تاریخ نگاری اش است.  

مبانی نظری پژوهش
آگاهی تاریخی از هنر در مکتوبات اعتمادالسلطنه

با روندی  ایران تا پیش از برخورد با مدرنیته ی غربی،  فن تاریخ در 
غیریکنواخت حول مدار یک هزار ساله ی خود می چرخید.10 وقایع نگاری 
مرسوم میان مورخان گذشته، اغلب بر فراز   و  فرود شاهان و خاندان سلطنتی 
متمرکز بوده و به نحوه ی ارتباط رخدادها با یکدیگر و نیز تأثیر آنها بر 
دگرگونی زندگانی، احواالت خلق و محل زیست شان توجهی نداشت )توکلی 
طرقی، 1381، 11(. اما از اوایل قرن سیزدهم مصادف با سده ی نوزدهم 
میالدی و دوران تحول فکری در عصر ناصری، به سبب برخورد جوامع کهن 
شرقی با مدرنیته ی غربی، جریانی تازه در تاریخ نگاری ایران شکل گرفت که 
بازتاب آن در تواریخ فارسی مشاهده می شود )آدمیت، 151-150،1357(. 
می توان گفت که تالش های مورخان آن عصر در نگارش تاریخ به شیوهای 
نوین، بیش از همه در مکتوبات اعتمادالسلطنه به ثمر رسیده است. او که 
تواریخ پیشین ایران از ابتدا تا ظهور اسالم را به دلیل اشتمال بر خرافات 
و اطالعات ناقص فاقد اعتبار، سست و ضعیف می دانست، بر آن شد تا از 
طریق تفکیک افسانه ها و خرافات از اخبار صحیح و آثار صریح، با استفاده 
از تواریخ عمومی جهان از زمان هرودوت11 تا معاصرین خود، و »تطبیق 
تاریخ های عرب، فرس، روم، یونان، مصر و فرنگ« با یکدیگر به »تصحیح 
علم تاریخ« بپردازد. در نهایت نیز به موازنه با آثار عینی هم چون مسکوکات 
مشهود   .)131،1 ج.   ،1362 )اعتمادالسلطنه،  می نمود  اقدام  خطوط  و 
است که نگارش تاریخ از منظر اعتمادالسلطنه منحصر به گزارش وقایع، 
رویدادها و یا صرفاً پرداختن به مدح پادشاهان و بزرگان نبوده و نیازمند به 
کارگیری روش های علمی، نیز بهره گیری از آثار عینی و متون موثق جهت 
اعتبارسنجی مکتوبات بوده است. او در المآثر و آآلثار از کاربرد »اسلوبی 
جدید و طرازی بدیع« برای ثبت اخبار و رویدادهای سال های سلطنت 
ناصرالدین شاه در کتاب خود خبر داده )همان، 23( یا در دررالتیجان فی 
تاریخ بنی ا الشکان از جرح و تعدیل سبک نگارش مصنوع و متکلف پیشین 
مرسوم در متون تاریخی و ادبی، سخن گفته است. اعتمادالسلطنه مقصود 
خود را از این عمل، ساده نمودن درک تاریخ برای عموم بیان نموده است 
)توکلی طرقی، 1381، 44(. در واقع، او آگاهانه در پی اصالح روش های 
سنتی تاریخ نگاری ایران بوده و در تنظیم آثار عدیده ی خود در حد بضاعت 
به این مهم پرداخته است. به رغم آنکه اعتمادالسلطنه رساله ای مختص 
هنرها و تحت عنوان تاریخ آن ها ننوشته است، اما به دلیل عالقه مندی 
ابنیه و آثار تاریخی و هنری ایران، در  به تحقیق و تفحص در رابطه با 
مسافرت های سلطنتی به بازدید از اماکن و بناهایی چون مساجد، مدارس، 
قالع و بقاع متبرکه ی هر دیار پرداخته و همراهان خود را نیز به جمع آوری 
اطالعات و نسخه برداری از کتیبه های قدیمی مامور کرده است. به لحاظ 
کاربرد واژگان هم به تعبیر او در مکتوباتش و به طور خاص در المآثر و 
اآلثار، عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی و موسیقی تحت عناوین »صنایع« 

یا »فنون« یاد شده اند. همچنین اعتمادالسلطنه در تفصیل عکاسی، آن را 
»فنی از شعب علوم طبیعی« معرفی کرده که به واسطه ی »خواص شیمیایی 
نور«، با »علم شیمی« ارتباط دارد )اعتماد السلطنه، 1350، 16؛ همان، 
1362، ج. 1، 130-131، 146، 150 و 168(. با مرور توصیفات و شروح 
اغلب مفصلی که اعتمادالسلطنه در باب تاریخ هنرها، ابنیه و آثار تاریخی در 
خالل تواریخ، متون جغرافیایی و خصوصاً جغرافیای تاریخی شهرهای ایران 
ارائه نموده است، آگاهی تاریخی او از هنر را می توان ذیل عناوین آشنایی با 
مطالعات غربی در باب تاریخ هنر، و شیوه های تاریخ نگاری هنر نزد او بررسی 

نمود که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم:

آشنایی با مطالعات غربی در باب تاریخ هنر 
اعتمادالسلطنه در جایگاه مورخی پیشرو در تاریخ نگاری عصر ناصری، به 
اهمیت تحوالت جهانی دوران خود واقف بوده است. او در آغاز جلد سوم  
تاریخ منتظم ناصری، از توجه صاحب نظران به اتفاقات و حوادث عظیم قرن 
نوزدهم میالدی )مقارن با سده ی سیزدهم هجری( خبر می دهد )همان، 

1363، ج. 3، 1319( .
اطالع داریم که آموزش تاریخ هنر در فرانسه، از سال های پایانی قرن 
هجدهم میالدی با کالس باستان شناسی اوبن لویی میلن12، مدیر دفتر اشیاء 
باستانی در  »کتابخانه ی سلطنتی« آغاز شده است.13 باستان شناسی که 
پیشتر از تاریخ هنر جایگاه خود را به عنوان یک علم اثبات نموده و کرسی 
آن رسما در سال 1824 م. در کتابخانه ی ملی فرانسه افتتاح شده بود )ترین، 
21،1399(. در این زمان به همراه تاریخ و معماری، بنیان های اصلی تاریخ 
هنر را تشکیل می دادند. قابل تأمل است که در مکتوبات اعتمادالسلطنه 
نیز بیش از هر هنر دیگری، محوریت اصلی با ارائه ی توصیفات و شروح 
مستدل در رابطه با آثار معماری، ابنیه و بناهای باستانی است. از سوی 
دیگر در قرن نوزدهم، تاریخ هنر ابتدا تاریخ طبیعی را سرمشق قرار داده، 
الگوی آن را در خود تثبیت نموده و سپس در پی ایجاد پیوندی میان تاریخ 
و زیبایی شناسی14 بوده است. چنانکه مورخان هنر تالش کرده اند تا برای 
تعین بخشیدن به جایگاه تاریخ هنر، به طور هم زمان از رویکردهای تاریخی 
و زیبایی شناسانه بهره گیرند. در نهایت نیز نوعی »پوزیتیویسم اسنادی« 
ظهور یافت که از قلمرو تاریخ به هنر ورود کرده، و برای بررسی صحت 
اطالعات از روش های سنتی، اسناد و مدارک بهره می گرفت. حائز اهمیت 
است که اغلب افراد مؤثر در روند شکل گیری تاریخ هنر فرانسه در آن ایام، 
هم چون اعتمادالسلطنه صرفاً مورخ بوده و لزوما تاریخ نگار هنر نیستند. آن ها 
با کنکاش در ادوار تاریخی، به آثار هنری رسیده اند. چراکه خاستگاه تاریخ 
هنر در این دوران، تا حد زیادی در علم تاریخ جست وجو شده و در واقع، 
زائیده ی نگاه تاریخی به آثار هنری بوده است )همان: 16-17، 41-42 و 

.)223-222
این نوع نگرش در تألیفات اعتمادالسلطنه نیز دیده می شود. به عنوان 
مثال، او در المآثر و اآلثار ذیل نهاد نوظهور »موزه«، به اتاقی در قصر حاوی 
اشیائی باارزش شامل عتیقه جات، سنگ های قیمتی، اسلحه و مسکوکات 
دوران مختلف، و آثار هنری مانند کتاب ها و خوشنویسی های خطاطین 
اشاره کرده15، و با ارائه ی تعریفی اروپایی از »موزه«، امکان مقایسه ی»صنایع 
عتیقه ی عالم و آثار افکار قدیمه ی بشر« با »مصنوعات حادثه و اعمال جدیده 
به رای العین« را از فواید آن می داند، که میزان پیشرفت ملل را طی دوران 
در پیش چشم همگان آشکار می سازد )اعتمادالسلطنه، 1362، ج. 1، 87 

آگاهی تاریخی از هنر در مکتوبات اعتمادالسلطنه
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و 135(. این گفته ی اعتمادالسلطنه در باب فایده ی موزه، یادآور تغییر طرز 
تلقی غربیان و به طور خاص فرانسویان قرن نوزدهم از آثار هنری به عنوان 
تصویری از گذشته است. آنان بر این باور بوده اند که آثار هنری صرف تماشا 
خلق نشده اند؛ بلکه عالوه بر حظ بصری، بر مقطعی خاص از تاریخ حکایت 
با  تألیفات خود  در  اعتمادالسلطنه  )ترین، 1399، 17(. همچنین  دارند 
تحوالت جهانی هنرها نیز همگام بوده است. این گونه استنباط می شود که او 
با قواعد، تکنیک ها و شیوه های کاربردی مرسوم در هنرهای آن دوران اعم 
از ایرانی و فرنگی آشنایی داشته، و به نقش هنرها در سیر پیشرفت یکدیگر 
حساس بوده است. چنانکه ذیل بخش »ترقی نقاشی« در باب هشتم از  
المآثر و اآلثار  به »خدمت خطیر عکاسی به صنعت تصویر« اشاره داشته، و 
تکمیل تکنیک های نقاشی اعم از »دورنماسازی، شبیه کشی، وانمودن سایه 
وروشن و کاربرد قانون تناسب« را از دستاوردهای ظهور عکاسی دانسته 
است. در جائی دیگر هم ذیل عنوان »ترویج موسیقی اروپی«، اجماال به 
مقایسه ی موسیقی ایران و غرب به لحاظ دستگاهی، فنون اغانی و تصانیف 
پرداخته است )اعتمادالسلطنه، 1362، ج. 1، 150 و 168( از دیگر مواردی 
که در این مکتوبات احتماال به تاسی از آگاهی غربیان به اهمیت نگارش و 
ثبت اطالعات تاریخی در باب هنرها مورد توجه اعتمادالسلطنه قرار گرفته، 
درج رخدادهای تاریخی در عرصه ی هنرها است که هر یک به خودی خود 
می توانند نقطه ی عطفی در مسیر تحوالت نهادهای هنری از جمله مراکز 
آموزشی هنرها محسوب گردند. او در جلد دوم از مرآه البلدان به تفصیل به 
تأسیس مدرسه ی دارالفنون در تهران با رشته های مختلف15 و در باب هشتم 
از المآثر و اآلثار به گشایش مکتب نقاشی مجانا به دست ابوالحسن خان 
غفاری، افتتاح تماشاخانه یا تاتر، و انتشار دومین روزنامه ی مصور با عنوان 
شرف اشاره نموده است )همان، 1367، ج. 2، 1079؛ همان، 1362، ج. 1، 

146، 160،151 و 163(.

شیوه های تاریخ نگاری هنر نزد اعتمادالسلطنه 
با بررسی محتوایی مکتوبات اعتمادالسلطنه، برجسته ترین تأمالت او در 
باب تاریخ هنر ایران به عنوان ماحصل نگرش نوین او به مقوله ی تاریخ نگاری 
هنر ذیل سه دسته بندی اصلی نمود یافته اند، که عبارت اند از: توجه به 
هنرمندان، سکه شناسی و باستان شناسی، و اشاره به متون مرتبط با هنرها. 
حال در ادامه به ارائه ی مصداق های مسطور در متون مذکور که دال بر وجود 

هر یک از این دسته بندی ها بوده اند، می پردازیم:

توجه به هنرمندان 
اعتمادالسلطنه در باب هشتم از المآثر و اآلثار در شرح عنوان »ترقی 
نقاشی« اسامی نقاشان سرآمد آن دوره از جمله محمود خان ملک الشعرا، 
ابوالحسن خان غفاری و ابوتراب غفاری را آورده، و اشاره ای مجمل به سمت 
هر یک و میزان مهارتشان در نقاشی داشته است؛ همچنان که در موارد 
متعدد، یگانگی هنر صنیع الملک را متذکر شده است. او در باب دهم نیز 
به معرفی مختصر و ذکر آثار و مشی هنری برخی از خوشنویسان، نقاشان 
و حکاکان صاحب نام در طی چهل سال سلطنت ناصرالدین شاه از جمله 
میرزا غالمرضا خوشنویس، میرزا محمدرضا کلهر، آقا ابوالحسن نقاشباشی 
افشار ارموی و حاج میرزا حسین حکاکباشی پرداخته است )اعتمادالسلطنه، 
نیز  او  تألیفات  1362، ج. 1، 146، 168، 275 و 296-297(. در دیگر 
هم چون جلد دوم مرآه البلدان، ذیل شرح مدرسه ی دارالفنون، به اسامی 

موسیو گاژرپلو ایتالیایی، موسیو کنستان از معلمین فرنگی نقاشی در زمان 
قدیم و اواسط تأسیس مدرسه، موسیو لومر17 معلم علم موزیک و میرزا 
علی اکبرخان نقاشباشی مدرس نقاشی معاصر اعتمادالسلطنه اشاره شده 
است. همچنین در رابطه با مزین الدوله، توضیحی کوتاه از نحوه ی تحصیل او 
در فرنگ و تبحرش در نقاشی و نیز زبان فرانسه آمده است )همان، 1367، 
ج. 2، 1084-1085(. شایان ذکر اینکه اعتمادالسلطنه حین شرح رویدادها 
و اماکن تاریخی در نوشته های خود، به مقتضی موضوع به اسامی برخی از 
خالقان آثار نیز اشاره کرده است. به عنوان نمونه در جلد چهارم از مرآه البلدان 
ذیل عنوان »چارباغ گروس« و در باب تعمیرات عمارت این باغ، به ذکر نام 
میرزا رضای خوشنویس که کتیبه ی اشعار در مرمرهای ازاره به خط او 
بوده، پرداخته است)همان، 1368، ج. 4، 1905(  می توان گفت که ذوق 
و قریحه ی هنری شخص ناصرالدین شاه که از دوران نوجوانی به هنرهایی 
چون نقاشی، خوشنویسی و عکاسی عالقه ای وافر داشته و در آن ها به حد 
کمال رسیده بود )ناصرالدین شاه، 1397: مقدمه ی مصحح(18، به همراه 
تمایل او به ترویج و گسترش هنرها در شکل گیری جایگاهی ویژه برای 
هنرمندان در عصر ناصری حائز اهمیت است؛ امری که احتماال در توجه 

و التفات خاص اعتمادالسلطنه به این گروه از جامعه بی تأثیر نبوده است. 

سکه شناسی و باستان شناسی 
 اعتمادالسلطنه با آنکه شخصاً هنرمند یا تاریخ نگار هنر نبوده، اما چنانچه 
گفته شد به اهمیت پژوهش های تاریخی و باستان شناسانه آگاهی داشته و به 
انجام آنها عالقه ای وافر نشان می داده است. او در المآثر و اآلثار، اذعان نموده 
که به جمع آوری مسکوکات عتیقه می پرداخته است. همچنین از دانش 
»مسکوکات قرون قدیمه« تحت عنوان »علم نومیسماتیک«19 نام برده و 
به مجموعه ی خود شامل مسکوکات سالطین ایران از عهد اسکندر کبیر تا 
سکه ی صاحب  قرانی ناصرالدین شاه اشاره کرده است )اعتمادالسلطنه، 1362، 
ج. 1، 137(. جالب توجه است که دانش مذکور تحت عنوان »سکه شناسی«، 
یکی از بخش های اصلی برنامه ی کالسی تاریخ هنر باستان در فرانسه ی قرن 
نوزدهم بوده و در مدارس تاریخی چون »دشارت«20، از سال 1846 به عنوان 
یکی از دروس پیشنهادی جدید ارائه شده است )ترین، 1399، 39-38(. 
لذا این اشاره ی قابل تامل اعتمادالسلطنه می تواند نشان از آشنایی او با روند 
تازه ی آموزش تاریخ هنر در فرانسه ی آن دوران باشد. همچنین توجه خاص 
او به ضرورت پرداختن به علم باستان شناسی، از شروح و تفاصیلی که بر 
آثار تاریخی-    باستانی در مکتوبات خود و به طور خاص مرآه البلدان آورده، 
مشهود است. چنانکه در »شرح تخت جمشید«، توصیف مفصلی از جزئیات 
معماری و حجاری بخش های مختلف این مجموعه می آورد؛ با این هدف که 
اگر کسی به »رای العین« آنجا را مشاهده نکرده باشد، بتواند با مطالعه ی این 
تفصیل،  آن را جزبه جز »از روی بصیرت و به چشم عبرت« ببیند. در واقع 
اعتمادالسلطنه با به کار بردن واژگان »بصیرت« و »عبرت«، رسالت تعلیمی 
هنر را هم زمان با عبرت  آموزی تاریخ مد نظر داشته است. او از اختالط 
حجاری و معماری در تخت جمشید سخن گفته و این دو هنر را اسباب 
جلوه و زینت یکدیگر، و غیرقابل انفصال از هم انگاشته است )اعتمادالسلطنه، 

1367، ج .1، 155 و 156(.
اعتمادالسلطنه حین شرح رویدادها در روزنامه ی خاطرات اش به ذکر 
نام مارسل دیوالفوا21 و همسرش ژان22 پرداخته که از طرف دولت فرانسه 
برای تحقیقات باستان شناسی به ایران آمده بودند؛ شخص دیگری که او 

لیال غفاری و همکار
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نامش را در روزنامه ی خاطرات آورده، حکیم پوالک23 پزشک مخصوص 
اکتشافات  از بیست ودو سال مجدداً جهت  ناصرالدین شاه است که پس 
تاریخی به ایران بازگشته بود. )همان،80،1350 و 179( شاید به تأسی 
که  بوده،  اروپایی  شرق شناسان  و  سیاحان  این  توجه  و  عالقه مندی  از 
شخص ناصرالدین شاه و نیز اعتمادالسلطنه به ضرورت مرمت ابنیه و آثار 
تاریخی توجه داشته اند. در المآثر و اآلثار از برقراری ممنوعیت کاوش های 
باستان شناسی توسط افراد داخلی و خارجی در خرابه های شوش، اصطخر 
و اکباتان مگر با صدور مجوز دولتی سخن گفته شده است؛ امری که تا 
پیش از سلطنت ناصرالدین شاه، منع قانونی نداشته است )همان، 1362، 
ج. 140،1(. این موضوع را می توان ناشی از ظهور نوعی آگاهی و شناخت 
نسبت به ارزشمندی آثار تاریخی-  باستانی ایران، و درک ضرورت حراست 
از آنها توسط دولت ناصری دانست. از دیگر مصادیق توجه به باستان شناسی 
در شیوه ی تاریخ نگاری اعتمادالسلطنه، حساسیت او نسبت به خطوط و 
کتیبه های باستانی است. چنانکه در مرآه البلدان به خواندن و ترجمه ی خط 
پهلوی الواح طاق بستان توسط سیلوستر دو ساسی24، شرق شناس شهیر 
فرانسوی اشاره نموده است. یا در رابطه با الواح بیستون، به نقل از جام جم 
معتمدالدوله، از خوانده شدن و برگردان این خطوط توسط راولینسون25 

انگلیسی خبر داده است )همان، 1367، ج. 1، 341 و 498(.

متون مرتبط با هنرها
اعتمادالسلطنه در مکتوبات خود و به طور خاص جلد اول از مرآه البلدان، 
تاریخی هم چون تخت جمشید، طاق کسری،  مهم  مکان های  درباره ی 
طاق بستان، بیستون و نیز وقایع تاریخی، به روایت اقوال مسطور در متون 
مختلف معاصرین خود من الجمله روزنامه ی سفر ناصرالدین شاه، جام جم 
معتمدالدوله، روضه الصفای رضاقلی خان هدایت، نوشته های حکیم الممالک 
طنجی،  بطوطه ی  ابن  تحفه النظار  مانند  گذشتگان  مکتوبات  نیز  و 
مروج  الذهب مسعودی، تاریخ طبرستان ظهیرالدین مرعشی، تاریخ گیالن 
علی بن شمس الدین الهیجی و تحفه العالم میر عبداللطیف خان شوشتری، 
مضاف بر منابع جغرافیایی اصلی کتاب اعم از معجم   البلدان یاقوت حموی، 
نزهه القلوب حمداله مستوفی، و سفرنامه های تاورنیه26 و شاردن27 پرداخته 
است. همچنان که به ترجمه ی متون قدیمی مانند سفرنامه ی نآرک، سردار 
معتبر اسکندر نیز مبادرت ورزیده و آن را عیناً آورده است.  او به اقتضای 
موضوع، به آوردن صورت فرمان های تاریخی مبادرت ورزیده، که برخی 
ایران حائز  هنر  تاریخ نگاری  لحاظ  از  اول  اسناد دست  به عنوان  آن ها  از 
اهمیت هستند. نمونه ای در این زمینه، صورت فرمانی است که در باب 
شرایط مهمانداری توسط شاه طهماسب صفوی در سال 941 هجری برای 
پذیرایی از همایون شاه هند به حاکم هرات ارسال شده بود. این صورت 
که عیناً در جلد چهارم از مرآه البلدان آورده شده، به زعم اعتمادالسلطنه 
»مشتمل بر واقعه ی عظیمه، تاریخ بدیعه و آثار بزرگ برای دولت ایران« 
بوده است. چنانکه عالوه بر توصیه های الزم در جهت بزرگداشت پادشاه 
متواری هند، شرح بسیاری از تحفه ها و هدایایی که به دستور شاه صفوی 
برای همایون شاه در نظر گرفته شده بود اعم از قالی های جوشقانی، اقمشه ی 
ابریشم و مخمل، تکیه نمد کرکی با آستر اطلس، و چادرهای سفید و منقش 
که خود در شمار صنایع دستی نواحی مختلف ایران محسوب می گردند، 
در این متن آمده است. مضاف بر اینکه شاه طهماسب به اسامی برخی از 
ارباب طرب  و اهالی موسیقی در آن زمان اشاره کرده و مقرر نموده که با 

نواختن و خواندن اسباب مسرت پادشاه هند را فراهم آورند )اعتمادالسلطنه، 
1368، ج. 4، 1908-1917(. مورد آخر در این بخش، توجه اعتمادالسلطنه 
به کتب به نگارش درآمده ی در آن دوران با موضوع هنرها و مرتبط با آنها 
است. به عنوان نمونه می توان اشاره ی او به تألیف کتاب موسیقی و تناسبات 
موسیو لومر، معلم موسیقی دارالفنون با ترجمه ی علی   اکبرخان نقاشباشی 
را در جلد دوم از تاریخ منتظم ناصری ذکر نمود. به عالوه اعتمادالسلطنه در 
جلد دوم از مرآه  البلدان ذیل شرح رخدادهای هر سال، عناوین کتب به طبع 
رسیده را نیز آورده است. چنانکه در بیان ماوقع سال 1270 به نگارش کتابی 
در طب توسط حکیم پوالک، معلم علم طب و جراحی که پیشتر نیز از او 
یاد شد، اشاره می کند که در آن به تشریح بدن انسان پرداخته شده است. 
قابل توجه اینکه به گفته ی اعتمادالسلطنه در این اثر، صور اعضا و ابعاض هم 

مصور شده اند )همان، 1363، ج. 2، 1199؛ همان، 1367، ج. 2، 1179(.

برخی مالحظات پایانی در باب روش شناسی مکتوبات اعتماد- 
االسلطنه

وجوه  بر  تأملی  و  پژوهش  این  در  مذکور  مکتوبات  بررسی  با 
روش شناسانه ی مسطور در آنها، همچنین قیاس با شیوه های رایج مطالعات 
تاریخی در آن عصر می توان گفت که در این متون، سه مرحله ی روش 
»استقرایی« مرسوم در قرن نوزدهم مشتمل بر انباشت اطالعات، انتظام 
آن ها به اقتضای موضوع و نیز ارائه ی تحلیل توسط مؤلف )فرنی، 1383، 
70 و 72(، در سطوح مختلف صورت گرفته است؛ امری که شاید ناشی 
از انتخاب رویکرد »تجربه گرایانه« از سوی اعتمادالسلطنه در تاریخ نگاری 
باشد. چنانکه با کاربرد مکرر واژه ی »رای العین«  در رابطه با مشاهده ی 
آثار تاریخی و هنری، بر ضرورت رویت عینی آنها جهت تکمیل دانسته های 
ذهنی و متون مکتوب، صحه گذاشته است )اعتمادالسلطنه، همان، ج. 1، 
36(. می توان اذعان نمود که بهترین نمونه از تألیفات او در کاربرد شیوه ی 
استقرایی، جلد اول از مرآه البلدان است. در این اثر، حجم قابل توجهی از 
اطالعات مستند برگرفته از منابع معتبر در رابطه با مکان های تاریخی و 
آثار هنری آنها وجود دارد که به ترتیب حروف الفبای فارسی و بر مبنای 
طبقه بندی جغرافیایی سازمان یافته و ذیل نام هر محل ارائه شده اند. در 
مواردی هم مشاهده می کنیم که اعتمادالسلطنه تحلیل هایی آورده است. 
به عنوان مثال الواح بیستون را براساس لباس اشخاص و نوع خطوط، با 
یکدیگر قیاس نموده است. همچنین حجاری و هنر سازنده ی تخت جمشید 
را به سبب مقید نبودن به تناسبات طبیعی اعضای بدن، و نسبت میان انسان 
و حیوان دارای اشکال دانسته، و این عدم تناسب را ناشی از نداشتن علم 
نشمرده است؛ بلکه حمل بر هوس، عمد و عادت نموده است. در مورد لوح 
گنجنامه در همدان نیز آن را تاریخ فتح مملکتی توسط یکی از پادشاهان 
ماد و یا تقسیم    نامه ی آب دره ی عباس آباد ذکر کرده است. یا در رابطه با 
تأسیس بنای شهر تبریز برخالف قول یاقوت حموی و حمداله مستوفی 
که آن را به »زبیده خاتون« زوجه ی هارون الرشید خلیفه ی عباسی نسبت 
داده اند، اعتمادالسلطنه صرفاً تجدید بنای آن را مربوط به این زن دانسته 

است )همان، 56، 142، 498 و550( .
به  اجتماعی،  و  فرهنگی  نمادهای  از  استفاده  با  اعتمادالسلطنه 
سبک   شناسی آثار و مشخص نمودن ادوار تاریخ هنری ایران مبادرت ورزیده 
اول  به داریوش  را  پادشاه  بیستون، تصویر  لوح  نمونه در  به عنوان  است. 
نسبت می دهد، برخالف بعضی از مورخان ایرانی و یونانی که او را لهراسب 

آگاهی تاریخی از هنر در مکتوبات اعتمادالسلطنه
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دانسته اند. ادله ی مؤلف برای این ادعا، عدم وجود »مجمر آتش« در تصویر 
لوح است. چراکه به گفته ی او مذهب آتش   پرستی از زمان حکومت لهراسب 
و گشتاسب تا ظهور اسالم در ایران رواج داشته و سالطین متعصب ایرانی 
در مسکوکات، مهرهای سلطنتی و نیز تصاویر، با ارائه ی نشانه هایی به این 
امر اشاره داشته اند. اما در این لوح نه تنها اثری از آتش نبوده، بلکه صورت 
فروهر نیز باالی مجلس با بال وپر منقور شده است. اعتمادالسلطنه در بیان 
سبک حجاری دو فرشته در طاق بستان، آن را یونانی دانسته است؛ چراکه 
به لحاظ »دورنماسازی« با حجاری های داخل طاق نسبتی ندارند. بنا به 
گفته ی او، این قبیل حجاری در معابد و عمارات قدیم یونان مرسوم بوده 

است )همان، 338-339 و 497(.
با  اعتمادالسلطنه  مکتوبات  در  موجود  مصادیق  مقایسه ی  همچنین 
متون سایر مورخان معاصر او هم چون محمدتقی خان سپهر، نشان می  دهد 
علی رغم اینکه لسان   الملک نیز مدعی اصالح شیوه های پیشین تاریخ نویسی 
ایران بوده و در دیباچه ی جلد اول از ناسخ  التواریخ به ضرورت این امر با 
آوردن قول صریح ناصرالدین شاه اشاره داشته28، اما کم وبیش به همان سیاق 
سلف خود عمل نموده است. مضاف بر اینکه در اشارات مرتبط با تاریخ 
هنرها، مانند اعتمادالسلطنه با دقت به تفصیل جزئیات و ارجاع به اقوال دیگر 
مورخان نپرداخته است. شاید بهترین نمونه در این زمینه، قیاس اشاره ی 
کوتاه و مجمل او در مورد شهر شوش و مسکوکات یافت شده در آن ذیل 
نام »کاخ اردشیر درازدست« در جلد سوم از ناسخ  التواریخ با شرح نسبتاً 
مفصل و حاوی جزئیاتی است که اعتمادالسلطنه به نقل از میرزا جعفرخان 
مشیرالدوله در باب پیدا شدن مسکوکات قدیمی با نقش آیات قرآنی در 
شوش در جلد سوم از تاریخ منتظم ناصری آورده است )سپهر، 1377، ج. 

3، 1200؛ اعتمادالسلطنه، 1363، ج. 3، 1733-1732(.
نیز  هدایت  رضاقلی خان  جمله  از  او  هم عصر  مورخان  دیگر  آثار  در 
ارائه ی شروح و  اعتمادالسلطنه در  حساسیت، دقت و نگاه موشکافانه ی 
توصیفات مستند در باب آثار تاریخی و ابنیه ی باستانی دیده نمی شود. 
به عنوان مثال در سفارت  نامه ی خوارزم هدایت که اعتمادالسلطنه نیز بخشی 
از آن را در جلد دوم از مرآه البلدان آورده، مؤلف در رابطه با حجاری تصویر 
فتحعلی شاه در تنگه ی واشی ذیل عنوان »چمن واشی« صرفاً در حد چند 
واژه به منقور شدن صورت این شاه قاجار حسب االمر خویش در کوه بسنده 
نموده است. یا در رابطه با عمارت »بحر  ارم« در بارفروش، تنها به ذکر دوره ی 
ساخت و نیز زمان آبادانی آن اکتفا کرده است )هدایت، 1356، 14 و 21(.

در واقع مکتوبات اعتمادالسلطنه و به طور خاص آن هایی که مورد بحث 
پژوهش حاضر هستند، به دلیل بهره گیری از روش شناسی علمی در آن 
دوران و نیز برخورداری از اطالعات مستند و نیز ارجاعات به متون ارزشمند 
گذشتگان و معاصران او، می توانند اصلی ترین مراجع در تاریخ نگاری هنر 
آن دوران باشند. چراکه در شرح و توصیف آثار تاریخی و هنری ایران، 
و  خود  توسط  گردآوری شده  مدارک  و  اسناد  بر  عالوه  اعتمادالسلطنه 
همکارانش در دارالطباعه ی همایونی، تقریباً هر آنچه از تفصیالت در باب 
ویژگی های  از  خود  این  است.  آورده  را  بوده  دیگر  مکتوبات  در  آثار  آن 
منحصربه   فرد تألیفات اوست. چنانکه در بیشتر موارد بررسی و مرور این 
متون، پژوهشگر امروزی را از سرگردانی و کنکاش وقت گیر در کتب سایر 
مورخان که اغلب نیز اطالعات در خوری در باب تاریخ هنر ایران ندارند، 

بی  نیاز می  سازد.  

و  ناصری  عصر  در  روشن بین  مورخی  جایگاه  در  اعتمادالسلطنه 
به  واسطه ی آشنایی با رویکردهای پژوهشی نوین در علم تاریخ، به دنبال 
اصالح سنت تاریخ نگاری پیشین ایران بوده است. او همچنین به سبب 
گرایش به تحقیق و تفحص در باب ابنیه و آثار تاریخی و هنری ایران، 
در اهم مکتوباتش مشتمل بر تاریخ منتظم ناصری، مرآه البلدان، روزنامه ی 
خاطرات اعتمادالسلطنه و المآثر و اآلثار، اشارات و توصیفات قابل تأملی 
جای  به  او  واقع  در  است.  آورده  آن ها  تاریخ  و  ایران  هنرهای  پیرامون 
منحصرنمودن هنرها و اطالعات تاریخی آنها در یک یا چند مجلد مشخص 
تحت عنوان تاریخ هنر ایران، در بستر ژانرهای مختلف تألیفاتش اعم از 
تاریخی، جغرافیایی، روزنامه ی خاطرات و فهرست نگاری رجالی این امور 
را پی گرفته است. با استناد به گفته ی خود او در مرآه البلدان، سعی داشته 
تا تاریخ و جغرافیا را به یکدیگر الصاق نماید. درحالی که نه تنها تاریخ و 
جغرافیا، بلکه هنر را نیز به این دو پیوند داده است. این رویکرد به نوعی 
در راستای تعریفی است که پیشتر در قرن هجدهم میالدی توسط یوهان 
یوآخیم وینکلمان29، مورخ هنر آلمانی در رابطه با تاریخ هنر ارائه شده بود.30 
می توان گفت مکتوبات اعتمادالسلطنه، حاوی مفاهیمی مرتبط با هنرهای 
ایران در چهارچوبی تاریخی هستند. او با بهره مندی از شناخت نسبت به 
شیوه های پژوهشی تاریخی، در زمینه ی تاریخ نگاری هنر ایران گامی قابل 
توجه برداشته است. چراکه با گردآوری مطالب از منابع معتبر، به سنت 
تاریخ نگاری وقایع نگارانه، روایی و داستان محور، چنانکه در گلستان هنر نیز 

شاهد آن بوده ایم31، پایان بخشیده است. همچنین با در پیش گرفتن روش 
استقرایی مرسوم در غرب قرن نوزدهم به شرح و توصیف آثار تاریخی، ابنیه و 
بناهای باستانی با استفاده از دیده های مستقیم خود، شخص ناصرالدین شاه، 
دیگر نزدیکان شاه در سفرهایشان، اطالعات مسطور در متون معتبر تاریخی 
و جغرافیایی گذشتگان و معاصرینش و نیز نوشتارهای سیاحان دوره های 
مختلف پرداخته است. چنانکه در بسیاری از موارد هم چندین شرح و 
توضیح را در کنار هم آورده است. به احتمال زیاد اعتمادالسلطنه، امر قیاس 
و استنتاج نهایی را به شخص خواننده محول نموده است؛ نگرشی که نسبت 
به زمان خود بدیع می نماید. اغراق نیست اگر او را اولین تاریخ نگار نوین هنر 
در دوره ی قاجار و عصر ناصری بدانیم. چراکه با استفاده از رویکردهای تازه ی 
پژوهشی به نگارش تاریخ در معنای عام آن اهتمام ورزیده است؛ تاریخی 
که مشتمل بر ابعاد گوناگون معرفتی من جمله هنرها است. او به تاسی از 
نگرش مورخان فرانسوی قرن نوزدهم، با نگاهی تاریخی به آثار هنری، ابنیه 
و بناهای باستانی نگریسته و بر آن شده تا اطالعات موثقی را در باب هر کدام 
گردآوری و در تألیفات خود ثبت نماید.  به استناد مکتوبات اعتمادالسلطنه 
می توان اذعان نمود که او در قیاس با هم عصران خویش، بیش از همه 
است.  داشته  آثارش  در  را  ایران  هنرهای  تاریخ  مستندسازی  دغدغه ی 
مضاف بر اینکه نحوه ی نگارش او در امتداد شیوه های تاریخ نگاری نوین 
و محتوای تألیفاتش حاوی مطالب مستدل و بر پایه ی اطالعات معتبر در 
باب هنرهای ایران هستند؛ امری که می تواند ثمره ی وجود آگاهی تاریخی 

لیال غفاری و همکار



45

از هنرها در تفکر اعتمادالسلطنه باشد. آشنایی با مطالعات غربی در باب 
تاریخ هنر، و شیوه های تاریخ نگاری هنر نزد او بر مبنای مکتوبات مذکور 
در شمار وجوه این آگاهی تاریخی محسوب شده اند. همچنین شیوه های 

تاریخ نگاری هنر اعتمادالسلطنه به لحاظ محتوایی، مواردی چون توجه به 
هنرمندان، سکه شناسی و باستان شناسی، و اشاره به متون مرتبط با هنرها 

را دربرگرفته اند.

پی نوشت ها
1. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه فرزند حاجی علی خان حاجب الدوله و نوه ی 
حسین خان مقدم مراغه ای است. او در21 شعبان 1256 ه.ق در تهران به دنیا آمد و 
در 19 شوال 1313ه.ق، نزدیک به یک ماه پیشتر از قتل ناصرالدین شاه، از دنیا رفت 

)اعتمادالسلطنه، 1350، 13(.
2. Historiography.

3. اعتمادالسلطنه عالوه بر مدیریت روزنامه ی ایران، نشریات دیگری نیز منتشر 
می نمود که دو عنوان از آنها، مرآت السفر و اردوی همایون، روزنامه های در سفر 
بودند. همچنین روزنامه ی شرف نیز به عنوان دومین نشریه ی مصور ایران در سال 

1300 ه.ق به مدیریت او منتشر گردید )کیانفر، 1388: 275 و 293(.
4. History of Art.
5. Archeology.

6. این مجموعه در سه مجلد، به تاریخ ایران، عالم اسالم و جهان از ابتدای 
هجرت تا سال1300 ه.ق پرداخته است. جلد اول شامل وقایع هجرت تا سال 656 
ه.ق مصادف با انقراض خالفت عباسیان، و جلد دوم دربرگیرنده ی دوران پس از 
آن تا سال1193 و مرگ کریم خان زند است. جلد سوم به عصر قاجار و سلطنت 
ناصرالدین شاه تا سال 1300 اختصاص دارد )اعتمادالسلطنه، 1363، ج. 1، 7 و 19(.

7. این اثر بر طبق حروف الفبا حاوی اطالعات شهرها و روستاهای ایران مشتمل 
بر جمعیت، نوع معیشت، شرح حال علما، فضال، و توصیف ابنیه و آثار هنری است. 
این مجموعه به پایان نرسید و تنها چهار جلد از آن کامل شد. جلد اول و چهارم 
درباره ی جغرافیا و جلد دوم و سوم شرح سلطنت ناصرالدین شاه از جلوس او در 
سال 1264 ه.ق تا سی اُمین سال پادشاهی اش یعنی 1294 ه.ق هستند )همان، 

1367، ج. 1، 31(.
8 . این مجموعه در دو بخش دربرگیرنده ی وقایع 29 جمادی االولی سال 1292 
تا 19 محرم 1293، و نیز یادداشت های مربوط به 16 ربیع الثانی 1298 تا 14 شوال 
1313 )پنج روز پیش از فوت اعتمادالسلطنه(، از اسناد تاریخی ارزشمند عصر 
ناصری به شمار رفته و وقایع و اخبار آن ساله ای سلطنت ناصرالدین شاه و اوضاع 

اجتماعی و فرهنگی مردمان آن دوران را منعکس می نماید )همان، 1350، 6(.
 9. اعتمادالسلطنه المآثر و اآلثار را در شانزده باب با سالنامه ای ضمیمه ی آن، 
به مناسبت چهلمین سالگرد پادشاهی ناصرالدین شاه در سال 1306 ه.ق منتشر 
نمود. او در این کتاب به ثبت اخبار، رویدادها و احواالت اشخاص در طی چهل سال 

سلطنت این شاه قاجار پرداخته است. 
10. Chronology.
11. Herodotus )Greek, 484-425 BC(.
12. Aubin Louis Eleuth-rophile Millin de Grandmaison )French, 

1759-1818(.
 13. شایان ذکر است که در دوران معاصر، آموزش تاریخ هنر در دانشگاه های 
ایران ذیل رشته ی باستان شناسی صورت می گرفته است و دیر زمانی نیست که این 

دو، به عنوان دیسیپلین های جداگانه از یکدیگر منفک شده اند.
14. Aesthetic.

15. احتماالً ناصرالدین شاه در پی سفرهای خود به فرنگ و بازدید از موزه ها و 
نمایشگاه های آنجا، از اهمیت ایجاد موزه آگاه شده بود. گفته می شود که دیدگاه های 
فرهنگی او در نتیجه ی سه سفرش به فرنگ در سال های 1873، 1878 و 1889 

م. وسعت یافته است )اسمیت، 1399، 116(.
16.چنانکه می دانیم رشته های مختلف هنری اعم از نقاشی، عکاسی، موسیقی 
و مخصوصاً معماری با حمایت های ناصرالدین شاه در دارالفنون پایه گذاری گردید؛ 
هرچند افزون بر عالیق هنری شاه، مقاصد سیاسی نیز در این امر دخیل بود. احتماالً  

از تحصیل در رشته های  به دنبال منصرف نمودن محصالن  این طریق  از  شاه، 
خطرساز به لحاظ افکار سیاسی و انقالبی بوده است.)علیزاده بیرجندی و ناصری، 

 .)71 ،1395
 17. Alfred Jean-Baptiste Lemaire )French, 1842-1907(.

18. مقدمه ی مصحح در این کتاب، بدون شماره ی صفحه است.
19. Nimismatique.  20. Ecole des Chartes
21. Marcel-Auguste Dieulafoy )French, 1844-1920(.
22. Jane Dieulafoy )French, 1851-1916(.
23. Jakob Eduard Polak )Austrian, 1818-1891(.
24. Antoine Isaac Silvestre de Sacy )French, 1758-1838(.
25. Sir Henry Rawlinson )British, 1810-1895(.
26. Jean-Baptiste Tavernier )French, 1605-1689(.
27. Jean Chardin )French, 1643-1713(.

28. لسان الملک در دیباچه ی جلد اول  ناسخ التواریخ از قول ناصرالدین شاه، 
غرض از تحریر این مجموعه را نگارش اثری در فن تاریخ دانسته که تا آن  زمان 
در دول پیشین صورت نگرفته بود. به گفته ی شاه کتب تاریخی زیاد بوده، اما در 

هیچکدام تحقیق و اجتهادی انجام نشده است )سپهر، 1377، ج. 1، 2(.
29. Johann Joachim Winckelmann )German, 1717-1768(.

30. چنان که برای نخستین بار، وینکلمان دو واژه ی »تاریخ« و »هنر« را در کنار 
یکدیگر قرار داد )ماینر، 1393، 167(.

31. اشاره به داستان های به تحریردرآمده در  گلستان هنر، هم چون حکایتی از 
فصل چهارم متن اصلی رساله که پیرامون زرگر و نقاشی بوده که با یکدیگر مرتکب 
دزدی از بتخانه شده اند )منشی قمی، 1352، 129-131(. ظاهرا قاضی احمد با 
نقل این داستان، نگرش خود و مردمان معاصرش را نسبت به مقوله ی بازنمایی 

مطرح نموده است. 

فهرست منابع 
آدمیت، فریدون )1357(، اندیشه های میرزا آقا خان کرمانی،      تهران:  انتشارات پیام.

تهران:  ایران، مترجم کیانوش  معتقدی،  رابرت مرداک )1399(، هنر  اسمیت، 
انتشارات خط و طرح.

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان )1350(، روزنامه ی خاطرات اعتماد السلطنه، 
مصحح ایرج افشار، تهران: انتشارات امیرکبیر.

اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان )1362(، چهل سال تاریخ   ایران؛   در دوره ی 
تهران:   افشار،  ایرج  مصحح  اآلثار،  و  المآثر  اول:  جلد  شاه،  ناصرالدین  پادشاهی 

انتشارات اساطیر. 
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان )1363(، تاریخ منتظم ناصری، جلد 1، 2 و 3، 

مصحح محمد اسماعیل رضوانی، تهران: دنیای کتاب.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان )1367(، مرآ ه البلدان، جلد 1 و  2،   مصحح  
عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه 

تهران.
مصحح   ،4 جلد  مرآه البلدان،   ،)1368( محمدحسن خان  اعتمادالسلطنه، 
عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه 

تهران.
ترین، لین )1399(، تاریخ تاریخ هنر در فرانسه، ترجمه سعید حقیر، تهران:  

کتاب فکر نو.
توکلی طرقی، محمد )1381(، تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ، تهران: نشر تاریخ 

آگاهی تاریخی از هنر در مکتوبات اعتمادالسلطنه



46
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 27، شماره  3، پاییز 1401

ایران.
سپهر، محمدتقی لسان  الملک )1377(،  ناسخ  التواریخ؛ تاریخ قاجاریه، جلد 1 و 

3، مصحح جمشید کیانفر، انتشارات اساطیر، تهران.
علیزاده بیرجندی، زهرا؛ ناصری، اکرم )1395(، پیوندهای هنر و سیاست در 

عصر قاجار و پیامدهای آن، باغ نظر، سال سیزدهم، شماره 42، صص 78-67.
آنها، خیال  تاریخ نگاری هنر و سیر تحول  اریک )1383(، روش های  فرنی، 

)فرهنگستان هنر(، مترجم زهرا اهری، شماره10، صص 89-64.
قاجار، ناصرالدین شاه )1397(، روزنامه ی خاطرات ناصرالدین شاه قاجار؛ از رجب 
1284 تا صفر 1287 ه.ق، جلد 2،  مصحح مجید عبدامین، تهران: انتشارات دکتر 

محمود افشار با همکاری نشر سخن.
کیانفر، جمشید )1388(، مطبوعات دولتی ایران در عصر قاجار، پیام بهارستان، 

سال اول، شماره 3، صص 299-273.
ماینر، ورنون هاید )1393(، تاریخ تاریخ هنر )سیری در تاریخ تکوین نظریه ی 
هنر(، ترجمه مسعود قاسمیان، فرهنگستان هنر؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 

انسانی دانشگاه ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، تهران.
منشی  قمی، قاضی میراحمد )1352(، گلستان هنر، احمد   سهیلی خوانساری،  

تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
میرزایی مهر، علی اصغر )1391(، مقایسه ی تطبیقی گلستان هنر با مناقب 
هنروران )بخش نقاشی و نقاشان(، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره چهارم، 

شماره 49، صص 56-45.
هدایت، رضاقلی خان )1356(، سفارت نامه ی خوارزم، مصحح  علی حصوری، 

تهران: کتابخانه ی طهوری.

لیال غفاری و همکار



Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi
Research Article

Historical Consciousness of Art in the Etemad al Saltaneh’s Writings*

Leila Ghaffari**1, Amir Maziar*2

1PhD Student of Comparative and Analytical History of Islamic Art, Department of Comparative and Analytical History of Islamic Art, 
Faculty of Theoretical Sciences and Higher Art Studies, University of Art, Tehran, Iran.
2Assistant Professor, Department of Philosophy of Art, Faculty of Theoretical Sciences and Higher Art Studies, University of Art, Tehran, 
Iran. 
)Received: 22 Jul 2021; Accepted: 17 Nov 2022(

The Qajar age, and especially the Naseri era, has been the 
beginning and the origin of the formation of the Modern 
Persian Historiography and has been coincided with the 
emergence of the concept of the Fine Arts in the Western 
World. Moḥammad Ḥasan Khan Moghadam Maragheie 
who has been nicknamed to Etemad al Salṭaneh and also 
Sanee o’ doleh by Naser al-Din Shah Qajar, has been one 
of the prominent and famous historians and writers of those 
days. It would be obvious that due to his new approach to the 
Historiography, writing the History and also his interest in 
researching about historical monuments, ancient buildings 
and antiques, his writings and books are so important in the 
field of Persian History of Art and Persian Historiography of 
Art. Through Moḥammad Ḥasan Khan Etemad al Salṭaneh’ 
s academic studies in the field of History and Geography 
in France of that days, he became acquainted with the new 
research methods in the studies of the History and Geography. 
Therefore, he could use these new and modern methods 
in compiling his Historical, Geographical and Literary 
writings and books. In this essay, with a qualitative strategy 
in the historical studies framework and in an interpretive 
historical manner, we have tried to study and investigate 
his writings, including such as the book Montazam Naseri 
History, Maaser v’ al asar, Merat al boldan and Ruzname 
Khaterat Etemad al Salṭane )Etemad al Salṭaneh’s Diary 
book(. The main question of the research has been proposed 
in this way: How is the historical consciousness of art in 
the above-mentioned writings of Moḥammad Ḥasan Khan 
Etemad al Salṭaneh? And what are the examples of this 
historical consciousness of art? The study and analysis of 
references and descriptions related to the Persian Art in 
the above-mentioned texts have shown the scattering and 
hidden signs indicating the historical consciousness of 
Moḥammad Ḥasan Khan Etemad al Salṭaneh about the 
art and also the lack of boundaries between the History, 
Geography and Art fields in these writings. Also the review 

of the book Montazam Naseri History, Maaser v’ al asar, 
Merat al boldan and Ruzname Khaterat Etemad al Salṭane 
)Etemad al Salṭaneh’s Diary book( indicates that there are 
some considerable information about the Persian History of 
Art, including ancient buildings, antiquities and works of 
arts, which can promise the emergence of a new trend in 
historiography of Persian Art along the evolution of Western 
History of Art, especially French History of Art in that time. 
The historical consciousness of art for Moḥammad Ḥasan 
Khan Etemad al Salṭaneh, as the origin of the emergence 
of this information, is classified under the title of familiarity 
with Western studies on the History of Art, and the methods 
of Historiography of Art for him. The historiography 
methods of this famous historian and writer of the Naseri 
era and Qajar age are also manifested in the paying attention 
to the artists, the Numismatics and Archeology fields, and in 
reference to the texts and books related to the arts.

Keywords
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of Art, Naseri Era, Naser al-Din Shah.
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