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  تقدیر و تشکر

بینم که از محضر گرامــی کلیــه اســاتید بزرگــوار بــه ویــژه اســتادان بدین وسیله در ابتداي امر الزم می
فر و خانم دکتر برومند که در نوشتن این رساله در کمال صبر و حوصــله گرانقدر جناب آقاي دکتر یوسفی

مشوق و راهنماي اینجانــب بودنــد کمــال تشــکر و امتنــان را داشــته و آرزوي توفیقــات هرچــه بیشــتر آن 
  بزرگواران را از درگاه ایزد منان مسئلت نمایم.  

- این رساله با صــبر و حوصــله یــاريعالوه براین از خانواده گرامیم که در طول مدت تحصیل و نوشتن 
رسان بنده بودند نیز کمال تشکر را داشته باشم و در پایــان امیــدوارم کــه خواننــدگان ایــن پــروژه ضــمن 

  برطرف نمودن نقائص آن با نوشتن مطالب علمی و جامع مکمل مطالب بنده باشند .      
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  تقدیم
  .بودندق و یاري رسانم ام که مشوّبه خانواده 

ما باید بیش از هر چیزي به حقوق «خانواده اي که از کودکی در گوشم زمزمه می کردند: 

جسمانی دیگران احترام بگذاریم، از آن جمله حق حرف زدن و فکر کردن. اگر نوع ما به این 

  .»  قتل عام بی گناهان هرگز روي نمی دادحقوق احترام گذاشته بود، 
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  چکیده رساله

داده هــاي  بــر آن اســت مــی پــردازد دوره ناصرالدین شاهتحقیق حاضر که به شناسایی و مقوله بندي داده هاي تاریخ اجتماعی در 
روشــی نــوین داده نگــاري و پــس از بــه ، ثبــت شــده اســت جــامعصورت  به سفرنامه هاي خارجیانرا که در  ایران تاریخ اجتماعی

بــه ســپس دســته بنــدي کنــد.  ، سیاسی ، اقتصادي و حقــوقی مذهبی ،رهنگیف -اجتماعی ماندهی و پردازش آنها در پنج بخشِسا
 داده هاي فراهم آمده بپردازد.آماري تحلیل و ارزیابی 

حضــور  دوره ناصرالدین شاه نقطه عطف حضور مامورین سیاسی و ایران شناسان در ایران به حساب می آید، کیفیت افــراد و تعــداد
این افراد به عنوان پیشــگامان ایــران شناســی  از نظر اینکه تا این دوره وجود نداشته است بی سابقه می باشد. این افراد در این دوره

 آثاري را تدوین نموده اند که در شناخت و آگاهی دوره ناصري پژوهشگران را یاري خواهد رساند. 

د و نــشــرح مــی ده انــد که بدان مسافرت کــرده ريو روستاهاي ایران دوره ناصمشاهدات خود را از اوضاع شهرها سیاحان خارجی 
اطالعاتی از بناهاي تاریخی، مساجد، کتابخانه ها، بازارهــا ، بزرگــان، آداب و رســوم ملــی و مــذهبی مــردم و موقعیــت جغرافیــایی، 

  .گزارش می کنندجمعیت، آب و هوا ، زبان اهالی، مناطقی که بازدید نموده است 
لمی به ایران دوره ناصري مسافرت کرده اند از جمله ملگونوف که براي تهیه نقشه از اســتان هــاي یل عبرخی از این سیاحان به دال

  ایران مسافرت نموده اند. به شمالی ایران دیدن کرده است و همچنین دیوالفوا ، بابن و هوسه که در باب آثار باستانی
می توان به کارال سرنا و هنــري مــوزر اشــاره  که رد شده اندگروهی دیگر از این سیاحان خارجی به دلیل عالقه شخصی به ایران وا

آداب و رسوم، باورهاي دینی و جایگاه زن در ایران گزارشاتی  ارائه می دهند که براي پژوهشگران تاریخ اجتمــاعی  دربارهکرد. آنان 
  .شایانی برخوردار خواهد بوداهمیت  از ایران دوره ناصري

شخاصی نوشته شده است که به دلیل فعالیت هاي سیاسی و دیپلماسی به ایران مسافرت کرده اند، برخی از این سفرنامه ها توسط ا
وزرا،  بــه مقــوالتی دربــارهمانند یوشیدا ماساهارو، لیدي شیل و گوبینو.  می توان افزود این افراد عالوه بر مقوله سیاســی و نظــامی، 

اجتماعی توجه ویژه اي نموده اند خاصه دوراند که در سفرنامه خود ذکر  ابعادبه . اما آنان نیز اشاراتی می نماینددرباریان و حرمسرا 
می کند که به هیچ عنوان به مسائل سیاسی نمی پردازد و در این کتاب مشاهده می کنیم مطالبی که در باب ایالت و عشایر جنوب 

هلر در سفرنامه اش بسیار به مسائل نظــامی پرداختــه ایران شرح می دهد بسیار جامع و مفید می باشد. از طرف دیگر فردي مانند ب
اجتماعی  ابعاداست و در باب امنیت شهرها و روستاهاي مناطق شمالی ایران مطالبی بصورت مشروح گزارش می کند، ولی او نیز به 

  اشاراتی می نماید. باغدارياز جمله جمعیت، اقتصاد و 
اي مذهبی خاصه مراسم عزاداري در محرم، روزه داري، قربانی کردن، اســتخاره و آداب و باورهدر باب در این سفرنامه هاي منتخب 

  گزارشاتی ارائه می دهند.بابیه و شیخیه  از جملهخرافی بودن ایرانیان و همچنین در باب فرق مذهبی 
توجه شده است. اما در  در این سفرنامه ها به مقوالتی چون زراعت و محصوالت کشاورزي، تولیدات داخلی، تجارت، حمل و نقل نیز

 وجوه حقوقی کمتر در این سفرنامه هاي منتخب پرداخته شده است و پوالك در این زمینه مسائل بیشتري نســبت بــه دیگــران در
  اختیار خواننده می گذارد.  این باب در

و وضعیت معیشت بسیار پرداخته نظام خانواده  مانندمی توان اشاره کرد که در این سفرنامه ها به رعیت و مسائل مربوط به آنان 
 شده است.
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 مقدمه

در مطالعات تاریخ اجتماعی  .گرایش تاریخ اجتماعی در مطالعات تاریخی پدیده اي نوین محسوب می شود
، زیرا توجه شده است کمتر ابعاد گیرد، که در مطالعات تاریخی جاري، به آن موضوعاتی مورد توجه قرار می

هاي زندگی آنان و روال عامه مردمات مربوط به مانع از پرداختن به موضوعتا حدود زیادي حاکم بر جامعه  سلطه
  شود. می

و حقوقی  ،فرهنگی، سیاسی، اقتصادي -هاي زندگی اجتماعیمقوله سفرنامه هاي خارجیان در باب ایران به در
مستشرقان و  ،مامورین سیاسیگسترده حضور که با دوره ناصرالدین شاه  بویژه توجه شایانی شده استمذهبی 
   تا این دوره بی سابقه می باشد. که از این لحاظ، روبرو هستیمیران در ا سیاحان

 ، اجتماعی وضع از هایی واقعیت به توان می گاه آنها طریق از که هستند اطالعات از اي گنجینه ها سفرنامه
  ست.صادي از تاریخ مردم یا منطقه اي پی برد که دست یابی به آنها از طرق کتب تاریخی میسر نیاقت و سیاسی

 نظر هر از ایرانیان  زندگی و  بوده  بیگانه ایرانی فرهنگ با چون در دوره ناصري سفرنامه نویسان خارجی
 مسائل از بسیاري  نگارش ته اند و از طرف دیگر درداش بیشتري توجه آن جزئیات به بوده جالب برایشان

     .اند گفته سخن بیشتري آزادي با درباري و  اجتماعی
ها، و این داده منتخب است سفرنامه هايهاي اجتماعی در نامه تالش در راستاي شناسایی دادهندر این پایا

شود. از این مقوالت براي نمونه هاي مرتبط با تاریخ اجتماعی ایرانیان را شامل میهاي بسیاري در زمینه مقوله
هایی چون ازدواج، عزاداري آیین اسم وفرهنگی نام برد که در درون خود از مر -زندگی اجتماعی  وجهتوان از می

  یک، نشان از فرهنگ غنی ساکنان این سرزمین در طول حیات آن است. باشد که هرو جشن و سرور را دارا می
اند. از ، نقش بسزایی داشتهناصريزندگی اجتماعی مردمان عصر  ندر نشان داد سفرنامه هاي خارجیانمتون 

این امر از لحاظ سیاسی و اقتصادي به ایران توجه بسیار نشان می دادند،  خارجیان، در سده سیزدهجا که آن
 عامل حضور افراد خارجی در ایران شد و برخی از آنان سفرنامه هایی از خود به یادگار گذاشته اند که در آن به

ر به مسائل می پردازند و کمت باورهاي مذهبی مردم آن دوره و آداب و رسوماز جمله  اجتماعی ایرانیانوجه 
تخب، زندگی اجتماعی ایرانیان را در پنج نم سفرنامه هايپژوهش حاضر با تکیه بر  .اشاره می کنند سیاسی 

شامل  از این ابعاد هرکدامو حقوقی منعکس کرده است.  فرهنگی -حیطۀ مذهبی، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی
بسی مطالعه وتحقیق را دارا می باشد، چرا که با  تر نیز جايکه آن امور جزئی ،نیز می باشندهایی زیر مجموعه

ي دیگر این چنین، فایدهیابند. همتفحّص در هر امر جزئی، موضوعات، گسترش یافته و قابلیّت تجزیه وتحلیل می
  تواند مورد مطالعه در حوزه تحقیقات وسیع دانشجویی نیز قرار بگیرد.امر آن است که می

که فراهم آوردن متنی مرجع و نوین براي مطالعۀ  درضمن این پژوهشهاي مورد نظر پژوهشگر هدف  
هاي موجود در منابع تاریخی است که اي از دادهمحقّقان حوزة علوم اجتماعی ایرانیان و نشان دادن گستره

آثاري گیرند به راحتی به دست خواهد آمد. مسلماً در هر دوره، کارها و معموالً به درستی مورد استفاده قرار نمی
هاي تاریخی ایران زمین، شناسایی هرچه بهتر فرهنگ و تمدن مردمان این چنین، عالوه بر افزایش تألیف کتاب

  سرزمین را نیز سبب خواهد شد.
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  موضوع تحقیق: 

  شناسائی و مقوله بندي داده هاي تاریخ اجتماعی در سفرنامه هاي خارجیان 
  

  محدوده زمانی ومکانی تحقیق:
  ایران در دوره قاجار(عهد ناصرالدین شاه قاجار) محدوده مکانی:
  .م1895 - 1847 .ق /1313 - 1264محدوده زمانی: 

  
  طرح موضوع:

گرایش تاریخ اجتماعی در مطالعات تاریخی شیوه هاي جدیدي محسوب می شود و در حقیقت واکنشی است بـه 
    خ اجتمـاعی مبـاحثی مـورد توجـه قـرار غلبه رویکرد تاریخ سیاسی بر حوزه مطالعات تاریخی. در مطالعـات تـاری

، می توان به آنهـا پرداخـت، زیـرا غلبـه توجـه بـه تـاریخ سیاسـیکمتر می گیرد که در مطالعات تاریخی جاري 
نظامیان مانع از توجه به موضوعات مربوط بـه اقشـار پـایین جامعـه و پـرداختن بـه  و حکومت، پادشاهان، رجال

  زندگی عادي آنهاست. 

که در حوزه منابع تاریخی  بیشتر داده هاي موجود در آن را سیاسی و نظامی معرفـی مـی کنـد  نظر علیرغم این
انواع دیگر داده هاي تاریخ اجتماعی و اقتصادي پی برد. همچنـین  رجوع به سفرنامه هاي خارجیان بامی توان با 

مـی تـوان بـه  امه هـاي خارجیـانسـفرنبا در پیش گرفتن روش و شیوه هاي ناظر به تحلیل و تفسیر داده ها از 
    .مطالب فوق الذکر دست پیدا کرد

مطالعه در حوزه تاریخ اجتماعی ابعاد پنهان حوادث و رویداد هاي اجتماعی و جلوه هاي متفاوتی از حرکت تاریخ 
در گـروه تـاریخ ایـران را براي محقق آشکار می سازد. پژوهش حاضر بر اساس طرح کالن پایگاه تاریخ اجتمـاعی 

تعریف شده است و وظیفه آن شناسـایی و  اجتماعی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
.ق) 1313-1264مقوله بندي داده هاي تاریخ اجتماعی در سفرنامه هاي خارجیان در دوره ناصرالدین شاه قاجـار(

اریخی در قالب پردازش و مقوله بنـدي داده را بر عهده دارد. در حقیقت وجود چنین رویکرد نوینی در مطالعات ت
  هاي تاریخ اجتماعی از اولویت هاي تحقیقات تاریخی محسوب می شود که باید به آن پرداخت.

  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
   :هاالف: اهمیت

  ار است.تاریخ اجتماعی حوزه اي جدید است و توجه به آن و توسعه آن در تاریخنگاري ایران حائز اهمیت بسی ـ1
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براي اینکه بتوان به شناختی جامع از تاریخ اجتماعی ایران دست یافت الزم اسـت کـه تمـام جوانـب مسـائل  -2
بـا تکیـه بـر  سـفرنامه هـااجتماعی در دوره هاي مختلف تاریخی بررسی شود. پژوهش حاضر که به داده پردازي 

فیت هاي پژوهش تاریخ اجتماعی در منـابع رویکرد تاریخ اجتماعی می پردازد کوششی در جهت آشکار کردن ظر
   تاریخ ایران است.

به علت اهمیت این دوره بخاطر حضور بیگانگان در کشور و سعی ایشان جهت انتفاع هـر چـه بیشـتر از منـابع و 
  .ظرفیت هاي کشور می باشد

  :هاب: ضرورت
د نظر، از نظـر ظرفیـت هـا و میـزان نبودن پیشینه قبلی در مطالعه و ارزیابی وضعیت منابع تاریخی دوره مور ـ1

اشتمال آنان بر داده هاي تاریخ اجتماعی ایران. این امر به محدود ماندن موضوعات قابـل مطالعـه در دوره قاجـار 
  منجر شده است.

مطالعه منابع تاریخی دوره هاي مختلف تاریخ ایران و تدارك داده هاي تـاریخ اجتمـاعی از خـالل آن منـابع،  -2
  به حوزه تاریخ اجتماعی ایران.براي ورود 

.شناسائی گستره داده ها و مقوله هاي مربوط به تاریخ اجتماعی ایران در منابع تاریخی -3  
  

  کاربردهاي تحقیق:
پژوهش حاضر در قالب طرح کالن پایگاه دیجیتالی تاریخ اجتماعی ایران(بخش تاریخ اجتماعی پژوهشکده   

سفرنامه هاي ها را در بندي آنمقوله هاي تاریخ اجتماعی وسایی دادهتاریخ) تعریف شده است و وظیفه شنا
       گیرد.را در برمی .ق)1313-1264ناصرالدین شاه قاجار(ي دوره منتخب درخارجیان  

ها، متنی چنین تحلیل آنبندي و همها و مقولهدر این پژوهش، با مطالعه و بررسی دقیق و شناسایی داده
اي از زندگی اجتماعی توان از آن، اطالعات مفید و ارزندههم گردیده است که به آسانی میمرجع و نوین فرا
و حقوقی در اختیار محقّقان و اقتصادي  ،سیاسی ، مذهبی،فرهنگی -گانۀ اجتماعیهاي پنجایرانیان در حیطه

  پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی ایرانیان، قرار داد.
  

  اهداف تحقیق:
فراهم آوردن متنی مرجع و نوین براي مطالعه منتخب،  سفرنامه هاي خارجیانهش در هدف از پژو - 1 

محققان در حوزه علوم اجتماعی ایرانیان، از این رهگذر، نخستین گام در پیمودن راه طوالنی خدمت به تاریخ 
  شود. زندگی اجتماعی ایرانیان برداشته می
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هایی مشابه در این زمینه مانند بازتاب زندگی ی طرحایجاد شرایط مساعد براي انجام کارها و طراح -2
هاي مختلف در متون گوناگون تاریخی فراهم آید. از طریق چنین کارهایی ها و مکانها و زمانایرانیان در عرصه

مندان  دسترس عالقه تر از پیش، هویدا و قابل مطالعه و درهاي مختلف زندگی ایران و ایرانی، بیشتوان جلوهمی
هاي مختلف، مطالعه را چه براي ها و عرصهبندي تاریخ و وقایع یک ملت در زمینهگیرد، چرا که طبقهرار میق

اهل فن و چه غیر ایشان، سهل و آسان کرده و سبب استفاده صحیح و بجا از منابع تاریخی وگسترة آن خواهد 
  شد. 
ود در منابع تاریخی که معموالً به درستی مورد هاي موجالذکر نشان دادن گسترة دادهعالوه بر موارد فوق -3

هاي تاریخی ایران اي، عالوه بر افزایش تألیف کتابگیرد. چنین تحقیقاتی در هر عصر و دورهاستفاده قرارنمی
  زمین، باعث شناسایی هرچه بهتر فرهنگ و زندگی این ساکنان این سرزمین خواهد شد.

  
  روش داده نگاري:

  هشی توصیفی و تحلیل آماري است که در مراحل زیر انجام گرفته است.روش انجام چنین پژو 
خاطرات لیدي  ، که شاملناصرالدین شاه قاجاري دورهسفرنامه هاي خارجیان در متونی منتخب از م سودرفصل 

شیل، ایران و ایرانیان، سه سال در آسیا، کرانه هاي جنوبی دریاي خزر، مردم و دیدنی هاي ایران، سفرنامه 
یوشیدا ماساهارو، ایران و کلده، سفرنامه جنوب ایران، سفرنامه ترکستان و ایران، سفرنامه بهلر و سفرنامه دوراند 

بخش تاریخ اجتماعی داده نگاري می شوند؛ بدین معنی  متن بر اساس شیوه نامه مصوب دندر حین خوان است
خبري نوشته می گردد و شماره صفحه داده  که موضوع ها و مسائل اجتماعی مطرح شده در منابع به شکل تیتر

بر این اساس تمام کتاب خط به خط داده نگاري و  مستخرج از منبع جلوي تیتر خبري مذکور نوشته می شود.
مسائل و موضوعات اجتماعی ثبت و بازنویسی می گردد. داده اجتماعی در قالب جمله کوتاه خبري است و تا حد 

  وضوع خبر در آن لحاظ می گردد.امکان: موضوع، مکان و زمان م
     هاي قبلی جدا  قرار گرفته که با عالمت نقطه ویرگول(؛) از داده () هر داده در داخل پرانتز هصفحة شمار  

د به صفحه مورد نظر مراجعه کند. داده ها در مرحله نهایی مجدداً مورد بازبینی توانب ه براحتیخوانند می شود تا
شود هر داده در کمترین کلمات بیشترین بار معنایی را برساند و به اصطالح ویرایش  قرار می گیرد تا تالش

  در سفرنامه بهلر: به عنوان نمونهنگارش گردد. 
در دوره دولتی شهر رشت  هتکیاشاره به  )؛3( در دوره ناصريعمارت شاهزاده عبدالصمد میرزا در قزوین اشاره به 

   )13( ناصري
  :یا در سفرنامه ملگونوف

سواحل  در فعالیت بازرگانی ایالت استرآبادگزارش  ؛)153ذکر فواصل بین روستاهاي استرآباد در دوره ناصري (
  )154هاي تجاري ایران در دوره ناصري (وضعیت راه شرح ؛)154گز در دوره ناصري (
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  :هاي گردآوري شده تحقیقبندي دادهروش مقوله
هاي تاریخ بندي دادهمرحله مقوله  هاي تاریخ اجتماعی از هر منبع،شناسی و ثبت دادهپس از اتمام داده   

  اجتماعی در هر منبع به صورت مجزا انجام می گردد.
در این مرحله بر اساس شیوه نامه مقوله بندي داده ها اطالعات مستخرج دسته بندي می گردد. در دسته   

تفکیک می شود  اقتصادي و حقوقی ،سیاسی مذهبی،، فرهنگی -اجتماعیبخش  پنجبندي کلی، تمام داده ها در 
به  ،و از بزرگ به کوچک از عالمات زیر استفاده می شود و سپس به زیر شاخه هاي جزئی تر تقسیم می گردد

  عنوان نمونه:

  فرهنگی زندگی اجتماعی  –داده هاي مربوط به وجوه اجتماعی 

  جامعه شهري-

o وجوه و کالبدشهري 
 معماري و اماکن شهري 
 ناي شهر ب 

o  آداب و رسوم 
  و نحوه عملکرد  روال  
  باور 

  زندگی اجتماعی  وجه اقتصاديداده هاي مربوط به  
o اقتصاد روستایی  

 کاال و اجناس تولیدي  
  فنون و دانش  

  آب و آبیاري -1

هاي معرفی شده در فهرست منابع این پژوهش نیز به همین ترتیب بندي کتاب اول، دیگر کتابپس از مقوله
  بررسی قرار گرفته اند.مورد 

پس از اتمام مقوله بندي مجدداً مقوله ها ویرایش شده تا با بررسی جمله داده ها جایگاه اصلی آنها در زیر  
  مجموعه هاي وجوه پنج گانه تثبیت شود.
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 دست منابع مورد بررسی درو آگاهی از میزان کمّی آنها،  می توان به وجوه اجتماعی  هاداده يبندمقوله با
 زانیمهاي صورت گرفته، لیتحل ازي ریگجهینت باپژوهش  انیپا دریافت و آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. 

  می گردد. مشخص موضوع اهداف بهی دسترس
  

  آوري شده:هاي جمعروش تحلیل داده
ارزش زندگی اجتماعی  گیرد تاارزیابی قرار می بندي شده، مورد تحلیل وهاي مقولهدرفصل چهارم داده      

متون منتخب براي ما روشن و مبرهن گردد. بدین ترتیب که مقوالت زندگی اجتماعی هرکدام از متون منتخب 
مقوالت مرتبط با هر حیطه مقایسه  آماريشوند که ابتدا، درصد را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده می

  ها به بحث و ارزیابی پرداخته خواهد شد. کرد آنگردد، سپس راجع به هرکدام از مقوالت وکارمی
فصل  عنوان شده را در سفرنامه هاياي از مجموعه صورت گرفته و مقایسه هايلیتحل از الزم يریگجهینت 

که میزان دسترسی به اهداف موضوع را در آن مشخص کرده است. در این فصل در  پنجم مشاهده خواهیم کرد،
   گانه عنوان شده برداشت کلی از مجموعه کتب انجام گرفته است.نجیک تحلیل کلی در حیطه پ

  
  مشکالت تحقیق:

هایی کـه در رونـد پـژوهش و نوشـتن رسـاله حاضـر خـود را بـه رخ کشـیدند، بسـیار اسـت. ایـن محدودیت
  توان به چند دسته تقسیم کرد. ها را میمحدودیت

تر نیز به این موضوع اشاره که پیش است، و چنان این دست هایی از، مربوط به عدم دسترسی به پژوهشاول
  شده بود.

محض داشتن به آثاري چون  اجتماعیدوم، کمبود مراجعی که توانسته باشند از رویکرد غالب تاریخی و نگاه 
  بیشتر اشاره شده است.  اجتماعیکه در متون منتخب به نکات  متون مورد پژوهش، رهایی یافته باشند. چرا

به اطالعات گستردة تاریخی، اجتماعی و... براي فهم کامل متن و تحلیل بهتر آن بود که در مدت سوم، نیاز 
  .منتخب این امر به صورت کامل محقق نگردید سفرنامه هايزمان تعیین شده و حجم 

  
  پیشینه تحقیق:

، پژوهشکده تاریخ هایی است که با این ویژگی در بخش تاریخ اجتماعیرساله حاضر در ارتباط با دیگر رساله 
هایی خاص و با هاي قبلی در مورد کتابآید، با این تفاوت که هر یک از رسالهتعریف شده است و به اجرا در می

    گردد.  موضوعات دیگري بوده است و در این رساله با استفاده از منابع مورد نظر مطالب سایرین تکمیل می
زندگی اجتماعی از مسائلی است که در عمق خود، امکان و  شایان ذکر است که تحقیق دربارة اجتماع و

با گسترة می توانند  ایران و ایرانی از این طریقضرورت پژوهش و جستجوهاي بسیاري را نهان کرده است و 
است که تاکنون شیوه هایی تر آشنا شود. این پژوهش پویا و بدیع از جمله تاریخ پرشکوه و عظمت خود بیش
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اي جزئی که قالب و کارکرد آن، متفاوت از آوري شده است؛ مگر نمونهجمع در این حیطه تألیف وکمتر مانند آن 
  . پژوهش حاضر است

  
  تعریف مفاهیم:

اند، دراین پژوهش پیش از هر چیز، باید به توضیح برخی مفاهیم که محور و مبناي پژوهش واقع شده
  پرداخته شود. این مفاهیم، عبارتند از:

ارت است از اطالعات مجزا و جزئی مربوط به زندگی تاریخ اجتماعی ایران، که مورد شناسایی قرار ها: عبداده
  گیرد. 

بندي تر از واحد داده است تا امکان ردهها در دسته بندي کلّیدهی دادهمقوله: عبارت از پردازش و سازمان 
  هاي مورد بحث فراهم شود.داده

هاي انۀ زندگی در جامعۀ یک دورة مشخص است و از طریق شناسایی دادهزندگی اجتماعی: روال و جریان روز
       ها در جامعه، شرایط الزم براي فهم و تحلیل موضوعمربوط به وجوه مختلف رفتار و کردار و باورهاي انسان

  گردد.فراهم می» زندگی روزانه« 
     هاي مورد مطالعه را تماعی درکتابهاي مربوط به تاریخ اجتحلیل آماري: شناسایی و ثبت و ضبط داده

  ها است.دار کرد، از آن جمله، روش تحلیل آماري دادههاي گوناگون معنیتوان به روش می
  

  شیوه تنظیم فصول:
  :شودپژوهش حاضر، در پنج فصل، تدوین شده است که مختصراً به آن اشاراتی می

، ه اي در باب تاریخ اجتماعی و توضیح مسأله تحقیقدر این فصل به کلیات تحقیق که شامل مقدم ،فصل اول 
 اهداف تحقیق، روش گردآوري اطالعات و مقوله بندي داده بیان اهمیت و ضرورت تحقیق، کاربردهاي تحقیق،

و تحقیق، تعریف مفاهیم پیشینه ، آوري شده، مشکالت تحقیقهاي جمعهاي گردآوري شده، شیوه تحلیل داده
  . ته شده استپرداخ شیوه تنظیم فصول

در  منتخب با توجه به مقدمۀ خود کتاب پرداخته شده است؛ سفرنامه هايفصل دوم به معرفی هرکدام از  
اثر منتخب ابتدا شناسنامه کتاب و سپس معرفی نویسنده و در کنار آن با سایر  یازدهاین فصل جهت آشنایی با 

از زندگی نویسندگان آثار مورد پژوهش، بیان گردیده و اي همچنین شمّه ،شویمآثار این نویسندگان نیز آشنا می
راجع به هرکدام از آثار مورد نظر و دربارة اهمیت تاریخ اجتماعی هر یک از آثار نیز بحث شده است. در پایان این 

  فصل نیز اهمیت این منبع در زمینه تاریخ اجتماعی مورد بحث قرار گفته شده است. 
 ها اعمّ از مقدمه دادههاست، به طور کلّی از همۀ مطالب کتابشناسایی دادهنگاري یا فصل سوم که داده 

نگاري صورت گرفته شده است. پس از تشخیص دادة مورد نظر، به مفهوم پردازي و یافتن واژگان مناسب 
یگر پرداخته شده، آنگاه اشارة مربوط به دادة مورد نظر در قالب یک موضوع موجز تدوین شده است. به عبارت د
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هاي آماري از متون مورد پژوهش است. روش ثبت موضوع هر داده به بندي دادهاین مرحله، همان مرحلۀ طبقه
از یکدیگر جدا » ؛«هاي گوناگون مربوط به صفحات با استفاده از نشانۀ صورت مستقل است. مطالب و مضمون

اي از قرار گرفته است. در صورتی که داده» زپرانت«اند. شماره صفحۀ کتاب پس از آمدن هر داده درون نشانۀ شده
نوشته شده است. این فصل که » ،م«مقدمۀ کتاب برداشته شده باشد، در پایان داده و در داخل پرانتز واژة 

دهد، چرا که به کارگیري درست و متناسب هر باشد، خواننده را به متن اصلی سوق میمدخل اصلی پژوهش می
  به عنوان نمونه: و رغبت خواننده به مطلب خواهد شد. داده، باعث ایجاد انگیزه

)؛ اشاره به نسخه خطی کتاب خواجه 15ملگونوف در اروپا (م،  ،ذکر سال انتشار سفرنامه شمال ایران
   )15کتابخانه سلطنتی وین  (م، در نصرالدین طوسی 

نتخب تأکید شـده اسـت. در ایـن هاي بدست آمده از متون مها و مقولهحلیل و ارزیابی دادهت فصل چهارم، بر
فصل هر کدام از منابع منتخب به صورت مستقل مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفته شـده اسـت. در ایـن 

 گردد.گانه مقدار درصد تعیین میبخش براي هرکدام از وجوه پنج
مورد نظر  امه هايسفرندر خصوص جداول داخل متن در فصل چهارم، الزم به توضیح است که هر کدام از 

    .استفاده شده است  SPSSباشند. جهت تعیین ارقام عنوان شده از روش تحلیل آماريجدول مجزا می پنجداراي 
هاي تاریخ اجتماعی، در این فصل تمام منابع در یک تحلیل کلی با یکدیگر ها و مقولهتحلیل داده فصل پنجم،

عنوان شده در زمینه مسائل اجتماعی داراي چه  سفرنامه هايگردند تا در نهایت مشخص گردد که مقایسه می
  نکاتی هستند.
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 فصل دوم:
 
 

 معرفی و بررسی سفرنامه هاي منتخب
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  شناسنامه کتاب: -1
، »همسر وزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه«شیل، مري لئونورا (ویت)، خاطرات لیدي شیل 

  ص 279، 1368نشر نو،  :ترجمه حسین ابوترابیان، تهران
  ه:معرفی نویسند -

مقام سفارت انگلستان در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه به عهده کلنل جستین شیل قرار داشت که همسر او نیز 
اي از خاطرات و مشاهداتش را طی مدت این مأموریت، همراه شوهرش، در ایران به همه جا سر کشید و مجموعه

  فراهم آورد.
چهار شیل در طول سفرش از انگلستان به ایران و بالعکس که مجموعاً حدود  خانم ماري شیل معروف به لیدي

به طول انجامید، با استفاده از معلومات و تجربیات شوهرش کلنل شیل که  ق )1265-69م/1849- 53 ( سال
        قبالً نیز مصدر خدمت در ایران بود مطالب جالبی گرد آورد که پس از بازگشت به انگلستان، آن را در سال

  بصورت کتابی به چاپ رساند.ق) 1272م/1856 (
  معرفی کتاب: -

در این کتاب، بررسی طرز زندگی و اخالق و آداب مردم ایران، بیش از همه مورد نظر نویسنده قرار داشت، لذا نام 
دي خاطرات لی«برگزید که در ترجمه فارسی » جلوه هایی از زندگی و آداب و رسوم ایران«این کتاب را هم 

  عنوان گرفته است.» شیل
، سال دوازدهم به بعد) به چاپ رسید و آنگاه بصورت 144در ابتداي امر در چند شماره از مجله نگین (از شماره 

  به بعد) انتشار یافت. 1359پاورقی در روزنامه اطالعات (از شماره هشتم دي ماه 
ر حائز اهمیت است که او، به عنوان همسر سفیر مسائلی که خانم شیل در کتابش عنوان کرده، بیش تر از این نظ

انگلیس، تقریباً در مرکز سیاست ایران قرار داشت و به خوبی معلوم است که بینش لیدي شیل از مسائل آن 
  روزگاران تا چه حدي منعکس کننده دیدگاه انگلیسی ها در مورد مسائل ایران باشد.

اه و اغلب رجال آن زمان رفت و آمد داشت و توانست با کسب خانم شیل از معدود افرادي بود که به اندرون ش
اطالع از زندگی خصوصی و شرایط اجتماعی آن دوره فراهم آورد. در این کتاب به زندگی اجتماعی مردم نیز 
توجه شده و خصوصاً درباره اقلیت هاي مذهبی نیز سخنان فراوانی ذکر می کند و همچنین به آداب و رسوم 

  اي نشان می دهد.ورهاي دینی آنان نیز توجه ویژهایرانیان و با
  
  :شناسنامه کتاب -2

، 1368خوارزمی،  :، ترجمه کیکاووس جهانداري، تهران»ایران و ایرانیان«پوالك، یاکوب ادوارد، سفرنامه پوالك 
  ص 536

  معرفی نویسنده: -
واده بسیار فقیر یهودي بود. او تحصـیالت خـود فرزند یک خان .می باشددر اتریش ق 1233م/1818 پوالك متولد

 پزشـکی زنـانبـه پایـان رسـاند و در رشـته  پراگو  ویندر دانشگاه هاي  نگاريمردمو  پزشکیرا در رشته هاي 


