ﻧــﻮﺷﺘﻪ ﻫــﺎی “ﺗــﺎرﯾﺨ ”و”ﺧﺼﻮﺻــ ”اﻋﺘﻤــﺎد
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻣﻘﺪم ﻣﺮاﻏﻪ ای،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﯿﺮزا ﻋﻠ ﺧﺎن،اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اول،ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺮد و آن را اﺟﺮا ﮐﺮد

از رﺟﺎل ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی واز ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد واﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و از،
ﺗﺠﺪد ﺧﻮاﻫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺢ ﻋﻠ آﺧﻮﻧﺪ زاده و ﻣﯿﺮزا آﻗﺎ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧ
،ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻘ وﯾﮋه ای ﮐﻪ از “ﻧﻮﺷﺘﻦ” ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺎﻓ ژرف در ﺳﺪ ﺳﻨﺪر

ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﺎﺛﺮ واﻻﺛﺎر و
ﻣﺮاه اﻟﺒﻠﺪان ،در وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺻﺮی،و ﺻﺪراﻟﺘﻮارﯾﺦ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻫﺎی دوره ﻗﺎﺟﺎر،ﻣ ﺗﻮان
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ رﺳﻤ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی داﻧﺴﺖ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﺎﻓ ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮﯾﺴـ رﺳـﻤ و درﯾـﺎﻓﺘ ﻏﯿـﺮ رﺳـﻤ از دﮔﺮﮔـﻮﻧ ﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر،ﮐﻪ ﺣﺘـ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ در ﻣﯿـﺎن در ﺑﺎرﯾـﺎن و
ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ رواج ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺮد،آﺷﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد.ﻧﺨﺴﺖ ،در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی،ﻧﻄﻔﻪ آﮔﺎﻫ ﻧﻮآﯾﯿﻨ ﮐﻪ در

داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺴﺖ اﯾﺮان در ﺟﻨﻬﺎی اﯾﺮان وروس ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،در ذﻫﻦ ﺑﺮﺧ از رﺟﺎل
ﺑﺎرور ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﺪد ﺧﻮاﻫﺎن و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾ در ﻓﻬﻤﯿﺪن و ﺷﯿﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ روی

آوردﻧﺪ،ﺑﻠﻪ آن آ ﮔﺎﻫ ﻧﻮ آﯾﯿﻦ در ﻣﯿﺎن رﺟﺎل ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮﻋ ﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.در واﻗﻊ  ،در
ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺷﺎﻓ ﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ در وﺣﺪت اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘ

آﻣﺪﻫﺎی آن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﺷﺎﻓ در ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ،ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد.ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی
ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ،درﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ،ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻ در ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪه ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ وﺳﯿﺎﺳ ﻧﺪاﺷﺖ،اﻣﺎ در اﯾﻦ دوره،در ﺑﯿﺮون ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﻋﻤﺪه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد،ﺟﺎﯾ ﺑﺮای ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻ در ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎز ﺷﺪ.ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،از ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣ
ﺟﺮات ﻧﻤ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳ و ﺧﻮد ﮐﺎﻣ ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه دﻫﻨﺪ‐ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪی در
ﺑﻨﯿﺎن آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‐ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺧﻠﻮت ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﯿﺰا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﺧﺎن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﯾ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﻮﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن،ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺗﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد و ﺑﺴﻂ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﺎف در
وﺣـﺪت ﻧﻈـﺎم ﺧـﻮد ﮐﺎﻣﻪ،ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر او در ﻓﻀـﺎی ﺳﯿﺎﺳـ ﺧـﻮد ﮐـﺎﻣﻪ ﻓـﺮو ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻧﻤـ
ﺷﺪ،ﺑﻠﻪ ﻓﻀﺎﯾ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﺖ ﺷﺨﺺ در آزادی ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،در درون ﺑﯿﺮون ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ ﺗﻮﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﺮد.اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،در اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻ و اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی در ﺑﺎر
ﻧﺎﺻــﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷــﺎه را در ﺧﻠــﻮت ﺷﺒــﺎﻧﻪ ﺣــﻮزه ﺧﺼﻮﺻــ ﮐــﻪ ﭘﯿﻮﻧــﺪی ﺑــﺎ ﺣــﻮزه ﻋﻤــﻮﻣ ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮده ﺑــﻮد
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ،ﻧﻮﺷﺖ ”:آن ﭼﻪ را ﺟﺮات ﻧﺪارم ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻮﯾﻢ،ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ”.اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ از

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ رﺳﻤ درﺑﺎری داﺷﺖ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﻤ،ﺗﺎرﯾﺦ راﺳﺘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ
و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد،اﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮان آن را ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻧﺪ.از اﯾﻦ رو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
روز ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮات را ﻫﻢ ﭼﻮن ﮐﻮﺷﺸ در ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﻏﯿﺮ رﺳﻤ و ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮدن آن
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﻤ و در ﺧﻠﻮت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒ را ﮐﻪ ﺟﺮات ﮔﻔﺘﻦ آن را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد
ﺟﺎری ﮐﻨﺪ.ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﯾ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ
ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﻣﺪ واز ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳ از ﻫﻮاداران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﻮد،اﻣﺎ روز ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮات
او ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻ ﺧﺎﻧﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه،و،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺨﺸ از آن ﺧﺎﻃﺮات را او “ﺗﻘﺮﯾﺮوﺧﺎﻧﻢ
ﻋﯿﺎل” اﺷﺮف اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ از ﻧﻮادﮔﺎن ﻓﺘﺢ ﻋﻠ ﺷﺎه ﺑﻮد“ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ” ﻣ ﮐﺮد،از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﺷﺎﻓ ژرف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻈﺮات رﺳﻤ ﻋﻤﻮﻣ و دﯾﺪ ﮐﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ اﻓﺮاد
ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد.ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ وﺧﺼﻮﺻ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وﺟﻮد دارد،ﻫﻢ ﭼﻮن
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ از اﯾﺠﺎد ﺷﺎف در ﻧﻈﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ در دوره ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﮐﻬﻦ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ داﺷﺖ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨ دوره آن ﺑﻪ ﺳﺮ آ ﻣﺪه ﺑﻮدو اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ دوره
ﮔﺬاراز ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آن ﺑﻮد.ﮔﺬار از آن ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺑﻪ روش ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ذﻫﻦ وزﺑﺎﻧ ﻧﻮ آﯾﯿﻦ ﺑﻮد،اﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ ،آﻏﺎز ﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﺒﻮد.از ﺳﻮﯾ او ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ  ،درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوره ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ،اﻣﺎ
از ﺳﻮی دﯾﺮ ،روﯾﺮد او ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ از ﻣﺤﺪوده ﺑﺎور ﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤ رﻓﺖ.در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی
دﯾـﺮی ﺑـﻮد ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺮان آﻏـﺎز ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﺑـﻮﯾﮋه در ﻧﯿﻤـﻪ دوم آن دوره ﻧﯿـﺰ ﺑﺤـﺮان ژرﻓـﺎی ﺑﯿﺸﺘـﺮی ﭘﯿـﺪا
ﮐﺮد.ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ دوره ژرف ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺤﺮان در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻮد
ﮐﺎﻣﻪ اﻣﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﻧﻤ داد،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺤﺮان از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ درون ‐ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﺮی،از “روز”ﺑﻪ “ﺷﺐ
“‐ﺑﻮد.ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺎف ﻣﯿﺎن درون وﺑﯿﺮون ﺗﻮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد واز
اﯾﻦ رو ،در واﻗﻊ،در داﺧﻞ اﯾﺮان،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ در ﻣﻬﺎﺟﺮﺗ از ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻ ﺗﻮﯾﻦ
ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد و از آن ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴـ ﺟﺪﯾـﺪ ﺟـﺰ در ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﯾﻦ آﮔـﺎﻫ ﻣﻠـ اﻣـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ،اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ آن ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روز ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮات و ﺧﻮاﺑﻨﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺗﻮﯾﻦ آﮔﺎﻫ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن اﺳﺎﺳ ﺑﻮد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ، وﻧﯿﺰ در اﯾﺠﺎد
زﺑﺎن ﻧﻮ آﯾﯿﻦ ﻧﺜﺮ ﻧﻮﯾﺴ و ﺷﻞ دادن ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﻣﺎن،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﻮ در ﺗﺠﺪد ﺧﻮاﻫ ، در ﻣﯿﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  .ﺗﻮﯾﻦ آﮔﺎﻫ ﻣﻠ ﻧﻮ آﯾﯿﻦ،واﺳﺘﻮار ﺷﺪن ﺷﺎﻟﻮده آن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻮزه
ﻋﻤﻮﻣ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎن
ﺗـﻮﯾﻦ آﮔـﺎﻫ ﻣﻠـ را ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋ ﺑـﻪ ﺣـﻮزه ﻋﻤـﻮﻣ ﮐـﻪ در ﺑﯿـﺮون ﻧﻈـﺎم ﺧـﻮد ﮐـﺎﻣﻪ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑﻮد،اﻧﺘﻘـﺎل
دﻫﻨﺪ.ﺣﺘ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮﻫ از ﺗﺠﺪد ﺧﻮاﻫ ﺑﻪ درون ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﯿﻦ
اﻟﺪوﻟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻨﺪ .آﺧﻮﻧﺪ زاده ،ﻃﺎﻟﺒﻮف ﺗﺒﺮﯾﺰی
،ﻣﻠﻢ ﺧﺎن،ﻣﯿﺮزا ﺣﺒﯿﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧ، زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﺮاﻏﻪ ای و ﻣﯿﺮزا آﻗﺎ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺣﻮزه
ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻬﺎﺟﺮت،ﮔﺎم ﻫﺎﯾ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﯾﻦ ذﻫﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺪوﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﻮ آﯾﯿﻦ آن ﺑﺮدارﻧﺪ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺲ آن “ﺑﺴﺎط ﮐﻬﻨﻪ ” ﺑﻮد،ﻣﺎﻧﻊ در اﻧﺪاﺧﺘﻦ “ﻃﺮح ﻧﻮ ” ﻣﻔﻘﻮد و ﻣﻘﺘﻀ آن،ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺒﻮد.اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دوﺳﺘ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ را ﭘﺎس ﻣ داﺷﺖ وﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻫﺎﯾ اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﻢ ﺧﺎن داﺷﺖ”،ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ …..از ﭘﻮﻟﯿﺘﯿ او اﻋﺘﺬار ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد”و “اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮﺷﺪ ” ﺧﻮد را “ﻗﺪری دﯾﻮاﻧﻪ ﻣ داﻧﺴﺖ” .اﯾﻦ
ﻧﺘﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ او،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل،ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺴﻨﻪ ای ﺑﺎ

ﺗﺠﺪد ﺧﻮاﻫﺎن وﺗﺠﺪد ﺧﻮاﻫ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻧﺪاﺷﺖ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎﻓ ﮐﻪ در
ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد،در ﺗﻮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﺟﺎﯾﺎﻫ ارﺟﻤﻨﺪ دارد.
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