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 ملخص

 

 تاريخ مدينة مشهد: منذ البدايات حتى الثورة الدستورية

 

 تاریخ شهر مشهد: از آغاز تا مشروطه

 

یرى المؤلف أن السبب األكثر أهمیة وراء تألیف هذا الكتاب یعود إلى االفتقار لوجود أبحاث معمقة تتناول مدینة مشهد، و 

« مطلع الشمس»إنتاج مواد استمدوها من كتاب یحمل اسم من وجهة نظره فإن جمیع المؤرخین السابقین قد قاموا بإعادة 

من تألیف محمد حسین خان سانیالدوله، و هو یعتبر أول كتاب یتناول تاریخ مدینة مشهد كما یشكل أهم مرجع اعتمد علیه 

لتي تشیر إلى الكاتب في هذا الكتاب. و من بین العدد الكبیر للنصوص التاریخیة التي تم الرجوع إلیها فإن عدد النصوص ا

 نصا فقط، و ال یظهر من بین هذه المصادر أي مصادر أصلیة. ۱٢٩بشكل مباشر هو « مطلع الشمس»كتاب 

 

ال یتعدى الكتاب مرحلة الثورة الدستوریة و بشكل تقریبي ینتهي بتقدیم ملخص عن اإلحصاء الرسمي الذي حدث سنة 

األسباب التي حالت دون دراسة التاریخ المعاصر، حیث یسعى . و یتلطى المؤلف خلف االعتبارات السیاسیة كأحد ۱۸۷۸

قد یكون هاجس الكاتب بأن یقوم بكتابة نص تاریخي محض سببا لعدم تبنیه أي  خالل هذا الكتاب اللتزام الموضوعیة. و

 أسس نظریة و القتصاره في الغالب على توصیف الصراعات التاریخیة على السلطة.

 

دینة مشهد و حتى تسمیتها مرتبط بوجود ضریح اإلمام الثامن للشیعة فیها، یلعب هذا المقام دورا و بالنظر إلى أن تأسیس م

أساسیا في األحداث التي یتناولها الكتاب إذ یتطرق إلى الضرر الذي لحق بالمقام و عملیات الترمیم و التوسعة التي أجریت 



كتاب حمالت الهجوم المتكررة التي كان یقوم بها التركمان و علیه. و من بین القضایا األخرى التي یتكرر تناولها في ال

األوزبك و كذلك التوتر بین السنة و الشیعة. و بالرغم من ذلك فقد تم تكریس الجزء األساسي من العمل لتغطیة األحداث 

وام مما جعل تاریخها السیاسیة و العسكریة في خراسان. و قد ساهم وجود المقام في هذا المدینة في جعلها مأهولة على الد

یتسم باالستمراریة، لذلك فإن االطالع على هذا الكتاب هو بمثابة قراءة لتاریخ النزاعات على السلطة في منطقة خراسان 

 بشكل عام.

 

لقد تم تألیف هذا الكتاب لیركز على التاریخ بشكل أساسي، لذا قلما نجده یتطرق إلى ثقافة سكان مشهد. و في الوقت ذاته 

یقوم و بشكل مستمر بتعریف قرائه على المراجع التي تحتوي معلومات هامة عن مدینة مشهد و منطقة خراسان. و  فإنه

 بذلك فإن جمیع الباحثین في مجال تاریخ خراسان و ثقافتها هم مدعوون لالطالع على هذا الكتاب.

 

 ایرج اسماعیلپور قوچانی

 ترجمة هالة عدرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


