ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﮔﺰﯾﺪه ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر

» ...در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻧ ﺧﯿﻠ ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻄﻔ در اﯾﺮان ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ...در اﺛﻨﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﺮاﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻧﺴﺎء را ﻋﺲ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .از آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻮاﺣ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ و ﺑﺎﺷﻮه ﺑﻮده .ﻣذاﻟ از ﻣﻼﺣﻈﻪ آن
ﻟﻄﻒ و ﺣﻈ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد ...ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎک اﯾﺮان ﻗﻮت ﺟﺎذﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒ دارد .ﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﯿﻢ از اﻧﺪرون ﻋﻤﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﺷﻮه
و ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻬﻨﻪ ﮔﻠ ،در ﻣﺤﺮاب و ﺳﻘﻒ اﺷﯿﺎی آراﯾﺸ ﺧﯿﻠ آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻞ اﺳﺖ «...
اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﺨﺸ از ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﻦ دﯾﻠ ﺗﻠﺮاف از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  120ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .ﺳﻨﺪی ﺑﺮ و
ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑ ﻓﺎرﺳ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮگ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک ﺗﺎرﯾﺨ دﯾﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر؛ ﮔﺰﯾﺪه ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت« آﻣﺪه و ﯾ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  22ﺟﻠﺪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﯾﺮان ﻓﺮﻫﻨ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﺎرﯾ و ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﻧﻈﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻬﺮﻧﺎزدار ،ﻣﺮدمﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﺮ ﺗﺎرﯾ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﺑ ﭘﺎرﺳ و ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  22ﺟﻠﺪی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﺪه اﺧﺒﺎر ،ﮔﺰارشﻫﺎ و ﻣﺪارک ﺳﯿﺎﺳ و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﮔﺮدآوری اﺳﻨﺎد ﮐﺘﺎب »ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر« را ﻣﺴﻌﻮد
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻧﮋاد ﻣﻮرخ و ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺎرﯾ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و از ﻣﯿﺎن دهﻫﺎ ﺟﺮﯾﺪه و ﻧﺸﺮﯾﻪ دوران ﯾﺎد ﺷﺪه ،اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را
ﮐﺎوﯾﺪه و ﮔﺰﯾﺪهای از آن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﮔﺰﯾﺪه اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه آﻏﺎز ﻣﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎل
 1299ﭘﯿﺶ ﻣرود.
ﺷﻬﺮﻧﺎزدار درﺑﺎرۀ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺮاﯾﺪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺗﺎرﯾﻧﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺪرج در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨ از ﻣﺰﯾﺖ
»آ ﮔﺎﻫ ﺗﺎرﯾﺨ ﻧﺎﺷ از ﺑ واﺳﻄﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد« و »ﺗﺜﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮات« ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮدن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺟﺮاﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻧﮋاد درﺑﺎرۀ ﭼﺮاﯾ ﮔﺮدآوری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ازﺟﻤﻠﻪ دور ﺑﻮدن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از
ﻣﺮاﮐﺰ اداری و ﻓﺮﻫﻨ اﯾﺮان ،در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺎرﯾﻧﺎری ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪای از ﺳﻮی ﭘﮋوﻫﺸﺮان و ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺗﺤﻮﻻت
آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺳﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻧﻘﺶ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ در روﻧﺪ
روﯾﺪادﻫﺎی دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ از اﻧﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺪارک اراﺋﻪﺷﺪه در اﯾﻦ
ﻣﺠﻠﺪ ﮐﻤ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﺮان ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آنﻫﺎ در ﺑﺎب ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

