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در  كه  است  غيرانتفاعي  و  آموزشي  تحقيقاتي،  انجمني 
سال 1379ش/ 2001م و با هدف تحقيق دربارة اوضاع 

دورة قاجار و قاجاريان تأسيس شده است.
دربارة  بررسي  و  پژوهش  منظور  به  انجمن  اين 
سياسي  و  فرهنگي  اجتماعي،  اوضاع  مختلف  جنبه هاي 
نظر  تبادل  براي  مناسب  شرايطي  ايجاد  و  قاجار  دورة 
را  اهداف  اين  دوره،  اين  محققان  و  پژوهشگران  ميان 
دانشگاهيان  ميان  از  جديد  اعضاي  جذب  مي كند:  دنبال 
و عالقه مندان به تحقيق دربارة دورة قاجار، ايجاد فضايي 
مقاله،  و  كتاب  چاپ  گفت وگو،  و  بحث  براي  مناسب 
انجام  انجمن،  سالنامة  در  چاپ  براي  مقاله  فراخوان 
عكس  سند،  كتاب،  بايگاني  ايجاد  تحقيقاتي،  طرح هاي 
فعال  فرهنگي  مراكز  ديگر  با  ارتباط  برقراري  آن،  جز  و 
در اين حوزه، انتشار خبرنامة ساالنه براي اعضا، و اقدام 

براي تأمين بودجه.
انجمن داراي هيئت مديره و هيئت اجرايي است كه 
اعضاي آن از اعضاي مؤسس اصلي و اعضاي افتخاري 
در  اعضا  فعاليت  آسان شدن  براي  انجمن  اين  وابسته اند. 
زمينة چاپ و نشر مقاالت و همچنين دريافت حق التأليف، 
و  شمالي  امريكاي  آسيا،  و  افريقا  اروپا،  در  شعبه هايي 
جنوبي و اقيانوسيه دارد كه همگي زير نظر دفتر مركزي 

آن در امريكا (سانتا باربارا) فعاليت مي كنند.
برگزاري همايش، نمايشگاه ها و نشست هاي علمي، 
انتشار خبرنامه و ارسال براي اعضا و چاپ و نشر كتاب 
و مجلة مطالعات دورة قاجار، داراي مقاله هاي تحقيقاتي، 
عمده ترين فعاليت هايي است كه اين انجمن در راستاي 

تحقق اهداف خود در زمينة قاجارشناسي انجام مي دهد. 
تاكنون سه عنوان كتاب و شش جلد از مجلة مطالعات 
دورة قاجار، چاپ و منتشر شده است. موضوع مقاله هاي 
بررسي  مورد  مبحث  اساس  بر  مجله ها  اين  از  يك  هر 
همايش هاي ساالنة اين انجمن تهيه و ارائه شد است؛ اين 
مجلدات دربارة موضوع هاي متنوع اجتماعي و فرهنگي 
و سياسي دورة قاجار و حاوي اطالعات سودمندي است. 

در اينجا معرفي اجمالي شش شمارة مجله مي آيد:
مجله  اين  شمارة  نخستين  قاجار:  دورة  در  عكس  ـ 
بين المللي  كنفرانس  اولين  در  كه  است  مقاالتي  حاوي 
نه  و  مقدمه  يك  با  شماره  اين  شده اند.  ارائه  انجمن 
برخي  عناوين  است:  شده  منتشر  صفحه   67 در  مقاله 
در  قاجار  دورة  عكس هاي  از:  عبارت اند  مقاالت  اين  از 
آرشيوهاي  در  ايراني  آلبوم  يك  هلندي؛  مجموعه هاي 
مطالعه  مركز  مجموعة  در  ايراني  عكس هاي  سلطنتي؛ 
جهانگرد؛  و  عكاس  ارماكوف،  ليدن؛  دانشگاه  مدارك  و 

مجموعة موزة جهاني روتردام و موزة آمستردام.
ـ خاستگاه قاجارها: شمارة دوم مجله، در 151 صفحه 
داراي مقدمه و پنج مقاله با اين عناوين است: خاستگاه 
ضبط  افغانستان؛  و  ايران  بين  مرزهاي  تعيين  قاجارها؛ 
نادرست برخي  نام ها؛ زنان جامعة شهري در اواخر دورة 

قاجار؛ تأثير اروپاييان بر آداب و رسوم رايج.
ـ پوشاك، نشانه هاي اشرافي و شجره شناسي: شمارة 
سوم مجله به موضوع هاي متنوعي مي  پردازد و داراي شش 
لباس  تاريخ  ايراني؛  انساب  است:  صفحه  در 111  مقاله 
با  جواني  مرد  وليعهد،  ميرزاي  عباس  قاجاري؛  سربازان 
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دوربين؛ هنرمنداني فراموش شده از كاخ گلستان: با امضا 
براي  لباس  مليجك؛  و  شاه  ناصرالدين  تصويرپردازي  و 

مراسم خاص: هنر پوشاك دربار قاجار.

ـ زندگي در حرمسراهاي فتحعلي شاه، ناصرالدين شاه، 
فرمانفرما:  ميرزا  عبدالحسين  وليعهد  و  عثماني  سالطين 
شمارة چهارم با هشت مقاله در 215 صفحه تدوين شده 
در  حرمسرا  است:  چنين  مقاالت  برخي  عناوين  است. 
حرمسرا  و  ازدواج  ناصرالدين شاه؛  و  فتحعلي شاه  دورة 
در دورة قاجار؛ سبك زندگي وليعهد فرمانفرما؛ گزارش 
و  فتحعلي شاه  حرمسراهاي  از  غربي ها  از  نفر  سه  عيني 

ناصرالدين شاه و رقاصه ها و نوازنده گان دوره قاجار.
اين  پنجم  شمارة  قاجار:  دورة  در  وصلح  جنگ  ـ 
مجموعه، با دوازده مقاله در 231 صفحه به چاپ رسيده 
جنگ  است:  چنين  مقاالت  اين  از  برخي  عناوين  است. 
ميان ايران و روسيه و واپسين تالش گرجيان براي احياي 
جديد  نظام  نوزدهم؛  قرن  اوايل  در  سلطنتي  خاندان 
محمدشاه قاجار و...؛ برنامه اي تمام شده: سياست ناپلئون 
عقد  گرجستان؛  و  هند  لشگركشي  با  رابطه  در  ايران  در 
قرارداد پاريس و جنگ بي ثمر ميان ايران و انگليس در 

1856 ـ 1857م.
«سرگرمي در دورة قاجار: جلد ششم با ده مقاله در 
عبارت اند  آن  مقاالت  از  برخي  كه  است  صفحه   260
منتشر شده  اخالقي  كوتاه  داستان هاي  برخي  بررسي  از: 
مليجك هايش؛  و  ناصرالدين شاه  قاجار؛  دورة  اواخر  در 
نقش  و  شاه  ناصرالدين  دورة  در  مجله ها  مصورشدن 
صنيع الملك؛ شكار و تصوير صحنه هاي شكار در دورة 
سرگرمي هاي  گرجستان؛  ملي  موزة  مجموعة  در  قاجار 
ايرانيان در نخستين جنگ ايران و روس در دورة قاجار.

انجمن  شد  اشاره  كه  همچنان  مجله،  اين  بر  افزون 
در  پوشاك  است:  كرده  منتشر  كتاب  عنوان  سه  تاكنون 
در  آرايش  و  سالمتي  بهداشت،  وضعيت  قاجار؛  دورة 
دورة قاجار؛ آلبومي در دو جلد، شامل تصاويري زيبا و 

كم نظير از كاخ سلطنتي و جز آن در دورة قاجار.
را  همايشي  سال  هر  تأسيس  ابتداي  از  انجمن  اين 
از  ترتيب  به  همايش ها  اين  عنوان  است.  كرده  برگزار 
از  قاجار  دورة  در  ايران  است:  چنين  2007م  تا   2001
در  پوشاك  و  رسوم  و  آداب  ايراني ها؛  و  غربي ها  نگاه 
دورة قاجار؛ وضعيت بهداشت و سالمتي در دورة قاجار؛ 
حرمسراهاي پادشاهان قاجاري و سالطين عثماني؛ جنگ 
و صلح در ايران دورة قاجار؛ تفريح و سرگرمي در دورة 

قاجار و سفيران و جهانگردان در دورة قاجار. 

در  انجمن  اين  ساالنة  بين المللي  كنفرانس  هشتمين 
زندگي  و  اجتماعي  اوضاع  «بررسي  عنوان  با  2008م 
روزمرة مردم ايران در دورة قاجار» در آمستردام، ليدن و 

رتردام برگزار خواهد شد.
انجمن عالوه بر اين فعاليت ها پروژه هاي تحقيقاتي را 
با همكاري برخي از محققان و موسسات پژوهشي اين 
حوزه، انجام مي دهد. از جملة آنها پروژه هاي تحقيقاتي 
شجره نامه هاي دورة قاجار و حفظ و نگهداري نقاشي هاي 

آن دوره را مي توان نام برد.
نشاني انجمن چنين است:

The International Qajar Studies Association 

(IQSA) 

P.O. Box 31107 Santa Barbara, CA 93130, USA

Web address: http://www.qajarstudies.org
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