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  چکیده

اي است که به رغــم اهمیــت آن، تــاکنون مــورد عصر قاجار، حوزهنویسی ایران در تاریخ   

نویســی ویژه درمــورد تــاریخقرار نگرفته است. این خأل بــه ايجانبههمهو  هاي شایستهپژوهش

میرزا یکی از این شاهزادگان قاجــاري بــود کــه شود. محمودشاهزادگان قاجاري بیشتر دیده می

-بر شــناخت ویژگــیدرآورد. این مقاله قصد دارد عالوه چندین متن تاریخی را به رشته تحریر

 صــاحبقرانینویسی او در زمینۀ تکنیک (نقشه) تألیف و هدف تألیف دو کتاب تاریخ هاي تاریخ

نویســان دورة نخســت قاجاریــه و شــاهزادگان ، جایگــاه او را در میــان تاریخاخبار محمــديو 

هــاي نحــوة چیــنش و تنظــیمِ گــزارشقاجاري بشناسد. روش این پژوهش بر اساس واکــاوي، 

دو با متون تاریخی معاصــر  هاي آنها و گزارشتاریخیِ متون محمودمیرزا و نیز مقایسه دیباچه

  و چند متن از دیگر شاهزادگان قاجار است. 

مــآثر ساروي و احسن التواریخِ ها، از دو کتاب نتیجه نشان داد محمودمیرزا در تنظیم دیباچه

میرزا در هر دو ه یک میزان الگوبرداري کرده است. قصد ظاهري و اولیۀ محموددنبلی ب سلطانیۀ

نویســی اســت کــه دور از مغلقنویســی و بــهمتن، نگارش دو اثر تاریخی به سبک و شیوة ساده

سازي براي خاندان قاجاریه و پادشاه وقــت آن، تر وي، مشروعیتچندان موفق نبود. هدف مهم

ویژه در واکنش نویسنده به شکست سنگین حکومــت قاجــار از مر بهشاه است که این افتحعلی

سازي در این دو متن، متفاوت از هاي مشروعیتشود. با این وجود، شیوهدولت روسیه دیده می

  هم انجام شده است. 

، تــاریخ اخبــار محمــديمیرزا، شاه، محمــودنویسی، قاجاریه، فتحعلیتاریخواژگان کلیدي: 
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  صاحبقرانی

  مقدمه

هــاي چشــمگیري بــا دوران پــیش از لحاظ کمی و کیفی، تفاوتنویسی دورة قاجار بهتاریخ

-ها و انگیزهنویسی با عالیق شخصی پادشاهان قاجار، ضرورتخود داشت. رونق عرصۀ تاریخ

هاي سیاسی و مذهبی، اقتدار و تمرکز سیاسی دولــت و رویــارویی بــا تمــدن غــرب، پیونــدي 

نویســی ســبب ویژه عالقۀ فراوان پادشاهان قاجار به تاریخ و تاریخاین عوامل به 1محکم داشت.

بیک نگار مروزي و عبدالرزاقصادق وقایعشد در کنار مورخانی چون محمدتقی ساروي، محمد

هاي قاجار داشتند، تعــدادي از شــاهزادگان گري و دبیري در دیواندنبلی که بیشتر منصب منشی

میرزا میرزا، بهمنقلیالسلطنه، اماممیرزا اعتضادآرا، علیقلیمیرزاي ملکدقلیقاجاري همانند محم

  2السلطان، نیز به تولید آثار تاریخی دست بزنند.و ظل

هاي قاجاري بود که به تولید آثار تــاریخی پرداخــت. میرزا، یکی از نخستین شاهزادهمحمود

نویسی هاي قاجاري و هم تاریخیسی شاهزادهنوهایی از تاریخنویسی او، هم جنبهشناخت تاریخ

نویســی او، ابتــدا بــه هاي تــاریخسازد. به منظور شناخت ویژگیدورة اول قاجاریه را روشن می

 اخبــار محمــديو  تــاریخ صــاحبقرانیمیرزا در تــدوین بررسی تکنیک نگارش و روش محمود

هاي دو کتــاب و بار و گزارشها و اخشود با واکاوي و تحلیل دیباچهپرداخته و سپس سعی می

هــاي شــناخت عصر، به هدف تولید این متون دست یافت. یکــی از راهها با متون هممقایسۀ آن

هدف تولید متن، شناخت تولیدکنندة آن است؛ بــه همــین دلیــل ابتــدا نگــاهی بــه زنــدگی ایــن 

  افکنیم. شاهزادة قاجاري می

  میرزانامۀ محمود. زیست1

                                                             
 

، تهران: پژوهشــکده تــاریخ اســالم، نویسی در ایران عصر قاجارتداوم و تحول تاریخعباس قدیمی قیداري،  1

 .13-17، صص1393

نویســی تــاریخ«ها ن.ك. بــه ســیما ســالور، نویسی آناي از تاریخهاي قاجاري و نمونهاین شاهزاده براي اسامی 2

، 2، ســال 2، دورة پیام بهارستان، »نویسیاي از تاریخنامۀ ایل قاجار، نمونهاي از نسبشاهزادگان قاجاري، نمونه

  .247، 231، صص1389، بهار7شماره 
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رو به جــاي تفصــیل، ایناز 1اند،حال محمودمیرزا پرداختهتلفی به شرحمنابع و تحقیقات مخ

خانم اســرائیلیه شاه از مریمپسر فتحعلی 3یا پانزدهمین 2شود. چهاردهمیناشارتی گذرا به آن می

که محمود نام گرفت و چون مادرش، مازنــدرانی  4ق.، زاده شد 1214صفر  12شنبه به روز سه

شاه ـ ســپرده شفیع مازندرانی ـ صدراعظم فتحعلیمحمدبود، وظیفۀ تعلیم و تربیت او، به میرزا

سالگی) طول کشید و شاهزادة جوان در امور دیوانی و کتابــت تبحــر 8-16شد که هشت سال (

همچــون عبــداللطیف الریجــانی (اســتاد  محمود در کنار میرزاشفیع، نزد استادان دیگري 5یافت.

خط)، مالحسنعلی مازندارانی (استاد علم اخالق)، میرزارضاي مجوس (استاد ریاضــی اقلیــدي) 

ق.)، از جانب پدر به حکومت نهاوند  1230سالگی ( 16شاهزادة جوان در سن  6و... تلمذ کرد.

انواع فنون نظــامی چــون و در آن شهر، در کنار تعلیم خطاطی، خوشنویسی و نیز  7منصوب شد

ها و علوم مختلفی مانند نجوم و طــب را آموخــت؛ امــا پــس از گري، تیراندازي، مهارتسپاهی

 8میرزا، از ایــن منصــب کنــاره گرفــت.مدتی با واگذاري حکومت به برادر کوچکترش، جهانشاه

اعطاي حکــم حکومــت لرســتان بــه محمــودمیرزا بــا ناخوشــنودي و رقابــت بــرادر بــزرگش، 

                                                             
 

کتابخانــه مرکــزي  7415، نسخه خطــی بــه شــماره تذکره السالطینبراي نمونه ن.ك. به: محمودمیرزا قاجار،  1

؛ محمــدتقی لســان الملــک ســپهر، 204میرزا اعتضاد السلطنه، اکسیر التواریخ ص؛ علیقلی203دانشگاه تهران ص

، »قاجــار محمودمیرزا سالطینال تذکره خطینسخه در جستاري«؛ خالندي، انور، 19-20ص 2، ج ناسخ التواریخ

  .1125-1129، صص1390، زمستان 14، شماره 4، سال فصلنامه پیام بهارستان

  .204، صاکسیر التواریخمیرزا اعتضاد السلطنه، علیقلی 2

  .986، ص2، جتاریخ ذوالقرنیناهللا شیرازي (خاوري)، میرزافضل 3

  .203کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، ص 7415 ، نسخه خطی به شمارهتذکره السالطینمحمودمیرزاقاجار،  4

، 202کتابخانه مرکزي دانشــگاه تهــران، ص 7415، نسخه خطی به شماره تذکره السالطینمحمودمیرزا قاجار،  5

، 2جتــاریخ ذوالقــرنین، اهللا شــیرازي (خــاوري)، ؛ میرزافضل699، ص2جسفینه المحمود، محمودمیرزا قاجار، 

  .987ص

  ، ص ح و ط.سفینه المحمود محمودمیرزا قاجار، 6

  .207صتذکره السالطین، ؛ محمودمیرزاقاجار، 700، ص2همان، ج 7

  .210صتذکره السالطین، میرزا قاجار، ؛ محمود702همان، ص 8
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السلطنه ـ که حاکم بروجرد و ایل بختیاري بود ـ مواجه شــد. ســرانجام در نــزاع قــدرت، محسا

او در تهــران در دربــار نــزد  1محمودمیرزا از حکومت لرستان خلع و به تهران احضــار گردیــد.

این شاهزادة جوان،  2برد و ظاهراً پادشاه، از رفتار و سلوك او در رنج بود.شاه به سر میفتحعلی

محمودمیرزا در اختالف جانشــینی میــان  3اش در قم ساکن شد.مرگ شاه و تشییع جنازه پس از

رو، پــس از بــه ایــنالسلطان حمایت کرد، ازشاه، از ظلالسلطان علیمحمدمیرزاي ولیعهد و ظل

تخت نشستن محمدشاه، به تهران احضار و بازداشت شد و پــس از قتــل قــائم مقــام فراهــانی، 

ظاهراً این شــاهزاده  4به تبریز تبعید و تحت مراقبت حکومتی قرار گرفت.صدراعظم محمدشاه، 

با وجود این که این شاهزاده به طرق  5ق. در این شهر باقی ماند. 1271تا پایان حیاتش در سال 

و مدح و ثناي میرزا آقاســی تــالش کــرد  تاریخ اخبار محمديگوناگون از جمله نگارش کتاب 

هاي شخصیتی محمودمیرزا درمورد ویژگی 6، در این راه ناکام ماند.آزادي خود را به دست آورد

که خــاوري شــیرازي او را آدمــی مغــرور، حالیهاي گوناگون و متضادي شده است؛ درقضاوت

ــه دزدي و ســرقت ادبــی مــتهم مــیسرمســت و پــر از نخــوت معرفــی مــی  7ســازد،کنــد و ب

ت به او دارنــد. اعتضادالســلطنه او را فــردي تري نسبمیرزا دیدگاه متعادلاعتضادالسلطنه و بهمن

و  8دانســت کــه کتــب زیــادي را در علــوم گونــاگون تصــنیف کــرده اســتعادل و بخشنده می

                                                             
 

تــاریخ اهللا شــیرازي (خــاوري)، ؛ میرزافضــل19-20، ص2، ج ناســخ التــواریخمحمدتقی لسان الملک سپهر،  1

  .723، ص2، جذوالقرنین

  .45قیداري، ص قدیمی 2

  .204میرزا اعتضادالسلطنه، همان، صعلیقلی 3

  .664اهللا علیزاده اشکوري، ص، تلخیص ذبیحشرح رجال ایرانمهدي بامداد،  4

، 12و ج 111، ص9، ص یب، به نقل از آقابزرگ طهرانــی، بخــش ســیم، جسفینه المحمودمحمودمیرزا قاجار،  5

؛ محمودمیرزا قاجــار، 664صشرح رجال ایران، مهدي بامداد،  . درمورد نظرات سال وفات او ن.ك. به:197ص

  .1596، ص3جحدیقه الشعرا، بیگی شیرازي، ؛ سیداحمد دیوان281، صاخبار محمدي

  .274ص اخبار محمدي، میرزا قاجار، محمود 6

  .986، ص2اهللا شیرازي (خاوري)، همان، جفضلمیرزا 7

  .204صمیرزا اعتضاد السلطنه، همان، علیقلی 8
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-اش مورد ستایش قرار میمیرزا نیز او را به خاطر شیرین زبانی، فصاحت و سخن سنجیبهمن

  1داد.

  میرزا. آثار محمود2

دوست و نویسندة پُرکاري بود که آثار بســیاري را از ادبمحمودمیرزا، از شاهزادگان فاضل، 

هــاي گونه که اعتضادالسلطنه اشــاره کــرده، ایــن آثــار در زمینــهخود برجاي نهاده است و همان

  مختلفی است که عبارتند از: 

  الف) زمینۀ تاریخ:

  ق.)  1246، یک تاریخ عمومی (حدود السالطینتذکره . 1

شاه و آغاز سلطنت یع دهۀ پایانی سلطنت فتحعلیتاریخی درمورد وقا مرآت محمدي، . 2

  محمدشاه 

   ، گزارشی از اوضاع و احوال لرستان و برخی از بدایع آن سرزمینمقصودجهان . 3

 ق.)  1248-49در شرح خاندان قاجار (تألیف  تاریخ صاحبقرانی، . 4

  ق.)  1262ق. (تألیف  1262، یک تاریخ عمومی از هبوط آدم تا سال اخبار محمدي . 5

درمــورد اشــعار  ســفینه المحمــودتــرین آنــان عبــارت اســت از: کــه مهــمینۀ ادبی: ب) زم

در ذکــر  المحمودبیــانآموز؛ حکایات و لطــایف ادبــی پنــد نامهمحمودشاه و احوال او؛ فتحعلی

اي بــراي پســرش پندنامــه نصــایح مســعودشاه و برخــی از شــاعران معاصــرش؛ اشعار فتحعلی

دربــاره مــی و  خمــاربادة بــیهاي مختلف؛ هاي وي در موقعیتنامه پروردة خیالمسعودمیرزا؛ 

بــیش از هــزار بیــت در  مبکــی العیــوناند؛ خوارگی و اشعاري که شعرا در وصف آن سرودهمی

اي از آثار محمودمیرزا که در یک شامل برگزیده مجمع المحمودو  رویاي صادقهتعزیه و مرثیه؛ 

  اند. آوري شدهکتاب جمع

شــاه و برخــی در شرح حال فرزندان فتحعلی گلشن محمودي نویسی:حالشرحجـ) زمینۀ 

شــاه؛ حال زنــان شــاعر و نیــز برخــی از دختــران فتحعلیدر شــرح نقــل مجلــساز اشعار آنها؛ 

که در کیفیت احوال عرفان  المحمودمخزنهاي زنان و اي درباره برخی از گفتهتذکرهسنبلستان، 

  است. 

                                                             
 

  ب.10، نسخه خطی ادبیات کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، شماره تذکره محمد شاهیمیرزا، بهمن 1
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درمــورد  المحمودمنتخب برخی از احادیث پیامبر و امامان و حدیثکتاب د) زمینۀ مذهبی: 

  احادیث، اخبار و معجزات پیامبر.

، دیــوان اشــعار شــامل غزلیــات کــه در تمــامی آنهــا تحفــۀ شــاهیه) زمینۀ دیوان اشــعار: 

که درمورد قصیده و غزل و نیز تعدادي از اشعار  المحموددررشاه تخلص کرده است و فتحعلی

 1خود محمودمیرزاست.

نگاري وي را در دو اثر تاریخیِ تاریخ شدة محمودمیرزا، این مقاله قصد دارداز میان آثار ذکر

مطالعــه و تحلیــل نمایــد کــه هــر دو  اخبار محمديو تاریخ صاحبقرانی هاي مشهور وي به نام

  2اند.پ نشدهنسخه، خطی بوده و هنوز چا

-نگاري محمودمیرزا، ابتدا روش او را با مطالعــه ویژگــیتاریخ به منظور فهم روش و بینش

فهم نموده، سپس به مطالعــۀ  اخبار محمديو  صاحبقرانیهاي ظاهري و تکنیک دو متن تاریخ 

ن هاي محتوایی دو متن پرداخته، تا از طریق آن به بینش نویسنده و علت پدید آمدن متوویژگی

  دست یافت. 

 نویسی متون هاي ظاهري و تکنیک تاریخ. ویژگی3

-اش با هم متفاوت است، از ایــنجا که تکنیک و روش محمودمیرزا در دو اثر تاریخیاز آن

  شوند. ها جداگانه بررسی و معرفی میرو هر یک از آن

  (نقشۀ تألیف):صاحبقرانی هاي ظاهري و تکنیک متن تاریخ ویژگی )1

بنــدي هاي ظاهري این متن، نتایجی حاصل شد که در موارد زیر قابل جمعویژگیبا مطالعه 

  است: 

                                                             
 

  .117، ص1380، بهار 12، شآینه میراث، »رساالت محمودمیرزا قاجار«نادره جاللی،  1

، نســخه انیتــاریخ صــاحبقرهاي خطی موجود در کتابخانه ملی ایران استفاده کرده اســت: این مقاله از نسخه 2

نســخه خطــی، اخبــار محمــدي، و  ف 2534 بازیــابی ملی جمهوري اسالمی ایران، بــه شــماره خطی، کتابخانه

: بازیــابی بــه شــماره 1 شــماره نسخه ): الفکه دو نسخه از آن موجود بود ملی جمهوري اسالمی ایران کتابخانه

 بــودن نــاقص دلیــل . در این مقاله، به5-10578 :بازیابی به شماره 2شماره نسخه )بملی و  کتابخانه 12293-5

  .شد استفاده 2شماره  نسخه  از 5-12293 شماره متن
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 اي درمورد خاندان قاجار است. شــیوة گــردآوري یک تاریخ سلسله تاریخ صاحبقرانی

بندي ارائۀ اطالعات در این اثر، موضوعی است که شامل دو مجلد است. نویسنده الگوي تقسیم

ا در دیباچۀ آن توضیح داده و ایــن ســازماندهی و نظــم را در و چگونگی چینش فصول کتاب ر

ار و حکومــت خوبی رعایت کرده است. جلد اول درمــورد پیشــینۀ خانــدان قاجــسراسر متن به

آقامحمدخان تا وفات وي است که بر اساس تقسیمِ موضــوعی و سالشــماري گــردآوري شــده 

 1248شاه تا ســال حکومت فتحعلیبردارد شامل دوران است. جلد دوم که حجم بیشتري را در

  ق. (یعنی سال تألیف کتاب) است که تقسیم آن نیز سالشمارانه است. 

نویســی بــود، را باید ادامۀ مکتب بازگشت کــه هــدفش ســاده و روان تاریخ صاحبقرانینثر 

هاي جدیدي که در منشیان و نویســندگان هماننــد شــعرا در دوري از دانست. تمایالت و تالش

طور کــه شــاه میرزا در این اثر تــالش نمــود همــاننویسی پدید آمده بود. محمودمغلق و پیچیده

 درخواست کرده بود، کتابی به نثر روان و دور از اصطالحات دشوار بنویسد. 

کتاب با الفاظ مغلقه مرتب کــرده بودنــد،  از دیگر مترسالن و منشیان حضور که چند جلد... «

زادگــان و از زمــرة خوشنویســان، نظــر بــه آرا تفضی فرمود و تبرا کرد از جملــۀ ملکراي جهان

مرحمت ازلی و محبت جبلی، انجام این خدمت به من بنده مقرر آمد؛ چــه ایــن تجربــه در دیگــر 

  1»ف رجحان داده بودند.مقررات و مؤلفات مکرر شده و حسن برتري را به نظر انوار طر

میرزا، او نتوانست متنــی روان، ســاده و در عــین حــال برخــوردار از با وجود تالش محمود

رود یکی از دالیل این امر، عدم تربیــت ادبــی شــاهزادگان استحکام ادبی تولید کند. احتمال می

 2مورخی چون او در دستگاه دیوانی بوده باشد.

 ت دقت و ظرافت و بدون حاشیه نوشته شــده اســت خط نسخه، بسیار عالی و در نهای

عنوان اش بــهکه ظاهراً این امر به خاطر هــدف محمــودمیرزا در اثبــات صــالحیت و شایســتگی

بهترین گزینه از میان درباریان در نگارش یک متن تــاریخی مــورد پســندِ شــاه صــورت گرفتــه 

 3نویس نوشته شود.شاست؛ چرا که شاه اراده کرده بود این کتاب توسط یک ادیب و خو

                                                             
 

  ، خطی، دیباچه.تاریخ صاحبقرانی 1

  .242، ص»نسب ایل قاجار«براي نمونه نثر شاهزاده مورخ دیگر بنگرید به: سالور،  2

  ، خطی، دیباچه.تاریخ صاحبقرانی 3
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 1استفاده از اشعار شاعران نظیر حافظ و مولوي خصوصاً صباي کاشانی 

 (نقشۀ تألیف):اخبار محمدي ویژگی ظاهري و تکنیک متن  )2

بنــدي هاي ظاهري این متن، نتایجی حاصل شد که در موارد زیر قابل جمعبا مطالعه ویژگی

  است: 

 اســاس سلســلهکه شیوة تنظیم آن برشود این کتاب، یک تاریخ عمومی محسوب می-

طور متــوالی پشــتِ ها، بههاست و تنظیم موضوعی و سالشمار لحاظ نشده است. مطالب سلسله

هــا نــدارد. تنهــا هاي تاریخی و حکومــتآیند و حتی عنوانی براي بیان شروع دورانسرِ هم می

کشــی بــر زیــر اســامی خطبنديِ مطالب کتاب استفاده شده، کاربرد یک اي که براي تقسیمشیوه

 باشد. هاي انبیا(ع) میهاي مهم هر سلسله یا نامشخصیت

 توان ترتیب ارائۀ اطالعات و شــیوة ســازماندهی مطالــبِ با توجه به محتواي کتاب می

  گونه برشمرد:نویسنده را در این متن، این

  الف. زندگی آدم و حوا پس از هبوط؛

هاي فراعنۀ مصــر و قیاصــرة شاهان باستانی ایران و حکومتب. تطبیق تاریخ زمانۀ انبیاء با 

ها. شروع این اخبار از زمان حضــرت نــوح(ع) یونان و روم و ارائۀ همزمان حوادث تاریخیِ آن

و ایــن  2شــوداست که مصادف با شروع سلطنت کیومرث و دولت فراعنۀ مصر توضیح داده می

 تطبیق فقط تا ظهور پیامبر(ص) انجام شده است. 

 ث) حکومتهاي عباسی   ⃪        ص) (پ) زندگی پیامبر

  د) مغوالن و تیموریان  ⃪    هاي ایرانی در عصر عباسج) سلسله

  ر) قاجاریه تا عصر محمدشاه.  ⃪    هـ) سلسله صفوي، افشاریه و زندیه

 عنوان نمونۀ گزارش وقایع عهد تیمور هاي حوادث؛ بهنظمی در رعایت ترتیب سالبی

  3مانی برخوردار نیست.از یک نظم منطقیِ ز

                                                             
 

  .205ص  براي نمونه بنگرید به همان، 1

  .77-78همان، صص  2

  .213همان، ص 3
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 عنوان یــک ادیــب و شــاعر مطــرح در میــان برخالف انتظاري که از محمــودمیرزا بــه

رود، نثر محمودمیرزا در این کتاب، هر می صاحبقرانیها و نیز از نثر ساده اما پختۀ متن شاهزاده

. شــاید دلیــل اي، عامیانه و فاقد تعبیرات و اصطالحات ادبی استتر اما بسیار محاورهچند روان

 باشد.  این تغییر سبک نگارشی، مخاطبان کتاب یعنی عامۀ مردم بوده

  به گفتۀ شخص مؤلف، اشعاري که در متن، به مناسبت هر حادثه ذکــر شــده، ســرودة

 خود اوست.

  اي ، خطی ادبی نبــوده و درجــۀ عامیانــهصاحبقرانیخط این نسخه نیز برخالف نسخۀ

شده در ویژگی نثر کتاب است. از آنجا رسد به همان دلیل گفتهمی دارد. دلیل این امر هم به نظر

که خود مؤلف در دیباچه اشاره نمود، وي این کتاب را در زمان عزلتش، نه به دســتور شــخص 

خاصی، بلکه براي عبرت دیگران [خاصه عامه مردم] نوشته است. به همین خاطر خــط آن نیــز 

 عامیانه است. 

 :نویسی آثارتاریخهاي محتوایی . ویژگی4

هــا پرداختــه ابتدا محتواي هر یک از دو متن را مورد توجه قرار داده، سپس بــه مقایســه آن 

 شود:می

 :تاریخ صاحبقرانیالف. 

ـ فصول و محتوا: این کتاب شامل یک دیباچه و دو جلد می باشد. نویســنده در ایــن مــتن، 

ري تا آقامحمــدخان بــه صــورت عنــاوین پس از بیان نسب ایل قاجار به ذکر وقایع امراي قاجا

پردازد. توضیحات مربوط به وقایع قاجاریه از آقامحمدخان به صــورت سالشــمار موضوعی می

دهد که به خواننده بفهماند اگرچه شود. ظاهراً نویسنده این کار را به این دلیل انجام میارائه می

اند، امــا ذکــر سالشــمار ی سلطان بودهامراي قاجاري پیش از آقامحمدخان نیز به خاطر تأیید اله

شــود، شــروع دورة اصــلی و وقایع عصر آقامحمدخان که طبعاً سبب توضیح بیشتر مطالــب می

هــاي ســلطنت میرزا، سالشــمار ســالخاص پادشاهی در این خاندان است. جالب آنکه محمــود

 1193ز ســال آقامحمدخان را، نه از تاجگذاري وي در تهران و تأسیس سلسلۀ قاجاري بلکــه ا

خــان از شــیراز بــه اســترآباد آمــده و ســعی در ق.، یعنی زمانی که آقامحمدخان بعد فوت کریم
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خواهد نشان دهد به تأیید الهی از همــان ابتــداي کند و به نوعی میگرفتن قدرت دارد، آغاز می

  1کار، براي این خان رسیدن به تخت پادشاهی رقم خورده بود.

پــذیرد. شــاه بــه تهــران پایــان مــیآقامحمــدخان و آمــدن فتحعلیجلد اول کتاب بــا فــوت 

اســت کــه در  صــاحبقرانی ق.، شروع مباحث جلد دوم کتاب 1212شاه در تاجگذاري فتحعلی

گیرد. مؤلف، این بخــش وقــایع را نســبت بــه میبرحقیقت بخش اصلی و اعظم این کتاب را در

بــه صــورت سالشــمار تمــام وقــایع و . ایــن قســمت، نیــز 2دهدوقایع جلد یک بیشتر بسط می

ق.، همــان ســال اتمــام  1249رویدادهایی که در مملکت شاه اتفاق افتاده را تا آغاز بهــار ســال 

 نماید.شاه تقدیم میدهد و در انتها، کتاب را به فتحعلیکتاب، شرح می

از منــابع  میرزا در این اثر به غیــر از دو مــورد، ذکــريـ منابع مورد استفاده نویسنده: محمود

هــاي شاه است که شــامل شــنیدهاش نیاورده است. یکی از منابع خاطرات فتحعلیمورد استفاده

بنا بــه تصــریح  3چه شاه از خاطراتش به وي امال کرده است.میرزا از شاه است و هم آنمحمود

ه شــاه در اثــرش آورداین شاهزاده، وي تمامی اخبار زمان آقامحمــدخان را بــه نقــل از فتحعلی

خصوصاً درمــورد وقــایع عصــر آقامحمــدخان از ارزش  صاحبقرانیاز این جهت کتاب  4است.

تــوان بــه نگــاه و شــاه، مــیزیادي برخوردار است. مثال در ذکر وصیت آقامحمدخان به فتحعلی

 تاریخ جهانگشاي نادريمنبع دیگر،  5دقت نظر آقامحمدخان به موقعیت حساس فارس پی برد.

هــاي خان قاجــار آورده و اکثــر گــزارشآن را در ذکر وقایع عصر فتحعلی است که نویسنده نام

  6این دوره را از این کتاب نقل آورده است.

باوجود آنکه مؤلف تنها به ذکر این منبع پرداخته، اما با مقایسۀ محتواي این کتاب بــا کتــب 

میرزا در نگارش دیابیم که محمواند، درمیاصلی و قدیمی که در باب وقایع مختلف نوشته شده

                                                             
 

  .11ـ  46همان، صص  1

  .115-324همان، صص 2

  .16، خطی، ص تاریخ صاحبقرانیو نیز  258، خطی، ص اخبار محمدي  3

  همان. 4

  .77ـ79همان، صص  5

  .5-6همان صص 6
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اثرش به طور مبسوط و کامل از منابع اصلی و پایۀ زمانۀ خود استفاده کــرده اســت. ایــن منــابع 

، تاریخ جهانگشاي نــادريشود: در وقایع مربوط به عصر نادر از وار شامل موارد زیر میخالصه

فاري، وقایع زمــان غ گلشن مرادوقایع عصر زندیه تا آمدن آقامحمدخان از شیراز به استرآباد از 

دنبلــی، در  مــآثر ســلطانیهشاه قاجار و کتاب ها و خاطرات پدرش فتحعلیآقامحمدخان از گفته

را باید متن پایه و الگــوي  مآثر سلطانیهق. کتاب  1241شاه تا سال نگارش وقایع عصر فتحعلی

  ق. دانست.  1241تا  1212هاي در وقایع سال صاحبقرانیتاریخ 

هایش را از این کتاب گرفته، بلکــه حتــی در ها و گزارشتنها محتواي روایتمحمودمیرزا نه

بندي مطالب، این متن را الگوي خویش قرار داده است. نگاهی به فهرســت دو تنظیم و فهرست

در جلد اول آن در بیان وقایع قبــل  تاریخ صاحبقرانیکند. فهرست کتاب این مطلب را تأیید می

اه متفاوت و حاوي عناوین و توضیحات بیشتر در وقایع ایــن دوره شاز شروع سلطنت فتحعلی

ســوم هاي دنبلــی از وقــایع عصــر آقامحمــدخان، یکاست. مثال گزارش مآثر سلطانیهنسبت به 

میرزا را در نوشتن از طرف دیگر این مسئله گفتۀ محمود 1را نیز ندارد. صاحبقرانیحجم مطالب 

شــاه، مقایســۀ کند. اما درمورد وقایع عصــر فتحعلیتأئید می شاهوقایع این دوره از زبان فتحعلی

را در محتوا و تــا میــزان زیــادي در ترتیــب عنــاوین  مأثر سلطانیهفهرست دو کتاب، الگو بودن 

در ایــن اســت کــه  مــآثراما تفاوت بــارز بــین ایــن نســخه بــا کتــاب  2کند؛ها تأیید میفهرست

کند و به همین دلیل، برخــی را خالصه و مجمل میهاي آن کتاب میرزا اخبار و گزارشمحمود

از بین رفته و تنها خــود خبــر در مــتن آورده شــده  صاحبقرانیعناوین فهرست کتاب دنبلی در 

است. هرچند تفاوت تنظیم فهرست بین این دو کتاب، دلیل دیگري نیز دارد که در جــاي خــود 

  شود.به آن اشاره می

ها در موارد زیر قابــل ترین آننویسنده در متن که مهم ـ بازتاب باورها و اعتقادات شخصی

  بیان است:
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 جــا، نماید. در ایــنعقاید شیعی نویسنده در قسمت حمدیه دیباچه خود را منعکس می

نویسنده پس از ستایش خدا و نعــت رســول(ص) و ائمــه(ع)، بــه مــدح مخصــوص حضــرت 

  پردازد که نشان از احترام وافر نویسنده به این امام است. علی(ع) می

 اهللا بودن و منتخب بودن شاهان از طرف خدا و واجب بــودن اطاعــت از اعتقاد به ظل

ن شاه محور اســت و پیرامــون شــخص شــاه آنها، به دلیل همین بینش است که وقایع در کل مت

  1شود.چینش می

 ها و پادشاهان باستانی که انعکاس این امر در کاربست انتساب شاه قاجار به شخصیت

ســلطان «شود. نویســنده القــابی ماننــد القاب و روایت رؤیا و خواب مخصوص پادشاه دیده می

ردي سعی دارد ممدوح خــود را در برد و یا در موابراي شخص شاه به کار می 2»مرتبتجمشید

اتصال و دنبالۀ شاهان کیانی نشان دهد؛ نظیر اعطاي تاج کیانی توسط آقامحمــدخان بــه وي در 

 3خواب.

  اعتقاد فراوان به شانس، اقبال و تقدیر که بر تمام کتاب مسلط است. هرچند این بــاور

قــد بودنــد. امــا از نکــات خاص این نویسنده نیست؛ بلکه تمامی مورخان قدیم به این اصل معت

جالب در این اعتقاد این است که نویسنده از تأثیر شانس و اقبال بیشــتر از تقــدیر ســخن گفتــه 

هاي خاندان زند، علت شکســت مرادخــان زنــد (فرمانــده عنوان مثال در روایت جنگبه 4است.

کنــد کــه وي یخان را از آن جهت بیان مــو پیروزي جعفرقلی» نامرادي طالع«مرادخان) را علی

سرعت این بــاور با وجود این، مؤلف در برخی موارد توانسته است به 5داشت.» اقبال پادشاهی«

هاي فردي تأکید کنــد. ظاهر شدید خود را فراموش کند و یا آنها را کمرنگ ببیند و بر تواناییبه

 ناکامی شود این است که نویسنده هرجا که از شکست خصوصاًچه در کل کتاب مشاهده میآن

کند، ضمن کوتاه کردن توضیح و چگونگی شکســت، تــأثیر عوامــل ممدوحان خود صحبت می
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برد؛ اما بدشانسی و بداقبالی و یا تقدیر را برجسته کرده و علل طبیعی و انسانی را به حاشیه می

هــاي هــاي ممــدوحانش، عوامــل شــجاعت و توانــائیبرعکس در بازخوانیِ فتوحات و پیروزي

عنوان نمونه عامل پیروزي کند. بهسنگ عوامل اقبال و تقدیر مطرح میسطح و همهمممدوح را 

آمیــز وي از اش در بسطام و یا حرکت موفقیــتشاه نه ساله در جنگ با عموي شورشیفتحعلی

شیراز به سمت تهران براي جلوس بر تخت شــاهی پــس از مــرگ آقامحمــدخان ـ بــا وجــود 

تظارش بود ـ را به خاطر عوامل شانس، تأییــد ربــانی، تقــدیر و تهدیدهایی که در پایتخت در ان

  1اعتماد شاه به بازو و قدرت توانایی خود ذکر کرده است.

هاي هاي نویسنده در بیان رویدادها در ذکر نام اشخاص و یا سلسلهـ انعکاس حب و بغض

در قالــب کلمــات  ها که خود راقبل از قاجار: در این کتاب، نشانۀ آشکاري از این حب و بغض

میرزا بــه ســلطنت شود. غیر از حب مخصــوص محمــودآمیز نشان دهد، یافت نمیناسزا و طعن

دهــد، ایــن مــوارد انعکاســی در ایــن اثــر شدن متن نشان مــیمحوريپدرش که خود را در شاه

هــا هاي قبل از قاجاریه، وي با احترام از تمام سالطین آن سلسلهنویسنده ندارد. درمورد سلسله

هــا در پایــان کــار کند. فقط در یک مورد، در بیان خبر محاصرة اصفهان بــه دســت افغانیاد می

خان به آنها اعتنــایی ها، مؤلف پس از بیان این خبر که صفویان به پیشنهاد کمک فتحعلیصفوي

ته و ها اصفهان را گرفنویسد بعد این واقعه بود که افغاننکردند و به وي احترامی نگذاشتند، می

خاطر عدم توجه آنها به پیشنهاد خان و این لقب را هم به 2را به قتل رساندند» سادات نادان«آن 

کند و در بیان اخبار زندیه نیز بــدون اهانــت میرزا از نادر با احترام یاد میداند. محمودقاجار می

از ایــن  3ده بودنــد،دهد که آنان حق حکومت قاجارها را از آن خود کربه آنان، تلویحاً نشان می

  جهت کتاب وي ارزشمند و داراي اعتبار است.

  اخبار محمديب. 

، یک کتــاب تــاریخ اخبار محمديـ محتواي فصول و مباحث نسخه: چنانکه گفته شد متن 

بندي و حتی بیان عنوانی بر سر گزارش هر حکومت است عمومی است که فاقد فهرست، فصل
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زمین شروع و تا روزگــار معاصــر خــود یعنــی عصــر پادشــاهی و از تاریخ هبوط آدم و حوا به 

عصــر یابد. آنچه این متنِ تاریخ عمومی را از دیگر تواریخ عمومی هممحمدشاه قاجار ادامه می

بنــدي در ارائــۀ اش در شــیوة خــاص زمــانفرد نویســندهبهکنــد، ویژگــی منحصــرخود جدا می

هــا و با تاریخ پادشاهان ایرانی و همه حکومتهاي تاریخی انبیاء اطالعات است که در آن زمان

  شوند. هاي مهم مصري، یونانی و رومی، یکی و مصادف و معاصر با هم میشخصیت

شــمار در عنوان دســتگاه زمــانویژگی منحصر به فرد دیگر، تعیین یک مبدأ زمانی ابداعی به

عنوان ه زمین اســت کــه بــهشمار، هبوط آدم ببیان وقایع تاریخی است؛ که مبدأ آغازین این گاه

شــمار بــراي کــل جهــان، در کنــار تقــویم هجــري قمــري بــا مبــدأ هجــرت یک دستگاه زمــان

که نویسنده از این دستگاه تقویمی جدید براي رود. جالب آناهللا(ص) به مدینه به کار میرسول

اســاس بر اي نکرده است.هاي وقایع عصر پیامبر(ص) تا بعد فوت پیامبر(ص) استفادهبیان سال

شــود سال بعد هبوط مــی 6163شمار ابداعی، تاریخ والدت پیامبر(ص) مصادف با دستگاه زمان

. این تفــاوت بــارز و ابــداعی، ناشــی از تفــاوت 1شودو ناگهان با هجرت پیامبر به کنار زده می

د شماري موردارد. با وجود آن که دو دستگاه زمان اخبار محمديشناسانه مورخ دیدگاه معرفت

استفاده مؤلف، دینی است، اما سعی دارد پیوندي میان تــاریخ قبــل از اســالم خصوصــاً شــاهان 

ایران باستان با زمان انبیا برقرار کند و از این طریق قــدمت و شــکوه ایــران باســتان را برجســته 

عصر زمانۀ نــوح که شروع اولین حکومت و سلطنت در ایران یعنی پیشدادي را همجایینماید تا

  2کند.ایت میرو

نویسی عالم در سطحی بســیار مجمــل اســت. نویســنده، هاي محتوایی تاریخاز دیگر ویژگی

اي اي بسیار گذرا اشاره کرده است و چون تنها وقایع مهم هــر دورهگونهوقایع تاریخ عالم را به

کرده است. را از کتب گوناگون رونویسی نموده، دیگر نیازي به بیان همۀ آن اخبار احساس نمی

گذاري بر سر روایت مطالب هر سلســله شــده اســت. از ایــن ظاهراً همین امر سبب عدم عنوان
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اما بــه خــالف  1توان این تاریخ را ادامۀ تواریخ عمومیِ مختصر اواخر صفوي دانست؛جهت می

آن وقــایع را  اخبــار محمــديدادنــد، ها که وقایع معاصر و زمانۀ خود را شــرح و بســط مــیآن

  2وار بیان کرده است.خالصه

هــاي عمــومی مختصــر نویســیي تاریخرا باید نوع خاص و جدیدي از گونه اخبار محمدي

ســرایی نویسی براي عبرت)، به داســتاندانست. نویسنده به جاي پرداختن به هدف خود (تاریخ

  3درمورد مسایل صدر اسالم پرداخته است.

تاریخ عمومی، نام یک جُنگ تــاریخی بــه  پس از خواندن این کتاب، بیش از تداعی نام یک

هــاي هــا و حکایــتهــاي امثلــه، داســتانکند؛ چرا که در آن همۀ انــواع و گونــهذهن خطور می

این، حــذف بعضــی بــرشود. عالوهیابیم که سبب تفنن و سرگرمی خوانندگان میتاریخی را می

ان و نیز توضیح مفصل راجع بــه بویه و سامانیهاي ایرانی پس از اسالم نظیر صفاریان، آلسلسله

-ها نظیر محمود غزنوي از دیگر نکات قابل تآمل در این جُنــگ تــاریخی مــیبرخی شخصیت

  4باشد.

هاي محتوایی این مــتن اســت؛ نظیــر شکســت داشتن چندین اشتباه تاریخی از دیگر ویژگی

نادرست در معنــی یابی و ریشه 6اشتباه در ذکر سال حکومت تیمور، 5والریانوس توسط ملکشاه،

تعریف » شیر خشمناك«برخی کلمات مانند کلمۀ اردشیر که آن را مرکب از ارد + شیر به معنی 

که این امر، حــاکی از حضــور  7کند، معنی می»عیبدارندة ده«نموده و یا کلمه ضحاك که آن را 

  نگاه عامیانه در بینش محمودمیرزاست.
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اش را در هایی از زندگی شخصیسلف خود، گوشهمیرزا نیز مانند برخی از مورخانِ محمود

  1دارد.الي روایت و گزارشِ وقایع تاریخی، بیان میالبه

مثال، در گزارش وقایع دوران خلفاي راشــدین، روایــاتی  عنوانبهـ بروز باورها و اعتقادات: 

کند که نشان دهندة برتــري او بــر دیگــر خلفــاي راشــدین را درمورد حضرت علی(ع) نقل می

  2باشد.

هــا: در ایــن کتــاب، ـ انعکاس حب و بغض شخصی نســبت بــه اشــخاص و یــا حکومــت

طرفــی در تــاریخ را رعایــت ، پایبندي به اصل بیکتاب تاریخ صاحبقرانیمحمودمیرزا برخالف 

هاي خود را آشکارا نشان داده است؛ مثالً از بابــک و زردشــت بــا طعنــه نکرده و حب و بغض

هاي قبل قاجاریه نظیر درمورد سلسله 3کننده خطاب کرده است.اهسخن گفته و زردشت را گمر

عنوان فــردي کــه نادر، هر چند او را از نظر جاه و جالل برتر از تیمــور برشــمرده، امــا او را بــه

خــان بــه شخصــیتی کــریم و حلــیم، قساوت قلب دارد، معرفی و همچنین ضمن توصیف کریم

در  4ایمانی بیــان نمــوده اســت.خواري و بیروزهخواري، خصوصیت فردي و ویژة او را شراب

نمــایی و معرفــی، کــه چنــد صــفحه بعــد، بــه نویسی عمومی، این شیوة بــزرگیک گونۀ تاریخ

یابد، بــه خواننــده برتــري ایــن خانــدان و مبــري بازخوانیِ تاریخ سلسلۀ قاجاریه اختصاص می

هاي تبلیغی یــک رســانۀ شیوههاي پیشین را همچون هاي سلسلههاي حکومتشان از عیببودن

  کند.همگانیِ امروزي القا می

به ذکر بیشــتر منــابع مــورد  صاحبقرانیـ منابع مورد استفاده: مؤلف در این کتاب، برخالف 

انــد از: در بخــش بــازخوانی تــاریخ امامــان از کتــاب شــیخ استفاده خود اشاره کرده که عبارت

هــاي مــا قبــل و در بیــان بیشــتر سلســله بیهقــی تــاریخصدوق، در بازخوانیِ تاریخ غزنویان از 

  5تاریخ وصاف.قاجاریه، از متن 
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 . هدف مؤلف از تألیف دو اثر تاریخی:5

هاي خطی که بدان اشاره شد و همچنین دقت و غور هاي محتوایی نسخهبا توجه به ویژگی

ر متــون ایــن ها با دیگهاي مؤلف در دیباچه و متن و نیز مقایسه این قسمتدر اخبار و گزارش

  توان به هدف و انگیزة مؤلف از پدید آوردن این متون تاریخی پی بُرد.عصر، می

عنوان مدعاي انگیزة تألیف این متون مــورد بررســی و تحقیــق قــرار آنچه در این قسمت به

نویسی و گرفته، این است که اساساً به غیر از انگیزة مؤلف در ایجاد کتبی به سبک و شیوة ساده

شود ـ هدف و انگیــزه دیگــري در از اغالق ـ که در دو متن تألیفی وي مشترکاً دنبال می دوربه

ســازي مجــدد بــراي ســلطنت قاجاریــه پس ذهن محمودمیرزا قرار دارد و آن عامل مشــروعیت

هــاي آنــان در جنــگ بــا روســیه بــا بحــران شاه بوده که پس از شکستخصوصاً براي فتحعلی

سازي در دو اثر تــألیفیِ نویســنده، هاي این مشروعیتالبته شیوه مشروعیت مواجه شده بودند و

گونۀ متفاوتی ظاهر شده است. براي به آزمــون گذاشــتن ایــن مــدعا ســعی شــده بــا بررســی به

هــاي متــون ها بــا روایــتهاي آنموشکافانۀ دیباچه و متن دو نسخه و مقایسه برخی از گزارش

  نهفته پی برد.گذشته، معاصر و بعدي آنها، به این هدف 

  هاي دو اثر تاریخیـ مقایسه دیباچه

هاي یک متن است که از ترین قسمتترین و کلیديها یکی از مهمچنانچه گفته شد، دیباچه

توان به نکات بســیار ســودمندي از جملــه عصــر و زمانــۀ نویســنده، موقعیــت ها میمطالعه آن

لف از نگارش کتاب و اقدامات مؤلــف اجتماعی و شغلی نویسنده و بالطبع زمانه وي، هدف مؤ

کــه دیباچــۀ مــتن آنجــا  نویسد، پی بُــرد. ازها میزایی ممدوحانی که دربارة آنبراي مشروعیت

، از دیباچۀ یــک اثــر تاریخ صاحبقرانیناقص و افتادگی دارد، لذا در کنار دیباچۀ  اخبار محمدي

  1استفاده شد. تذکره السالطیندیگر محمودمیرزا به نام 

در قسمت محتواي دیباچه با بیان اینکه موضــوع  تاریخ صاحبقرانیاین شاهزادة قاجاري در 

انــد، نــوع و گونــۀ کتاب درمورد احوال افرادي از طایفۀ قاجار است که به تأیید خدا شــاه شــده

ســازي در قســمت محتــواي کند. همین مشــروعیتزایی اثرش را مشخص میاصلی مشروعیت

اي دیگر آورده شده است. مؤلف موضوع اثرش را شاهان ایران تا زمان نهبه گو تذکره السالطین
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خواهد حکومت این شاهان را در ادامــۀ ســلطنت نوعی میشاه قاجار معرفی کرده که بهفتحعلی

، مؤلف بعد از حمدیه به این تذکره السالطینهمچنین در  1هاي ایرانیِ پیشین بگنجاند.حکومت

هــا را از بین مردم، اشخاصــی را جایگــاه برتــري اعطــا کــرده و آن کند که خدامطلب اشاره می

شــده در کند. این نوع دلیل مشروع بودن حکومت قاجاریه عیناً همان دلیل و نوع ذکرپادشاه می

  است.  صاحبقرانی

  هاي متون محمودمیرزا با اخبار دیگر متون عصر قاجاريـ مقایسه گزارش

چند خبر و حادثه در آثار تاریخی او بــا دیگــر متــون  هاياکنون به بررسی محتواي گزارش

پردازیم. مالك انتخاب موضوع خبرها و حوادث، اهمیت خبــر و جایگــاه آن در عصر قاجار می

توانسته اهداف تألیفی خود را بیشتر در آن اعمال کند. بــر میان اخبار مهمی بوده که نویسنده می

بــه  ـــهــاي ایــران و روس جنگو دیگري ار نسب ایل قاج این اساس، دو رویداد مهم یکی

علت اهمیت و تأثیرات بسیار زیاد این جنگ بر کل جامعه ـ انتخاب شدند. الزم به ذکــر اســت 

به قلم دنبلی و  مأثر سلطانیهعصر محمودمیرزا، محدود به دو کتاب که در این مقایسه، منابع هم

تــرین و مهمتــرین منبــع ن دلیل کــه قــدیمیالسلطنه شدند؛ اولی به ایاثر اعتضاد اکسیر التواریخ

هاي ایران و روس است و دومی نیز به دلیل آنکه نوشتۀ یــک شــاهزادة قاجــاري درمورد جنگ

دست آوردن انگیزه یکسان یا متفاوت وي با شاهزادة مؤلــف مــا را بهتــر فــراهم است، امکان به

  کند.می

  ـ مقایسه گزارش مربوط به نسب ایل قاجار

در عصــر مورخانی که بــه ذکــر تــاریخ ایــل قاجــار در دورة اول قاجاریــه خصوصــاً تمامی 

اند، پیش از بیان وقایع پادشاهی اولین شاه قاجــار، آقامحمــدخان، بــه ذکــر شاه پرداختهفتحعلی

اند. ذکر نسب ایل قاجــار در عنــوان بخــش اول گذشته و نسب ایل قاجار و رؤساي آن پرداخته

تردید سخن از بیان اصل و نسب صله پس از دیباچه آورده شده است. بیتمامی این کتب، بالفا

هاي راندنــد و پــیش از آن جــایی در سلســلهاین طایفه که اکنون بر سرزمین ایران حکومت می

رو، ایــناز 2نمــود.حکومتی نداشتند و از مشروعیت و حق حکومت برخوردار نبودند، الزم مــی
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قاجارها، در متون تاریخی این عصر، ما را در یافتن عوامــل هاي مربوط به نسب مطالعۀ گزارش

زاي حکومت توسط مورخان این دوره ـ که دورة آغازین حکومــت قاجــار اســت ـ مشروعیت

 رساند.یاري می

نامــۀ زایی براي یک حکومت، ارتقا و تقدس بخشــیدن بــه نســبهاي مشروعیتیکی از راه

ن دلیل، در اکثر مواقعی که آن اجداد، گمنــام و فاقــد اجداد رؤسا و پادشاهان بوده است، به همی

-اي متناسب با نگاه جامعه، امري ضروري بــه نظــر مــینامه با شیوهاعتال بودند، تغییر در نسب

رو، درمــورد نســب ایــنرسید که این مسئله براي نسب و اجداد قاجاریــان نیــز اتفــاق افتــاد. از

دست ما رسیده است. اصل این ورخان قاجاري بههاي مختلف و متضادي از مقاجاریان، روایت

نژادِ رسد و یا همزبان به مغوالن و یا چنگیز میگردد که نسب این ایلِ تركروایات به این برمی

دهندة این است که در این زمان، هنوز بزرگــی و عظمــت و مشــروعیت اند که نشانتیمور بوده

خــونی بــا آنــان، ســبب مشــروعیت دي و همچنان حفظ شده که نسبت فرزنچنگیز و تیمور آن

سازيِ پیوند با تیمور در ایــن دوره را بایــد در شود. سابقۀ مشروعیتقدرت و حکومت افراد می

عصر نادر جستجو کرد. البته به دلیــل پــایین بــودن رتبــۀ خــانوادگی نــادر در ایــل افشــار، ایــن 

-به این نــوع مشــروعیت سازي فقط براي شخص نادر انجام شد. در گزارش مربوطمشروعیت

کند که در کتیبۀ آن ظهور نادر صــاحبقران سازي، نادر در کالت، گنج تیمور را در غاري پیدا می

اما درمورد ایل قاجار، این مشروعیت درمورد خود ایل قاجــار و ســرزمین  1پیشگویی شده بود.

  آنها در استرآباد ساخته شد.

 اکســیرالتواریخد نســب ایــل قاجــار را آورده، در این میان، کتابی که روایات مختلف درمور

ق.) است که در آن، اعتضادالسلطنه سعی نموده اخبــار ضــعیف و قــوي درمــورد  1253(تالیف 

مــآثر شمارد، روایت دنبلــی در یکی از روایاتی که وي آن را ضعیف می 2این مسئله را ذکر کند.

عنوان است. با توجه به آنکه این کتــاب قبــل از متــون محمــودمیرزا نگاشــته شــده، بــه سلطانیه

اندازیم. روایت دنبلی فاقد نظم در گزارش یک اثر قاجاري در این زمینه، نگاهی کوتاه به آن می
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بیان شروع و اصل پیشینۀ ایل قاجار و ترتیب اجداد بزرگ ایل قبیله است. وي یک بــار جالیــر 

دانــد، امــا از سه طایفه قاجار و بار دیگر ایل قاجار را یکــی از طوایــف جالیــر می را جزء یکی

کند رابطۀ نزدیــک دنبلی تالش می 1کند.عصرش تأکید میبیشتر بر نسب جالیريِ قاجارهاي هم

جد اعالي جالیر و قاجار را با چنگیزخان و جانشینانش نشــان دهــد و اثبــات نمایــد کــه او و 

اند. بنــا بــه خــوانش وي، بعــدها بــا افــول قــدرت برخی از شاهان مغول بودهپسرانش، اتابکانِ 

با ســلطان غــازان و  ]در این زمان[ها که مغوالن، شیخ حسن نویان و پسرش اویس از جالیري

محمد خدابنده خویشاوند بودند، به سلطنت رسیدند. در پایان، دنبلی به کوچانیدن این ایــل بــه 

در این گزارش هــدف دنبلــی بــه  2کند.اه عباس صفوي اشاره میگنجه، ایروان و مرو توسط ش

مغولی براي قاجاریان، نشان دادن این است کــه اســترآباد ـغیر از ایجاد یک مشروعیت چنگیزي

گاه جالیر بوده است و همچنین نشان دهد که زمان بــه ســلطنت و از دورة چنگیز به بعد، تخت

هاي پــیش بــه هنگــام زمان آقامحمدخان، بلکه به سده قدرت رسیدن این طایفه در ایران، نه در

هاي قاجاریــه از زمــان گردد. با این مقدمه، تالشافول مغوالن در زمان شیخ حسن نویان بازمی

  شود.خان قاجار به بعد براي کسب قدرت در ایران مشروع و برحق جلوه داده میفتحعلی

عنوان فرزند شاه قاجار، نسب و جــد او به کنیم تا ببینیماکنون به کتب محمودمیرزا توجه می

، اخبــار محمــدينویسی محمودمیرزا در کند. بر اساس شیوة مجملخود را چگونه بازنمایی می

رفت گزارش نسب ایل قاجار در این متن، از یکــی دو ســطر تجــاوز ننمایــد؛ امــا بــر انتظار می

ده و همچنین برخالف شــیوة خالف انتظار، گزارش مبسوطی از این خبر در این متن روایت ش

، بســیار مجمــل و خالصــه بازنمــایی نمــوده تاریخ صاحبقرانیمعمول نویسنده، این خبر را در 

  نظري بیفکنیم. تاریخ صاحبقرانیاست. ابتدا به گزارش شاهزاده در 

محمودمیرزا بدون بیان اختالف نظر مورخان درمورد نسب ایل قاجار، نسب آنــان را اتــراك 

نویسد آنها بــه دلیــل اند، میکه چرا آنها در روم بودهته و سپس بدون اشاره به اینترکستان دانس

ها و حوادث در زمان سالطین صفوي به ایــران آمــده و شــاه عبــاس صــفوي بــه بعضی انقالب
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و بــه خــاطر  1خاطر استیالي آنها بر آذربایجان، آنها را به گنجه، ایروان و مرو استرآباد کوچانــد

تأییــدات خــدا «پردازد که به زیادي خوانین و امراي این طایفه، او تنها به ذکر وقایع امرایی می

خــان قاجــار، از جملــۀ ایــن امــرا و خــوانین، فتحعلی» 2در دنیــا بــزرگ و پادشــاه بودنــد...

  3اند.خان و آقامحمدخان بودهخان، حسینقلیخان، محمدحسینمحمدحسن

ـ محمودمیرزا در جهت ایجاد مشروعیت تیموري یا 1شود: رش استنباط میآنچه از این گزا

ـ برخالف نظر بسیاري از مورخــان، ایــل قاجــار از 2چنگیزي براي قاجاریه اقدام نکرده است. 

سازي براي قاجاریه از ـ اگرچه محمودمیرزا در پی مشروعیت3اند. ابتدا در استرآباد ساکن نبوده

جا سریعاً عامل حق حکومــت قاجاریــه والن و چنگیز نیست، اما در همینطریق پیوند آنها با مغ

کند و اسامی امرایی را که حق حکومت و رأي سلطانی دارند، نــه از را تأییدات الهی معرفی می

خان، یعنی نخستین فعالیت قاجارها بــراي بســط و توســعۀ نام آقامحمدخان بلکه از نام فتحعلی

خان در دورة هاي سیاسی قاجاریان از زمان فتحعلینوعی، به فعالیتکند و بهقدرتشان، آغاز می

تهماسب دوم صفوي و سلطۀ افاغنه و همچنین در عصر زندیــه تــا آقامحمــدخان، مشــروعیت 

خــان در حقیقت قصد محمودمیرزا این است که نشان دهد بــه تأییــد الهــی، فتحعلیدهد. درمی

الهی بوده اســت کــه آقامحمــدخان قــدرت را از خانــدان زمرة امرا بوده و با همین تایید و نظر 

آید به خاطر تأکید این شاهزاده بر این نظر ـ که در جاهــاي دیگــر آورد. به نظر میزندیه بیرون 

بــرد یــا از آثارش نیز به خوبی مشهود است ـ او از نادرشاه و کریم خان با لقب غاصب نام نمی

  کند. آنها بدگویی نمی

اســت.  تاریخ صاحبقرانیکامالً متفاوت از  اخبار محمديقاجار در کتاب گزارش نسب ایل 

  نماییم.ابتدا گزارش این کتاب را آورده و سپس تجزیه می

طایفه ایل قاجار ترکند و از اوالد چنگیز قاجار زبان و اصــطالح مغــول مــال و حشــم دارد. «

تمداد او برآمد بعد از اســتقالل و گویند در آغاز دولت تیمور، قاجارخان و پدر او به معاونت و اس

داري و رعایت احوال آن طایفه جلیاله را مغتنم و مقدم شمرد و رعایــت استقرار امیر تیمور جانب
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احوال آنها را نمود. به رضا و خواهش آنها، والیت گرگان زمین و مرو را به مرتــع بــه آنهــا داده، 

، به مرور دهور، در گنجه و ایروان و قزوین و ]شدند[از بالد خود حرکت، در آنجا متوقف  ]آنها[

توران  ]و[همیشه از بزرگان و خوانین و امراي ایران  ]و[مرو ساکن شدند و در استرآباد نیز بودند 

. شاه عباس ماضی، جمعیت آنها را از یکدیگر متفرق بــه حــدود و معــروض ]شدندمی[محسوب 

  ان برج اقبال زیاد از گنجه و مرو نبودند.کوچانده در بدایت حال، اجماع و اجتماع آن اختر

خــان داعیــه ســلطنت کــرده و مقتــول شــد نــواب از روزگار شاه طهماسب که نواب فتحعلی

محمدحسن خان به خلف ایشان در ظهور زندیه، عراق، فارس، گیالن و مازنداران را بــا اســتراباد 

فــوت کــریم خــان،  دهد که پس از کشته شــدن محمدحســن خــان وو ادامه می 1»مالک گشت.

آغامحمدخان به استرآباد آمده و پس از قطع و قمع طایفه زندیه، قــدرت را بــه خانــدان قاجــار 

  2بازگرداند.

خــان، براساس این گزارش، محمودمیرزا تاریخ ایل قاجار را از ابتدا تا پیش از زمان فتحعلی

ارش بــرخالف گــزارش نماید تا نسب آنها روشن گردد. این گــزبه سه دورة طوالنی تقسیم می

  دنبلی منظم است و شامل:

که چنگیز جد طایفۀ قاجار است و نام قاجار به دورة مغوالن؛ شاهزاده قاجاري با بیان این-1

زبان و اصطالح مغول یعنی ایلی که مال و حشم دارد و این معنــا را در خــود داشــته کــه یــک 

مشــروعیت چنگیــزي بــراي ایــن ایــل  اند، سعی در ایجاداهمیت از نسل چنگیز نبودهطایفۀ کم

  3دارد.

دورة تیموري؛ جد و نیاي این طایفه، قاجارخان به همراه پسرانش، به تیمــور در رســیدن -2

به قدرت کمک کرده بودند. به همین علت تیمور پس از رسیدن به قدرت این طایفه را محتــرم 

گرگــان و مــرو را  شمرده و سعی کرد به زحماتشان پاســخ دهــد و بــه خــواهش آنهــا، والیــت

نان بخشید. این طایفه نیز از ماوراء النهــر بــه ایــن منــاطق مهــاجرت کــرده و عنوان تیول به آبه

مرور بر تعدادشان افزوده شد و در مناطق مختلفِ شمال ایران از جمله استرآباد ساکن شدند. به
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ان بــراي کســب شــود و تالششــدر این دورة دوم است که طایفۀ قاجار وارد فعالیت سیاسی می

قدرت و حکومت به خاطر ارتباط قاجارخان و پسرانش بــا تیمــور و همراهــی و پیونــد بــا او، 

کامالً محق و درست است و چون والیت مناطق شمالی ایران از جمله استرآباد از طرف تیمــور 

-به آنها داده شد، ملک مشروع موروثی آنهاست. محمودمیرزا براساس این روایت کوشش مــی

تر از عصر خــود بازگردانــد. نیــز، هاي سیاسی قاجار را به زمان بسیار قدیمیآغاز فعالیت کند ه

یک مشروعیت تیموري هم به دلیل پیوند سیاسی جد قاجاریــه بــا تیمــور و هــم اعطــاي تیــول 

موروثی مناطقی از شمال ایران از طرف تیمور به آنها ایجاد کند. مالحظه شود کــه ایــن بخــش 

هاي مورخان عصر صفوي در ایجاد پیوند تیمــور بــا ا یادآور برخی گزارشگزارش محمودمیرز

نامه تیمور به آنهاست. در اینجا نویسنده همچنین سعی دارد دوبــاره نشــان جد صفویان و وقف

  1اند.دهد که این طایفه در این دوره از امراي قدرتمند ایران و توران بوده

کوچانــدن و متفــرق کــردن ایــن ایــل توســط دورة صفویان؛ نویسنده پــس از اشــاره بــه -3

خــان مصــادف بــا میرزا، شروع دوم فعالیت سیاسی این طایفه را در ریاست ایلی فتحعلیعباس

کند که این خان داعیه سلطنت کرد؛ اما مقتول شد زمان سلطۀ افاغنه و سقوط صفویه معرفی می

رکزي ایــران را اســترداد و هاي شمالی و مو پس از او، فرزندش در عهد زندیه توانست قسمت

محمودمیرزا از بازخوانی این دوره قصد دارد: الف) دوباره نشــان دهــد کــه داعیــه  2مالک شود.

گردد؛ بلکه پیش از آن توسط جدش براي گــرفتن سلطنت قاجاریه به زمان آقامحمدخان برنمی

ســت؛ ب) هــدف هایی که تیول موروثی آنها بوده مطرح شده و این ادعا مشروع بوده اسرزمین

هــا کند و براي مدتی در عهد زندیه این ســرزمینخان را فرزندش محمدحسن دنبال میفتحعلی

شــود؛ ج) بــا آورد؛ اما مرگ زودهنگام او مانع رسیدن قاجاریــه بــه حــق خــود میرا بدست می

شود و سرانجام با آقامحمدخان بــه وجود این، فعالیت قاجارها براي گرفتن حق خود قطع نمی

  شوند. ف و حق خود یعنی حکومت نایل میهد

هاي دو کتاب در باب نسب ایل قاجار با وجود آنکــه یــک شود گزارشچنانکه مالحظه می

، هــدف ایجــاد نــوعی تــاریخ صــاحبقرانینویسنده مشترك دارنــد، بــا هــم متفــاوت اســت. در 
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هدف بر پایه  ، اصل و اساساخبار محمدياما در  1مشروعیت الهی براي خاندان قاجاریه است؛

هاي این تفــاوت را رسد ریشهایجاد مشروعیت چنگیزي و تیموري قرار گرفته است. به نظر می

  باید در قصد و اهداف متفاوت نگارش دو کتاب جستجو کرد.

، اخبــار محمــديکه به دستور دربار شاه نوشــته شــده بــود، درمــورد  صاحبقرانیبر خالف 

پرداختــه و نشینی، بــه مطالعــۀ تــواریخ زمان انزوا و عزلتشود که او در محمودمیرزا یادآور می

گیــرد آن اخبــار را بــراي آمیز را استخراج کرده بــود و بعــدها تصــمیم مینکات و اخبار عبرت

هــاي شــبانه، نشــینیعبرت خوانندگان بنویسد و با هدف نقل اخبار کتــابش در مجــالس و هــم

رســد محمــودمیرزا کند. به نظــر مــیعایت میآمیزي را در این کتاب رچاشنیِ اختصار و عبرت

هــاي مختلــف هاي آن در مکانآرزو داشت کتابش موقعیتی شبیه به شاهنامه پیدا کند که داستان

کنــیم شــود کــه مشــاهده مــیخانه خوانده شود. این نظر، زمانی بیشتر تقویــت میاز جمله قهوه

، اخبار محمــديه در زمان نقل خبر از کند کمحمودمیرزا در دیباچه از خوانندة کتابش تقاضا می

نام کتاب و نویسنده را بیاورد که نتیجۀ مستقیم آن، افزایش شهرت کتاب و نویسنده اســت. بــر 

کــه یــک کتــاب تــاریخ یابیم که این متن بیش از آناین اساس، و نیز دقت در محتواي اثر درمی

هــایی جالــب و غریــب از انبیــا(ع)، شــاهان و عمومی باشد، یک جُنگ تاریخی حاوي داســتان

  بزرگان است. 

                                                             
 

 با قاجار شاهان محمودمیرزا قصد دارد میان حکومتشایان ذکر است که در این اثر تنها در یک مورد  1

 پیش و آقامحمدخان مرگ از شاه، پسفتحعلی که است زمانی آن کند و برقرار باستان پیوند ایران هايحکومت

 با و داده بشارت دشمن با پیروزي به را او آقامحمدخان که بیندمی کند، خواب تاجگذاري تهران در آنکه از

 اللهیظل سايفرقدان فرق بر برداشته سر خود از بود ـ سلطانی تارك سفراي که را ـ کیانی کالهمهربانی،  هزار

 رویاي. 1: شودمی دریافت استنباط روایت، چندین این ). از103، خطی، ص تاریخ صاحبقرانی( ...»نهاده 

-گزارش همانند. 2 .شودمی گزارش شقاقی خانصادق جمله شاه، ازفتحعلی سلطنت مدعیان به پاسخ در خواب

 آن شاه بیند، خودمی را رویا آن شاه جد که هاآن برخالف اما دارد؛ وجود صفوي، تاج عصر متون رؤیاهاي هاي

 آقامحمدخان سلطنت مشروعیت. 3 .ندارد تعبیر به نیاز که است واضح چنانآن همچنین و نموده مشاهده را

 سالطین براي نه مشروعیت ایجاد جهت در رویا این. 4 .دهدمی فتحعلی به را آن و شده گرفته مفروض

 برابر ندارد، در فرزند که شاهی براي را او حقانیت بتواند تا شودمی تولید شاه یک براي تنها قاجاري، بلکه

  .کند ثابت مدعیان
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از طرف دیگر نویسنده قصد دارد تاریخ حوادث سالطین قاجار از آغــاز تــا عصــر خــود را، 

هاي زنجیرة شاهان ایران از دوران باســتان تــا عصــر خــود معرفــی کنــد. پــس اي از حلقهحلقه

ال و زنجیــره نشــان دهــد. در اینجــا توســل ناگزیر باید شواهد و دالیل خود را براي این اتصبه

کند؛ پس مؤلف در بازخوانی خود از نسب ایل قاجــار بــه بیــان صرف به تأیید الهی کفایت نمی

پردازد و احتماال در ایــن بازنویســی، زاي این خاندان با چنگیز و تیمور میپیوندهاي مشروعیت

ســازي که از شیوه مشروعیتانهاي مورخان عصر صفوي نیز توجه کرده است؛ همچنبه روایت

  تري، گرته برداري کرده است.دیگر مورخان عصر قاجار نظیر دنبلی، با بازنویسی متفاوت

  هاي ایران و روسهاي جنگـ مقایسه گزارش

هــاي محمــودمیرزا درمــورد یــک حادثــۀ در این قسمت تالش شده با مطالعۀ گزارش کتاب

و ســپس یکــی از متــون شــاهزادگان بعــد از وي، معاصرش، ابتدا با یک متن الگوي معاصرش 

نویسی او فهم شود، تا در عین دیدگاه محمودمیرزا را درمورد وقایع معاصرش و نیز بینش تاریخ

عصرش مشاهدات عینی خود حال، به این نکته پی برده شود که آیا مؤلف در نگارش وقایع هم

عنوان نخســتین همچنــین آیــا اثــر او بــهبرداري کرده است و را نوشته یا از یک متن دیگر گرته

 هاي متون شاهزادگان بعد از خودش اثرگذار بوده است؟متون شاهزادگان قاجاري در گزارش

هــاي اول ایــران و روس بــه دلیــل اهمیــت و از میان حوادث زمانۀ مؤلف، گــزارش جنــگ

. متن منتخــب از هاي تاریخی زمانه خود انتخاب گردیدتاثیرگذاري فراوان این حادثه بر جریان

عبدالرزاق مفتون دنبلــی اســت.  مآثر سلطانیهدوره و معاصرِ کتب محمودمیرزا، متن میان آثار هم

کــاملی از دور  انتخاب این متن از این جهت بود که دنبلی نخستین مورخی اســت کــه گــزارش

مالزمــان هــا از هاي ایران و روس ارائه داده است؛ چــرا کــه در تمــام ایــن جنگنخست جنگ

هاي مفصل دنبلــی، هــم از لحــاظ شــکل و هــم از لحــاظ اطالعات و گزارش 1میرزا بود.عباس

هــاي اول ایــران و روس را محتوا، اســاس کــار مورخــان بعــدي کــه اخبــار و حــوادث جنــگ

هاي مذکور باعث شد که عالوه بــر چــاپ نوشتند، قرار گرفت. اهمیت این اثر در باب جنگمی
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سرهارفورد جونز انگلیســی مبــادرت  1ق. در تبریز، 1241میرزا در عباس سنگی کتاب به دستور

گیــرد، کتــاب بعــدي کــه مــورد بررســی قــرار می 2به ترجمۀ این اثر بــه زبــان انگلیســی کنــد.

اعتضادالسلطنه در  میرزاقلیشاه به نام علیاست که آن را یکی از فرزندان فتحعلی اکسیرالتواریخ

جایی که این کتاب آنق. تألیف کرده است. از 1253-1259هاي لدورة محمدشاه در فاصلۀ سا

ها و احتمــاالً الگوهــاي هــا، تشــابهمیرزا نگاشته شده، براي یافتن تفاوتدر دورة بعد از محمود

  محتوایی این متون مفید خواهد بود.ـمشترك نگارشی

ســال بــه طــول ق.) ده  1218-1228هــاي ایــران و روس (به این دلیل کــه دورة اول جنگ

-ایــنانجامید، امکان مقایسۀ تمامی اخبار این ده سال بین این کتب در یک مقاله وجود ندارد؛ از

هــاي پایــانی جنــگ اول ق.) و وقــایع ســال 1220عنوان نمونه، وقایع دومین سال جنگ (رو به

ق.) منتهــی شــد، بــراي  1228ق.) که به امضاي قــرارداد مهــم گلســتان (شــوال  1228-1227(

  قایسه انتخاب گردیده است.م

درمورد حوادث بسیار  اخبار محمديالزم به ذکر است که از آنجا که اخبار مؤلف در کتاب 

کوتاه، در حد دو سه سطر بیشتر نیست، لذا به ذکر این خبر به صورت جداگانه و بدون مقایسه 

ان دســتگیري میرزا پــس از بیــهــا محمــودپــردازیم. درمــورد ایــن جنــگآن با دیگــر منــابع می

میرزا را به آذربایجان فرستاد؛ شاه، عباسآورد که فتحعلیمیرزا در مشهد، این خبر را مینادرقلی

که در این زمان به اغواي والیان تفلیس، لشکري از پادشاه روس به سرحدات تفلیس رسیده چرا

بودنــد. در اغلــب اي از خوانین آذربایجان نیز بــر آشــوب منطقــه افــزوده بود و در کنار آن عده

اوقات، میان سپاه ایران و روس جنگ بود. سپس نویسنده با ذکــر ایــن نکتــه کــه مــردم تبریــز، 

ها را رها کرده و بــا سربازانی جهادگر مانند شیر و داراي قدرت زیادي هستند، صحبت از جنگ

نــی اوالد عنوان یکی از فرزندان باهنر تبریز به بیان مبحــث بعــدي خــود یعذکر نام محمدشاه به

  3پردازد.شاه میفتحعلی

                                                             
 

: ضمیمه مجله دانشکده مجله تاریخ، »نویسی استرآباديخاوري شیرازي و تثبیت مکتب تاریخ«زرگري نژاد،  1

 .216، ص1380ادبیات و علوم انسانی، سال دوم، شماره یکم، سال 

 .265، ص اخبار محمدي  2

  همان. 3
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هــاي دیگــر منــابع نیســت و در شود این خبر قابل مقایســه بــا گــزارشچنانکه مشاهده می

رســد ســکوت محمــودمیرزا درمــورد خصوص آن، فقط ذکر این نکته الزم است که به نظر می

ی، هاي ایران از دولت کافر روسیه و بســتن قراردادهــاي ننگــین در یــک تــاریخ عمــومشکست

عامدانه و به این نیت است که وي قصــد دارد جایگــاه و ارزش شــاه قاجــار را در میــان دیگــر 

طور ناخودآگاه و ذهنــی وقــایع عصــر هــر که خوانندگان این تاریخ، بهشاهان پایین نیاورد؛ چرا

  کنند. شاهی را با شاهان پیشین آن مقایسه می

هــاي تــاریخ دنبلی باید گفت که گزارش یهمآثر سلطانبا  تاریخ صاحبقرانیدر مقایسۀ اخبار 

هاي دنبلی است، با این تفــاوت کــه ها و روایتها، همان گزارشصاحبقرانی درمورد این جنگ

تر بیــان کــرده اســت و ماننــد دنبلــی شــرح مفصــلی از محمودمیرزا اخبار و حوادث را خالصه

حادثــه از بــین رفتــه و  گویی سبب شــده نظــم روایــتدهد. البته این خالصهحوادث ارائه نمی

شود. نگاهی بــه ها میبریده بیان شود که سبب ابهام در فهم روایتصورت منقطع و گاه بریدهبه

هاي هــا و تشــابهتق. در هــر کتــاب، میــزان تفــاو 1228و  1227هاي فهرســت وقــایع ســال

  کند:محمودمیرزا و کتاب دنبلی را بیشتر آشکار می

  

هاي محمودمیرزا از سال صاحبقرانیسلطانیه دنبلی و تاریخ : فهرست مآثرال1جدول شماره

  پایانی جنگ ایران و روس

 فالرسیدن نوروز ســال فرخنــده

ق. 1227  

ص

 373  

ق. 1227سال  ص 

180  

ذکــر ورود آیــات ســلطانی بــه -

 چمن سلطانیه و سایر حاالت

ص

 375  

ــی - ــرداران روس ــدن س ــأمور ش م

 متوقف به سرحدات ایران

ص 

180 

لنکــران و ارکــوان ذکر تصرف -

ــطفی خان بــه طــالش و قــرار مص

 گاومیش

ص

 381  

پاشـــــا و بیـــــان کـــــار عبداهللا -

پاشاي بابانعبدالرحمن  

ص 

181 

بیان مکالماتی چند کــه امنــاي -

 دولت را با سردار روسیه اتفاق افتاده

ص

 388  

بیـــــان سرکشـــــی نـــــواب  -

میرزا به بغدادمحمدعلی  

ص 

181 

ـــرح قضـــیه اصـــالندوز و - ش

که روي نمودوقایعی   

ص

 392  

ذکر اصالندوز- ص  

182 

ق. 1228فرجام سال ایام خجستهصذکر وقایع بعد از ورودبه تبریز -   
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آیات و حــوادث و موجبات سعادت

ق. 1228سال طالش   

 399  

ــاهزادگان در - ــدن ش ــأمور ش م

ـــب ـــه مقدمـــۀ موک انجم شـــکوه ب

 آذربایجان

ص

 403  

بیان احوال خواجه کاشغر- ص  

184 

یافتن ســردار روســی از اطالع -

اوجانورود موکب شاهی به چم  

ص

 406  

بیان حرکت پادشــاهی بــه ســمت -

 اوجان

ص 

186 

ــی حضــرت - ــب اعل ورود موک

شاهی به دارالســلطنه تبریــز و بیــان 

هاي شایان حضرت به اهــالی التفات

 آنجا

ص

 409  

در مخالفت امراي خراسان و نفاق -

 آراي آنان در انهدام

ص 

187 

فتنه خواجه محمــد ذکر ظهور -

کاشغري و اختتام کار او بــه اهتمــام 

 لشکر سلطانی

ص

 410  

بیان عزیمت خوش ییالق و حدود -

 خراسان

ص 

189 

بیان بعضی از قواعــد ملکــی و -

السلطنه نظام سپاه و عزم نواب نایب

به دارالخالفه طهران و مراجعت بــه 

 مرکز

ص

 412  

ـــا - حرکـــت اســـماعیل ســـردار ب

میرزاي افغانکامران  

ص 

190 

مرخص شدن ســرگور اوزلــی -

بردنت، ایلچی بزرگ دولت انگلیس 

 از دربار سلطانی    

ص

 413  

خان، والــی بیان ورود محمــدرحیم-

والیت اورگنج به سرحدات خراســان و 

 استرآباد

ص 

191 

بیان عزیمت قم و کاشان از طهران -  --

از بــراي تفــرج و صــید بــه مســئله 

فرمایی از آنجاتشریف  

ص 

192 

ذکر تعیین سرداران خراسان-  -- ص  

193 

  

   

هاي آید که مطالب و محتواي دو اثر تفاوتها در ابتداي امر چنین به نظر میدر مقایسۀ فهرست
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شــود کــه مطالــب کتــاب صــاحبقرانی خالصــۀ زیادي با هم دارد؛ اما پس از مقایسه روشن می

  شود. هایی مختصر و ناچیز دیده میهاي دنبلی است و تنها گاه تفاوتگزارش

هــا هاي ایران و روس در این سالاکنون به محتواي دو متن در بیان حوادث مربوط به جنگ

ق.، محمــودمیرزا بــه درخواســت روســیه بــا وســاطت  1227نگاهی بیاندازیم. در ابتداي ســال 

ـ بــا گذاشــتن ایــن بس بین دو کشور و قبول آن از طرف ایــران انگلیس از ایران مبنی بر آتش

بــس جنــگ اســتثناء میرزا در دفع شورش یگان از قاعــدة آتــششرط که لشکرکشی سپاه عباس

اي بــه چرایــی درخواســت صــلح از کند. البته او در اینجا برخالف دنبلی اشارهباشد ـ اشاره می

چ در ادامــه، محمــودمیرزا بــدون هــی 1کند.خاطر جنگ این دولت با فرانسه نمیطرف روسیه به

سخنی از پاسخ مثبت یا منفی دولت ایران به درخواست روسیه، به ذکر وقایع ایران و عثمانی و 

اما دنبلی، به چهل روز متارکه جنگ اشــاره کــرده و  2پردازد.مسایل سلیمانیه میان دو کشور می

نویسد پس از این مدت، روتیشچف، ژنرال روسی حاضر نشد به قرار محل مــذاکره بــین دو می

میرزا پیغام فرستاد کــه اگــر وارد مــذاکره شــود، تپه برود و از طرف دیگر به عباسدر آق دولت

هیچ اختیاري از جانب امپراطور روسیه براي انعقاد قرارداد با دولت ایران را ندارد. بــا اصــرار او 

میرزا مبنی بر ترك محل مذاکره، و تالش سرگور اوزلیِ انگلیسی، براي گرفتن رضایت از عباس

مقام ق.، میرزا ابوالقاسم قائم 1227شوال  2سرانجام محل قرار را به اصالندوز تغییر دادند و در 

ها بــه نیــات آنــان بــراي خاطر ادعاهاي نامعقول روسبا بارون حق ویردوف مذاکره کرد؛ اما به

ها به انجام صلح با ایران واقف شد و نتوانست وي را براي یــک کشی و عدم تمایل روسوقت

  3صلح مورد وفاق طرفین راضی کند.

کنــد کــه محمودمیرزا درمورد حادثــه شکســت اصــالندوز، تنهــا بــه ایــن مســئله اشــاره می

ها بــه طــالش حملــه بس و صلح با دولت روسیه، غافلگیر شد و روسخاطر آتشمیرزا بهعباس

 مــآثر امــا توصــیف 4کردند و سپاه ایران که آمادگی قبلی شبیخون را نداشت، شکســت خــورد.
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الســلطنه تر است و متفاوت از محمودمیرزا، عامل شکست نایبدنبلی از این حادثه بسیار مفصل

  1داند.را تقدیر، قضاي آسمانی و تاثیر سعد و نحس ستارگان بر بروز بالیا می

ق.، ابتدا به شرح احوال فتنــۀ کاشــغر در اســترآباد و  1228شاهزادة قاجار در توضیح وقایع 

که دنبلی این تیتر و خبر مربوط به آن را در میانۀ فهرســت ایــن پرداخته است؛ درحالیخراسان 

کنــد؛ سال ذکر کرده است. همچنین دنبلی در توصیف کاشغري از او به طعنه و بــدنامی یــاد می

علت این امر هم به این  2که محمودمیرزا فقط از چگونگی ظهور او صحبت کرده است.درحالی

کند کــه عنوان یکی از عوامل ایجاد فشار معرفی میلی فتنۀ او را در این سال بهخاطر بود که دنب

  3شاه پیشنهاد صلح را از دولت انگلیس و روس بپذیرد.سبب شد فتحعلی

رسد گزارش محمودمیرزا از روند جریان صلح بــا آنچه در این میان بسیار عجیب به نظر می

ا به این نکات اشاره شــده کــه ســرگور اوزلــی را روسیه است که بسیار مختصر بیان شده و تنه

  براي وساطت صلح، روانۀ مرز ایران و روسیه کردند:

جوف، سردار روسی که از براي مصالحه مبالغه داشت، میرزاابوالحسن ایلچی بزرگ را ردیش«

ششــم شــهر وشــنبه بیستجوف ســردار، قــرار مصــالحه در روز سهروانه چمن گلستانه با ردیش

  4»المبارك به انجام آمد و اتمام یافت و قرارداد نمود.رمضان

کند و تنها به ایــن مســئله اشــاره اي به مفاد این قرارداد نمیمیرزا هیچ اشارهدر اینجا محمود

شــفیع همراه میرزاالســلطنه ســپرد و بــهکند که شاه امضاي قرارداد اردوي همایون را به نایبمی

تر تر و واضــحاما گزارش دنبلــی در ایــن مــورد بســیار مفصــل 5ورد؛اعظم به تبریز روي آصدر

  6است.
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 تاریخ صاحبقرانیهاي ایران و روس در با دقت در عناوین فهرست و محتواي روایت جنگ

بندي و بازخوانی و بازنمایی روایــت اســت، یابیم که آنچه براي محمودمیرزا مالك تقسیمدرمی

آیــد کــه مربــوط بــه امــور با قلم بر روي صفحۀ متن او میشاه است؛ یعنی وقایعی در هر سال 

افتــاده در هاي ایران و روس نیز یکــی از حــوادث اتفاقحکومتی شاه است. در این میان، جنگ

خواهد با اختصــاص عنــاوین زیــاد مربــوط بــه ایــن بین حوادث قلمروي شاه است و وي نمی

زیت شاه قاجار را زیر سؤال ببــرد. ها ـ که بیشتر آن شکست است ـ شکوه و جالل و مرکجنگ

شاه السلطنه براي نگارش حوادث زمان فتحعلیکه کتاب دنبلی نیز به دستور شاه و نایبحالیدر

هاي ایران و روس و ثبت آنها بوده است نوشته شده است؛ اما عامل اصلی نگارش کتاب، جنگ

هــد (بنگریــد بــه جــداول دو به همین خاطر، این مسئله خــود را در فهرســت کتــاب نشــان می

  پیشین).

، تولیــد تــاریخی تــاریخ صــاحبقرانیرسد یکی از اهداف نگارش از طرف دیگر، به نظر می

شاه، آن هم پــس از دو دوره جنــگ بــا روســیه و تحمیــل ساز براي سلطنت فتحعلیمشروعیت

ینیم کــه بسابقه بوده، اســت. بــه همــین دلیــل مــیقراردادهاي ننگین که در طول تاریخ ایران بی

هــا بــوده، امــا ها اگرچه نــاگزیر بــه بیــان شکســتنویسنده در بیان و توضیح حوادث این سال

که امکان داشته سعی در پنهان کردن این مسئله داشته و بیشتر بر بیان خیانت خوانین در جاییتا

قــرارداد میرزا مفــاد انگیزي، محمودطرز اعجابتر اینکه، بهمنطقۀ جنگ تأکید کرده است. جالب

گلستان (همچون دنبلی) و ترکمانچاي و جدایی بخشی از سرزمین ایران در این برهۀ تــاریخی 

هــاي ایــران و روس بــود، خواننــده را حذف کرد و اگر چنانچه کتاب او، تنها منبع خبر جنــگ

انــد کــه تنهــا مدت بودههاي ساده و طوالنیاي از جنگها فقط مجموعهکرد این جنگگمان می

  1بخش ایران براي تغییر نیروي نظامی خود به شیوة اروپایی شدند.مالها

                                                             
 

و در سیاق آن حال، برخی امور از اغتشاش « ... دنبلی نیز جزییات قرارداد گلستان را حذف نموده است:  1

در میان ترکمانان و اجتماع ایشان در  ماده فساد شیخ کاشغري ۀخراسان رو داد که به آن سبب و بنابر قلع بقی

مدار خان از دربار گیتیلهذا میرزا ابوالحسن .بوددشت و معاودت موکب همایون به دارالخالفه اولی و انسب 

و قرار کار از طرفین به این  سلطانی مأمور و سردار روس نیز به مالقات او مبادرت نموده، عهد سازش بستند

مطلب اتمام پذیرفت که در بهار آینده ایلچیان به جناح فالح در حرکت آیند و ابواب مصالحت و مسالمت بر 
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هــا و محتــواي در مقایسۀ دو متن تاریخ صاحبقرانی و اکسیرالتواریخ براساس عناوین فصــل

آنها باید گفت که فهرست اکسیرالتواریخ بیش از آنکه به فهرست تاریخ صاحبقرانی شبیه باشد، 

تــر از هاي مربوط به جنگ ایران و روس، مفصلآن سرعنوان شبیه متن مآثر سلطانیه است و در

التواریخ، مطالب و حــوادث را بســیار اکسیرکه متن آنجااز 1سرعنوانهاي تاریخ صاحبقرانی است.

توان محمودمیرزا دانست؛ اما با این تفــاوت کــه نویسی میخالصه کرده، الگوي آن را در مجمل

تر از اخبار محمــدي بیــان بقرانی و کمی بیشتر و روشنتر از صاحوي حوادث را بسیار خالصه

میزان توهین و طعنۀ او نسبت به روسیه بیشتر از قــدماي خــود بــود و گــاهی از آنهــا  2کند.می

طرفــی خــود را در برد. برخالف محمودمیرزا که سعی کرد بینام می 3»روس منحوس«عنوان به

دنبلی، کاشغري را فــردي بــدنهاد معرفــی کــرد. فتنۀ کاشغري نشان دهد، اعتضادالسلطنه همانند 

شبیه روایت دنبلی اســت. در مجمــوع نثــر گزارش وي از خواباندن فتنه او از نظر محتوا، کامالً 

، نثري پر از استعارات و تشبیهات فراوان و گاه طوالنی است و محتواي آن اکسیرالتواریخکتاب 

نویســی، ، تنهــا در شــیوة مجمــلاحبقرانیصــرو، مــتن برخالف تاریخ صاحبقرانی است. از این

هاي فهرســت قرار گرفته است. از لحاظ محتوا و شباهت عنوان اکسیرالتواریخسرمشق و الگوي 

  4بوده است. مآثر سلطانیه، کتاب اکسیرها نیز، متن الگوي و چینش روایت جنگ

                                                                                                                                                           
 

آرا بر طبق این مصلحت رأي جهان .شایند و بناي امور مشخص شود که بر چه وضع خواهد بودعالمیان گ ةچهر

)؛ نخستین بار جزییات 409، 408، صمآثر السلطانیه(دنبلی، » راضی و عزم معاودت به تختگاه سلطنت فرمود.

ر ناسخ التواریخ، شکل خاوري شیرازي آورده شد و سپس سپهر د تاریخ ذوالقرنینِتر قراردادها در نسبتاً کامل

تاریخ ذوالقرنین هاي ایران و روس از تري از آن را در گزارش خود وارد ساخت. بنگرید به ضمیمۀ جنگکامل

-404، صص1، جناسخ التواریخ؛ سپهر، 591-604؛ 513-522، صصمآثر السلطانیهخاوري در کتاب دنبلی، 

393 ,246 -240.  

  ت.، فهرساکسیرالتواریخاعتضادالسلطنه،  1

 .107-130همان، صص  2

 .108همان، ص  3

میرزا بر مشیت میرزا، تحت تأثیر احتمالی محمودنویس بعدي همچون امامقلیهاي تاریخالبته برخی از شاهزاده 4

کنند؛ با این تفاوت که برخالف محمودمیرزا، ها و سرکشی خوانین قفقاز تأکید میالهی در شکست از روس
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خــود  هــاي بعــدي، الگــویی بــراي شــاهزادهاخبار محمــديو  صاحبقرانیبدین ترتیب متن 

گرفت؛ مــثالً ها قرار میدرنیامدند. با وجود این، گاهی کتب محمودمیرزا سرمشق دیگر شاهزاده

حالی از زندگی شعرا و عرفا بعد از اتمام روایت ســلطنت اعتمادالسلطنه بخشی را به ارائۀ شرح

یرزا محمــودم تذکره السالطینرود متأثر از شیوه هر پادشاه، اختصاص داده است که احتمال می

  باشد.

هاي محمودمیرزا در میان تواریخ شاهزادگان قاجار و دیگر نوشته. جایگاه تاریخ6

  تواریخ عصر قاجار

هــاي نویســی شــاهزادهبه منظور پی بردن به جایگاه کتــب تــاریخی محمــودمیرزا در تــاریخ

مقایســۀ  اي جز مطالعــه ونویسی دورة اول قاجار، چارهتر در تاریخقاجاري و در مقیاسی وسیع

هــاي متــون آثار وي با کتب تاریخی این دوره نیست. با عنایــت بــه مقایســۀ محتــواي گــزارش

هــدف «هاي ایــران و روس در بحــث محمودمیرزا در وقایع مربوط به نسب ایل قاجار و جنگ

هاي محمودمیرزا از متــون تــاریخی پیشــین نوشته، میزان الگوبرداري و تأثیرپذیري تاریخ»تألیف

تــر شــدن میــزان ایــن الگــوبرداري، در ایــن ا تا حد زیادي آشکار شد؛ اما براي روشندر محتو

هاي کتب ایــن شــاهزاده بــا تعــدادي متــون دیگــر، قسمت مقاله سعی شده تا با مقایسۀ دیباچه

ها بیشتر نشان داده شود. همچنین این مسئله روشن شود کــه وي تــا هاي آنها و تفاوتشباهت

برداري کرده و نیز احتماالً به چه میزان بــر ی پیش از خود اقتباس و گرتهچه حد از متون تاریخ

  نویسی پس از خود تأثیر گذاشته است. تاریخ

 میرزا با متون عصر قاجارهاي متون محمودـ مقایسه دیباچه

یابد کــه عبارتنــد از: هاي عصر صفوي در این دوره نیز تداوم میسه عنصر قراردادي دیباچه

مذهبی: حمد و ثناي خدا و نعت و ستایش پیامبر(ص) و ائمــه(ع) و گــاهی بــه طــور مقدمه -1

اطالعاتی درمــورد مــتن و -3اطالعاتی درمورد نام و زندگی نویسنده و -2اخص امام علی(ع)؛ 

در متون عصر صفوي، گاهی در بخش دوم دیباچه، قصــد نویســنده از نگــارش  1موضوع کتاب.

                                                                                                                                                           
 

، کتابخانه نامه ایل قاجارنسبانین را به خواست خدا مرتبط دانسته است. امامقلی، امامقلی، سرکشی این خو

  .345، 344ملی جمهوري اسالمی ایران، خطی، ص

  .39، صنویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفويتاریخکویین،  1
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همراه شــرحی کوتــاه از زنــدگی شــاه یــا مقــام مــافوق، بــه کتاب و دلیل نوشتن همچون فرمان

رسد در این دوره بیان دلیل نگارش، امري مرسوم و رایج شد. ظاهراً به نظر مینویسنده بیان می

آید. البته گــاهی تفــاوتشده باشد. در بخش سوم دیباچه نیز محتواي کتاب و عنوان فصول می

هایی خاص براي شود. همچنین در این بخش، از شیوههایی در اضافه یا کم کردن متن دیده می

  1کردند.بخشی به یک سلطان و شاه استفاده میتقویت حق حکومت و مشروعیت

بر این اساس، به منظور شناخت میزان تأثیرپذیري این شاهزادة قاجاري از متون پیشین خود 

ون او بــا چنــد نمونــه هــاي متــو درجۀ اثرگذاري بر متون پس از خود، در این قسمت، دیباچــه

شــدة پــس از هاي تاریخیِ دوران قبل قاجاریــه و متــون معاصــر نویســنده و متــونِ تولیددیباچه

شود. الزم به ذکر است با توجه به آنکه در میــان دو مــتن محمــودمیرزا، محمودمیرزا مقایسه می

 تذکره السالطیننقص و افتادگی دارد، یک متن دیگر این شاهزاده به نام  اخبار محمديدیباچۀ 

انــد ها عبــارتشده با آثار محمودمیرزا به ترتیب سالشماري آنشود. اما متون مقایسهبررسی می

 از: 

عنوان نمونه از عصر افشاریه و متون دوران پیش از قاجاریه که از آن میان، دو کتاب به . 1

 )ق. 1172تألیف (خان استرآبادي اثر مهدي تاریخ جهانگشاي نادريزندیه انتخاب شدند: یکی 

 ).ق1207تألیف پیش از (نوشتۀ غفاري  گلشن مرادو دیگري 

 اند: شده بنديعصر محمودمیرزا که در دو بخش تقسیممتون معاصر و هم . 2

) اثــر محمــدتقی احســن التــواریخالف) متون تاریخی دیوانی که سه متن تــاریخ محمــدي (

بــه قلــم  مــآثر ســلطانیهق.) و  1211لیف ترین متن تاریخ قاجاریه، تــأعنوان قدیمیساروي (به

 ترین متون دیوانی بررسی شدند.عنوان شاخصق.)، به 1241عبدالرزاق دنبلی (تألیف 

ق.)  1249میــرزا (تــألیف اثر بهمن تذکرة محمدشاهیب) متون شاهزادگان درباري که تنها 

  میرزا نوشته شده است.محمود صاحبقرانیهمزمان با کتاب تاریخ 

میرزا که در این قسمت تنها سه متن که هر سه نگارش شاهزادگان از محمود متون بعد . 3

اثــر  اکســیر التــواریخاند، انتخاب شــد کــه بــه ترتیــب تــألیف عبارتنــد از: نویس قاجاريتاریخ

 ق.).  1267میرزا (تألیف اثر جهانگیر تاریخ نوق.) و  1258السلطنه (تألیف اعتضاد

                                                             
 

  .40همان، ص  1
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هاي این متون، محتواي آنها را به صورت جــدول تر دیباچهآسانتر و به منظور مقایسۀ سهل

  کنیم.ارائه می
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  تاریخ جهانگشاي نادري: دیباچۀ 2جدول شماره 

ـــــــاد و  عناصر قراردادي مف

 محتواي عناصر

هــاي ویژگی

بارز مفــاد ایــن 

 عناصر

فرد یــا هــاي منحصــربهویژگی

 ابداعی نویسنده

ـــا  فقط ثناي خدا حمدیه-1 شـــروع ب

  فارسیزبان 

حذف ثنــاي 

 رسول و ائمه

سازي براي حکومت نادر مشرعیت-1

  از سه طریق:

ــد از  ــله بع ــه بالفاص ــف) در حمدی ال

نویسد: در اعصــار منقلــب ستایش خدا می

ــه خــاطر فــیض پُررحمــت و  دنیــا خــدا ب

کنــد دیده کمــک میعدالتش به بندگان ستم

هاي ایــن کمــک وجــود و یکی از مصداق

نادر از طرف خدا نادرشاه افشار است. پس 

  براي حکومت مشروعیت دارد.

دهــد ب) در صفاتی کــه بــه نــادر می

ــی،  ــدرت اله ــر ق ــفات: مظه ــارزترین ص ب

بخش ملــوك قهرمان سلسلۀ ترکمانیه، تــاج

  هند و توران.

ج) در بیــان محتــوا و موضــوع کتــاب 

مجملی از حوادث ایــران از عهــد صــفوي 

) تا مقارن ظهور نــادر را بیــان 6-14(صص

تا نشان دهد که نادر با ایجاد امنیت  کندمی

و بیرون راندن افاغنه چــه خــدمت بزرگــی 

انجــام داده اســت. ایــن امــر ظــاهراً بــراي 

بخشی به حکومت او در مقابــل مشروعیت

  مشروعیت صفویان بوده است.

عدم استفاده از نثر عربی و اســتفاده -2

  کارگیري زبان سادهاندك از شعر و به

ئمــه شــاید حذف ثنــاي رســول و ا-3

 علت شرایط مذهبی عصر نادربه

ـــام و -2 ـــر ن ذک

اطالعـــاتی درمـــورد 

 نویسنده

 فقط ذکر نام

ـــــوع و -3 موض

 محتواي کتاب

ذکر احــوال و 

ــــایع زمــــان  وق

 نادرشاه
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 گلشن مراد: دیباچۀ 3جدول شماره 

عناصــر 

 قراردادي

مفـــاد و محتـــواي 

 عناصر

ــی -ویژگ

ــارز  ــاي ب ه

مفـــاد ایـــن 

 عناصر

فرد یــا منحصــربههاي ویژگی

 ابداعی نویسنده

1-

 حمدیه

ثناي خداي غیرقابــل 

معرفت و ستایش، نعــت 

و ستایش رسول(ص)، و 

ائمــه (ع) بــه ترتیــب در 

 خط 4و 11

شروع بــه 

 زبان فارسی

پر بــودن دیباچــه از شــعر و -1

  قصیده

اشاره به توقف چهارساله در -2

ــاب به ــارش کت ــدیر نگ ــطۀ تق واس

ــدیرگرایی) و ر ــه تق ــاد ب ــع (اعتق ف

  موانع به دست علیمرادخان

افزودن ایــن جملــه در آخــر -3

ســنجان کــه دیباچــه کــه اگــر نکته

طالب اخبار هستند، سهوي در ایــن 

اخبــــار دیدنــــد، آن را اصــــالح 

  )30کنند.(ص

بخشـــی بـــا دادن مشروعیت-4

اللهی القاب ایران باستان و یــا ظــل

مرتبه، بودن مثل القاب خسرو ملک

ـــــــان فریدون ـــــــت، قهرم راس

سریر و الموید به تأییــدات چهرمنو

  )30و  29خدا (صص

علت نامیدن کتــاب و تعبیــر -5

 خان به گلشنعهد علیمردان

ــر -2 ذک

 نام نویسنده

نام نویسنده بالفاصله 

بعد از حمدیه، اشاره بــه 

ـــان دادن  ـــدگی و نش زن

اش در نگارش و توانایی

فن آن، اشاره به ممدوح 

 خود

 

3-

موضـــوع و 

محتـــــواي 

 کتاب

ذکـــر وقـــایع عهـــد 

خان و سالطین بعد کریم

 خان از او تا علیمردان

 

علت -4

ـــذاري  نامگ

 کتاب

ـــــد  ـــــن، عه گلش

 خان استعلیمردان
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  )تاریخ محمدي(احسن التواریخ : دیباچۀ 4جدول شماره 

عناصـــر 

 قراردادي

ـــــــاد و  مف

 محتواي عناصر

هاي بــارز ویژگی

 مفاد این عناصر

ـــتن  م

 الگو

فرد منحصــربههاي ویژگی

 یا ابداعی نویسنده

1-

 حمدیه

  ثناي خدا -1

ســــــتایش -2

  پیامبر

ستایش علی -3

 و اوالد او(ع)

لغات، اصطالحات 

ــراوان و  ــرات ف و تعبی

ســخت، اصــطالحات 

 فراوان عربی

  

 

دیباچه طوالنی اســت و -1

به شیوة فنــی و منشــیانه پــر از 

  تشبیهات و لغات عربی است.

بعد از حمد با بیان ایــن -2

خداونـــد در هـــر قرنـــی  کـــه

شخصی را به اقتضاي اســتعداد 

دهــد ماده به یک نفر قدرت می

تا جــان و مــال مــردم را نگــاه 

) 19دارد.(ص 

بخشـــــی بـــــراي [مشروعیت

ـــــه  ـــــد ک ـــــت جدی حکوم

آقامحمدخان از طرف خــدا بــه 

 حکومت رسیده است.]

ـــر -2 ذک

 نام نویسنده

نامش را به قصــد  فقط ذکر نام

باالبردن ارزش کارش 

امه حلقۀ منشیان در اد

نگاران گذشته و وقایع

 ) 22آورد (صمی

گلشن 

  مراد

  

 

ــت -3 عل

نگــــــارش 

 کتاب

بــــه دســــتور 

شــــــــــــاهزاده 

خـــــان در فتحعلی

 عصر آغامحمدخان

  

4-

ــــــواي  محت

 کتاب

تــاریخ عصــر 

 خانآغامحمد

  

ــت -5 عل

ــــذاري  نامگ

  کتاب

ــه ایــن   ب

  عنوان و 

ــــوان  عن

ــــــــاریخ  ت

 محمدي

آغامحمدخان را 

در کارهاي حکومت 

ـــــداري  داري و دین

الملوك و احســــــن

ـــــالطین و خاتم الس

تاریخ ســلطنت او را 

التواریخ احســـــــن

ـــــد (صمی ) 23دان

شــاه بــه نــام فتحعلی
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این دو محمــد(خاتم 

شــــاهان و خــــاتم 

پیامبران) آن را تاریخ 

محمـــــــــــــدي 

 )22نامید.(ص
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  مآثر سلطانیه: دیباچۀ 5جدول شماره 

 عناصر

 قراردادي

مفاد و 

محتواي 

 عناصر

هاي بارز ویژگی

 مفاد این عناصر

مت

 ن الگو

فرد یا هاي منحصربهویژگی

 ابداعی نویسنده

1 -

 حمدیه

ستایش 

خدا، ثناي 

پیامبر(ص)، 

 ثناي ائمه(ع) 

متفاوت از 

ثناهاي قبلی است. 

ثناي خدایی که «

  »انسان را آفرید.

با استعاره و 

توضیحات زیبا و 

 روان

ندا

  رد

 

شاه و افزودن ثنا بر فتحعلی-1

  السلطنهمیرزا، نایبعباس

  دعا براي بقاي عمر دولت-2

اشاره به سبک و شیوة نگارش -3

اغراق منشیانه گوید: احوال را بیمی

پردازي و اطناب ممل و و سخن

ایجاز مخل به رشتۀ تحریر و تقریر 

  )29کشید.(ص

  کم شدن حجم دیباچه (الگو)-4

محتوا فقط به به جاي ذکر -5

بیان موضوع شروع کتاب یعنی 

  کند.احوال ایل قاجار بسنده می

آوردن القاب و نام پادشاهان -6

شاه و ایران باستان براي فتحعلی

میرزا؛ نظیر خسرو ترك و عباس

سلطنت، عجم، بانی معدلت جمشید

شاهنشاه جم براي مشروعیت دادن به 

عنوان ادامۀ سلطنت شاهان قاجار به

 نی ایران.باستا

ذکر -2

نام 

 نویسنده

ذکر نام 

 نویسنده

3 -

علت 

نگارش 

 کتاب

درخواس

ت و دستور 

 شاهفتحعلی

4 -

موضوع و 

محتواي 

 کتاب

احوال ایل 

قاجار، 

حوادث و 

اوضاع زمان 

شاه تا فتحعلی

 1241سال 

(وفات 

نویسنده) و 

بیان کیفیات 

هاي جنگ

عصر 

 شاهفتحعلی

ندا 

 رد
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  تذکره محمدشاهی: دیباچۀ 6جدول شماره 

عناصر 

 قراردادي

مفاد و 

 محتواي عناصر

هاي ویژگی

بارز مفاد این 

 عناصر

متن 

 الگو

فرد یا هاي منحصربهویژگی

 ابداعی نویسنده

ثناي خدا،  حمدیه-1

ستایش پیامبر، 

ستایش علی(ع) 

و اوالد او و 

خصوصاً 

 مهدي(ع)

شروع با یک 

جمله عربی و 

توانایی در عدم 

شناخت و معرفت 

 خدا

گلش

 ،ن مراد

تاریخ 

 ذوالقرنین

شاه بالفاصله بعد مدح فتحعلی-1

عنوان از مدح و ستایش امام زمان، به

گستر است. مدح نایب زمان و عدالت

عنوان غازي دین خدا که میرزا بهعباس

سبب بازگشت آرامش به آذربایجان و 

خراسان شده است و حتی در ادامه از 

). 2کند(صیاد می» شاه عباس«به نام  او

مدح محمدشاه که کتاب به او هدیه 

اي طوالنی. (الگو شده همراه با قصیده

  تاریخ ذوالقرنین)

استفاده از ابیات و مطالب عربی -2

  به همراه تشبیهات ساده و روان در مدح

استفاده از قصیدة طوالنی در -3

  مدح شاهزاده محمدشاه

ادب و علم خواهش از بزرگان -4

که اگر در آن خطایی دیدند، آن را 

اصالح کنند و از او درگذرند. (الگو 

  گلشن مراد)

یاور ذکر این که کتاب را بی-5

نوشته و اشاره به این که در پی انشاي 

تکلفات شاعرانه و بی«تکلف بی

استعارات منشیانه صاف و ساده و روان 

) (الگو مآثر 4ص»(این تذکره رانوشتم

  نیه)السلطا

سعی در بسط احوال شعرایی -6

  چون آذر بیگدلی

دعا براي قبولی اثرش نزد شاه -7

  (الگو تاریخ ذوالقرنین)

عدم ذکر سال شروع نگارش -8

  کتاب

 حجم دیباچه زیاد است.-9

ذکر نام -2

 نویسنده

ذکر نام و 

 نامۀ خودزندگی

این که فرزند 

میرزا است عباس

و مأمور حکومتی 

 در اردبیل

 

علت -3

 نگارش کتاب

به دستور 

شاهزاده 

 محمدشاه 

  

4 -

 محتواي کتاب

تقسیم در 

 سه رشته

متقدمین -1

افکار و واردات -2

شاه غیبی فتحعلی

و احوال بعضی 

  شاهزادگان قاجار.

حال شرح-3 

 شعراي معاصر

  

  

  

  

 

علت -5

گذاري نام

 کتاب

به نام 

شاه تا محمد

 مشهور گردد.

احس 

ن 

 التواریخ
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  تذکره السالطین: دیباچه 7جدول شماره 

  

عناصر 

 قراردادي

مفاد و محتواي 

 عناصر

هاي ویژگی

بارز مفاد این 

 عناصر

مت

 ن الگو

فرد هاي منحصربهویژگی

 یا ابداعی نویسنده

ستایش خدا، ثناي  حمدیه-1

پیامبر و ثناي ائمه، 

 شعري در مدح علی

ثنا و 

ستایش اولیه به 

زبان عربی و 

سپس حمدیه 

زبان فارسی،  به

استفاده از شعر 

و قصیده فراوان 

 و طوالنی

  

  

  

  

 

پس از حمد اشاره به -1

اعتباري و ناپایداري دنیا و بی

کند و هدف خلقت می

گوید خدا از بین مردم می

کسانی را برتر قرار داده و امیر 

اهللا بر مردم کرده و شاه ظل

است و اگر عادل باشد، 

حکومتش پایدار و از این 

ه وارد بحث علت نگارش مقدم

شود. هدفش با این کتاب می

سازي الهی سخن، مشروعیت

براي حکومت خاندان قاجار 

  است.

شاه القابی که به فتحعلی-2

نوعی از موارد دهد، بهمی

سازي او محسوب مشروعیت

شود که سلطنت او ادامۀ می

سلطنت شاهان قدیم باستان 

ایران است و نیز حکومتش، 

الم و تشیع حکومت حفظ اس

تر از همه اینکه است و مهم

مشرعیت او به تأیید خدا است 

اهللا بر روي زمین عنوان ظلو به

 است.

ذکر نام -2

 نویسنده

 ذکر نام نویسنده

علت -3

 نگارش کتاب

خاطر ناپایداري به

اي نوشته روزگار تذکره

شود از وقایع می

مضحک شاهان ایران. 

هدف نوشتن تصمیم 

نویسنده براي شخص 

نوشتن تذکره است نه 

فرمان شاه و براي همین 

نام آن را تذکره 

 السالطین گذاشت.

موضوع و -4

 محتواي کتاب

وقایع عجیب و 

مضحک شاهان ایران تا 

 شاهزمان فتحعلی

  

حجم کم-5

  شدن دیباچه

اح   

سن 

 التواریخ
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  تاریخ صاحبقرانی: دیباچۀ 8جدول شماره 

عناصر 

 قراردادي

مفاد و محتواي 

 عناصر

هاي بارز مفاد ویژگی

 این عناصر

متن 

 الگو

هاي ویژگی

فرد یا ابداعی منحصربه

 نویسنده

ثناي خدا، نعت  -1 حمدیه-1

رسول و ائمه، خصوصًا 

 نعت علی(ع)

تواند که کسی نمی

نعمتش را شکر و وي را 

 بشناسد.

گلش

  ن مراد

 

استفاده از لغات -1

ادبی و شعر عربی و آیۀ 

  قرآن

آوردن تاریخ -2

شروع کتاب در سال 

  ق. در دیباچه 1248

در بیان محتوا -3

گوید به ذکر احوال می

کسانی از طایفۀ قاجار 

پرداخته که به تأیید خدا 

اند و این بدان شاه شده

خواهد معنی است که می

بگوید مشروعیت 

حکومت یک شخص از 

طرف خدا تعیین 

 شود.می

ذکرنام -2

 نویسنده

نام و اشاره به ذکر 

 زندگی خود

اشاره به زندگی فقط 

در حدي که نشان دهد در 

ایران تحت تربیت بوده و 

از نظر فن انشاء بی تجربه 

 نیست.

احس

ن 

 التواریخ

علت -3

 نگارش کتاب

به درخواست 

خاطر شاه بهفتحعلی

عدم وجود کتابی به 

زبان ساده و دور از 

 لغات دشوار و سخت 

دو بار اشاره کرده 

است و گفته تاکنون کتبی 

که نوشته شده، میل به 

خواندن آنها در این زمان 

خاطر نثر نیست [احتماالً به

شان آنها] و نیز محتواي

 کامل نیست.

مآثر 

 السلطانیه

محتواي -4

 کتاب

در ذکر سالطین 

قاجار، از نسب آنها 

شروع و به شرح 

سالطینی که به تأیید 

اند؛ از خدا پادشاه شده

خان تا فتحعلی

 شاهفتحعلی

  

علت -5

 گذاري کتابنام

شاه خود نام کتاب 

را براساس لقب خود 

 صاحبقرانیتاریخ 

 )3نامید.(ص

احس 

ن 

 التواریخ

کم شدن -6

  حجم دیباچه

مآثر    

 السلطانیه
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)12293/5(نسخه شماره اخبار محمدي : دیباچۀ 9جدول شماره   

عناصر 

 قراردادي

ویژگی عناصرمفاد و محتواي 

هاي بارز 

مفاد این 

 عناصر

متن 

 الگو

هاي ویژگی

فرد یا ابداعی منحصربه

 نویسنده

نویسنده اشاره -1   افتادگی نسخه حمدیه-1

کند تمامی اشعاري که می

عنوان شاهد حوادث به

آورده، سرودة خودش 

) (الگو 75باشد.(صمی

  نقاوه اآلثار)

از خوانندگان و -2

ناقالن اخبار کتابش 

خواهد که در هنگام می

ها به مخاطبان ذکر روایت

بگویند که از این کتاب 

 )76اند.(صاستفاده کرده

ذکرنام -2

 نویسنده

 افتادگی نسخه

 
 

علت -3

 نگارش کتاب

کند: دو علت ذکر می

آوردن مطالبی که سبب 

حیرت و عبرت شود و دوم 

هایی که در براي ثبت داستان

حافظه است و براي نقل 

 هاي کتاب در محافلداستان

سعی 

کرده اخبار 

صادقه را از 

میان کتب 

 بیرون کشد.

  

  

 

محتواي -4

 کتاب

ذکر مجملی از صاحبان 

نام و تاریخ ظهور و وفات 

 آنها

  

علت -5

گذاري نام

 کتاب 

نامیدم تا  اخبار محمدي

  به 

خاطر اسمش پسندیده و 

 )75محمود باشد. (ص

احس 

ن 

 التواریخ
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  اکسیر التواریخ: دیباچه 10جدول شماره 

عناصر 

 قراردادي

مفاد و محتواي 

 عناصر

هاي ویژگی

بارز مفاد این 

 عناصر

متن 

 الگو

هاي ویژگی

فرد یا منحصربه

 ابداعی نویسنده

ثناي خدا، نعت  حمدیه-1

رسول(ص) و 

علی(ع)، نعت بقیه 

 ائمه(ع)

شروع ثناي 

خدا و پیامبر با 

شعر، نعت علی 

جمله  را در سه

  عربی و یک

بیت شعر و  

نیز نعت جداگانه 

براي علی تحت 

 میرزاتأثیر محمود

تذکره مثل -1 

، قبل از السالطین

شروع متن یک رباعی 

  آورده است.

بالفاصله بعد -2

از حمدیه به مدح شاه 

پردازد دادن صفت می

» برازندة افسر کیان«

نشان از مشروعیت 

دادن ایران باستانی به 

  است. شاهان قاجار

وصف و مدح -3

قاجاریه که آنها را 

طبقۀ چهارم از کسانی 

داند که در ایران می

علم شاهی افراشتند. 

(مشروعیت بر پایه 

  شاهی ایران باستان)

دیگر 

شدن ها:الف)کمویژگی

حجم دیباچه تحت 

 مآثر سلطانیهتأثیر 

ذکرنام -2

 نویسنده

 فقط ذکر نام

علت -3

 نگارش کتاب

احوال شاهان 

قاجار را بدون ایجاد 

تغییر از کتب دیگر 

 آورم. اخذ کرده، می

محتواي -4

 کتاب

در این جلد پس 

طبقه  13از ذکر 

سالطین گذشته، 

تفصیل ایل قاجار به

پردازم که کار می

کوچکی است در 

مقایسه با دیگر 

 هاکتاب

  

کم شدن -5

 حجم دیباچه

تحت تأثیر 

 مآثرسلطانیه

مآثر  

 السلطانیه
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  تاریخ نو: دیباچۀ 11جدول شماره 

عناصر 

 قراردادي

مفاد و محتواي 

 عناصر

- ویژگی

هاي بارز 

مفاد این 

 عناصر

متن 

 الگو

هاي ویژگی

فرد یا ابداعی منحصربه

 نویسنده

ثناي خدا،  حمدیه-1

 رسول(ص) و ائمه(ع)

هر سه 

ثنا و ستایش 

فقط در یک 

سطر آمده 

 است.

  

 

ذکر محلی که -1

اولین بار شروع به 

  نوشتن کرد.

چون انتخاب -2

عنوان ق. به 1240سال 

شروع تاریخ کتاب نو و 

عدم شروع تاریخ 

شاه از اول فتحعلی

خاطر وجود سلطنتش به

که  مآثر سلطانیهکتاب 

این حوادث را تا سال 

 ق. دارد. 1240

ذکر نام -2

 نویسنده

فقط ذکر نام 

  بالفاصله بعد از حمدیه
 

علت -3

 نگارش کتاب 

به دستور محمدشاه 

هدف از آن تجربه 

شدن براي خوانندگان 

 و گرفتن آگاهی

  

محتواي -4

 کتاب

به دستور شاه 

ق. تا  1240حوادث 

ق.  1267زمانه مؤلف 

زیرا وقایع قبل از 

 مآثر سلطانیهدر  1240

 وجود دارد.

  

علت -5

 گذاري کتابنام

و چون عدد لفظ «

مصادف با [تاریخ] نو، 

اختتام این کتاب آمد، 

مسمی به تاریخ نو 

 )2ص»(گردید.

احس 

ن 

 التواریخ

حجم کم-6

 شدن دیباچه

مآثر تحت تأثیر 

محدود به یک  ،سلطانیه

 نسخه
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  از مقایسه جداول مذکور، نتایج زیر حاصل شد:

بیان علت نگارش کتاب، به یک عنصر قراردادي تبدیل می شــود کــه الگــوي آنهــا در  . 1

(تاریخ محمدي) است. در نظــر داشــته باشــیم کــه ســاروي نیــز احسن التواریخ دوره قاجاریه، 

  نویسی ایرانی دوران قبل است.سنت تاریخ دهندةادامه

نصــر قــراردادي شــده بیان علت نامیدن عنوان کتاب نیز در این دوره تبدیل به یــک ع . 2

برداري کــرده وي نیز آن را از گلشن مراد گرته است کهاحسن التواریخ است که متن الگوي آن 

  است. 

مــآثر ســلطانیه شــیوه  تأثیرنویسی در نگارش کتاب، تحت اشاره به هدف ساده و روان . 3

قاجــاري  سنویتــاریخوارد آثار شــاهزادگان  میرزااست که اولین بار توسط محمودمیرزا و بهمن

  شد.

اســت کــه ایــن الگــو در  مآثر ســلطانیهالگوي  تأثیرها نیز تحت شدن حجم دیباچهکم . 4

 ی شاهزادگان قاجار اولین بار توسط محمودمیرزا به کار گرفته شد.نویستاریخ

هــاي دیباچــه تــألیفتوان الگوهاي اصلی محمودمیرزا در در مجموع بر پایه این مقایسه، می

  زیر به نمایش گزارد:آثارش را در جدول 

 

 هاي محمودمیرزا: متون الگوي دیباچه12جدول شماره 

  الگوها

  تذکره السالطین

  صاحبقرانیتاریخ 

 اخبار محمدي

  مآثر سلطانیه -احسن التواریخ

  مورد) 2( مآثر سلطانیه -مورد) 2(احسن التواریخ  -گلشن مراد

 احسن التواریخ –نقاوه االثار (عهد صفوي) 

 

  

 ،یابیم که الگوي محمــودمیرزا یــک اثــر نبــودهجدول پیشین و جدول مذکور در میبا توجه 

به یــک میــزان الگــوبرداري کــرده اســت.  مآثر سلطانیهو احسن التواریخ بلکه وي از دو کتاب 

 کــردن، جایگاه الگوي کممآثرسلطانیه، بیشتر جایگاه الگوي ساختاري و قالبی و احسن التواریخ

  دهند. میدست هنویسی را بحجم دیباچه و اشاره به قصد ساده
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  حاصل سخن:

به دلیل تعلق وي به خاندان قاجار، مــا را بــه  میرزانویسی محمودهاي تاریخشناخت ویژگی

رو، ایــن مقالــه ایننماید. ازنویس نزدیک میتاریخنویسی شاهزادگان قاجاريِ فهم چیستی تاریخ

در دو اثــر تــاریخی  تــألیفو هــدف  تــألیف ناخت و بررســی نقشــۀش داشت بــا روش شــتال

اش بــر گــذاريتأثیرپذیري و الگــوبرداري آن از متــون پیشــین و تأثیر، و نیز میزان میرزامحمود

قاجاري را فهــم کنــد. دو اثــر منتخــب  ةنویسی این شاهزادنویس بعدي، تاریخشاهزادگان تاریخ

 ، یک تاریخ عمومی بود. اخبار محمدياي و ریخ سلسله، یک تاصاحبقرانیاین شاهزاده، تاریخ 

 ة قاجــاري از آثــار پیشــین خــود و درجــۀالگوبرداري این شــاهزاد به منظور شناخت میزان

هــا و ها و چند خبر از متون او بــا چنــد نمونــه دیباچــهگذاري بر آثار پس از خود، دیباچهتأثیر

پــس از  شــدةویســنده و متــونِ تولیدخبرهــاي مشــابه دوران قبــل قاجاریــه و متــون معاصــر ن

ها، از دو کتاب محمودمیرزا مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد که محمودمیرزا در تنظیم دیباچه

عبــدالرزاق دنبلــی بــه یــک میــزان  نوشتۀ مآثر سلطانیهاثر محمدتقی ساروي و احسن التواریخ 

، مآثرســلطانیه، بیشتر جایگاه الگوي ساختاري و قالبی و احسن التواریخالگوبرداري کرده است. 

نویسی را در متون او داشتند. مقایسه کردن حجم دیباچه و اشاره به قصد سادهجایگاه الگوي کم

دهد که آنهــا هاي محمودمیرزا با سایر آثار شاهزادگان قاجار معاصر و پس از او نشان میدیباچه

ها، نه یک متن بلکه چند متن را الگــوي خــویش نوشتن دیباچهمحمودمیرزا، در  تأثیرنیز تحت 

و احســن التــواریخ ، گلشن مرادهاي ات محمودمیرزا، این الگوها کتابتألیفدادند و همانند قرار 

 (در اشــارة دنبلــی مــآثربرداري از روش درستی معلوم نیست آغازگر گرتهمحمودمیرزا بودند. به

-ت محمــودمیرزا و بهمــناتألیفعصر بودن دیباچه) به دلیل همنویسی در نویسنده به قصد ساده

  هاي قجري بوده است. یک از این شاهزادهمیرزا، کدام

نویســی و ســاده میرزا در ایجاد کتبــی بــه ســبک و شــیوةمحمود ةبر انگیزدر مجموع، عالوه

 و انگیــزةشــود ـ هــدف تاریخی وي مشترکاً دنبــال مــی که در دو متنـ  نویسیدور از مغلقبه

سازي براي سلطنت خاندانش دیگري در پس ذهن محمودمیرزا قرار دارد و آن عامل مشروعیت

در واکنش به شکست سنگین حکومت قاجار از دولت روســیه اســت.  شاهفتحعلیبراي  ویژهبه

متفــاوتی ظــاهر شــده  ۀیِ نویســنده، بــه گونــتألیفسازي در دو اثر هاي این مشروعیتالبته شیوه

نویسی آنها دانست که مــتن متفاوت تاریخ ۀو گون اید بتوان علت این تفاوت را در نوعاست. ش

اســت و  ، یــک تــاریخ عمــومیِ عامیانــه اخبار محمدياي و متن یک تاریخ سلسله صاحبقرانی
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کــه بــه  تــاریخ صــاحبقرانینظر داشــته اســت. در نویسنده در هر کدام، مخاطبان متفاوتی را مد

دستور مستقیم شاه تولید شد، هدف اصلی شاهزادة مؤلف، ایجاد نوعی مشــروعیت الهــی بــراي 

آمیــز شــبیه بــه میرزا با هدف تولید یک مــتن تــاریخیِ عبــرتخاندان قاجاریه است؛ اما محمود

را  اخبار محمــديقول شود، هاي شبانۀ مردم نقلنشینیهاي شاهنامه که در مجالس و همداستان

رو ایــنلید کرد. کتابی که بیشتر از آنکه یک تاریخ عمومی باشد، یک جُنگ تاریخی اســت. ازتو

اي از زنجیرة شاهان ایران از دوران باستان مؤلف در این تاریخ عمومی، شاهان قاجاریه را حلقه

تا عصر خود معرفی کرد و مشروعیت این سلسله را بر پایۀ مشروعیت ایران باستانی، چنگیــزي 

  یموري قرار داد. و ت

، تاریخ صاحبقرانیهاي ایران و روس در میرزا در بازخوانی جنگدر پرتو این بینش، محمود

دنبلی را الگوي خود قــرار داد، امــا آن را بســیار خالصــه نمــود. او  مآثر سلطانیۀگرچه گزارش 

بــر روســیه که وسعت شکست ایران در براهاي قاجارها بود؛ اما ضمن آنناگزیر به بیان شکست

هاي دول اروپایی و عثمانی از این کشــور بســیار انــدك جلــوه داد، در را در مقایسۀ با شکست

دالیل شکست، خیانت خوانین در منطقۀ جنگ را برجسته نمود و تأکیــد نمــود در ایــن جنــگ، 

انگیزي، مفاد طرز اعجابشاه صورت نگرفت. او بهساالر فتحعلیاي از جانب قافلههیچ کوتاهی

دلیل ، بــهاخبــار محمــديرارداد گلستان و ترکمانچاي را در گزارش خود حذف نمود؛ امــا در ق

رانیِ شکست بسیار بیشتر حفظ شأن و جایگاه شاه قاجار در زنجیرة شاهان پیشین ایران، حاشیه

 صورت گرفت و تمامی اخبار شکست و قراردادهاي مابین ایران و روس حذف شدند. 

هــا، در بــازخوانی ایــن جنــگ اکسیرالتواریخاز محمودمیرزا همچون هاي پس متون شاهزاده

، تنهــا صــاحبقرانیقرار دادند و متن  مآثر سلطانیهالگوي خود را همانند متون محمودمیرزا، متن 

 قرار گرفت. اکسیرالتواریخها مانند نویسی، سرمشق و الگوي برخی از آندر شیوة مجمل

   



 تخصصی پژوهش در تاریخـفصلنامه علمی  60

  نابع و مآخذ:م

 بــه اهتمــام جمشــید کیــانفر، تهــران: اکســیر التــواریخمیرزا، اعتضادالسلطنه، علیقلی ،

  .1370ویسمن، 

 ،ایران. اسالمی جمهوري ملی نسخه خطی، کتابخانه ،قاجار ایل نامهنسب امامقلی  

  ،اهللا علیــزاده اشــکوري، تهــران: ، تلخــیص ذبــیحشرح حال رجال ایرانبامداد، مهدي

  .1384فردوس، 

 نسخه خطی، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهــران، تذکره محمد شاهیمیرزا قاجار، بهمن ،

  ب ادبیات.10به شماره 

  ،80، بهار12، ش آینه میراث، »رساالت محمودمیرزا قاجار«جاللی، نادره.  

 1267تــا  1240تاریخ نو (شامل حــوادث دوره قاجاریــه از ســال میرزا، جهــانگیر 
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  ،قاجــار محمــودمیرزا الســالطین تــذکره خطــی نســخه در جســتاري«خالندي، انور« ،
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 هاي ایــران و روس) و ضــمیمه مآثر السلطانیه (تاریخ جنگبیک، دنبلی، عبدالرزاق
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