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 بازنمايي عنصر ايراني در گزارش نامه هاي تاريخي روزگار قاجاريه

∗محسن خليلي

 علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار

)26/6/87: تاريخ تصويب–1/5/87: تاريخ دريافت(

:چكيده

يك دوره زماني خاص از سوي افـراد تاريخ به معناي پژوهش درباره رويدادهايي است كه در

و بـه كـار پژو و در ذهن، مورد عطف توجه قرار گرفته اند هشگر به شمار آمده، به چشم ديده شده

و بـا واقعيـت فـزون بـر.اي از روايت درباره همان رويدادها آمده اند ساختن سازه   تـاريخ اسـت

و رقم، پيشتاز است فاصله اي. اين امر به زايش هويت مي انجامد.اي بسيار از حيث عدد ن هويت در

.د كـر هايي است كه مي توان با تكيه بـر آن، رخـداد تـاريخي شـده را بررسـي معنا يكي از محك

هـاي تـاريخي هنگامي كه از هويت به مثابه فرآيند سخن مي گوييم در حقيقت از اسـتمرار پديـده

 هايي كـه از ايم كه يك فرد، گروه، قوم يا ملت در مقام پاسخ به پرسش اي سخن به ميان آورده شده

نگارنده با واكاوي چهار اثـر تـاريخي در صـدد بررسـي.آيد برمي،انداش پرسيده او درباره گذشته

.هاي تاريخي روزگار قاجاران برآمده استعنصر ايراني هويت در گزارش

: واژگان كليدي
و چيستي ايران- قاجاريه– عنصرايراني هويت- تاريخ نگاري- هويت  كيستي
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 مقدمه
از"سازه يا برساخته اي ذهني"درديدادها براي ماندگاري خود باي جهان رو  گردهم آيند تا

يك. خوانش هاي مكرر آن، عبرتي فراهم آيد كه در هنگامه آفرينش ،"گـزارش تـاريخي"اين
و ارزش به كدام باورها اي منفـك از ماهيـت سـت، قـضيها هـا داوري ذهنيت نويسنده معطوف

ا  و تاريخ و نيز سرشتي جداي از واقعيت همانند داستان بيست و واقعيـت هاي تك افتاده شمار

و معطوف دارد  بـه( زيرا بدون در دست داشـتن معيارهـاي بيرونـي. هاي اندك ولي محسوب

به معناي بيـرون از ذهـن نويـسنده  و نه مـا قـادر بـه درك برتـري،) معناي بيرون از رويدادها

و فروتري هيچ رو  نكتـه. شويميدادي در نسبت با رخدادهاي ديگر نميكهتري، مهتري، فراتري

هـايي كـه آن است كه ما در مقام تحليل گران رخدادهاي تاريخي شده، تنها با تكيـه بـر سـنجه 

مي دهند مي  و رخدادي ديگـر را در دانش بشري در اختيارمان قرار توانيم رويدادي را بر صدر

. ذيل بنشانيم

 مقدمه نظري) يك
كه از البالي گزارش هاي تار روايت آيد هاي قاجاري برمي نامهيخي دوران قاجاريه آن گونه

به پرسشفاقد پردازش هاي منتظم است، زيرا، دست كم نمي  هاي توانسته است پاسخي مستدل

گزارش نويس دوران قاجار البته در اين مقام هم نبوده است كه ميـان. مبني بر چيستي ارائه كند 

پي  نه خـرق عـادت بـر مـي آمـده مؤلفه هاي هويتي، و وند برقرار كند زيرا او نيز در مقام تقليد

و كرونولوژيـك: است كه به سنت تاريخ نويسي زمانمنـد نخستين مورخان صدر دوره قاجاريه

و بنياد تاريخ  و اقبال نشان دادند ا بر ذكر ساالنه حـوادث اسـتوار كردنـد رسـما ر نويسي خود

و سبك استر عمالً نگارنده بر اين باور اسـت كـه.)10،ص1385زرگري نژاد،( آبادي بودند پيرو روش

به طرزي مفـروض آنـان را مـورد  جستجويي در متون دوران قاجاري، نشان از آن دارد كه اگر

توانند پاسخي مكفـي فـراهم شان را در معرض سؤال بگذاريم، نمي كيستيو پرسش قرار دهيم 

 آنـان ضـمن قـرار گـرفتن در محاصـره اوضـاع زمانـه، اين نكته نـشان از آن دارد كـه. آورند

را. هـاي سـه گانـه تمـدني روشـن سـازند اند تكليف خود را با سويه توانستهنمي ايـن وضـع

كه در آن مورخ نمي"دشواره يا مشكله" به ناميده اند؛ يعني وضعي به اين درك برسد كه تواند

به قلم برده است  آن. چه دليل دست هـا، هـاي ايرانيـان در جنـگ بـا روسكه شكستبه ويژه

ي پيشيني تمدني را در وضعي تحقيرآميز انداخت  به ايـن. ايرانيان مغرور به داشته ها در پاسخ

كه  كه چرا چنين وضعي حاكم بوده نگارنده بر اين باور است  با كاربست يـك واژه بايدپرسش

رادر. به يافتن ريشه هاي اين وضع نابـسامان دسـت يازيـد ايـن پـژوهش، مورخـان قاجـاري

و پالگـو)59،ص1371شكوري،( تاريخنگاران جرياني  ايـم؛ نناميـده)187،ص1360اشـپولر،(و يا پـرت
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هـاي منـتظم مـورد خواهيم روند رويدادهاي تاريخ معاصر ايـران را بـه صـورت روالمي بلكه

پرسـيد كـه تـو مـي از مـورخ راوي نگارنده در جستجوي آن است كه بيابد اگـر. بررسي دهيم 

مي  به ما كه در ايران تاريخ درسـتي باشـد بايـد در گذشـته. دادكيستي، او چه پاسخي براي آن

و بررسي چند به روزگار، جستجوها رود و كشور، روزگار و نتيجـه هزار ساله اين توده ها شود

به همان شيوه اي كه كال.)138و137 ،صـص 1377كسروي،( آنها به دست آيد  رك نوشته اسـت اين كار

و سـپس طـرحدباي و داده هـاي ثـانوي و منـابع اوليـه  صورت پذيرد، يعني شناسايي شـواهد

به چـه پرسش و مؤلف در پردازش آن كه نشان دهد يك گزارش تاريخي چرا نوشته شده هايي

چه ايده  و  ده اسـت؟ كـر هاي كلي، مؤلف را به استفاده از آن مĤخذ ترغيب منابعي استناد جسته

و از رهرو آن خواسـته اسـت.)36،ص1361سن كالرك، كيت( به سرآغاز تبديل كرده نگارنده هويت را

پاره هـاي ايرانـي بـر. عنصر ايراني برسازنده هويت را در تاريخ نگاري دوران قاجاران بشناسد 

افتخـارات پيـشين ،كيـان پادشـهي، فرهنـگ ملـي، ايـران، سازنده هويت را شاه، ميهن، وطـن، 

و نقـش كارويژهر،صفات، كردا  و حقانيت پادشاه، جايگاه اسطوره، مفهوم مـرز، پدرسـاالري ها

و توده مردم دانسته است  در اين مقاله چهار كتاب تاريخ نگارانـه دوران قاجـار از منظـر. عوام

از. عنصر ايراني هويت مورد بازنمايي قرار گرفته اند  سـلطانيه مĤثر: اين چهار عنوان عبارت اند

اكــسير التــواريخ عليقلــي ميــرزا.)ق.ه1241تــأليف بــه ســال(اق بيــگ مفتــون دنبلــي عبــدالرز

 محمـدتقي خـان1ناسـخ التـواريخ.)ق.ه1259 تـا 1253ي سال هـا تأليف بين(اعتضادالسلطنه 

2حقـــايق االخبـــار.)ق.ه1274 تـــا1258ي هـــاســـالتـــأليف بـــين(سپهرلـــسان الملـــك

س( سيدمحمدجعفرخان حسيني خورموجي به هـاي مـرتبط ميان نوشتهدر.)ق.ه1284ال تأليف

به چشم نمي  كه توانسته باشـد بـا كاربـست يـك واژه با تاريخ دوران قاجاري، پژوهشي خورد

، بـه شـناخت بـن  كه بتوان بـا آن به سطحي ارتقاء دهد مانند هويت، متون تاريخي قاجاري را

كا.مايه اوضاع اجتماعي ايران عصر قاجار، نايل شد  و رآمـدترين مكتوبـات همپيونـد قوي ترين

با بررسي روزگار قاجار، مانند آثار فريدون آدميت، نيكي كدي، يرواند آبراهاميان، جان فـوران، 

االسـالمي، عليرضـا شـيخ االسـالمي، حامـد الگـار، احمد اشرف، جوان كول، محمدجواد شيخ 

، موسـي نجفـي، فرزين وحدت، عبدالهادي حائري، محمدتوكلي طرقي، مونيكارينگز، پيترآوري 

و غالمحسين زرگري نژاد، هما ناطق، محمدعلي همايون كاتوزيان، هيچ كدام بر اين شيوه نرفته

 
بر: ريخ، حسين احمدي چنين نوشته است در معرفي ناسخ التوا.1 و مي خواسته است از حصار تنگ تاريخ نقلي خود را برهاند

و غرض بر آن نشسته، امواج مصلحت طلبـي. عنصر تحليل تكيه كند  اما چون به سفارش قدرت حاكم نوشته شده غبار تعصب

و حس شاه دوستي كشتي انديشه او را از رسيدن به مقصود  ادي بازداشته است؛ براي آگاهي از اين نظرگـاه انتقـو تملق گويي

( رجوع كنيد به .)28،ص1379احمدي،:

بهب.2 و مفيد از حقايق االخبار رجوع كنيد (راي آگاهي از يك معرفي مختصر .)1378طالبي،:
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در. تاريخي عصر قاجـاري نبـوده اسـت/ قصدشان بررسي متون گزارشگرانه حـسين كچويـان

كه بررسي گفتمان هـاي هـويتي در كتاب تطورات گفتمان هاي هويتي ايران   بر اين باور است

و عملي عبـاس ميـرزا در اير كه با درماندگي نظري ان بخشي از مطالعه تاريخ تجدد هم هست

مي"پيرآمده ژوبر"مقابل  به درستي بـر ايـن بـاور. شود فرستاده ناپلئون آغاز در واقع كچويان،

و ويژه:بوده است كه  و تفحص از هـستي،هويت در صورت خاص نه در جريان حديث نفس

ما"غير"كه از خالل مواجهه با خود در انزوا، بل و جمعـي(ي در بيرون از حيطه هستي ) فردي

و بازانديشي تـاريخ محمد توكلي طرقي در كتاب.)60،ص1384 كچويان،( آوردسربرمي تجدد بومي

و اهيبه بازپردازي مف  ميم ملت، ايران و بـر ايـن بـاور اسـت كـه زمـاني در ملت ايران پـردازد

و گفتمان  هايكه دادوستد فرهنگي در سده ها پديدار شد سياسي ايران اين مقوله گزارش تاريخ

م  و نوزده و ملت نوپرداخته كه از پيوند متـون كهـن برخاسـته. آغاز شده بود. هجده اين ايران

و فرهنــگ ايرانــي فراســاختي"نحــو"شــده بــود  .جديــد را بــراي بازتوليــد گذشــته، زبــان

و گذشته تاريخ زيننگاري ايران مدار، جايگ تاريخ هاي فراموش شده پيش از نويسي اسالمي شد

و ذات باشـد.اي پرشكوه جلوه كـرد گذشته،اسالم اگـر هويـت پديـده اي در رديـف جـوهر

و فرهنگ ديگري بيهوده است  و يا هر ملت راه درسـت عبـارت. جستجوي آن در مورد ايراني

تهاز شناسايي حضور مداوم تجرب  و مي خواهيم هاي تكرار شونده كه غيير ماهيت پرسشي است

در.چه كنيم پرسشي جالـب تـر از چـه هـستيم اسـت: آن را مبناي بازنمايي هويت قرار دهيم 

چه هستيم پاسخ خواهيم داد به هويت بر نهادي ابژكتيونيست يعني چيـزي... نهايت با چه كنيم

به. نيست كه مستقل از نهاد ما در فعليتش باشد  كه  سراغ مـاده هـايي بـرويم كـه ما پيش از آن

-بتوانيم هويت ايراني را از آنها برخوانيم در مورد سمت پاسخگويي به پرسشمان تـصميم مـي
به گزينش كارمايه و بر پايه اين تصميم شروع بنـابراين.)7،ص1384نيكفـر،( كنـيم هايي مـي گيريم

را  چه مي كند ولي در اين ميان آيا آن كه واقعاً روي داده اسـت يك مورخ، گذشته را بازسازي

 گذشـته بازسـازي،بنـابراين. نمايد يا پديده اي ديگر را، ابهام همچنان باقي اسـت بازپيرايي مي

هاي يك پيرنگ واقعاً اتفاق افتاده اسـت كـه تر از واقعيت است زيرا پيرايش شده مورخ، حقيقي

مي شود از اصل رخداد فزون  صنعت: اند يك علم باشدتوبه همين سبب نگاشتن تاريخ نمي. تر

و در هـم، است از آن  مي كند؛ هنر است چون در مطالب آشفته كه حقايق را از غير آن جدا رو

و درصدد نظم كه در جستجوي دورنماي آينده و فلسفه است براي آن با معنايي پديد مي آورد

كه مهتـا آنـ. روشنگري انديشه است  ان را مورخـان همه انواع گزارش نويسان تاريخ، آن گونه

و خشك  و چرايـي)194،ص1369 مهتـا،(آبدار به پرسش هاي چگونگي ناميده است سرگرم پاسخ

و معلـولي هستند؛ يكي با پاسخ  و يكي با برقراري پيونـد علـت و فراگير، و طويل هاي عريض

ومي يكي به انتقاد تاريخي. ميان امور  كه كاربست قواعدي است براي سـنجش صـحت پردازد
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يكي مانند وبر سقم و و اسناد و ترجيح اخبار و تعديل و قوت نماينده طرز ديـد تـازه:و ضعف

و  هاي همه بعديش در فراخترين افق جهـان بينـي، بـي آن كـه مفهوم تاريخ است با اثر عظيم

پژوهـشگر ممتـاز تـاريخ آن.)355،ص1363ياسـپرس،( خود را پايبند تصويري از تمام تاريخ بكنـد 

كه از  و تمـام حـوادث را برابـر ندانـد است  كـار. حد يـك تـاريخ نـويس صـرف فراتـر رود

به گوش شنيده شـده اسـت؛ از تاريخ و كه به چشم آمده نويس، نگارش تمام رخدادهايي است

كه بـه تعبيـر تـوين بـي. همهمه گرفته تا يك تصميم اساسي  ولي كار يك تاريخ نگار آن است

را. مجزا كند)14،ص1370 توين بي،(ي نظم پذير همهمه را از روندها: بتواند  يـكدايـباين تمـايز

يكه روند و تاريخ قائل شود تا بتواند گزاره هـاي)36صهمان،( مورخ هشيار ميان تاريخ قانونمند

و فردي تميز دهد و قانون هاي حاكم بر روندهاي تاريخي را از امور جزيي .كلي

 تراژديمورخ گروگان:مĤثر سلطانيه) دو
و متـرجم نـامور عـصر عبدالرزاق بيگ پسر نجفقلي دنبلي، مـورخ، شـاعر، اديـب، مفـسر

كه در سال  به دنيا آمد.ق.ه1185فتحعلي شاه قاجار است مدتي در شيراز بـه عنـوان. در خوي

و زندگي ناخواسته در شيراز. گروگان در دربار زنديه اقامت داشت  كه در مهد ادب  فرصتي بود

و و اصـول و فقـه و عربـي و ادب پارسـي و ذوق خود را بپرورانـد و منشيان، استعداد دبيران

و رجال بياموزد  شد. چهارده سال تمام گروگان بود. تفسير پس از فروپاشي زنديه او نيز دربدر

بو مدت  و آشفتگي بسر بـرد تـا در عـصر فتحعلـي شـاه، بي پناهي و ها در خـت يـارش شـد

و ميرزا عبدالكريم اشـتهاردي را در تـأليف زينـه التـواريخ  مأموريت يافت ميرزا رضي تبريزي

و تأليف شانزده كتاب، نـشانه اي از پرثمـري. ياري دهد  و پركار بود نويسنده اي سخت كوش

ق عبدالرزا. پس از مراجعت از سفر حج در گذشت.ق.ه 1242دنبلي در سال. است روزگار او 

و روس اسـت سـخن آغـازين را بـه كه ويژه جنگ هاي اول ايران بيگ در كتاب مĤثر سلطانيه

و پادشه ستايي از  مي كند كه نكته اي به جز قلم فرسايي به اميد نان سبب تحرير كتاب مختص

بـه تحريـر صـوادر ... رسـيد كـه ... فرمان از ايوان سلطنت برين بنده بي بضاعت: بيم جان نبود 

خ  و محاسن دولت جاويد قرار را تاج افتخار اخبار سلف سـازد احوال مفتـون( جسته مĤل پردازد

و ولـي.)29،ص1383 دنبلي، فرمان انطباع كتاب در داراالسلطنه تبريز را عباس ميرزا نايب السلطنه

به مĤثر سلطانيه در شهر رجب سنه  و كتاب مستطاب مسمي  1241عهد ناكام دوران صادر كرده

در. چاپ شده است.ق.ه نخستين ويژگي كتاب، همان پذيرش فرمان ملوكانـه اسـت كـه البتـه

و كـار كتابـت گـزارش رخـدادهاي  ميان مكتوبات عصر قاجار، هيچ خرق عـادتي هـم نيـست

و گفتـار آهنگـين بـر. تاريخي بر همين منوال بوده است  و سـجع از حيث شيوه نگارش، نثـر

كه. محتوا غلبه يافته است  مي خواهد هداياي نايـب الـسلطنه را بـه پادشـاه بـه رشـته هنگامي
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بي همتا ولي از حيث محتـوا، مي گيرد كه از حيث زيبايي به كار  تحرير كشد آن چنان نثري را

و بيهوده است و تفصيلي دراز دامن و: شرح هزار قطعه سنگ آفتاب رنگ از جگرگوشگان بحر

آ  كه بعضي از و پرورش يافتگان مهرتابان و بعضي كان ن ها در خضرت چون خطّ دلجوي بتان

و ي در حمرت مانند لعل آبدار ماه وشان ا نـاب از پيالـه مـي جـوهر در صـفرت چـون پـاره

و نگارش خود را براي بيان حضيض واقعيـت هـايي.)161صهمـان،( درخشان گاهي نيز اوج نثر

و نگرشي فلـسفي را بـه ميـان  تغييـر: آورده اسـت چون شكست سهمگين از روسيه بكار بسته

و درك آن از بديهيات اول است، مخصوص بني نـوع  كه از نتايج ادوار چرخ دوار زايد حاالت

و عـاري از ... انسان است  چگونه ممكن باشد كه چهره حسناي مكونات خالي از خال تغييرات

و رتبت بلندتر اسـت، در مـد. خدشه تبدالت ماند  و صورت درجه كه در عالم معني و هر ارج

و فراز بيشتر است  و فزايش صاحب دولتان را غلبه در هزيمت... مسالك او نسبت نشيب هـا، ها

و پيغمبران بلندرتبت، زهر بليت. در كاهش هاست  پادشاهان قوي مكنت امتحان بيشتر ديده اند

و صـاحب نظـران  و مد درياي طوفان زاي راست كه جزر بيشتر چشيده، صافي گهران شناسند

و مـاه پيداسـت دانن و انحطاط در حركات آفتـاب كه ارتفاع در ميـان مورخـان.)393صهمـان،(د

و ايـران  و آخرين كسي است كه قبول كرده فتحعلي شاه مي رسد، او نخستين به نظر قاجاري،

و رسوايي، با نثري  مي كند ضمن پذيرش هزيمت و سعي شكست سختي از روسيه خورده اند

را  و آهنگين، آن و استنباط خـود بليغ و از نتايج استدالل و مستدل به بينشي فلسفي كند  مستند

به عنـوان. نهراسد و دوران زنديه عبدالرزاق بيگ دنبلي، تراژدي گروگان بودن خود را در دربار

و دقيـق را  به او اجـازه اسـتدالل متـين كه به ديدگاهي فلسفي ختم كرده است  تجربه زندگاني

و از آن بهره بسيار عنصر ايران. دهدمي و تكرّر، تقويت شده به تكرار ي هويت نزد مفتون دنبلي

و ويژگي. برده است كه هاي پادشاه، نزد او، آميخته اي از گوناگوني خصيصه صفات هايي است

و نديم بوده است  و عجـم،: در پادشهي هاي ايران زمين، قديم مالك رقاب امم، خـسرو تـرك

سايه حشمت، مايه ... شاهنشاه جم ... جمشيد سلطنت ...ت پادشاهي، فرمانفرماي بني آدم بر تخ 

و فريدون حشمت)28صهمان،(.شوكت، زينت دولت  كه جمشيد شوكت ) 162صهمـان،( پادشاهي

و كارش، افراختن درفش كاوياني و سركـشان اسـت)138صهمـان،( است . براي اسكات معاندان

و ظالل دولت ابداقترا و ديهيم پادشاهي و گره خورده با عناصـر عهـد تاج ن نزد وي بسيار مهم

كه همواره مدد از لطف الهي را با خود همراه دارد ظفـر: قديم سلطنت خاقان كشورستان است

شه روي نهد همره باد  و جاه هر كجا رايت و خداوندي و اقبال پادشـاه،.)451صهمان،(و نصرت

و صال  و اسالميان است كه همت ملوكانه ح انديشي هـاي دولتـي اش را مـصروف عماد اسالم

و استعالء در كـشورگيري و عدل و پرچم دين داري و ملت نموده و انتظام ملك و دولت دين

و خاقان كشورگشا است  و رأي پادشاه، نمودي از عقل كلّ، فرمان. برافراخته هايش قضا جريـان
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و انت واجب و دنيا، به مثابه احكام خسرو دين و حكم هايش و اتّساق مهمات ملـك االذعان ظام

مي.و مملكت در يد قدرت اوست  و سر به آسمان اش، سايد، اردوي پادشهانه خلد آشيان است

و شير كامكار عتبه اي است براي شرف اندوزي كه حفاظت از سرحديت ايران را بر عهده دارد

و پادشـ  و ملـت و نقيـب ملـك و فرمانفرمايي در دستان او؛ زيرا خـسرو ديـن اه ممالـك است

به مغـول. محروسه است  و مقبوليت آنان، نزد مفتون دنبلي، نه تنها بردن نسب ريشه مشروعيت

و  و صرامت آنـان اسـت كـه سـبب مـي شـده اسـت جاليـل امـور سپهـساالري بلكه شهامت

و  و صـفت آنـان، در بـيم و عـدت و حتي صفويان، از كثـرت سرحدداري در عهده آنان بيفتد

را.شندهراس افتاده با  و دربـار خـود ت خـود سـاخته و داد را وجهـه همـ پادشاه، اشاعت عدل

مي نموده اسـت  و سياست هاي ملوكانه، فرمايش و مجازات هاي پادشاهانه . معدلت مدار كرده

و داسـتان ملـوك باسـتان: كار مايه پادشاهي او ظلّ دفاتر مĤثر سالطين گذشـته در نظـر اسـت

و سير  كه از حافظـه سـخن بـه ميـان.)471صهمـان،( مخزون حافظه اهل تاريخ بنابراين، هنگامي

و بـه صـورت مي مي كند كه افتخارهاي محتشمانه گذشته را روايت آيد نمودي از قدمت است

مي كند  از. يادمان در خاطره هاي جمعي تثبيت و سياست كردن هاي پادشـاه، نمـادي كردارها

به مثابـه جمـ  كه و نديم پادشاهي است و سنن قديم شيد خورشـيد بـه انتظـام مهمـات ملكـي

و تدمير مخالفان مي پردازد  عزم شاه، سبب مـي شـد دل هـاي رميـده. افراختن رايات فيروزي

و غرور در كاخ دماغ پيچيده داشتند  كه همواره در هواي رياست، دود نخوت و آناني آرام گيرد

بي عاقبتان)87صهمان،(به دم خمپاره اژدر دهان  و و بدنهادان، فرصت اشتعال نيـران بسته شوند

به ايوان كيوان نيابند و طغيان را و از سـكر غـرور هـشيار. فتنه كساني كه از خواب پندار بيدار

به جانـب خـسرو گـردون)96صهمان،( گشته و از كار پيكار چون عصفور در پنجه شاهين روي

به ايوان بزم آورده مي)97صهمان،( وقار در غير اين صورت، بعد. مي شدندآوردند از ميدان رزم

و اعضا در هوا متالشي  اگـر.مي شد)99و98صصهمان،(از نابينايي دردم خونپاره دوزخ شرار، اجزا

مي گشت: از ميان قاجاران بود  و مهجور اگـر خفـاش. به پاداش ناسپاسي از شرف حضور دور

و بيابان سرگرد  و از بيم جان در ظلمتكده خباياي كوه و وش گريزان و كـركس بـال مي شد ان

و سوداي انديشه  مي آمد به پرواز در پر ريخته را مي مانست كه فكرش در هواي جيفه خواري

و  كه ديگ سودايش از جوش بـاز مـي افتـاد مي بايست مي آمد و دراز قديم بر سرش باز دور

به گزلك تند بريده  و كور، در گو)140صهمان،( زبانش از كام شدو چراغ ديده خاموش به.ر مي

و گروهـي بـه: حكم شاهنشاه ارجمند به طعمه اژدرهاي خمپـاره و بعضي به مثله اعضا برخي

و بعـضي در بـاالي كلـه منـار چـشم حـسرت بـه جهـان بـاز   سوختن آتش شمشير جانگـداز

و جهاني از فتنه آنان، مي) 146صهمان،( كردارهـاي سياسـت. آرميـدبه سزاي خويش مي رسيدند

و شقّه گشاكردن لواهاي نصرت پيرا به سراسر ممالك محروسه، براي ايمن سازي گرانه پادشاه 
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كه ميشي از درويشي برد، يابي ترحمي، خوشه گنـدمي در زيـر بود تا كسي را ياراي آن نباشد

و فزو.)166صهمان،( سم ستوري تلف كند  ت و كـردار پادشـاه بـه كـسب مقبوليـ نـي كارآمـدي

و در كار خـودرسمي حقانيت او نيز مدد  و چشم هاي كسي را كه در چشم خانه مي گرديد اند

و عدالت  به گزلك دادرسي مـي كندنـد تـا مايـه عبـرت)502صهمـان،(و عواقب امور بينا نبود،

و شـيرازه  و سپاهي از هـم ريختـه و نظم امور رعيت و كار ملك، از انتظام نيفتد ديگران باشند

و ملت از هم گسيخته نگر  ت نـه تنهـا.ددكتاب ملك و رعيـ در مكتـوب مفتـون دنبلـي، عـوام

كه از يـك سـو،  جايگاهي مناسب ندارند بلكه به مثابه غايله سازان فتنه جويي به ميان آمده اند

و از ديگر سو، فريفته وسوسـه گـران  به غارت غنايم منهوبه سپاه شاه فردوس آرامگاه مشغول؛

مي  كه در كمين مخالفت با شيطان صفتي كه مورد تفقّـد. پادشاه عصربرآمده بودندشدند مردمي

كه روي اميدواري به دولـت قـاهره داشـتند؛ يـا خـدمات  قرار مي گرفتند يا رعيت مطيع بودند

و دولت نهاده  و مال ها در راه دين و جان ها مي كردند و)409صهمـان،( شايسته و در ايام جنگ

بي همال و سالمتي ذات مي نمودند مفتـون دنبلـي،. سـاختند ملوكانه را نذرها مـي غزا، مدافعه

و از ايـن  و اجتماعي در ايران مـي پنـدارد و پادشاهي را بنيان همه پديده هاي سياسي سلطنت

ت آغـازين سـلطنت  و حقانيـ به سنّت ايراني متّصل مـي گردانـد حيث، مباني اقتدار قاجاري را

و فر  و جمـشيد و ايـرج وام خاقان كامكار قاجار را از عهد كيكاووس و بهـرام و كيـوان  يـدون

.گيردمي

 تاريخگزارشگر فرهيخته:اكسيرالتواريخ) سه
و چهـارم فـتح علـي شـاه، از گـل به تعبيري، پنجاه و هفتم يا اعتضادالسلطنه، فرزند چهل

به سال  به گرجي، نظـر در آغـاز زيـر. زاده شـد.ق.ه 1238پيرهن خانم ارمني تفليسي مشهور

و تربيت يافت ميرزا  و. نظر علي حكيم باشي تعليم پس از چندي بـه آمـوختن فنـون شمـشير

و در پايـان، بـه مطالعـه  و جغرافيا پرداخت و سپس به ادبيات فارسي، نجوم تفنگ مشغول شد

و سرودن شعر اشتغال يافت  و بيشتر عمر. دوره كامل تاريخ ايران اشتغاالت مهم سياسي نداشته

ش  و و شاعري بوده است را مشغول تحصيل آن قدر مـورد اعتمـاد بـود كـه پـس از فـوت. عر

كه كوتاه زماني  به تهران پيشكاري مهد عليا را و تا آمدن ناصرالدين ميرزاي ولي عهد محمدشاه

و فتق امور مشغول شده بود بر عهـده بگيـرد  جـزء مخـالفين سياسـت شـاه در نـصب. به رتق

به عنوان صدر اعظم بود  ا. اميركبير . به بابي گـري مـتهم شـد. تابك اعظم ميانه خوبي نداشت با

و مناصب متعدد يافت و قتل امير، مشاغل رياست مدرسه دارالفنون، وزيـر علـوم،: پس از عزل

و علمـي، چاپخانـه  و معادن، روزنامه هـاي دولتـي صنايع، تجارت، رييس اداره تلگرافخانه ها

و كارخانه ها، والي  و واليات كه نـشان هاي دارالخالفه و تويسركان همه در عهده او بود مالير
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. در تهـران وفـات يافـت.ق.ه 1298در. از اعتماد كامل دستگاه حكومت ناصري بـه وي اسـت

و عضويت در دارالشوراي كبري، ملتزم ركاب پادشاه در سفر فرنگ، عضويت در مجلس دربار

به همرا  هاي علمي بارزش،ه ويژگي در عهده گرفتن رسم تنظيمات حسنه در واليات محروسه،

و كهن سـالي فرهيختـه داشـت  مكتوبـات بجامانـده از وي،. نشان از وجود فردي معتمد دربار

مي  و شعر نشان به تاريخ، هيئت، نجوم، زبان عربي، فقه در كار چاپ. دهدجملگي احاطه او را

و روزنامه هاي ملت عليه ايران، ملت سنيه ايران، ملتـي،  و علميـه دولـت عليـه روزنامه نيز بود

از. ايــران را نيــز انتــشار داده بــود  يكــي از مهــم تــرين كارهــاي وي، اعــزام تعــداد معتنــابهي

كه بعدها منشأ اثرهاي فراوان شـد فارغ به فرانسه جهت ادامه تحصيل بود . التحصيالن دارالفنون

عنوان كنم اين نامـه. كنداعتضادالسلطنه از همان آغاز حكيم فرمودگي مكتوب خود را برمال مي

شه ايران  و تحريـر ايـن مقالـه آن اسـت كـه احـوال ملـوك:به مدح مراد از تأليف اين رسـاله

و ديـده شـد،   نيكوسلوك قاجار را آن چه وقايع نگاران اين روزگار در كتب اخبـار نوشـته انـد

كه در مطلب تغييري رود يـا حرفـي اضـافه شـود، سـمت نگـارش پـذيرد بي  دالـسلطنه، اعتضا( آن

و در.)3و2،صص1370 و احاديث نبـوي به آيات قرآني گزارشگري است فرهيخته، بسيار متمسك

و دنياگريز؛  و مشتاق علي شاهيان با اندك رگه هايي از تصوف عزلت گزين عين حال مجذوب

و مجتهـدين را  و فقهـا و علمـا مي افكند به همين جهت عرفان گرايي او بر سراسر كتاب سايه

مي پنـدارد كـه بـه زعـم وي، بـسي از علـوم بـاطن چندا و اهل علوم ظاهر ن خوش نمي دارد

و منتخبين نادر مي و برگزيدگان قادر و آزار عرفا به قتل و تنها هويت آغـازين. پردازندفروترند

كه گوش جهان حلقه كش ميم اوست  و محمد مصطفي نزد او، ثناي كردگار فلك تختگاه است

و برهـاني الغ...و سپس اسدا  و وجـود، دليلـي كـافي كه هـستي مي آورد به ميان الب، علي، را

و بـه مكتـوب كـردن)1صهمـان،(.شافي بر امامت اوست   از اين چبودگي آغازين، مستعين است

و پادشاهان ايراني مي به مثابه حلقه پيوند ميان دوگونه سرنوشت پادشاهي ايران زمين پردازد كه

و چيستي  و اي نبوي مـي هويت ايراني نزد او مايه. تاريخي ايرانيان است متمايز از كيستي گيـرد

و كـاله. از همان حب الوطني شروع مي شود كه او، آن را همه چيز مي پندارد  از تخت پيشداد

و درفش كاوياني استمداد مي  و افـسر جهانبـاني تنهـا كيقباد جويد تا نشان دهد كه كاله كيـاني

و  اسطه سنت پادشاهي تا دوردست ترين سنت نامكتوب قـوام ايـران اليق پادشاهي است كه به

مي نامد كه.)79و43صصهمان،( زمين نيز شايسته كسوت شاهنشهي است  پادشاه را شاهنشاه جهان

و يزدانـي در  و دهش خداونـدي و متصف به الهام رباني است زيرا داد درگاه فلك خرگاه دارد

كه خديو گيت  و اوست و نـه سـال.ي ستان را اليق وجود او مجبول است كه مدت سي پادشهي

و سـر را بـه  و گردش آسماني بر تخت كياني قـدم نهـاد و نوزده روز به تأييد رباني و پنج ماه

و.)69صهمان،( افسر جهانباني زينت داد به گمـان وي پادشـاه كـسي اسـت كـه رأيـت اجـالل
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و فرمان و ظفر برمي گشايد و مقهوري و جم و نصرت و اكنـاف سلطنت و داد به اطراف عدل

و سرور نوروزي برمي. گستراندمي يرانا و جشن و خود به فيروزي روز نوروز، مراسم انگيزاند

و شكار برمي افرازد در حـالي كـه تمـام وجـودش  و رأيت صيد مي پردازد و عشرت به عيش

و مملكت است  كه ساعات. منسلك در انتظام امور ملك سعد رهـين پادشهي كه در آن ساعت

و خاقـان فرشـته  و سعود قرينات قرين او، سلطان جـم خـدم و افـسر ... او بودند كـاله كيـاني

و اجـراي سـكه  و حكـم بـه اداي خطبـه .گرديـد ... جهانباني را بر فرق فرقدان ساي خود نهاد

و واژه)63صهمان،( هايي بهـره علي قلي ميرزا در برگ برگ گزارش تاريخي اش، از اصطالحات

و ستايش از بارزه هـاي هويـتگيمي به ويژه با تمجيد رد كه همگي نشانه اي از هويت ايراني،

و كشورداري اسـت  و پادشهانه اقتدار و نمودي از مباني سنتي پادشـاه، در هنگـام. ايران باستان

به مجازات سلطاني با تيغ خسروي  و حكم مي افرازد و گردن كشي علم دولت را خالف ديدن

و اين همان تقـدير دهد تنها مي و از رونق نيفتند و بالد ايران آبادي بگيرند كه وطن به آن دليل

به مثابه يك سكه)80و539و421و137و84و455و157صصهمان،( پادشاهي/و تدبير الهي كه هر دو  است

و سـلطنت در تـاريخ ديرينـه و تشخص ويژگي هـاي فرمـانروايي دورو، از ديرباز سبب تمايز

و. شمار آمده اند ايران زمين به  و درفـش اژدهـا پيكـر و ولـي عهـدي و مملكت از دارالخالفه

و دارالسلطنه  و جنگاوري پادشاهانه  314و12و 423و89و 435 صـص همان،( جشن عيد سعيد سلطاني

و انگـار) 421و 422و40و مي كند و نمودهاي سنت ديرپاي پادشاهي در ايران ياد به عنوان نمادها

مي دانـد بـه طـرزي كـه پادشـاه همروزگـار تمامي حقانيت   پادشاهي قاجاريه را با آن همپيوند

فرمان محمدشاه را مبني بـر. نامدمي)349صهمـان،( خويش، يعني ناصرالدين شاه را، خسروپرويز

مي  گيرد كه او مي خواسته است مردم ايـن روزگـار دسـت كـم در تغيير لباس مردم دليل بر آن

و جامه، زنده كنن  و ياد پيشينيان افتخارآفرين آن روزگاران باشند كسوت آن: ده نام حسن ديگـر

كه در تخت جمشيد در صورت هاي سنگي...كه  رخت قديم ايران همين لباس نظام بود چنان

به آن لباس كشيده  و چاكران ايشان را و امرا و طرز.)500صهمان،(نداسالطين ايران لباس جديد

و فرنگي  .، در منظر او نيست؛ رسمي قديم ولي اكنون فراموش شـده اسـت جديد، رسمي نوين

مي و محترم و پادشاه را مهم، محبوب دانـد؛ اين همه براي آن است كه نويسنده، عنصر سلطنت

مي خواهد از پادشـاه كـشور ديگـر يـا دشـمن يـاد كنـد او را  كه كه هنگامي به آن نشان نشان

مي. ايراني است/ ري شرقينامد كه عنص مي)51صهمـان،( خورشيد كاله  دهـد كـه اين نكته نشان

و پادشاهي است .در نگاه ايراني او به هويت، مهم ترين بر سازنده آن، عبارت از سلطنت
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 مدعيات منسوخ مورخ خودستا: ناسخ التواريخ)چهار
و مـتخلص بـه به لسان الملك ميرزا محمدتقي مستوفي فرزند مالمحمدعلي كاشاني ملقب

و شعر. در شهر كاشان است.ق.ه1216متولد سپهر  و ادبي در آغاز پس از فراگيري علوم غريبه

به سرودن شعر پرداخت  نخستين شغل وي خدمت محمـدميرزا قاجـار در حكومـت.و عربي،

مي كـرد كـه بـه ميـانجي  و حسام السلطنه حاكم بروجرد بازي و نقشي مهم ميان او نهاوند بود

چن  نه و سازش البته مي شد گري در نبرد ميان مدعيان سلطنت پـس از فـوت. دان پايدار منجر

و با پادشاهي محمدشـاه بـه پـاداش حمايـت، منـصب  فتحعلي شاه جانب محمدشاه را داشت

به عهده گرفت  و قرائت شعر در اعياد را مأمور كاشان شـد.ق.ه1252يكبار نيز در سال. استيفا

و خرج منال ديوان كاشان را صورت  و هـم. دهد تا جمع هم عضو مجلس مصلحت خانه شـد

و منـصب  به نيابت كليه برقـرار در ترتيب تشكيل مجالس تنظيمات حسنه در واليات محروسه

و خطاب جليل جنابي يافت  پس از اتمام نگارش ناسـخ التـواريخ، بـه. استيفا از نوع درجه اول

و  به به تيول ابدي، سپهر مردي فاضل.ي واگذار شد دستور ناصرالدين شاه، قريه وادقان كاشان

و كتاب هايي چون محمـوده القـصايد، بـراهين العجـم فـي قـوانين  و نوشته ها و دانشمند بود

و المعجم، اسراراالنوار في مناقب االئمه اطهار، آئينه جهان نما، جنـگ التـواريخ، ديـوان اشـعار

ته.ق.ه1297در سال. تاريخ قاجاريه، از اوست: ناسخ التواريخ   1258از سـال. ران فوت كرد در

و در سال.ق.ه به نگارش ناسخ التواريخ كرد به پايان رسـاند.ق.ه1274شروع .، تحرير كتاب را

كه گـاهي اوقـات واقعـه، به سجع است تا جايي و آميخته سبك نگارش وي، منشيانه، ديرياب

مي شود  و آهنگين است. فداي فضل فروشي نگارشي او نگارش ناسـخ. در عين حال خواندني

و  و بهره گيري از جغرافيا و دنياي جديد التواريخ مشتمل است بر استيفاي تواريخ ربع مسكون

بيان مذاهب مردم جهان به همراه وقايع پادشاهي قاجار كه در ادعاي گزاف گويانه مورخ كتاب 

كه از صدر اسالم تا كنون در هـي: چنان پردازش شده است  و دشمن گواهي دهند چ كه دوست

و ذالقت تحريـر نـشده كـه جـامع جميـع حـوادث دولتي از دول جهانيان كتابي بدين سياقت

و حاوي تمام وقايع جهان باشـد  را،بنـابراين.)3،ص1377لـسان الملـك سـپهر،( حدثان  مؤلـف خـود

و التـين موظف مي و يونـاني و دانستن كلمات كلدي كه با تشديد خاطر اجتهادي دانسته است

ف  و و تركـي همـهو انگليس و عربـي و عبـري و ديگر الـسنه يـوروپ و جرمن و روس رانس

كه در يك خودستايي بسيار غاليانه  به پارسي نويسد تا جايي در: سخن از صدر اسالم تا كنـون

و زحمـت در  و انديـشه ايـن خـدمت و طلب برنخاسته و مملكتي كس بدين طمع هيچ دولتي

ق  و اين گونه توانايي در مي كند)6صهمان،(وت بازوي خود نديده ضمير نياورده . از خود، تمجيد

كه از آن همه زبان هاي اروپايي در كدام قسمت مـتن در سراسر كتاب هم هيچ مشخص نشده

، گزاف اسـت  و گـاه. استفاده شده تا جايي كه اين ادعا نيز به نظر سـبكي وقـايع نگارانـه دارد
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و اختصار بي به ايجاز به نوعي گاهشمار مبدل شده وقايع يك سال را آن قدر كه بيشتر ان كرده

او. است ي قاجار،نگارش مبتني بر حكيم فرمـودگي و تمجيد از طايفه اغراق بسيار در تعريف

در: را به خوبي نشان مي دهد  كه پادشاهان جهان از بيم او خـواب نكردنـدي چنان پادشاهي را

و اورنگ خـس  به اعانت يكديگر شهيد كردند  روي را بـا خـونش آلـوده سـاختند جامه خوابش

بينـي، گويي، تملـق گـويي، نـاراحتي، خـودبزرگ نوعي بددلي، بدگماني، ناحقيقت.)84صهمان،(

و خودستايي در متن نگـارش يافتـه وي بـه چـشم مـي  . آيـد نارضايتي، دروغ گويي، بدنويسي

به تعريف خو مياميركبير حقوق وي را همانند بسياري ديگر كاسته است، او زبان گـشايد كـهد

و مواجب وي كاسته است  و امير از مرسوم و چنان كرده در ميان همه مـردم ايـران ايـن: چنين

عجـب آن كـه اگـر در ميـان. هنر را در ناصيه استعداد ميرزاتقي خان اميرنظـام مطالعـه فرمـود 

 همـان،( افتـاد بزرگان ايران صد كس را از بهر وزارت نامزد مي كردنـد هنـوز نوبـت بـه او نمـي 

و دامـادي اميركبيـر را در خـانواده.)965ص مي گيـرد و ناراستي را در پيش بنابراين راه مخالفت

مي بيند، تمام ابـداعات اميـر را بـه آقاخـان نـوري نـسبت)1005صهمان،(ناصري از سر ناچاري 

وي.مي دهد و و اغراق است  بـه طـور گفتگو بلكه مناظره امير با ناصرالدين شاه مملو از دروغ

و او را مـست منـصب كلي نمي و شنونده گفتگوي آن دو تن باشـد  همـان،( توانسته است شاهد

به آنـان نـسبت مي) 1152ص و مكالمه اي سراسر دروغ را و تنبه نيافته است كه هنوز تنبيه خواند

و اعتراف خويش، زمينه قتل امير را فراهم مي كند زيرا پادشـاه تـصميم.مي دهد   سپس به قول

به كاشان گرفته بود و گفته باشد زيرا در آغـاز. به تبعيد امير كه وي چنين كرده تعجبي نداشت

به دروغ چنين مـي  و و نيت پادشاه را مي خواند نويـسد كـه صـواب آن صدارت امير نيز، ذهن

و  و سـورت خـوي و خشونت خلق به خرونت خلق كه كه از ميان مردم ايران يك تن را است

و خـود.)965صهمان،( همه كس افتخار كند اختيار كنم غفلت طبع بر  مي گذراند تملّق را از حد

مي كند كه كرمك شب تاب  و در انتظـار آفتـاب مانـده كـه همـان) 969صهمـان،( را تحقير بوده

كه پيـشاپيش معلـوم. ناصرالدين شاه است  مي كند و از او نقل سخناني در دهان شاه مي گزارد

شا  و بـه. ساله بيرون نمي آيد18و17ه است از دهان يك از خود نيز بسيار تعريف مـي كنـد

به وي گفته كـه  افـزون از صـدق لهجـه،: خودستايي دست مي زند كه پادشاه در باب كتاب او

و سخني چندين سـليس ديـدار نـشده  و القاي قصه، كالمي چونين متين . همانا در انشاي كلمه

كه در و خـاص بپـسندد اين كتاب مصداق آن سخن است  حد فصاحت آمده كـه عـام بفهمـد

و ستايش.) 1509صهمان،( و با حمد مي نامد و چاكر حضرت سلطاني  خود را بنده درگاه يزداني

و درود به تمام معصومين عليهم السالم اجمعين سخنان خود را با توصـيفي از پادشـاه خداوند

و تمام دارد  كه ويژگي ايراني تام و شهريار:مي آغازد و تخت، آيت جـالدت جوان وارث تاج

و صدرالسالطين  و شير شاهان جهانگشاي، خالصه سالطين كـه)1صهمـان،(جاللت، شاه شيران
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به آبـاداني: خداوند نيز در انجام وظايف پادشاهي او را مددكار است قدرت كامله جهان آفرين

ه ويژگي قدمت دار فرهنـگ خداوندي كه از همان آغاز يادآورند) همان( ايران زمين تعلق گرفت 

و شـاه، و نماينـده او بـراي شـباني رعيـت اسـت كه پادشاه سـايه خـدا ايراني پادشاهي است

عنصر ايراني هويت از يك سو، نزد لسان الملك سپهر، بـر حـشمت پادشـاه اشـارت. اهورايي

و مردم را از مؤالفت با ايـشان بـازدارد  تـا در)1523صهمـان،( دارد كه وي را از مخالطت با مردم

و سهم سلطنت خويش محفوظ بدارند  و حشمت خويش محصور باشند قدمت عنـصر. بزرگي

مي يابد تا مقام سـلطنت همچنـان وارث فخامـت  و دوري از مردم، به نوعي بازنمايي حشمت

از ديگر سو، قداست دارد زيرا از همان آغاز، جانشيني به مثابه حكم حكمت هـاي. قديم باشد 

و نزول  و)1491صهمـان،( صحايف آسماني يزداني كه همه انبيا نيز پيشه خود مـي سـاختند است

مي داند. جانشيني براي خود برمي گزيدند  سپهر، پادشاه حق پرست را داراي ضميري آينه سان

كه يمين از شـمال شـناخته،  و از آن روز و مقدس است ي انوار اولياي شريعت كه مظهر اشعه

ـ  و جـز ب هـاو جـامع جميـع ويژگـي)1344صهمـان،( نخفتـه)ع(ه يـاد علـي جز نام علي نگفتـه

و وقارتيمور:است و سـايه)1185صهمان،( جگرشير، دل اردشير، صولت شاپور و دارد خداسـت

ا  و حكم پادشاه چون فرمان پادشاه قداستي. تلقي مي شود ... اطاعت سلطان چون طاعت يزدان

مي گـر  و پادشاهي، به خدا متصل . دد همـان گونـه كـه بـه اهـورا پيونـد داشـت ويژه مي يابد

و كاربـست آن بـراي پادشـاه دودمـان قاجـاري، نـوعي بازنمايي عنصر قديم در روزگار قاجار

و  به معناي باز زنده سازي مفـاهيم رواج يافتـه اعـصار پيـشين در قـرون پـسين هويت سازي

را برمي گزيند تـا نمـادي)1117صهمان،( پادشاه تقبيل عتبه عاليه. نشانگر پيوستگي تاريخي است 

و پادشاه اسالم ناميده: پادشاه، به طرزي همزمان. از تمسك به مناسك مقدس باشد  پادشاه ايران

مي  و دشمني با پادشاه، دشمني با يزدان تلقي كه اعانت پادشاه، اعانت خداوند، . گـرددمي شود

و هـم دولـتش، فـضيلت تقـ را:دمپادشاه اين دولت، هم خود فضل تقـدم دارد دليـران ايـران

و   مردان هيچ مملكت را با گردان ايـران برابـري نتوانـد ... شناخته اند كه شجاعت شيران دارند

به نوعي باز زنده سـازي عنـصر قـديم.)787صهمان،( بود اغراق گفتار نشان دهنده دست يازيدن

و ايرانـي، روحيـه رزم  كه در دوران ضعف ايران و شهامت است و جسارت  آوري او شجاعت

و را بازسازي كند؛ از همين سنخ است مقهور بودن حامالن سيف در نسبت با عامالن قرطـاس

كه اهل قلم را بر اهل شمشير مطابق با سنت قـديم در سـلطنت ايرانـي، چيـره)629صهمان،(قلم

در. ساخته است مي و و دل اسـفنديار اسـت و غصه عزم افراسـياب پادشاه در هنگامه هاي غم

و فرزند مانند مرگ كيومرث در مرگ سيامك، فريدون در قتل ايرج، كاووس در خون سـياوش

كه تمام نام ها نشانگر آميختگـي عناصـر عمل مي) 503صهمان،( گشتاسب در ماتم رويين تن  كند

به دوران ايـران باسـتان اسـت  و همگي متعلق و واقعيت هاي تاريخي و افسانه اي . اسطوره اي
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و بهم بستگي خود را با عنصر فخيم قـديم پيوند قديم با جد يد است تا عصر جديد، پيوستگي

و راز سلطنت در ايـران، افـزون بـر. نگاه دارد  مي گردد بنابراين نوروز به سنت جمشيديبرقرار

و رأي پرسي از پير مشورت)89صهمان،(عناصري چون دفع رقيب براي تقويت سلطنت  خواهي

و دينارو بذل در)75و74صصهمان،( وجوان و اثاثـه)705صهمان،(هم و تـاج مـاه بازوبند درياي نور

و احتشام قديم استوار شوند وگرنه  ميراث يافته سلطنت است تا كردارهاي پادشاهي بر فخامت

 بدون اتكاء به عنصرهاي هويـت بخـش پيـشيني، پادشـاه حقانيـت آغـازين خـود را از دسـت 

آ و بازپروري و توان بازتوليد و تنها بـر شمـشير تكيـه مـيمي دهد كنـد كـهن را نيز نمي يابد

و بـر مبنـاي. دوراني بس كوتاه دارد  به خـودي خـود و هم تداوم كار سلطنت، هم بنيان گيري

و يزدان گونه مي بايست با مردمان  و ويژگي هاي محتشمانه خود نيست؛ بلكه افزون بر صفات

و آنان را پشتوانه كار ويژه  آن: هاي خود قرار دهد معقول هم درآميزد و سلطنت بـا قوام دولت

آب  و چشم ها را در تحريـر رسـايل بـر مي دهند كه مغزها را در تدبير غوايل تاب مردم است

و گوشـمالي)933صهمان،(مي نهند  به عزل والي تا پادشاه بتواند با تكيه بر پشتيباناني اين چنين،

و كارآمدي خود را مبناي تقويت   حقانيت آغازين كند تا حكام ممالك محروسه رعيت، بپردازد

و رعايا نيز نتوانند در بـي و شـورش، دل قـوي نتوانند در اخذ مال رعايا قوي دل شوند نظمـي

مي. كنند و متفق شدن مردم ايـران رقيبان نيز دانند كه كار مايه اصيل سلطنت، همياري سرآمدان

و بدون آنان، كاري به)869صهمان،(به سلطنت  و حرفي شـنوده نمـي است . شـود ميان نمي رود

مي شـود كـه همگـي يـا قـدمت را و مشروع نمودن سلطنت بر شيوه هايي چند استوار مقبول

مي  مي دهند يا مظاهري يادآور به قدمت قديم پيوند آفرينند كـهمي شوند يا حشمت كنوني را

هن. نماد تمسك به قدسيات است  به و كه در آغاز سلطنت گام بر تخـت نشـستن يكي آن است

و رشـته  كه خراج ملك كيان را بها داشت، بر سر نهـاد هـاي هم در آن ساعت نيكو كاله كياني

و درياي نور بربست  و بازوبند تاج ماه و دوش حمايل كرد و جواهر شاهوار را از بر آللي آبدار

و مخالفي نباي.)91صهمان،(و بر تخت پادشاهي برنشست  كه رقيب د باقي بمانـد ديگر آن است

و تخت كياني كند به.تا بتواند ادعاي تصرف تاج سه ديگر آن كه، پادشاه پس از فتوحات عاليه،

مي سود  به خاك و سر مي.تقبيل آستان ماليك پاسبان مي رفت به مقرّ پرچم و آن گاه افراخت

و قدسـياتي باشـد كـه چـ  مي كرد تا نشاني از تسليم بـه معنويـات و سلطنت، جاي شم دولت

و سلطنت، باورمند  و آنان را به آميزش دين مي نواخت و. سـاختمي مردمان را بقعـه مباركـه

مي شد تا دست كم ظواهر عمليـات پادشـهانه، يـزدان گونـه،  و تذهيب گنبد مطهر نيز زراندود

و معنوي نيز مـي بايـست فـراهم. مدنظر آيند  براي سلطنت دودمان قاجاري، ريشه اي دين گرا

و بـهمي آمد  و فراگيـر تا بتوانند تداوم پادشاهي خود را بر مبناي اتـصال بـه حكـومتي شـيعي

و احتشام مذهبي، تضمين كنند  بنابراين، همانا، محمدشـاه پـسر فتحعلـي. نمايندگي از فخامت
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و او پـسر فتحعلـي خـان قاجـار و او پسر محمدحـسن و او پسر حسينقلي خان جهانسوز شاه

كف: است كه  و  يل سلطنت شاه طهماسـب بـن شـاه سـلطان حـسين صـفوي بـود شريك دولت

انجامـد كـه از سلـسله اي مـي بازسازي مجعول پيشينه به باز زنده سازي خـاطره.)591صهمـان،(

و اكنـون در شـرايط تـاريخي ديگـري، نـوعي همانندسـازي را در  به جامانده صفويه در اذهان

ش  نه حسينقلي خان و باورها مي آفريند؛ هرچند نه محمدحسن خان قاجار عقول و اهزاده باشد

به درد.و فتحعلي خان قاجار، پادشاه  و لقب، دست كم و كنيه و صيت و جعل شهرت آفرينش

و  مي خورد تا سلطنت قاجار فاقد پيـشينه محتـشمانه حقاني سازي روندهاي آغازين سلطنت

و مملكـت. فخيم نشود  و سـلطنت و دولت و ملّت ، سـخني مكتـوب وانگهي، هر گاه از ملك

و مفهوم جديد يك چارچوبه فرمـان روايانـه سـرزميني را افـاده مي به معناي وطن نيست  شود

اصطالح ايران بيشه شيران نـوعي بـازي غلـوآميز زبـاني بـراي پيروزمنـد جلـوه دادن. كندينم

 لحـن،. هاي يك پادشاه است وگرنه به مفهوم وطن در درازنـاي زمـان اشـارتي نـدارد شكست

و فـتح كه نويـسنده بخواهـد مغرورانـه، شكـست را عـين مـصلحت مي شود هنگامي هيجاني

و خوابگاه دليران است:بنماياند و. مملكت ايران بيشه شيران ما اين عار برخود نپـسنديم، جـان

و شـورش كـه در سـر داريـم از  و روسيان را با اين شـور و زر ندهيم سر بر سر اين كار نهيم

و تخريـب بـالد.)391صهمان،( تر بريم تفليس بدان سوي  به اراقه دماء عباد و پادشاه نيز زر بداد

و مصلحت، فتح محسوب شود  آلوده نكردن نام ايـران. راضي نشد تا تبختر پادشاهي فرو نريزد

و)841صهمان،( به ننگ  و ديـن و نوكر و پيايند وار از قبيل رعيت و بر شمردن واژه هايي مترتب

و و ملك و تنها تركيبـي از دولت هاسـت كـه هـر واژه ملت به معناي مفهوم نوين وطن نيست

اما يك بار لسان الملك مطلبي را از خـالل دعـاوي. كدام بر معني خاصي هم داللت نمي كنند 

كه به مثابه نطفه شكل گيري مفهوم دولت به معناي سـاختار  و قايم مقام بيان مي كند محمدشاه

و مافوق شخصيت  و هنگامي كه محمد شاه، عطيه. پادشاه است فراگير اي به باغبـان مـي دهـد

كه ما هر دو در خدمت دولت: قايم مقام، حاتم بخشي او را، قبول نمي كند  به شاهنشاه پيام داد

كه تو چاكر بزرگتري اگر خواهي مهمانـداري مملكـت ايـران را .. ايران، خواجه تا شانيم الّا آن

مي  و.) 646صهمـان،(دكنخود و رعيت نيز در مكتوب لسان الملك سـپهر، كـم رنـگ  نقش عوام

و ويژه پادشـاهان به احوال رعيت اختصاص نيافته بوده فراموش شده است زيرا ناسخ التواريخ

و. مي شده است  و محتشمان برمي دارنـد و علماء عوام، گاهي اوقات سر از اطاعت از بزرگان

مي كنند  ا. در شورش، كار خود كه پـاي ديـن در كما ين كه در ماجراي قتل گريبايدوف آن جا

و نخست اين تيغ ... ميان باشد ما از دولت دست بازداريم  ها بـر شـما حشمت شما نگاه نداريم

و اهل سوق كـه بـي.)420صهمان،( برانيم و رعيت از جمله مردم حرفت سـببي زيرا مردمان عوام

بي  و و همـي) 908صن،هما( حاجتي در طلب لجاجت غوغا طلبند و غوغـا باشـد در طلـب فتنـه
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به نوايي برسد و دنيا دگرگون شود؛ بلكه در ميانه كه كار دين كـار عـوام.)909صهمـان،( خواهد

.در قياس با خواص بسي متفاوت است

 توده گرايي يك گزارشگر حقيقت جوي تاريخ:حقايق االخبار ناصري)پنج
ار حسيني خورموجي دشتستاني از خانداني است كه حاجي سيدمحمد جعفرخان حقايق نگ

و خـود وي، نيـز، تـا سـال  به ارث، ضابطي وكالنتري خورمـوج را داشـته انـد نسل در نسل،

ميرزا جعفر به شـيراز. پدرش ميرزا محمدعلي نام داشت. در همين سمت بوده است.ق.ه1258

به امارت ديوانخانه منصوب شد  و ت.ه1276در سال. آمد به و از طرف ناصـرالدينق هران آمد

و در سال  به نوشتن تاريخ فرجـام كـار. به لقب حقايق نگار مفتخـر شـد.ق.ه1277شاه مأمور

و بـه  به عراق عرب هجـرت كـرد و چنين شد كه پادشاه را از محتواي مكتوب او خوش نيامد

و جغرافيا.در همان جا درگذشت.ق.ه 1301سال  ي ايالت فارس، وي آثاري نيز در زمينه تاريخ

ذكر حاالت حضرت سيدالشهدا، جغرافياي ممالك جهان از قرار تحقيق مهندسين فرنگستان بـه

هاي آثار جعفري، حقايق المصيبه، نزهه االخباركه جلد دوم آن، مسمي به آيينه مظفري است نام

و اهل علم بوده اسـت  و از قرار، نويسنده اي پركار  مـورخ مخـصوص دولـت ناصـري،. داشته

به نـسل اول گزارشـگران وقـايع تـاريخي دوران قاجاريـه در پـيش  شيوه ديگرگوني را نسبت

و در عـين حـال مـردم مي و حقيقـت نگـر و كمابيش به نوعي گزارشگر واقع نگـار گـرا، گيرد

و. شودنزديك مي  اما او نيز همانند ساير روايت گران عصر قاجار، فرمان از پادشـاه مـي گيـرد

به دستور او انجام مي دهـد كتابت رويداد  ولـي بـه قـول او، ناصـرالدين شـاه،. هاي تاريخي را

به ضبط تاريخ دولت ابدمدت خويش مأمورم داشت، ولي مقرر: خواسته اي بقاعده داشته است 

و جـز از و صـواب پـوي و جزافات مترسالنه، طريـق صـدق شد كه خالي از خرافات منشيانه

و انصاف مگوي  خا. راستي و فرّار را كرّار مشمار خائن را نه طريـق. دم مدار حقايق نگاري كن

به نـوعي تـاريخ.)2،ص1363حسيني خورموجي،( تملّق سپاري  و در حقيقت مي كند او نيز امتثال امر

مي  و از اين بابت، كمتر نمونه را كه از آزادگي اش در كتابت، نشان داشته اي مانند او، از نويسد

كه حتيگرنگاري عام حيث حقيقت  ا در ميان روايت گران عصر قاجار در دست است به طرزي

كه سرانجام درباريان آسوده طلـب را لقب حقايق نگار، انگار شايسته او بوده است، همان لقبي

و سخن راست او را تحمل نتوانستند كرد  و حرف حق و. آزرد و قـائم مقـام در باب اميركبيـر

و سانحه هاي پـرمالل آن هـا، مواضـع حـاج  و تعريـف ي ميـرزا آقاسـي در هنگـام صـدارت

و او را در جايگاهي مي كه ديگران يا تمجيدهايي كه در باب آقاخان محالتي روامي دارد نشاند

مي كردندبه آن دقت نمي  به روي خود نمي آوردند، دست كم روايت هايي را ذكر كند كـهو يا

مي ساير گزارشگران تاريخ عصر قاجار، كمتر جربزه پرداز  صص همان،( يافتندش آن ها را در خود
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و مهم.)و نه 105و25و 28 كه او را از ديگران متمايز مي اما، چه و تر، آن كند همان تـوده گرايـي

مي  كند از يك هواداري از عامه مردم در بيان حقايق تاريخي است تا جايي كه خواننده احساس

و گام در روايتي ديگر نهاده است كـه در روايت تاريخي ويژه فتوحات پادشاهانه، خارج   شده،

و واهمـه به ميان مـي رود به آنها روا مي شود، سخن و ستمي كه و ظلم و عوام اي آن، از مردم

و انتقاد بسپرد هم ندارد  به تيغ نقد يكي از شاهزادگان را از اقـدامات عـام عليـه حاكمـان. كه

و سركشي  و آن ها را، خودسري مي كند  نمي شمرد، عيـسي خـان قاجـار دولـورا از طرفداري

كه از پادشاه، نـشان و بخيل روزگار تلقي مي كند، از كشتن سربازان توسط كسي سران ممسك

مي كند كـه شـايد در آينـده  و خود اذعان و لياقت گرفته بوده است، سخن مي گويد شجاعت

تكل  كه مكتوب تاريخي سيد خورموجي هم چيزي بـيش از يـك نـوع فـات مترسـالنه بنويسند

و طنـز، آن چـه را.)128و 159و 272 صـص همان،( نبوده است  و طعنـه و لعـن  ولـي بازبـان طعـن

مي مي و نقـصان: نويسدخواهد، كه باقصرقامت هم در اين سال ميرزا علي خان ولد صدراعظم

و با خردسالي، پيران سالخورده را  و ناخوشي لهجه توأم بود و قباحت هيأت و خلقت سخريه

و وزراء منسلك گرديداستهزاء مي  به صوابديد صدراعظم در سلك اعاظم همچنين مهـر... نمود

به اين سبب با شجاعت از مادر زاده بود بـه لقـب شـجاع  و عليخان كه صدراعظم را برادرزاده

و سرافراز آمد  و نمكـين تـر سـراغ.) 141و140صصهمان،( الملكي ملقب از اين لحن، مطعـون تـر

و نـيش را بـا نـوش ند كه يك روايت نويس دوره قاجاري به صراحت، حقيقت را بگويد اريم

مي نويـسد كـه. عرضه بدارد  و مي كند ساير گزارشگران وقايع تاريخي را به طمع داشتن متهم

به خيال وصول بيـضاء  و و وزراء ذي شأن بوده علت غايي تأليفات ايشان، تأليف قلوب صدور

و وص   انـد ال صـفراء فـاقع بعـضي از وقـايع را بـه خـالف واقـع ضـبط نمـودهو حمراء نافع،

و.)292همـان،ص( آنان را به صفاتي ديگر كه هيچ كدام شايسته يك مورخ نيست، متّهم مـي كنـد

مي  و بـه خود را فردي صاحب طريقه معرفي و ناراست را بـه هـم نمـي بافـد كه راست نمايد

ا  م... خورد خلق كه مورد اعتـراض نمي دهد؛گرچه اعتراف مي شود كه اين شيوه، باعث ي كند

نه قـرآن زيـانو مالمت قرار گيرد، ولي با دو بيت شعر، پاسخ مالمتگران خود را مي كه دهد

سـپردم بـه زنهـار/ من ايـن نامـه را از بـد بـدگمان نه پيغمبر پاك از كافران/ ديد از منكران 

گ)268صهمان،(صاحبقران به كه و اطاعـت از فرمـانش در صاحبقراني مان وي، اولـواالمر اسـت

 گزارش نويسي تاريخي، واجب؛ همان پادشهي كه وي را از الطـاف مـستمره خـويش اميـدوار 

وي با نگارش واقعيت هايي چـون شـكايت.)267صهمـان،(مي فرموده است برقرار زمان مستقبل

و عوام گيالن از عيسي خان قاجار قوانلو وني  و اعيان ز كشتار سربازان مظلوم توسط ميـرزا علما

و از لج آنها بود كـه مجبـور شـد بـه صادق قائم مقام در آذربايجان، بسياري را با خود كج كرد

و به شعر، خود را سرگرم كنـد)159صهمان،( اي بنشيند گوشه شـايد بـه همـان.و لب بر نياورد
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و گردش ايام ناخرسند كه او يكسره از كار جهان و از همـان آغـاز، در تعريـف دليل باشد  بود

و عكـس كـردار رفتـار، و ممات، دنيا را با القابي چون زمانه ستمكار و حيات نخستين از خود

آباد جهان، دار سريع الزوال، دار پرمالل، سراي سريع زوال، خارستان فاني، دار پرمالل، وحشت 

و حكوم  و اسارت بودن كار دنيا و سياست، مورد شـماتت افسوس از دولت پنج روزه جهان ت

كه هر آن، دست بـه دسـت مـي و هزار ساله حكومت دنيا را مي دهد شـود بـسيار بـسيار قرار

مي  به شمار و مالء اعلي دنياي باقي عنـصر.)160و240صص همان،( آوردحقيرتر از دارالقرار آخرت

و ايراني هويت، نزد حقايق نگار خور موجي به ويژگي  و كردارهـا و القـاب هـاي كـار ويـژه ها

مي كند  و مفاهيم ايـران. پادشاه، بازگشت كه وي، آنها را از درون واژگان نيز، بنياد حقانيت او،

مي نمايد  پي جويي كه از روح قدسي، فـيض مـي. باستان، گيـرد فكر پادشاه را نمودار عقل كل

و او را به انواع صفات كه نمودار شكل  نه اسـت، معرفـي هاي آغازين هويت پادشهاگيريتلّقي؛

و بخـت يـار، مالـك رقـاب:مي كند  و منصور فخرملوك، ناصردين، شاه دادگر، شاهنشه مظفر

امم، يوسف سيرت، سليمان سريرت، هوشنگ فرهنگ، جمشيد اورنگ، قهرمان المـاء والطـين، 

و ديهـيم ممالـك كيـان،  مروج االسالم، معين المسلمين، دارنده خوان كثيرالمائده، صاحب تاج

و عدالت گستر، شاه جهانبان، صاحب دولت خداداد، صـاحب دربـار رعيت و رعيت پرور  پروا

معدلت مدار، صاحب حمايل آسمانگون، خديو معـدلت گـستر، ملـك الملـوك عجـم، پادشـاه

حسرت كافرين، صاحب دولت ابد فرجام، خاقـان ثريـا مكـان، صـاحب فرمـان قـضا جريـان، 

و شكوه سليماني، دول  تخواه بال اشتباه، خسرو جم خدم، سلطان جهانستان، صاحب فرّ فريدوني

و وارث  ملك ستان جهانگير، شاهنشاه گيتي ستان، تاج بخش ممالـك ديگـر، شاهنـشاه جهـان

و 291و 256و 233و 196و88و74و65و60و41و22و9و42و29و8و7و4و2و ،صـص43همـان( ملك كيـومرث 

كه.)295و 190و 276و 301 و تقـدير قـادرمي عمر نوح او پادشاهي است و در صـورت اراده يابد

مي يابد  و در بهشت سكني مي خرامد علَم اژدها پيكردليران مظفر را،. تقدير، به جنت و پرچم

و جنـود نامعـدود  و خورشـيد علَم شير و و عساكرمنصوره و اعالم فلك فرسا ، هادي است او

مي گشايد، پرچ  به هركجا و پرچم ظفر و مظفّر دارد و سركوبگر سركش است كه ظفر پيكر مي

و اســتيال، نــشان دارد او.)9و8و 251و 123و 119و44و12و10و36و7و 116و 259 صــصهمان،( از نــصرت

و از دارالخالفه خود كه نشان اسكندر دارد نمـودي  و ممالك محروسه است پادشاه دارالسلطنه

مي گرد  و آتـش.داز حبل المتين راستين دولت پايدار محسوب هركس با او در بيفتـد غـضب

و خـادم را  خشم او، قبول اطفاء نمي كند، همه كس بايد طريق تسليم در مقابل او بگيرد، خائن

به مقتضاي مـصلحت دولـت، شورشـگران را مكفـوف  مي دهد، و جزا علي قدر مرا تبهم سزا

و مغلـول مـي  و آن ها را به سياسـت سـلطاني، مأسـور مي كند و بـه ديـار بـاقي نمايـد البصر

اوبه دشمن داخلي رحم. فرستدمي و ايلغار به تسويه و درمي نمي كند پردازد، عفو تقـصيرات
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و تا رخنه گـر دستان اوست، به احتمال فساد حتي شهزادگان را از نعمت بينايي محروم مي كند

و ملك را سرافكنده نكند، آتش غضب آن پادشاه كامل عاقل فـرو نمـي  ـ ملك  صـص همان،( شيندن

وزيران اول را هم پـس از عـزل در زاويـه.)283و 271و98و55و47و24و13و11و15و19و23و22و 75

و قضيه اميركبير را هم، بـه مثابـه النـادر كالمعـدوم،  مي نهد، از حيات محروم نمي كند خمول

به پادشاه توهيني روا نمي دارد  و به خاطر آورد:دليل مي گيرد كه آن مقدمه بين اتابـك ايرادي

به اين بيان تباين تمام است اوال آن كـه جـان بخـشد اگـر بكـشد! گفتم اي ظـاهربين. اعظم را

و مكنت آن را نبود كه بـي مراجعـت ... رواست و كارگزاران دولت، استقالل هيچ يك از وزراء

اه نمي گذارد ولي همان پادش.)270صهمان،( به آن حضرت، بر اتمام ادني مصلحتي جسارت رود 

و مواجب خوران باشد زيـرا آن را پايـه  و تقاضاي نوكران به موجب شورش تغيير در صدارت

مي  و مصلحت سلطاني است عادت شدن جسارت فرمانبر كه خالف رأي كلكم راع را بـر. داند

و تنقـيح  و آسايش جمهـور اهـالي ايـران و احقاق حقوق مسلمان مي گيرد پادشاه، ذمه واجب

و مرحمت او تلقي مي كند محاسبات و در عين حال، لطف مبناي استدالل. را كار ويژه پادشاه،

كف كفايـت... چون خداوند: وي، چنين است  و قوام حال جمهور بني آدم را به نظام امور عالم

و بالد را در ضـمن  و امنيت امصار و موكول نمود، آسايش عباد و تمكين محول سالطين با عزّ

و خـواتين زمـان،.و وديعت فرمود اين نعمت مقرر  بنا علي هذا، بر ذمت همت سالطين جهان

و در خور جاللت ملوكانه باشد قواعـد  كه چندان كه سزاوار معدلت شاهانه و الزم آمد واجب

و آثار  و انصاف، موضوع و عدل از جـشن.)291و290صـص همان،( اعتساف را مرفوع فرماينـد ظلم

ب  و فيروزي، و فرّ و يـا مـرز، تنهـا دوبـار يـاد نوروزي ه ندرت سخن مي گويد، از رأس الحـد

و سام نريمان شبيه كند، سوار ايراني را مي گرداند، پادشـاه را مـدام مـشغولميبه رستم دستان

و از شيخوخيت هم تنها يك بـار، سـخن بـه  مي نماياند و راهبري افواج و شكار و تفرّج مشق

مي  به اسـم تنهـا آورد، آن هم واسطه ميان و قناعت .)299و 124و 100و 205و 303 صـص همان،( ضعف

نيز هنگامي كه از انواع دارها مانند دارالسرور بروجرد، دارالـسلطنه اصـفهان، دارالعلـم شـيراز،

و دارااليمان قم، سـخني مـي  گويـد نمـودار آن دارااليمان كاشان، داراالمان كرمان، دارالعباد يزد

كه هنوز مفهوم  و ثغـور روشـن در ذهـن است وطن به عنوان يك چارچوبه سرزميني با حدود

و قبول سلطنت را از سوي پادشـاه عبـارت از پرسـتش. توانسته نقش ببنددوي نمي  تاجگذاري

و شكـستن دسـت سـتم بـا  و عـدل به خاك آستان او سودن، شكفتن گلزار دين و سر خداوند

پا  و مي كند  گردانـد دشاهي را بر ايـن بنيـان هـا، اسـتوار مـي نصرت برآمده از تيغ آبدار، تلقي

به تـصوير مـي.)44صهمان،( و مقبوليت سلطان را هم به خوبي : كـشد منابع تغذيه كننده حقانيت

و شوكت افراسياب مي/ با جالل كيقباد و فرّ سليمان ولـي بـا.)98صهمـان،( رسـد با شكوه قيصر

و نف  به ظرافت در يـاد توجه به طرفداري خورموجي از عوام الناس روختن آن ها به شهزادگان،
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كه هرچند قدرت او مطلقه است ولي اگر نتواند خواسته هاي مردم را برآورده مي اندازد پادشاه

و. يابدسازد، كمتر كفايت حكومت مي  كه تعديات ميرزا شفيع تويسركاني به مردم يـزد كما اين

مي شكايت عابدان دارالعباد يزد را به پادشاه، دلي  به نفع تـودهل كه در آن، ناصر الدين شاه آورد

كز: مردم عمل نموده است  وز آن سـه آيـت رحمـت/ او مملكت شود معمـور سه چيز هست

ز  زاسيم كفايت حكـام در نظـام امـور/ غيب ظهور نخست ياري يزدان دوم عنايت شاه كند

ز/ اين سه مملكت از مهلكت بود ايمن كه قصور جنـان .)245صهمـان،( ننـگ قـصور بدان صفت

و مخالفت با تبخترهـاي اشـرافي بنابراين وي، طرفدار نوعي پادشاهي مردم گراي ضدستم است

مي كند .را توصيه

 نتيجه
به صـورت بكـر، واقعيت به ما نمي رسد، زيرا به صورت دست نخورده  هاي تاريخي هرگز

مي تواند وجود داشته باشد نه و ت ها همواره از مغـز وقـايع نگـار واقعي.نه وجود داشته است

و انتخـاب خـود، بـه عبور مي به اختيـار و تبويب روايت تاريخي را و هموست كه ترتيب كند

مي  و نظر ما مي. رساندسمع گيريم كه رخدادهاي تـاريخي در نتيجه هر وقت متني را در دست

كه در گذشته روي داده اسـت، روايـت مـي  چه به معناي آن  اننـده، در آغـاز كنـد توجـه خو را

و نه واقعيت مي كه آن را نوشته هايي كـه در آن مكتـوب شـده بايست معطوف به مورخي باشد

و تاريخ نگاران هم، ابتدا از ياد نبريم كه حتي تاريخ. است و از همـان نقطـه نويسان بـه سـاكن

مي دوانند، باورمندي ويژه خود را دارند كـه سـبب  كه قلم را بر صفحه سفيد شـود مـي شروع

و مصبوغ كنند  اگـر رويـدادهاي تـاريخي. روايت خاص تاريخي خود را به آن باورها، مسبوق

و بـراي بيـان آن  و با نگاهي ويژه به آن ها نگريسته توسط مؤلف به طرزي ويژه گزينش شوند

مي تـوان گفـت كـه يـك نگـرش تـاريخي مبتنـي بـر  ها، دليل خاصي آورده شود، در حقيقت

 مكتوبـات تـاريخي روزگـار قاجـاران در ميـان دو عرصـه. كل گرفتـه اسـت رهيافتي ويژه شـ 

و تاريخ تاريخ به نـام نگاري، حركتي پاندول وار دارد؛ ولي به نويسي كارگيري يك مفهوم خاص

كه آن را بر ساخته  اي از برسازنده هاي ذهني مؤلف پنداشته ايم، بـه مـا كمـك خواهـد هويت،

كه مبتني بـر نگـره اي ويـژه اسـت كرد كه متون تاريخي را در  اكنـون. چارچوبه اي قرار دهيم

به سوي تاريخ نگري روزگـار قاجـار  واژه. برداشـته شـده اسـت"شايدبتوان گفت اندك گامي

و محـوري  و تخـت كيـان، پربـسامدترين و وارث تاج و سلطان و سلطنت و شاه تـرين پادشاه

كه سايه سنگين خود را بر كتاب ها  در. انداخته است موضوعي است از مجموعه واژگـاني كـه

پاره ايراني بر سازنده هويت نام برده شده كمتر از فرهنگ ملّي، هنـر ملّـي، سـنن ملّـي، مـيهن، 

و  به ميان آمده است و افتخارات پيشين سخن اگـر ذكـري هـم از آن، رفتـه، تنهـا بـراي وطن،
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و تقويت و توا افزونو فربه مند ساختن امر پادشاهي هاي حقانيت اوليـه نمندكردن مكيال سازي

و از مفهوم.و آغازين سلطنت قاجاران بوده است  و ايـران و وطـن و واژه هايي مانند مـيهن ها

ايران زمين نيز كمتر ياد شده بلكه آن ها نيز نقـشي منفعالنـه بـراي تقويـت محـور مختـصات 

به عهده گرفته  و جنگاوري نيز با بسامد قابل. اندپادشاهي اعتنا، تنهـا بـراي فربـه سـازي پرچم

به هيچ وجـه  و فارغ از پادشاهي را و ظهور مستقالنه و فرصت بروز به كار رفته پيكره سلطنت

و قابل مالحظه شيوه روي كار آمـدن سـر. نيافته است  به دليل ويژگي خاص پادشاهان قاجاري

ه پيـدايي سلسله دودمان سلطنت شان، در حقيقت متوجه يك نقطـه ضـعف اساسـي در توجيـ 

و جم، از اين. نخستين خود شده بودند و فريدون و افسر پيشدادي و تخت كياني رو هم به تاج

به طايفه مغـول، قـدرت  و شگفت آور خود و هم با اتّصال موذيانه مي كردند استنادهاي مكرر

مي  و كشورستاني خود را قابل نمايش و جهانگيري و هم به شدت، گـرايش جنگاوري ساختند؛

به به و و مفاهيم اسالمي، بنـابراين، پـاره ايرانـي بـر. ويژه شيعي، داشـتند بهره گيري از معيارها

و فعال:داداي اين چنين را از خود بروز مي سازنده هويت، ويژگي  با محوريت سلطنت با عامل

و اتكاء در ظاهر( ويژگي منفعالنه  اعي اجتم/ براي تقويت قدرت سياسي(و بازآفريننده) استناد

). هاي افتخارآميز تاريخييك دودمان فاقد پيشينه
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