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مقدمه
ــام تاريخ نگارى در ايران از قرن چهارم تا پايان دوره قاجار،  يكى از اقس
ــالمى  ــان اينگونه آثار، جهان بينى اس ــت. مؤلف تاريخ نگارى عمومى اس
ــتر به روايت  هاى ايرانى و اسالمى  ــتند و در تأليف تاريخ جهان بيش داش
ــالم  ــه تاريخ يونان و روم و چين و هنِد پيش از اس ــه مى كردند و ب توج
كمتر مى پرداختند. اين مورخان آثار خود را از خلقت عالم آغاز مى كردند 
ــت پيامبران، به تاريخ اساطيرى  ــرح آفرينش آدم و سرگذش و پس از ش
ــان و نخستين پادشاه) مى پرداختند و تا  ــتين انس ايران از كيومرث (نخس
پايان عهد ساسانى را مى نوشتند. سپس تاريخ اسالم را از زندگانى پيامبر 
ــله هاى ايرانى را تا عصر خويش مى نگاشتند؛ ازين رو  اكرم و تاريخ سلس
تاريخ عمومى تقريبًا به صورت خالصه اى از تاريخ سلسله ها و تاريخ  هاى 

محلى درآمد.
ــي در دوره ى قاجار با محوريت مورخان اديب و منشي  سنت تاريخ نويس

كه به معناي واقعي كلمه مورخ نبود ه اند، ادامه يافت. 
ــى ما (خالصةالتواريخ) در دوره ى قاجار (روزگار  ــخه ى مورد بررس نس
ــلطنت فتحعلى شاه) تأليف شده و خواه ناخواه تحت تأثير تاريخ نگارى  س
ــى، كه آن را بايد تاريخ نويسى  ــت. بنابراين اين تاريخ نويس اين دوره اس
ــى را  ــا و خصوصيات اين نوع از تاريخ نويس ــد، و ويژگى  ه ــى نامي عموم
ــت و مورخ نيز نگرش و رويكرد تاريخ نويسان عمومى را در تدوين  داراس
ــته است، با سنت تاريخ نويسى رايج در دوره ى  و پيگيرى تأليف خود داش

قاجار مقايسه و بررسى مى شود.
در اين نوشتار، مسائلى كه در بررسى نسخه ى خالصةالتواريخ  بررسى 
مى شود، بدين نحو است: معرفى نويسنده (نامشخص و ناشناس)، معرفى 
ــيوه ى  ــرح مختصري از محتوا و متن خالصةالتواريخ، ش ــخه و ش نس
ــنده به  ــى خالصةالتواريخ كه نمايانگر تفكر و نگرش نويس تاريخ نويس
تاريخ و نگرش دينى و سياسى و ملى اوست، به همراه سبك و شيوه ى 

نگارش مطالب. 

نويسنده خالصةالتواريخ 
ــنده اى گمنام، در روزگارسالطين قاجاريه  خالصةالتواريخ نوشته نويس
ــت كه جداى از متن و محتواى نوشتار،  ــلطنت فتحعلى شاه) اس (زمان س
از سبك و قلم او نيز مى توان به اين موضوع پى برد. نويسنده ى مذكور 

● حميد كاويانى پويا
دانشجوى دكترى تاريخ دانشگاه تهران
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ــا هان قاجار تعريف و  ــا هان، به خصوص ش ــت و از ش مورخى دربارى اس
تمجيد بسيار و به  اغراق نموده است. 

مؤلف به دليل عدم ذكر از چگونگى و زمان زندگى خود، پرداختن دقيق 
به مقام و منزلت و آباء و خانواده اش را تا حدود زيادى براى ما غيرممكن 
ــتن و زندگى و  ــت. درواقع وى در هيچ كجاى اثر، به خويش ــاخته اس س

محيط و اطرافيانش اشاره اى ندارد.

معرفى نسخه
ــت؛ چراكه تاريخ ايران را از  ــخ خالصةالتواريخ تاريخى عمومى اس تاري
ــته است. اي ن  ت اري خ  ح اوى  وق اي ع  ع ال م   ابتدا تا دوره ى خويش (قاجار) نوش
ــ ت ي ن  ملوك اي ران ، ت ا ف ت ح ع ل ى  ش اه  ق اج ار مى باشد. رئوس   از ك ي وم رث  ن خ س
ــ الطي ن  م ن درج  در آن  به  طور خ الص ه  ذك ر  ــ اه ى  س وقاي ع  م ه م  دوره  پ ادش
ــ ي اق ى  م ى آي د و ك ت اب  ن ي ز  ــ ود. اع داد ت واري خ  در آن  ب ه ص ورت  اع داد س مى ش
ــيده و ت ا وق اي ع  س ال  1213ق . را، ي ع ن ى  ت ا م س اف رت  ف ت ح ع ل ى   به پ اي ان  ن رس
ــ ان  ب راى  دس ت گ ي رى  ن ادر م ي رزا، ش ام ل  مى شود. اين اثر 150  ش اه  به خ راس
ــت. انگيزه مورخ از انتخاب عنوان خالصةالتواريخ، قطعًا به  صفحه اس
ــران از ابتدا تا زمان خويش را  ــن دليل بوده كه خالصه اى از تاريخ اي اي

بيان نموده است.
ــرح زير است: 76  ــخصات ظاهرى نسخه ى خالصةالتواريخ به ش مش
ــ طر ك ام ل ، ان دازه  س طور 195×115 است. ن وع  ك اغ ذ: ف رن گ ى   ب رگ ، 22 س
ــ ت ق ى  و خ ط آن: ش ك س ت ه  ن س ت ع ل ي ق. ت زئ ي ن ات  ج ل د: ت ي م اج  ق رم ز، دوالئ ى ،  ف س
ــ م اء اع الم  ب ا  ــ رل وح ه  ب ا م رك ب  ق رمز، اس 170 × 270  و ت زئ ي ن ات  م ت ن : س
ــز و آب ى ، در ب ع ض ى  ص ف ح ات  ج دول   ــ طور ق رم  م رك ب  ق رم ز، ج دول  دور س

دور سطور ق رم ز، در ب ع ض ى  از صفح ات  خ طوط ح م اي ل ى  اس ت .
الزم به ذكر است كه اينجانب به غير از اين نسخه از خالصةالتواريخ، 
ــخه ى ديگرى در  كه آن را از كتابخانه ى ملى دريافت نموده ام، هيچ نس
ــل كتابخانه ى ملك، كتابخانه ى  ــناد ملى (از قبي كتابخانه ها و مراكز اس
مرعشى، اسناد وزارت خارجه، كتابخانه دانشگاه تهران) مشاهده نكرده ام. 
ــر (در ايران) شروع شده ولى  كتاب خالصةالتواريخ از ابتداي تاريخ بش
ــخى است كه آغاز دارد اما انجام  پايان ندارد. به اين معنا كه از جمله نُّس
ــت صفحات آن جدا شده باشد. همانطور كه گفته  ندارد، البته ممكن اس
ــد مؤلف در ابتداى هر سلسله مقدمه اى را به عنوان آغاز كار مى آورد؛  ش
ــه پيشداديان بدون هيچ مقدمه اى وارد مبحث پيشداديان  اما در سلسلس
ــده و يا اين  ــود كه مى توان احتمال داد صفحات ابتداى آن جدا ش مى ش

نسخه استنساخى از نسخه ى اصلى است.
ــا هان قبل  ــت: بخش اول: «در ذكر پادش ــامل چهار بخش اس كتاب ش
ــه  ــود و از ابتداى سلس ــامل مى ش ــالم» كه صفحات 1 تا 28 را ش از اس
ــله ى ساسانيان ادامه مى يابد. بخش  ــداديان شروع و تا انتهاى سلس پيش
ــز صفحات 29 تا 40  را  ــالم»، كه اين بخش ني دوم: «در ذكر تاريخ اس
شامل مى شود. بخش سوم: «در ذكر پادشا هان بعد از ظهور اسالم كه در 
ُملك ايران سلطنت كرده اند»، صفحات 41 تا 112. البته  اين بخش خود 
ــت: فصل اول؛ از ابتداى خلفاى بنى اميه تا  ــه فصل تقسيم شده اس به س
انتهاى  سلطنت چنگيزيان و ابتداى دولت امير تيمو گوركان ـ صفحات 
41 الى 92 ـ فصل دوم؛ از ابتداى جلوس اميرتيمور گوركانى الى انتهاى 

سالطين صفويه ـ صفحات 93 الى 102 ـ و فصل سوم؛ از ابتداى جلوس 
حضرت شاه اسماعيل تا انتهاى سالطين صفويه ـصفحات 103 الى 112. 
ــخه در مورد ذكر «تاريخ پادشا هان عجم ها»است  بخش چهارِم  اين نس
كه از تاريخ افشاريه شروع و تا قاجاريه ادامه دارد و صفحات 113 تا 152 

را شامل مى گردد.

شرحى مختصر از محتواى خالصه التوايخ
ــالم  ــش دربردارنده ى ملوك عجم پيش از اس ــت: اين بخ بخش نخس
ــانيان مى باشد.  ــداديان، كيانيان، اشكانيان و ساس ــت كه شامل پيش اس
ــدادى را از كيومرث كه وى  ــداديان، شا هان پيش ــمت پيش مورخ در قس
ــان معرفى مى كند (ص1) تا گرشاسپ كه آن را آخرين  ــتين انس را نخس
ــمارد و به وقايع و حوادث اين دوران به  ــاه پيشدادى مى داند، برمى ش ش
ــراى گردآورى مطالب  ــنده از اقوال گوناگون ب تفصيل مى پردازد. نويس
اين بخش كمك مى گيرد كه نام برخى از آن  ها را نيز در ابتداى مبحث 
ــا هان پيشدادى  خود مى گنجاند. نيز به بيان آثار و اختراعات هريك از ش

مى پردازد. 
ــت كه، برخى مطالب  ــل توجه در اين مبحث اين اس ــى از نكات قاب يك
ــاى مورخين  ــدرت مى توان در كتاب  ه ــن بخش را به ن ــده در اي نقل ش
ــد، يافت. ازجمله در بند  ــالمى، كه به ملوك عجم مى پردازن دوره ى اس
ــت كاوه آهنگر و يا مبعوث شدن ابراهيم  كردن ضحاك ماردوش به دس

خليل اهللا در دوره ى كاوه. 
ــمتى با عنوان «ملوك الطوايف كه شامل اشكانيان است»  مؤلف در قس
ــردازد كه آغاز آن  از دوره ى  ــه پيدايش ملوك الطوايفى مى پ (ص13)، ب

اسكندر و شامل سه دسته (جمعًا بيست و يك نفر)، مى باشد.
ــانى مى پردازد و آن  ها را با عنوان  ــا هان ساس در بخش چهارم به ذكر ش
«اكاسره» مى آورد. در اين بخش بيشترين تفصيل مربوط به شرح ظهور 

و نسب اردشير بابكان است. 
ــوم به  ــالم، به چگونگى مرگ يزگرد س ــان ذكر ملوك عجم پيش از اس در پاي
ــت ماهوى سورى پرداخته و قاتل وى را وقاص، كه نامى سامى است؛ ذكر  دس
ــت از كدام منبع اين اطالعات را آورده؛ زيرا هيچ منبعى  مى كند. مشخص نيس
ــه منبعى كه مؤلف  ــت ك ــنده ى يزدگرد را عرب، نمى داند. الزم به ذكر اس كش
ــن اثر خويش نيز از آن برده، چنين  ــترين بهره را در تدوي خالصةالتواريخ بيش
ذكرى در مورد قتل يزگرد سوم ندارد (رك: زينت المجالس: 1342؛ ص 105) 
ــرح  ــف بدون هيچ مقدمه اى پس از ش ــن بخش مؤل بخـش دوم: در اي
ــالم و ذكر نبوت  ــث تاريخ اس ــوم، وارد مبح ــى مرگ يزگرد س چگونگ

مى گردد.
انديشه و گرايش شيعى و مخالف مذهب تسنن مؤلف در مبحث اسالم، 
ــت. به طورى كه  ــه ويژه در ذكر تاريخ خلفا و ائمه به وضوح  نمايان اس ب
ــتفاده مشخص نيست) قاتل  مؤلف حتى طبق روايتى (كه منبع مورد اس
ــن دو زن به عنوان  ــد و از اي ــه و حفصه معرفى مى كن ــر را عايش پيامب

«ملعونه »سخن به ميان مى آورد.
ــده و با عنوان  ــث ائمه با عنوان «اميرالمومنين ها» وارد بحث ش در مبح
ذكر خالفت و امامت برخى از احوال جناب اميرالمومنين ها، حضرت ائمه 

معصومين (ع) مطلب را آغاز مى كند.

بررسى نسخه خالصه   التواريخ
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در قسمت «اميرالمومنين ها»، تنها به بحث سه امام اول شيعيان پرداخته 
و شهادت و والدت آن  ها و تعداد فرزندان ايشان را ذكر مى كند. نكته ى 
ــت، كه  ــان اس قابل توجه در اين كتاب، مدت عمرائمه و ذكر اوالد ايش

تقريبًا اوالد همگى آن  ها را مى نويسد.
ــيعيان و اين كه اعتقاد اهل  ــف با آوردن ذكر غيبت امام دوازدهم ش مؤل
ــنت و تشيع در مورد ظهور منجى چگونه است، وارد مبحث پادشا هان  س
پس از اسالم كه در ايران سلطنت كرده اند، مى شود و به مبحث ـ ملوك 
ايران ـ با عنوان «از ابتداى خالفت خلفاى بنى اميه الى انتهاى سلطنت 
چنگيزيان و ابتداى دولت اميرتيمور گوركان» (ص43) مى پردازد. در اين 
ــده اند و  ــمت خلفاى بنى اميه كه به قول وى 14 تن بوده اند، ذكر ش قس

درمقابل نام هريك از اينان عنوان «عليهم العنه» مى آيد.
ــود، افتادگى برخى از  ــى كه در كتاب، به طور مكرر ديده مى ش از نواقص
ــته بعداً تاريخ مورد نظر  ــت، به طورى كه مورخ گويا در نظر داش سال  هاس
ــال  هاى مورد نظر  را در تأليف خود بگنجاند و يا يه طور كلى از برخى س
ــى از ملوك با آوردن  ــت. به طور نمونه وى در مورد برخ ــاآگاه بوده اس ن

اين كه « در سنه ... وفات يافت»، سال را از قلم مى اندازد.
ــان آن  ها، در  ــه وقايع همزم ــى، ب ــخ خلفاى عباس ــر تاري ــف در ذك مؤل
ــله هاى حكومتگر ايران نيز مى پردازد. منبع مورد استفاده ى وى در  سلس
ــى و غلبه چنگيزيان  ــن مورد،  به گفته ى خودش، تاريخ خلفاى عباس اي

تاريخ «مرآت الخير» مى باشد.1
ــران (طاهريان، صفاريان،  ــله هاى حكومتگر در اي در اين كتاب، به سلس
ــامانيان، غزنويان و...)، كه همزمان با حكومت خلفاى عباسى هستند،  س
به طور جداگانه پرداخته مى شود. وى ذيل تاريخ طاهريان به شا هان اين 

سلسله و براندازى آنان توسط يعقوب ليث اشاره مى كند.
ــروا در ايران، مورخ به  ــله هاى فرمان ــه هر بحث از تاريخ سلس در ورود ب
ــپس موضوع اصلى را پى مى گيرد.  ــر مقدمه ى كوتاهى پرداخته و س ذك
در اين مقدمه به چگونگى حكومت حكام اين سلسله اشاره كرده و نظر 
ــله ى مورد بحث بيان مى دارد. در ضمن مدت  كلى خود را در مورد سلس

سلطنت ايشان و تعداِد اين حكام را نيز ذكر مى نمايد.
ــميه ايشان به «غزنويان»  نكته ى قابل توجه در مورد غزنويان، وجه تس
ــدن  ــته ش ــتـ  به عقيده ى مؤلف «پس از كش ــف اس ــدگاه مؤل ـ از دي
ــن قناعت كردند، از اين جهت آنان  ــعود غزنوى، محموديان به قزوي مس
ــطحى و غلط را مؤلف در  را غزنويان مى گفتند» (ص63). اين آگاهى س
ــله ها و شا هان مرتكب  ــميه برخى از سلس جا هاى ديگر در مورد وجه تس

ــود. كه البته معلوم نيست، حدس و نظر خود اوست يا منبعى براى  مى ش
ذكر اين نظريات داشت است. 

ــرده و در برخى موارد با جمله  ــتى ذكر نك مؤلف برخى تواريخ را به درس
ــخص مى دارد. اين  ــد خود را در مورد آن تاريخ  ها مش ــم» تردي «اهللا اعل
اشتبا هات و ترديد ها در مورد سلطنت حكام آل بويه و تاريخ مرگ آن  ها 

بيشتر به چشم مى خورد.
ــاه و  از آن جا كه پس از مغول ها تا زمان اميرتيمور گوركانى، در ايران ش
ــف اين دوره را ملوك الطوايف  ــتقلى فرمانروايى ندارد، مؤل حكومت مس
ــالطين  ــعيد خدابنده، س ــلطان ابوس مى نامد. به عقيده ى وى، پس از س
ــتقالل نداشتند. به همين علت از هر گوشه  اى شاهى  مغول در ايران اس
ــت و با عناوين  ــاهان را شش طايفه ذكر كرده اس ــت. اين ش برمى خاس
طايف ى يكم، دويم، سيم و الخ... به چگونگى اقدامات و مدت حكومت 

هريك از ايشان مى پردازد. (ص 85). 
آغاز ذكر سالطين صفويه رنگ وبويى ديگر در كتاب مى يابد. مؤلف شاه 
اسماعيل صفوى را «آن حضرت» ذكر مى كند و نسب او را به ابوالقاسم 
حمزه بن امام موسى كاظم (ع) مى رساند. سپس، شرح مختصرى از آباء 
صفويه تا پدر سلطان حيدر مى آورد و بعد به چگونگى به سلطنت رسيدن 
ــن كتاب، دوران  ــماعيل و نيز وقايع روزگار او مى پردازد. در اي ــاه اس ش
ــماعيل، دوران طاليى حكومت در ايران خوانده شده،  حكومت شاده اس
كه مردم در اين زمان در كمال آسودگى به سر مى بردند. در اين مبحث 
القاب شا هان صفوى، پيش و پس از روى كارآمد، ذكر شده و نيز رابطه 
و برخورد آن  ها با سالطين هند همچون «اورنگ زيب و سالطين اكبر» 
آمده است. اما ذكرى از برخود هاى بين صفويان و عثمانى  ها و ستيز بين 
ــان نمى آيد. (صص 104ـ108) ذكر پايان حكومت صفويان با  آن  ها به مي
ــت محمود افغان و سپردن تاج  چگونگى تصرف پايتخت  صفوى به دس

شاهى از شاه سلطان حسين به افاغنه همراه گشته است.
ــرح «افاغنه» و چگونگى قدرت يابى  پس از اتمام مبحث صفويان، به ش
آنان مى پردازد و تالش هاى آنان را در مقابل صفويان و يارى دهندگان 
ــرح حال داعيان قدرت،  ــان توصيف مى كندد (ص115-117). پس از ش آن
ــت درآوردن نادر  ــتانى و چگونگى به خدم ــون ملك محمود سيس همچ
ــود و وقايع اين  ــاريه وارد مى ش ــوان «صفويان» به دوره افش تحت عن

دورارن را مى گويد. 
در مبحث افشاريه، حدود هفت الى هشت صفحه، به نادر و چگونگى به 
ــيدن او اختصاص يافته است. رويكرد مثبت مؤلف به اقدامات  قدرت رس

يكى از اقسام تاريخ نگارى در ايران از قرن چهارم تا 
پايان دوره قاجار، تاريخ نگارى عمومى است. مؤلفان 
اينگونه آثار، جهان بينى اسالمى داشتند و در تأليف 
تاريخ جهان بيشتر به روايت  هاى ايرانى ـ اسالمى 
توجه مى كردند
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ــش، نبردهاى نادر با عثمانيان  ــت. در اين بخ نادر كامًال از متن هويداس
ــرح داده مى شود و حتى متن قرارداهاى فيمابين ايشان  و ازبك ها هم ش
ــده است. (ص 119) مؤلف در تدوين تاريخ افشاريه، به  در كتاب درج ش

گفته ى خويش، از كتاب ميرزا قوام الدين قزوينى بهره برده است.
در آغاز تاريخ زنديه، مؤلف ذكر مختصرى از عشيره و سلسله نسب كريم 
ــتند،  ــكن داش ــاير لر كه در مالير مس خان زند مى آورد و زنديه را از عش
ــان و زدو خورد هاى او با مدعيان  ــرح حال كريم خ مى خواند..وى به ش
پرداخته و تصرف شيراز و قدرت يابى كريم خان را به طور كامل توصيف 
ــد. اقدامات خارجى كريم خان از جمله محاصره بصره نيز به طور  مى كن
ــار فرهنگى مربوط به  ــق در تاريخ زنديه ذكر مى گردد و آث ــق و دقي موث
ــع، حمام و ارگ كريم خان آورده  ــجد جام كريم خان همچون بناى مس

مى شود.
پس از وقايع مربوط به بعد از مرگ كريم خان در سال1193، به چگونگى 
روى كارآمدن قاجاريه و درگيرى خان قاجار با جعفرخان و لطفعلى خان 
زند مى پردازد و عاقبت لطفعلى خان زند را كه با شكست وى از آقامحمد 
خان به مرگ وى انجاميد، پايان بخش مبحث زنديه قرار داده و با آوردن 

عنوان قاجاريه، تاريخ اين سلسله را پى مى گيرد.
ــين، به ذكر  ــمت هاى پيش ــه قاجاريه، همچون قس ــش مربوط ب در بخ
ــل اين طايفه را از  ــله مى پردازد. او اص ــه اى در خصوص اين سلس مقدم
ــتان ذكر كرده كه در ابتدا در خدمت هالكوخان مغول بوده اند. در  تركس
ــپس  ــه ى مبحث قاجاريه، به چگونگى روى كارآمدن قاجاريه و س مقدم
ــت. البته در اين  ــالطين  قاجاريه  پرداخته اس به ذكر حال و اقدامات  س
بخش فقط ذكر حال و وقايع دوران آقا محمد خان و فتحعلى خان آمده 
ــاه ناقص  ــت. نكته ى قابل توجه اين كه ذكر وقايع دوران فتحعلى ش اس

مانده است. احتماال اين امربه دليل پايان يافتن عمر مورخ بوده است.
ــايى  مؤلف در ذكر احوال آقامحمدخان (ص137) و در تمجيد او قلم فرس
ــده تا اين  ــا هان ذكر ش ــيارى كرده كه درتوصيف هيچكدام از پادش بس
ــابقه نداشته است. شاه قاجار در بعضى از جمالت با  زمان، در اثر وى، س
ــود و حتى در وصف او نظمى  عنوان «حضرت» مورد خطاب واقع مى ش
هم آورده است. پس از اين توصيف و تمجيدها، به وقايع و زدوخوردهاى 

آقامحمدخان با دشمنانش پرداخته است. 
ــرح رويداد هاى زمان آقامحمد خان، چگونگى مرگ او  اين اثر، پس از ش
را بيان مى كند (ص145)، سپس به آثار و ابنيه ى ساخت او مانند: تعمير 

بلده تهران و بناى مسجد جامع قزوين و... مى پردازد.

ــپس به  ــته و س مؤلف صفحه ى بعد ازذكر آقامحمد خان را خالى گذاش
ــر  ــاه همچون آقامحمد خان مى پردازد و او را پس ذكر احوال فتحعلى ش
ــين قليخان معرفى و از او نيز تمجيد فراوانى مى نمايد و تمجيد وى  حس
از اين پادشاه به حدى است كه مى آورد «از همان ابتداى سلطنت اولين 
پادشاه يعنى كيومرث، پادشاهى به حسن سيرت او از كمر عدم به وجود 

نيامد» (ص147).
ــخير خراسان و طغيان شاهرخ خان است. اين  مبحث پايانى اثر، ذكر تس

جمله ناقص مانده و در همين جا كتاب به پايان مى رسد. 

انديشه و شيوه تاريخ نويسى مؤلف 
ــوع تاريخ نگارى دوره اول قاجار  ــه كتاب خالصةالتواريخ  از ن از آنجاك
ــنتى، مبرهن است كه تا حدود زيادى  ــت، و مبتنى بر تاريخ نگارى س اس
ــه نتيجه گيرى تاريخى. اين  ــنجش تاريخى در كار بوده و ن در آن نه س

با بررسى متون مورد استفاده ى خالصةالتواريخ، 
و نيز تدقيق در چگونگى استفاده از اين متون، 
درمى يابيم كه اين كتاب تنها رونوشتى مختصر از 
برخى منابع است

بررسى نسخه خالصه   التواريخ
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اثر داراى اغراق گويى هاى فراوان است، كه به گفته ى صاحب نظران اين 
ويژگى ها مختص تاريخ نويسى سنتى است و در ذكر شاهان قاجار بيشتر 

به چشم مى خورد. 
ــايد بتوان گفت كه انگيزه  ــا در مورد انگيزه مورخ از تدوين اين اثر ش ام
ــاه  ــفارش فتحعليش ــت) س مورخ (از آن جايى كه مورخ دربارى بوده اس
ــفارش  براى تدوين چنين اثرى و در نتيجه فرمانبردارى مؤلف  از اين س
ــات دربار قاجار بوده  ــود بردن از احترامات و صله و توجه ــا فرمان،2 س ي
ــا هان قاجارى،  ــد. زيرا تعريف و تمجيد اغراق گونه اى كه مؤلف از ش باش
ــاه (كه در دوره ى وى مى زيسته است) مى نمايد، نشان  به ويژه فتحعلى ش
ــه دربار و توجه  ــتن وى ب ــده ى دربارى بودن اين مؤلف و نظر داش دهن
ــخص پادشاه  ــى تمجيدانه از ش دربار به وى به دليل اين نوع تاريخ نويس

مى باشد�.
ــد كه هيچ نگاه  ــان مى ده ــا هان قاجارى به وضوح نش مؤلف در ذكر ش
ــود در اين باره ندارد و همچون ديگر  ــى طرفانه اى در نگارش تاريخ خ ب
شا هان دربارى در پى اثبات برترى و بزرگى شا هان اين سلسله (قاجار و 
به ويژه شخص فتحعلى شاه) نسبت به ديگر شا هان در طول تاريخ است. 
ــاند كه هيچ  وى حتى اغراق گويى و تملق را در اين باره به حدى مى رس
ــمرده و او را «يگانه ى دوران ها»  ــاهى را همطراز شاه معاصر خود نش ش
ــد. البته انگيزه ى ديگر اين تأليف پس از برانگيختن توجه  خطاب مى كن
ــر، عبرت آموزى و  ــى تأليفات ديگ ــاه، همچون برخ ــخص ش دربار و ش

گذاشتن اثرى از خود مى باشد (صص 150-152).
ــى نمى زند و فقط به ذكر  ــت به تحليل سياس ــوى ديگر، مؤلف دس از س
حوادث اكتفا مى كند. چنان كه مى توان گفت اثر او اثرى مربوط به وقايع 
ــا هان و حكومتگران ايرانى  ــت و به روابط خارجى پادش داخلى ايران اس
ــاير ملل ديگر كمتر مى پردازد. مثًال در بخش مربوط به صفويان به  با س
ــر تاريخ  ــط وبرخورد هاى ايرانيان با عثمانيان، با وجود اين كه سراس رواب

صفويان را پوشانده، كمتر پرداخته است.
ــنده تاحدى است كه بر ديدگاه سياسى او نيز  گرايش هاى مذهبى نويس

تأثيرگذار بوده و حتى گاه، اطالعات غلط تاريخى ارائه مى دهد. 
ــى اين اثر، مى توان گفت اين كتاب سبك  ــيوه تاريخ نويس اما در مورد ش
جالب وتازه  اى دارد كه تاكنون در هيچ كدام از متون تاريخى ديده نشده 
ــاهان و ملوك و خلفا به صورت زير است:  ــته بندى ش ــت. و آن دس اس

ذواالكتاف ها، معاويه ها، اميرالمؤمنين ها و... .
 

سبك و شيوه نگارش
ــان  تأليف اين اثر در دوره قاجاريه رخ داده و و مؤلف دنباله رو ساده نويس
ــت (زرگرى نژاد، همان،)  زيرا كه سبك و نثر مؤلف،  دوره ى قاجاريه اس
مرسل و روان و خالى از تكلف و عبارت ها و لفاظى هاست. كتابت اثر به 

خط نستعليق است.  

منابع مورد استفاده
ــى دقيق قرار  ــتفاده ى خالصةالتواريخ را مورد بررس اگر متون مورد اس
ــط مؤلف  پيگيرى كنيم،  ــتفاده از اين متون را توس دهيم و چگونگى اس
ــتى مختصر  ــه نائل مى آيى كه خالصةالتواريخ تنها رونوش بدين نتيج

ــل و كلمه به كلمه  ــردد. وى به طور كام ــت كه ذكر مى گ ــى اس از منابع
ــت، بلكه تنها با قرار دادن منابع در كنار  ــت برنداشته اس از منابع رونوش
ــتان  هم و با دخالت دادن قلم خود به ذكر مختصرى از تاريخ ايران باس
ــى و آميختن منا بع  ــيوه ى خالصه نويس ــت و در اين كار ش پرداخته اس

(شيوه تركيبى) را پيش برده است. 
برخى از منابع خالصةالتواريخ آن گونه كه در بخش تاريخ ملوك عجم 
ــت: مروج الذهب مسـعودى، حمزه اصفهانى، اخبار  ــرح زير اس آمده، به ش
الطوال دينورى، لب التواريخ و زينت المجالس، كه در اكثر موارد در ذكر 
ــالم به نقل قول مستقيم و غيرمستقيم از  تاريخ ملوك عجم و تاريخ اس
ــتر موارد با آوردن اينكه «برخى  اثر لب التواريخ مى پردازد. مؤلف در بيش
ــد. اين كار را تا دوره ى  ــن مى آورند» منبع خود را ذكر نمى كن از مورخي
ــه مى دهد و براى نقل قول  هاى خود منبع ذكر نمى كند، اما  تيمورى ادام
ــس نام مى برد و كلمه به كلمه از اين كتاب  ــن دوره از زينت المجال در اي
استفاده مى كند. البته از ظفرنامه  شرف الدين يزدى هم ذكرى مى كند، ولى 

به طور اخص، از زينت المجالس بهره مى برد. 
ــاريه از كتاب ميرزا قـوام الدين قزوينـى بهره گرفته  ــن تاريخ افش در تدوي
ــخ از لب التواريخ و  ــتر مطالب خالصةالتواري ــت. به طور كلى، بيش اس

زينت المجالس برگرفته شده است.  
ــاه  آن طور كه از متن برمى آيد، مؤلف مطالب مربوط به تاريخ فتحعلى ش
ــته و خود شاهد برخى از  ــتقيم خود نوش ــاهدات مس قاجار را از روى مش
ــده به اين نكته  ــت. اگرچه در هيچ كدام از مطالب بيان ش وقايع بوده اس
اشاره اى ندارد. با اين حال احتمال مى رود كه وى حداقل برخى از وقايع 

معاصر خويش را نيز از منابع تدوين شده در زمان خود، گرفته باشد. 
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