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چکیده

یکی از گروههای اجتماعی دوران قاجار که نقش مهمی در نگارش آثار تاریخی

داشتهاند ،شاهزادگان قاجاری هستند .یکی از این شاهزادگان که باا وجا د ناباناا

شدن ،اقدام به نگارش اثری تاریخی مینماید ،جهانگار مارزا فرزند عباا ماارزا

نایبالسلطنه است .او کتابش را تاریخ ن مینامد .تاریخ ن نخساتان اثار تااریخی

است که در دورهی ناصرالدین شاه نگاشته شد .در این پژوهش تالش شده است

تا با روش ت صافی ا تحلالی و نقد درونی و بارونی این اثر باه شاناتتی از باانش،

روش ،مخاطب و نگرشهای حاکم بر این اثر دسات یافات .آساابهاای تااریخ
معاصرن یسی ،تأثار پایگاه طبقاتی مؤلف ،ساطرهی گفتماان جنا هاای ایاران و

روساه ،غلبه واحد سااسی ،ساب

نگاارش سااده ،غلباه وجاه ت صاافی بار وجاه

تحلالی ،از جمله ویژگیها و نقاط ضعف و ق ت این اثر تاریخی میباشند.

واژههای كلیدی :تاریخنگاری ،شاهزادگان قاجار ،جهانگار مارزا ،تاریخ ن
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مقدمه
دوران قاجار بنا به دالیل متعددی از جمله آشنایی ایراناان با اندیشههای جدید ،رویارویی با جهاان

غرب ،پاشرفتهای باستانشناتتی ،ورود صنعت چاپ ،رشد جریاان شار شناسای ،ترجماه کتاب
تاریخی اروپایاان و درپی آن نضج نخستان نم نههاای تااریخنگااری جدیاد ،نقطاهعطفای در ساار

تاریخنگاری ایران محس ب میش د .در این دوره شاهد نگارش تاریخ ت سط افرادی با پایگاههاای
اجتماعی متفاوت هستام .در ی

بررسی انجامشده حدود  52درصد م رتان ایان دوره وابساته باه

دستگاه اداری 22 ،درصد از گروه اجتماعی علما 3 1،درصد م رتان نظامی یا نظاماان تاریخن یس،

 16درصاااد شااااهزادگان قاجااااری و  7درصاااد م رتاااانِ بااادون وابساااتگیِ دولتااای و دیا ا انی
هستند(احمدزاده .)1391،اما با وج د نقاش پررنا

اهمات شناتت سب

شااهزادگان در تااریخنگااری عصار قاجاار و

ها ،پاشفرضها و جهانبانی این گروه اجتماعی از م رتان ،تاکن ن تحقاقی

مستقل و جامع که به تاریخنگاری و تاریخنگری آنان بپردازد انجام نشده است .تعدادی از محققان

ناز که به بررسی برتی از این منابع پرداتتهاند ،به جای ت جه به مسائل تاریخنگاری یاا تا د را باه

مسائل لغ ی و ادبی مشغ ل داشتهاند و یاا ایان متا ن را در باافتی وسااعتار باه منظا ر دساتاابی باه
اطالعات تاریخی کاویدهاند و به مباحث وقایع نگاری ت جه داشتهاند .آنچنانکاه سااما ساال ر باه

تاریخن یسی امامقلی مارزا و زهرا امااری باه تااریخنگااری اعتضادالسالطنه پرداتتاهاناد 2.پاژوهش

ارزشمند عبا امانت در آثار جاللالدین مارزا ناز به بازیابی اندیشههاای ملایگرایای وی در ناماه

تسروان محدود شده است 3.از محققانی که به جهانگار مارزا و تاریخ ن پرداتتهاند میت ان به هما

ناطق اشاره کرد .او در پژوهشی انتقادی که به تحلال دورانِ محمدشاه پرداتته به نقد دیادگاههاای

جهانگار مارزا در تاریخ ن و بهویژه قضاوتهای وی درباره دولتمردان این دوره ناز اهتماام داشاته

است 4.زرینک ب بهدلال اطالعات مفاد تاریخ ن در باب جن

های دوم ایاران و رو  ،حا اد

دوره محمدشااااه و احا ا ال شااااهزادگان قاجاااار بسااااار ک تااااه باااه اهماااات آن اشااااره کااارده
است(زرینک ب.)57 :1373،

 .1البته مح ر ت جه آنها باشتر تاریخ اسالم و پاامبران و در دوره قاجار بحث مشروعات ،جهاد و جهادیههاست.

 .2ساما سال ر« .تاریخن یسی شاهزادگان قاجااری نم ناهای از نسابناماه ایال قاجاار نم ناهای از تااریخن یسای» .پیاا
بهارستان .دوره دوم .سال دوم .شماره ،1389 .7صص231-252؛ زهرا اماری« ،بررسی شا ههای تاریخنگاری شاهزاده
علاقلی مارزا اعتضادالسلطنه» .تاریخپژوهی .شماره  36و .1387 ،37صص 1-18
 .3عبا امانت« .پ رتاقان و اندیشه بازیابی تاریخ ملی ایران :جاللالدین مارزا و نامه تساروان» .ایارانناماه شاماره

 ،1377 ،65صص 5-54

 .4هما ناطق .ایران در راهیابی فرهنگی  .1834-1848پاریس :تاوران1368 .
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عالوه بر این ،قاداری در اثر ت یش که به تاریخن یسی عصر قاجار اتتصاص دارد ،بهصا رت

مؤجز به تاریخ نا پرداتتاه اسات .اماا باا ت جاه باه گساتردگی م ضا ِ ایان اثار ،کاه باه بررسای

تاریخن یسی عصر قاجار از ابتدا تا انقالب مشروطات پرداتته ،بررسی وی از تاریخ ن بساار ک تااه
و محدود به باان برتی امتاازات محت ایی و روشی آن میباشد.

1

یکی از گروههای اجتماعی دورة قاجار که نقاش مهمای در نگاارش آثاار تااریخی ایان دوره

داشتهاند ،شاهزادگان قاجاری هستند .یکی از ایان شااهزادگان کاه باا وجا د ناباناشادن ،اقادام باه
نگارش اثری تاریخی مینماید ،جهانگار مارزا فرزند عبا مارزا نایبالسالطنه اسات .او کتاابش را

تاریخ ن مینامد که به حساب حروف ابجد با سال نگارش کتاب ( ) 1267برابر اسات .تااریخ نا

نخستان اثر تاریخی است که در دورة ناصرالدین شاه ن شته میش د .با وج د اهمات این کتاب در
بررسی تح الت نامة نخست حک مت قاجاار باه ویاژه جنا
جانشانی این دوره و ضرورت شناتت سب

هاای ایاران و روسااه و بحارانهاای

نگارش ،بانش ،پاشفارض و جهاانبانای مؤلاف آن،

تاکن ن تحقاقی مستقل و جامع در این باره ص رت نگرفته است .در این پژوهش سعی میش د تا با
روشی تحلالی ضمن نقد درونی و بارونی تااریخ نا باه شاناتت روش ،باانش ،مخاطاب و ساب

نگارش در این اثر پرداتتاه شا د .زیارا از یا

جن

سا مطالاب بسااار مهام ایان کتااب در تصا ص

های دوم ایران و روساه ،اح ال حااجی ماارزا آقاسای ،محماد تاان امارنظاام و شااهزادگان

قاجاری و بدایت اح ال مارزا تقی تان امارکبار و ظه ر بااب در هاام منباع دیگاری ناسات ،و یاا

دیگران ناز از تاریخ ن گرفتهاناد و از سا ی دیگار هاام تحقااق مساتقلی کاه باه انگاازههاای ایان

تاریخنگاری همراه با پرسشهای مرب ط به باانش ،روش ،مخاطاب و پااشفهامهاای ن یساندة آن
بپردازد ،ص رت نگرفته است.

روش تحقاق حاضر مبتنی بر اص ل غالب تحقاقات تاریخی است؛ چنانکه جمعآوری دادههاا

به شا ة کتابخانهای و روش تحقاق ت صافیا تحلالی میباشد .اگار پذیرفتاه شا د کاه هار روایات

تاریخی 2با ی

فراروایت تاریخی 3همراه است و این فرا تاریخ 4در اسل ب و نحا ة اساتنباط فکارِ

تاریخی به شکلی نات دآگاه حض ر دارد و هام ما رتی را از آن گریازی ناسات(آبادیان:1387 ،

1-3؛ احمدی ،)139-177 :1391،در این پژوهش ،محقاق مایک شاد باا اساتفاده از روش درونایِ
 .1عبا

قدیمی قاداری .تداو و تحول تاریخنویسی در ایران عصر قاجار .تهاران :پژوهشاکده تااریخ اساالم.

 .1393صص.12-19

2. Historical narration
3. Historical metanarration
4. Metahistory
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همدالنه ،فرا تاریخ یا طرز تلقی و نگاه ن یسنده را نسابت باه م ضا عات کشاف و باا پایباردن باه
نظرات مستترِ ن یسنده در متن ،عمق معنای آن و باان اندیشه م رخ در کلات آن را درک کند.

جهانگیر میرزا؛ تاریخنویسِ نابینا
جهانگار مارزا پسر س م عبا مارزا نایبالسلطنه در سال  1225مت لد شاد (عضادالدوله :2535،
1

277؛ اعتضادالسلطنه .)395 :1370،او درحالیکه کمتر از باست سال سان داشات در کناار پادرش
عبا

مارزا در جن

های دوم ایران و روساه ( ) 1243-1241شرکت نم د .بزرگترین م فقاات

جهانگار مارزا در این جن

ها ،فتح ناحاة سالاان و سپس حفظ قلعة اردبال در برابر سپاه رو

با د

که شرح آن در اغلب منابع این دوره و البته مشروحتر از همه در تااریخ نا آماده اسات(جهاانگار

مااارزا.106 ،105 ،95 ،94 ،84 ،83 ،78-75 :1327،همچنااان ن.ک بااه :تاااوری شااارازی:1380،

652/2؛ محم د ماارزا258 :1389 ،؛ اعتضادالسالطنه  .)379 :1370،باا مارگ عباا ماارزا در ساال

 1249و انتخاب محمد مارزا به ولاعهدی ،در ماجرای ت طئة شاهزادگان علاه محمد مارزا و حبس

تعدادی از آنها ،جهانگار مارزا ناز به همراه سه برادرش اا تسرومارزا ،مصطفیقلای ماارزا و احماد

مارزا اا که همه از ی

مادر ب دند به زنداناان قلعه اردبال پا ست .قائممقام در این زماان ناچاار باه

مهار رقابان متعدد محمد مارزا ب د و در این راه فرزندان و ن ادگاان فتحعلای شااه را باه دشامنی باا

ت یش واداشت 2.به همان دلال جهانگار مارزا دلاال اصالی محبا

شادن تا یش را تحریکاات

قائممقام میداند(جهانگار مارزا .)225 ،214 ،208 ،192 :1327،او حتی معتقد است کاه پاس از بار
تخت نشستن محمدشاه ،قائممقام ،شاه را به قتل وی و برادرش تسرو مارزا ترغاب کرده تاا اینکاه

سرانجام پادشاه ،به ناباناساتتن آنها اکتفا کرده است(همان229 :ا .)230

پس از گرفتاری و قتل قائممقاام در ساال  ، 1252کاه جهاانگار ماارزا شارح آن را در کتااب

ت یش آورده است(همان ،)236-240:محمد شاه با برادرانش بر سرِ مهار آماد و دسات ر داد تاا از

قلعة اردبال به ت یسرکان رفته و در آنجا آزادانه زندگی کنند .او حتی برای آنان م اجب و تا ل ناز

تعاان کرد .جهانگار مارزا با وج د ناباناب دن ،پس از رهایی از زندان در قم به تحصال عل م دینای،
عربی و ادبی پرداتت تا آنکه در سال  1266از س ی برادرزادهاش ناصرالدین شاه باه حک مات

ت ی منص ب شد .در همان زمان او کتاب طرائفالظرائف را که مجم عهای از حکایات و اتباار

 .1دو برادر بزرگ تر او محمد مارزا شاه آینده و بهرام مارزا نام داشتند.

 .2در م رد دالیل دشمنی جهانگار مارزا و دیگر شاهزادگان قاجار با قائممقام ن.ک به :ناظق ،پاشان ،صص.14-17
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و امثال میباشد تألاف نم د 1.او ی

سال بعد ( ) 1267تاریخ ن را نگاشت(جهانگار مارزا:1327،

 )284و ساپس در سااال  1268بااه ترجماة کتااب آثااارالبالد و اتبارالعباااد قزویناای() 605-682
پرداتت(قزوینی  :1373،پاشگفتار مصحح) .از دیگر آثار جهانگار مارزا میت ان به کتابی کمحجم
در عروض و قافاه و کتابی اتالقایا تعلامای باه ناام پندناماه اشااره کارد .جهاانگار ماارزا در ساال

 1269از شاه اجازه گرفت تا به سفر حج برود ،ولی در ماانة راه بامار شد و در رمضان همان سال

در تبریز درگذشت(نادر ماارزا55 :1373 ،؛ ت رما جی125/1 :1344،؛ ساپهر .)1211/3 :1377 ،از
وی دو پسر به یادگار ماند که هر دو از شاهزادگان متبحّر در عل م مختلف بهویژه زبانهای اروپایی

ب دند(حبابآبادی.)147/1 :1364،

درباارة شاا ة حکمراناای و شخصاات جهااانگار ماارزا نظاارات متفااوتی در منااابع آماده اساات.

عضدالدوله حک مت او در شهرهای آذربایجان را آنچنان عادالنه میداناد کاه هما اره اهاالی آن

شهرها برای او طلب مغفرت مینمایند(عضادالدوله  .)161 :2535 ،تااوری شاارازی نااز باا هماان

دیدگاه از حسن رفتار وی با مردم و حتی از بر دوشکشادن آذوقه برای مساکان و فقرا ت سط وی

سخن رانده است«.ن اب جهانگار مارزا  ...از قراری که مشه ر است ،فقرا و مساکان غریب و ب می

را بساار رعایت میکرد و شبها به دوش ت یش آذوقه به منازل ایشاان مایبارده اسات»(تااوری
شارازی .)1063 /2 :1380،اما روایت تاریخ ن از حض ر حاج محمدحسن اردبالی در اردوی عبا

مارزا برای شکایت از رفتار و عملکرد جهانگار مارزا و برت رد سختِ این شاهزاده با وی ،چنادان
با نظرات عضدالدوله و تاوری شارازی انطبا نادارد(جهانگارمارزا .)139 :1327 ،از سا ی دیگار

جامز فریزر انگلاسی شرحی از قاام ساکنان دهی از ت ابع سلما

دارد که میت اند نم دار کافاات

و روش حک متی جهانگار مارزا باشد .بنابر روایت فریازر پاس از آنکاه ماردم ایان ده از پرداتات

مالاات سرباز زده و مأم ران را از ده بارون میکنند ،جهانگار مارزا دست ر میدهد تا تانههای آنان
ویران و تمام مردم را به نزد او ببرند .سپس دست ر میدهد تا مردها را سر ببرند و زنان و ک دکان را

به عن ان کناز و غالم بهدست سربازان بسپارند (فریزر .)53 :1364،بنابر آنچه ت د جهانگار مارزا از

برت رد ناعادالنه اش با حاج محمدحسن اردبالی روایت نم ده و همچنان روایت فریزر از برتا رد

ظالمانة وی با رعایایشاا که نسبت به دیگر راویان به دلاال عادم وابساتگی باه دساتگاه حک مات،
انتشار اثرش در تارج از قلمرو قاجاریه و رویکرد انتقادی ن یسنده ،به واقعات نزدی

میبایست جهانگار مارزا را ناز در عداد همان شاهزادگان مستبدی دید که در ی

تر مینمایداا

نظام استبدادی،

 .1ن.ک به :زهرا قزلسفلی ،مقدمه تصحاح و شرح و تعلاقات باه نساخه تطای طرائافالظرائاف جهاانگارمارزا قاجاار،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عل م و تحقاقات.1389 ،
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ت د را مال

رعات میدیدند و برای سلطه بر رعایای ت یش از هاام اقادامی

جان ،مال و نام

فروگذاری نمیکردند.

محتوا و نسخههای تاریخ نو
تاریخ ن مشتمل بر رویدادهای  26سال و اندی از سلطنت قارجاریاه اسات .ده ساال آتار سالطنت

فتحعلی شاه( ) 1250-1240تمام چهاارده ساال سالطنت محمدشااه ( ) 1264-1250و دو ساال و

اندیاا  1264تا  1267اا از سالطنت ناصارالدین شااه ،دورانای اسات کاه ن یسانده باا رویکاردی

گزینشی ،هر واقعه ای را که بهزعم او مهم ب ده شرح داده است .از این وقایع میت ان به جن
ایران و روساه ،قتل گریبایدوف ،درگاریهای سرحدی ماان ایاران و عثماانی ،جنا

های

هاای عباا

مارزا در تراسان و هرات ،تح الت مرب ط به جانشانی محمدشاه ،درگاریهای متعدد شااهزادگان

در ن احی مختلف ایران ،م ض

باب و وقایع جانشانی ناصرالدین شاه را ذکر کرد .از نظر حجام،

دو س م وقایع به دوره فتحعلی شاه اتتصاص دارد .همچنان حادود یا
های دوم ایران و رو

جن

سا م کتااب باه م ضا

اتتصاص یافته است که به دلال حض ر ن یسنده در ایان جنا

شرح مبس ط وی از بسااری از رتدادها ،قابل ت جه است.

هاا و

همچنان این اثر اطالعات مفادی از اح ال شاهزادگان قاجار و درگاری و اتتالفاتِ ماان آناان

دارد که در آثار دیگر وج د ندارد .قاعده جانشانی در دولت قاجار ،که در راستای تثبات سالطنت

در طایفه ق انل باه عنا ان طایفاة مؤساس دولات قاجاار طراحای شاده با د؛ اتاتالف و ساتاز باان

شاهزادگان ،گروه بندی درباریان ،دی انساالران و نظاماان و همچنان دتالتهاای آشاکار رو

انگلاس را در پی داشت .بهگ نهایکه در مقاطعی باعاث تشادید بحاران جانشاانی و حتای جنا

و

داتلی میگردید .در تاریخ ن مشروح اتتالفات و ستازهای ماان شاهزادگان قاجار پاس از مارگ

فتحعلی شاه و محمدشاه به ط ر مفصل آمده است که بازتابدهندة بحارانهاای جانشاانی در دورة

نخست سالطنت قاجاریاه اسات(1جهاانگار ماارزا-315 ،236-230 ،224-221 ،195-193: 1327 ،

.)324

تاریخ ن به واسطة نام ن یسنده به «تاریخ جهانگاری» ناز شهرت دارد .این اثر عالوه بر ایان ،باه

واسطة آغااز وقاایع از ساال  1240یعنای اداماة کتااب مآثرالسالطاناه عبادالرزا مفتا ن دنبلای و
همچنان به دلال اشارة ت د جهانگار مارزا به این م ض (همان )1 :به ذیلِ کتاب مآثرالسلطاناه نااز

 .1برای دیدن ی

متن تحلالی در این ما رد ن.ک باه :عباا

قادیمی قااداری« .بحاران جانشاانی در دولات قاجاار از

تأساس تا محمدشاه» .پژوهشهای تاریخی .دوره جدید .شماره  .1389 .5صص . 87-106
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مشه ر است .اما تاریخ نا هرچناد از جهااتی باه مآثرالسالطاناه شاباهت دارد ،ولای از نظار ساب

نگارش ،بسط و تفصال وقاایع و کامتا جهی باه سااساتهاای روسااه و انگلااس باا مآثرسالطاناه،

تفاوتهای جدی دارد.

ساه نساخة تطای از کتااب تااریخ نا در کتابخاناة مجلاس و یا

نگهداری میش د .نسخة کتابخاناه ملا

باه شامارة ثبات  3741و تااریخ کتابات  1269مایباشاد.

نسخههای کتابخانة مجلس به شامارههاای 770

770

نساخه در کتابخاناة ملا

 9358 ،و  238ثبات شاده اسات .نساخة شاماره

به دست ر فرهاد مارزا معتمدالدوله با تاریخ کتابت  1305و تط نستعلاق ت ش میباشد و

زمان کتابت نسخة شمارة  238سال  1310میباشد که در پایان متن بدان اشاره شده است .نساخة

شمارة  9358مجلس ،کهنترین نساخة ایان اثار اسات کاه گ یاا در هماان ساال نگاارش کتااب-

 - 1267کتابت شده است .در پایان این نسخه چهار صفحه مطلاب در م ضا

علایمحماد بااب

افزوده شده است که در دیگر نسخهها وج د ندارد .این نسخه همچناان حااوی ت ضااحات مکارر

نادر مارزا قاجار( )1242-1303در حاشاة ماتن اسات و کامالتارین نساخة باهجااماناده از ایان اثار

میباشد .تاریخ ن برای نخستان بار در سال 1327ش به اهتمام عبا

است.

اقبال در تهران چاپ گردیاده

شیوه و سبک نگارش تاریخ نو

شا ه و سب

نگارش مت ن تاریخی ،ویژگایهاای ادبای و باهطا رکلی ادبااات حااکم بار آنهاا از

قاجار سب

نگارش بالغی و متکلّف دارند .در این منابع شا ة نگارش تا آنجا اهمات مییاباد کاه

مهمترین مباحث قابل تأمل در نقد و بررسی این آثار است .بخش اعظم منابع تاریخنگاری تاا دوره
در باشتر م اقع ،حقاقت فدای لفظ میش د .اما این سب

نگارش از همان نامة نخست دورة قاجار،

تحت تأثار ع امل مختلف و بهویژه آنچه از س ی اهل ادباات «نهضت بازگشت ادبی» نامگذاری
شده است رو به دگرگ نی نهاد .ایان حرکات ادبای در رهاایی نظام و نثار فارسای از جملاه متا ن

تاریخی از قادوبند سخنپردازیهای مصن

تأثار مهمی داشت .تحت تأثار چنان فضایی ،تااوری

شارازی در مقدمة تاریخ ذوالقرنان هدف از وقایعنگاری را اطال تاصه و عامه از اوضا مملکات

میداند و تأکاد دارد که «...تاریخ دولت باید مختصر و باا ساالمت و پرمنفعات باشاد ناه مطا ل و
پربالغت و بیتاصات»(.)7/1 :1380

اگرچه باان غارمستقام و مبهم یکای از ویژگایهاای مهام ارتبااط کالمای و ساب

ن شاتاری

درباریان و محاط درباری ب د و انتقادات آشکار بهویژه در ن شتن تاریخ معاصر ،م جب آزردگای
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مخدومان و یا برانگاختهشدن دشمنان میشد ،با این وج د تاریخ نا دارای سابکی سااده و روان و
گاه نزدی

دوران نزدی

به سب

عاماانه است .در واقع نثر تاریخ ن باش از آنکاه باه نثار کتاب تااریخی ایان

باشد به سب

نگارش تاطرهن یسی نزدیا

روایی است و سادگی و صمامات آن برای ارتباط نزدی

اسات .سابکی کاه اقتضاای آن نثاری

تر با مخاطب ضاروری مایباشاد .اماا از

س ی دیگر بهکارگاری فراوان واژگان و ترکابات عربی تحت تأثار تحصاالت حا زوی جهاانگار
مارزا ،استفاده از افعال ناقص در سراسر متن و کاربرد ساتتار جمالت غارمتداول در عصر حاضار،
نثر تاریخ ن را برای مخاطب امروزی کمی دش ار نم ده است.

یکی از ابزار جهانگار مارزا برای پاشبردن ساار وقاایع در تااریخ نا باه کاارگاری «حکایات»

اسااات(جهانگار ماااارزا .)327 ،293 ،272 ،246 ،245 ،234 ،233 ،228 ،53 ،22 ،16 :1327 ،البتاااه
حکایات م رد استفاده در تاریخ ن در ارتباط با متن و اغلب مکمل روایات آن اسات .ن یسانده در

متن ت د حدود ده حکایت از شخصاتهای و وقایع معاصر ذکر میکند و اهداف ت د را از ذکار
این حکایات جل گاری از کسالت ت اننده ،و افزایش تجربه و استبصاار وی ذکار مایکناد(همان:

 .)16چنانکه در ذکر حکایت شاهزاده شاخالمل ک مین یسد ...« :در این م قع رفع ماللتی حاصل
مینمایام ،اگرچه دتل بساا تاریخ نداشت و لاکن برای رفع مالل حکایتی از سادهل حی شاهزاده

بیاتتاار به تحریر آمد»(همان .)53 :اما واقعات این است که در غالب م ارد ،این حکایات که گاه
سخت افشاکننده است و جهانگار مارزا بیپروا به ذکر آنها مایپاردازد ،در راساتای تأیااد روایات

ن یسنده به کار برده شده و بر وثاقت متن او افزوده است.

جهانگار مارزا ت انایی باالیی در ت صااف پدیادههاای طباعای ،امااکن و وقاایع تااریخی دارد؛

مؤلفهای که در کمتر اثر تاریخی این دوره مشاهده میش د .او چنان به ت صاف پدیدههای انسانی،

طباعی و تااریخی مایپاردازد کاه مخاطاب مایت اناد ایان پدیادههاا و وقاایع را در ذهان تا یش
تص یرسازی نماید .شاید این ت انایی با نابانا ب دن ن یسنده در زماان نگاارش تااریخ نا بایارتبااط

نباشد .برای نم نه میت ان به شرح مبس ط و دقاق وی از قلعة ش شی ،گزارش مشروح صاحنههاای
جن

جن

گنجه و یا شرح نبرد سالاان اشاره نم د(همان 24-25 :ت صاف قلعاه ش شای 45-50 ،شارح

گنجه75-78 ،شرح نبرد سالاان 74-75 ،ت صاف رودتانه کُر).

یکی از ویژگیهای نگارشی تاریخ ن همچ ن غالب مت ن گذشته ،بهکاارگاری شاعر و تلفااق

نظم و نثر است .جهانگار مارزا ناز در تاریخ ن برای تلطاف متن و تحکام نظرات ت یش از اشاعار

شعرا استفاده کرده است .اماا ماازان اساتفادة وی از شاعر معادود اسات و در اساتفاده از آن افاراط

ننم ده است .بهگ نهایکه در تمام متن به مناسبتهای مختلف حدود سی بات از شعرای گ ناگ ن
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آورده کااه غالااب آنهااا ساارودة اب سااعاد اب ا الخار ،حااافظ و سااعدی ماایباشااد و مضااامان ترباتاای

دارد(همان.)346 ،346 ،345 ،314 ،312 ،293 ،240 ،226 ،215 ،212 ،150 ،136 ،55 ،54:

در هر اثر مکت ب ،حفظ انسجام و پا ستگی متن و ممانعت از پراکندگی مطالب از مهامتارین

اهداف ن یسنده میباشد .تاریخ ن از نظر سارِ روایت از انسجام و پا ستگی مناسبی برت ردار است.

بدینمعنا که از نظر کلات ،ی

کل معنادار است و نه صارفا ذکار وقاایع پراکناده و بایارتبااط باا

یکدیگر .مؤلف هرگاه به ضرورت روایتی را قطع کرده و به سراغ روایتی دیگر میرود ،در جاایی

مناسب آن روایت را ادامه داده و به پایان میرساند.

1

از متن تاریخ ن چنان برمی آید که جهانگار مارزا با تااریخ ایاران آشانایی نسابتا تا بی داشاته

است .اطال وی از روند جن

هاای اول ایاران و روسااه و از سا ی دیگار آشانایی وی باا تااریخ

افشاریه ،این نظر را تحکام میبخشد .وی در صفحاتی از تاریخ ن به ذکر واقعة ناباناشدن رضااقلی
مارزا ت سط نادرشاه و گرفتاری او به مالاخ لاا و سرانجام قتل وی و از مااان رفاتن دولات افشااریه

میپردازد(همان .)150-149:همچنان جهانگار مارزا در ت ضاحِ ترجاحِ محماد ماارزا نا ة فتحعلای
شاه بر پسران شاه ،نم نههای مشابهی از تاریخ میآورد .او به درستی به اقدام امارتام ر گ رکانی و
شاه عبا

اول صف ی که ن ههای ت یش را بر پساران تا د تارجاح دادناد اشااره مایکناد(همان:

 .) 208-209اما جهانگار مارزا در سراسر کتاب به هاام منبعای جاز مسام عات و مشاه دات تا د
اشاره نمیکند .هرچند فاصلة زمانی برتی وقایع که به تفصال ذکر میکناد ،همچا ن جنا

هاای

ایران و روساه با زمان نگارش کتاب حدود  25سال میباشد و ذکر مشاروح و دقااق حا اد ایان

جن

ها فقط با تکاه بر حافظه ،بساار بعاد به نظر میرسد .البته برتی اشارات ن یسنده نشان میدهد

که به آثار پاشان دسترسی داشته است .چنانکاه در دو ما رد باه کتااب مآثرسالطاناه دنبلای اشااره

دارد(همان .)145 ،39:همچنان وی در م رد سافر شااهزاده تسارو ماارزا باه درباار روسااه نااز باه

سفرنامة یکی از همراهان وی(مصطفی افشار) اشاره مایکناد(همان .)129-128 :باه نظار مایرساد
ن یسنده به منابع این دوره دسترسی داشته است اما از ذکار آنهاا در اثار تا یش تا دداری نما ده

است .م قعات ن یسنده به عن ان شاهزاده قاجاری ناز این نظر را تق یت میکند.

 .1برای نم نه ن.ک به :جهانگار ماارزا .تاریخ نو(شامل حوادث دوره قاجاریه از سال1240تا1267قماری .
به اهتمام عبا
جن

اقبال .تهران .کتابخانه علیاکبر علمی و شرکاء .1327 .ص  44ادامهی حا اد اردوی عباا

گنجه و ص 63ذکر وقایع سپاه پاسک یم بعد از جن

گنجه پس از باان حدود 13صفحه مطالب دیگر.

ماارزا در

 / 38تحلیل تاریخنگاری شاهزاده جهانگیرمیرزا در تاریخ نو

جهانگیر میرزا و آسیبهای تاریخ معاصرنویسی
ن شتن تاریخ معاصر مشکالت مختلفی را در زمانة وثاقات ماتن پااش رو دارد .منشاأ اعتباار چناان
روایتی در نهایت ت د مؤلف است .ن یسنده چ ن شاهد و شری

بسااری از رویدادهایی است که

ثبت میکند ،ت د را حائز این حق میداند که تعاان کند ،کدام واقعاه حاذف شا د ،کادام واقعاه
م رد تأکاد قرارگارد و یا به کدام حادثه به اتتصار پرداتته شا د .ایان مسائله باهتا بی در کتااب

تاریخ ن مشه د است .ن یسنده که در بسااری از وقایعِ این دوره دتال ب ده ،اغلاب منشاأ روایااتِ

ت د را مسم عات و مشه دات ت یش عن ان کرده است؛ از برتی وقایع باهسارعت گذشاته و باه

برتی وقایع بهویژه آنجا که ناظر به اقدامات ت دش ب ده به ط ر مشاروح و مبسا ط پرداتتاه و از

ذکر بسااری از وقایع ناز ت دداری نم ده است.

آساب تاریخنگاری معاصر در نظرات و قضاوتهای جهانگار مارزا نسابت باه دولتماردان ایان

دوره به ت بی مشه د است .قرابت تان ادگی با عامالن و فاعالن سااسی این دوره ناز بر متن او اثر
مارزا نایبالسلطنه کامال مثبت است و حتای یا

گذاشته است .چنانکه نگاه وی به پدرش عبا

گزارش منفی ناز از او وج د ندارد .در این کتاب عبا

مارزا قهرمانی است که غبار هام اشاتباه و

سه ی بر چهرة وی نماینشااند .او قهرماانی اسات کاه پاروزهاایش را مادی ن دالوری و شاهامت
ت یش است و شکستهایش نتاجة اهمال و تاانت دیگران مایباشاد 1.چناانکاه جهاانگار ماارزا
برتالف بسااری از منابع ،تمام تالش ت د را به کار میبرد تا پدرش را کامال مخالف آغاز جنا
دوم ایران و رو

نشان دهد .او دلال این مخالفت را آگاهی عبا

مارزا از قدرت و کثرت لشاکر

روساه و پاروزی آن کش ر بر ناپلئ ن میداند(همان .)7 :وی معتقد است که عبا
از تالشهای علما و ن شتن رسالههای جهاد ،همچنان با آغااز جنا
صالح در این جن

مخاالف با د و«باههااموجاه

نمیدید و در تدمت تاقان مغف ر تمکان این عمل را نمینم د»(هماان.)15 :

بنابراین جهانگار مارزا ورود پدرش به جن

دوم با روساه را از سرِ ناچاری و به اجبار میداند .این

در حالی است که بسااری از محققان بر دتالت عبا

دالیاال آغاااز جناا

مارزا در آغاز جن

را تاارمام شااهرت تدشااهدارشاادة عبااا

تأکاد دارند و یکای از

مااارزا در جناا

میدانند(پاترآوری و دیگران .)213 :1389 ،چنانکه حامد الگار ناز به تمایل عبا
جن

مارزا حتی پاس

با روساه اشاره کرده و معتقد است با اینکاه عباا

اتتالفات مرزی ب د «در عان حال اندیشه تجدید جن

دیگر پا سته در سر میپروراناد.)142 :1369(»...
 .1جهانگار مارزا .پاشان .صص 79-81و 88-90

هااای دور اول

ماارزا باه آغااز

ماارزا در پای یاافتن راهحلای بارای رفاع

با روساه را در تاریخی دیگر و باا بهاناهای
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جهانگار مارزا به دفعات از ت طئههای درباریان علاه عبا

مارزا سخن میگ ید و از نقشههاای

بدت اهان وی در دربار فتحعلی شاه ،که برای بدگمانکردن شااه نسابت باه نایابالسالطنه از هاام

کاری فروگذاری نمیکنند(همان .)177-102-98-97-95-71-67 :جهانگار مارزا برای نشاندادن
چهرهای نا

و عادل از پدرش ،حتی از ذکر تقصار ت یش ناز رویگردان ناست ،چنانکه داساتان

شکایت یکی از شاکاان ت یش نزد عبا

مارزا و تبعات آن را چنان روایت میکند:

حاجی محمدحسن اردبالی ناز از این دعاگ ی دولت شااهی بارای شاکایت بااردو آماد و

قبل از رسادن تدمت نایبالسلطنه ،این دعاگ ی دولت شااهی او را باا یا

نفار آدماش

گرفته با ده باست نفر از کارکنان ت د ،او را بهقلعه اردباال رواناه ماینما د کاه آدم او از

دست مستحفظان تالص شده در اردوی بنای غ غا گذاشاته ...نایابالسالطنه ...مستحضار

شده حقاقت را معروض داشتند .نایبالسلطنه محصل بر سار ایان دعااگ گماشاته حااجی

محمدحسن را حکما ت استند ...نا ازش فرم دناد ،ایان چناد کلماه بارای اظهاار عادالت

نایبالسلطنه مرح م ن شته شد(همان.)139 :

جهانگار مارزا در راستای همان قهرمانپردازی از پدرش ،در ذکر ماجرای قتال گریبایادوف و

چارهاندیشی برای اعزام تسرومارزا به دربار روساه جهات عاذرت اهی ،ایان راهحال را «باه الهاام
ملهمان غابی» به عبا

مارزا نسبت میدهد(همان.)124 :

با ت جه به اقدامات قائممقام در مهار و سرک ب ش رشهای شاهزادگان قاجاری کاه جملگای

مدعی پادشاهی ب دند و تثبات قدرت محمد شاه ،دشمنی آنان با وی دور از انتظار ناست 1.در ایان

ماان دیدگاه جهانگار مارزا به این وزیار نااز ،از آن جاا کاه او را عامال اصالی ناباناا شادن تا د و

بردارش تسرومارزا میداند ،بساار منفی و کانهت زانه است .بنابراین در تمام کتاب به مناسبتهاای
مختلف ناش و کنایه و طعنههای او نسبت به قائممقام دیاده مایشا د .از دیادگاه جهاانگار ماارزا،

قائممقام فردی تائن و ت طئه گر است که از هر راهی ول دساسهچانی بارای از مااان باردن رقباای

ت یش استفاده میکند و سرانجام ناز به واسطة همان تاانتها به قتل میرسد« :چ بدکردی مباش
ایمااان ز آفاااات  /کاااه واجاااب شاااد طباعااات را مکافاااات»(هماااان13،14،131،142،192،197:

 .)198،200،214،225،237،240،البته این ارزیابی منفی در دیگار آثاار ایان دوره کاه پاس از قتال

قائممقام ن شته شدهاند ناز وج د دارد .چنانکاه شااهزاده اعتضادالسالطنه در اکساارالت اریخ هماان

قضاوت منفی را نسبت به قائممقام دارد ( .)437-438 :1370اما شاهزاده محم د مارزا کاه پااش از
برکناری و قتل قائممقام کتاب ت د را نگاشته ،نگاه مثبتی به او دارد چنانکه او را «وزیر ب ذرجمهرنشان»

 .1در م رد دالیل دشمنی جهانگار مارزا و دیگر شاهزادگان قاجار با قائممقام ن.ک به :ناطق .پاشان .صص14-17
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مینامد()311 :1389؛ گزارههایی که از آسابهاای تااریخِ معاصرن یسای و تاأثار شارایط زماانی و
م قعات سااسی شخصاتها در ارزیابیهای این شاهزادگان تاریخ ن یس حکایت دارد.

جالب آنکه نظرات جهانگار مارزا در م رد برادرش محمدشااه ،باا وجا د آنکاه دسات ر ناباناا

ساتتن او را صادر کرده است ،برتالف نگاه وی به قائممقام کامال مثبت و جانبدارانه اسات .او در
صفحات زیادی از کتاب شرح جن

ها و اقادامات محمدشااه را آورده اسات .پااروزیهاای او را

نتاجة شهامت و جالدت و شکستهایش را به بینظامی سپاه ،ع امل طباعی و تاانت افاراد نسابت

میدهد( همان .)182 ،181 ،95 ،94 ،73 ،67 ،62 ،48-49 ،45 ،44-41 ،21 :بارای نم ناه هنگاامی

که محمد مارزا در ح الی گنجه از سپاه مددوف روسی شکست ت رده و فرار مایکناد ،جهاانگار
مارزا از کااربرد لفاظ فارار اجتنااب کارده و باه انحااء مختلاف ساعی در ت جااه ایان اقادام دارد،

درحالیکه اعتضادالسلطنه در اکسارالت اریخ به صراحت مین یسد« :تسرو نا

پای[محماد ماارزا]

ناز باه مضام ن الفارار ماالیطاا کا هی را ساقنا کارده روی باه دیاار فارار آورد»(.)374 :1370

جالبتر آنکه در ماجرای نابانا ساتتن شاهزادگان قاجار ،که یکی از قربانااان ن یساندة تااریخ نا

ب د ،جهانگار مارزا تالش میکند تا محمد شاه را از ایان اقادام مبارّا کناد .بناابراین در تماام ماتن،

قائممقام مقصر این حادثه قلمداد میشا د ،چناانکاه جهاانگار ماارزا در هماان رابطاه باهصاراحت
مین یسد« :دامن پاک پادشاه مرح م که وج دشان تار محا

و محا

تاار با د از ایان جا ره

اعمال که شرعا منهی عنه و باعث قطع صله ارحام است پااک و مبارّا با ده  ...و ساالهاا از ماراحم

پادشاااهی راحااتهااا دیااده و انشاااءاهلل تاا اهم دیااد»( .)192 :1327جهااانگار مااارزا حتاای باارای

مشروعاتبخشادن به حک مت محمد شاه ،نم نههایی تاریخی همچ ن تام رلن

و شاه عبا

اول

را شاهد میآورد ،که پادشاهان گذشته در انتخاب جانشان ،ن ة ت یش را بر پساران تا د تارجاح

دادهاند(همان .)208 :او محمد شاه را «ولینعمت کل و پادشااه ایاران و برکشاادة تداوناد جهاان»

مینامد(همان )311 :که «در ماان جماع پادشاهان اسالم ،با این همت و سخا و ج د و عطاا نبا ده و
نخ اهد ب د»(همان.)313 :

برای فهم دالیل این دیدگاه جهانگار مارزا به آمر ناباناییاش ،باید بدانام که از ی

س مؤلف

از نظر مالی کامال وابسته به مراحم پادشاه است ،چنانکه پاش از این اشاره شاد محمدشااه پاس از

قتل قائممقام ،ل ازم زندگی و رفاه وی را در ت یسرکان فراهم ساتته ب د و از س ی دیگر ،کتاب را

در ابتدای پادشاهی ناصرالدین شاه ،پسر محمدشاه و جهت تقدیم به او مینگارد .چنانکه به هماان
دلال نگاه وی به ناصرالدین شاه ناز تا حدودی همراه با تملّق است ،چنانکه در شرح انتخاب او در

ک دکی به والیتعهدی مین یسد« :در آن وقت در سن چهارسالگی آثار جاللت و فخامت از ناحاة
همای نش پادا ب د .باالی سرش ز ه شمندی میتافت ستاره بلندی»(همان.)248 :
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جهانگار مارزا همچنان که تالش نم ده تا محمدشاه را از گناه ک ر سااتتن شااهزادگان تبرئاه

نماید ،بساار ک شاده تا ت د را ناز از اتهام ت طئه علاه محمدشاه مبرّا سازد .او در جای جای کتاب،

از اتتالفافکنی مفسدان و حاسدان و بهویژه دساسههای قائممقام و از تدمات ت د به محمد شااه

در ط ل جن

های ایران و روساه و پس از آن ،به تفصال سخن میگ ید و ت د و برادرش تسرو

مارزا را از هرگ نه ت طئه علاه محمدشاه مبرّا میداند .این در حالی است که اغلب منابع به ت طئة او

و برادرانش بهویژه تسرو مارزا اشاره دارند(سپهر514/1 :1377 ،؛ تاوری شارازی.)905/2 :1380،

بهترین م ضعی که اثرات نامطل ب نگارش تاریخ معاصر ت سط جهانگار ماارزا را در قضااوت

نسبت به شخصاتهای تاریخی میت ان دید ،نظرات او نسبت به امارکبار میباشد .از آنجاا کاه در

زمان نگارش کتاب ،امارکبار صادراعظم قاجاریاه اسات و باا اقتادار تماام مشاغ ل ادارة مملکات؛

جهانگار مارزا نگاهی جانبدارانه و ارزیابی مثبتی از عملکرد او دارد .هرچند در این نگاه مثبت حاق
با اوست ،اما ی

سال بعد پس از برکناری و قتل امارکبار تغاار نگاه جهانگار مارزا در البهالی متن

ترجمة کتاب آثاارالبالد و اتبارالعبااد قزوینای ،ت انادنی اسات .آنجاا کاه در معرفای امارکباار و

سرانجام او چنان مین یسد:

دیگر ،مارزا تقی تان ولد کربالیی قربان ...پس از وفات پادشاه مرح م در تدمت شهریار

جهان و مایه امن و امان ناصرالدین شاه قاجار تلداهلل ملکاه باه عارا آماد و باه منصاب و

وزارت اعظم از دولت علّاه ،مفتخر آمد و قدر این نعمات نشاناتته و اعتباار از کاار ماارزا
اب القاسم نگرفته و بنای طغاان و عصاان گذاشت .حضرت شهریار جهان ،حلام و ح صاله

از امر او میفرم دند که شاید متنبه ش د .و تان مشارالاه اصال از مرکب غرور پاااده نشاده
در هاجدهم محرم سانه هازار و دویسات و شصات و هشات هجاری در ارگ دارالخالفاه

طهران به عملها و ناتهای بد ت د گرفتار آمده و مام ر به ت قاف در قریاه فاان کاشاان

گردید و پس از دو سه ماه که در آنجا ماند درگذشت(!)فاعتبروا یا اول االبصار»( قزوینی،

.)501 :1373

بدینترتاب ،جهانگار مارزا نااز همچا ن دیگار م رتاان دربااری ایان دوران ،دلاال برکنااری

امارکبار را طغاان ،عصاان و نخ ت او میداند و مرگ او را ناز نه به فرمان شاه ،که مرگای معما ل
نشان داده و از آن به سرعت میگذرد 1.با ت جه به آنچه گذشت ،به نظر میرسد حق با عبا

است که معتقد ب د م رخ نباید در م رد افراد همعصر ت د قضاوت کند:

اقبال

 .1در م رد مرگ امارکبار همچنان ن.ک به :اعتمادالسلطنه ،صدرالتواریخ یا تاریخ صدور قاجار :شرح حال یاازده
نفر از صدراعظمهای پادشاهان قاجار ،تصحاح محمد مشاری .تهران :روزبهان .1357 .صص .196 -198
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معاصرین ت اه نات اه به دلال قرابت تان ادگی یا مالحظات منفعتای یاا علال دیگار نمای

ت انند نسبت مردم زمان ت د از اغراض و مناقشات و دوستی و دشمنیها و تبعات از ه ای
نفس عاری و تاالی باشاند؛ بناابراین هرچاه بن یساند باا وجا د هازار قسرامی کاه در بااب

بیطرفی و بیغرضی ت د میت رند باز هم غالباا فرساخهاا از حقاقات دور اسات( اقباال
آشتاانی.)7 :1326 ،

با وج د آنچه آمد ،تااریخ نا از نقاد و انتقااد از حکاام و شااهزادگان قاجااری تاالی ناسات.

چنانکه جهانگار مارزا بارها از اهمال ،تاانتها ،اشتباهات و جااهطلبای شااهزادگان و دولتماردان

قاجاریه پرده برمیدارد (جهانگار مارزا )106 ،83 ،81 ،79 ،78 ،70 ،65 ،52 ،51 ،47 ،36 :1327،و
در این زمانه نسبت به دیگر م رتان قاجاری کمی صاد تر اسات .بادون شا
مارزا در مقام ی

جایگااه جهاانگار

شاهزاده ،در باان بدون مالحظة برتی مسائل بیتأثار نب ده است .به هماان دلاال

یکی از نقاط ق ت تاریخ ن اطالعات دست اولی اسات کاه در بااب احا ال شااهزادگان قاجاار و

بهویژه تص مت و درگاریهای ماان آنان باه دسات مایدهاد(همان-140،324-141 ،138-132 :

 .)315شاهزادهب دن ن یسنده در این م ض

به او کم

کرده است تا هم اطالعات دست اولی در

اتتاار داشته باشد و هم با مالحظة کمتری به ذکر برتی وقایع بپردازد .تا جایی که دیگار شااهزادة

قاجار ،امامقلی مارزا در اثر ت یش تاریخ طل

کرده و در انتقاد از او مین یسد:

قاجاریه ،او را متهم باه تهماتزدن باه شااهزادگان

ن اب جهانگار مارزا در تاریخی که ت دشان زحمت کشاده ...نسبت لشکرکشی و تاانت

و نکث عهد به مرح م محمدتقی مارزا حسامالسلطنه ،نسبتهای از روی تهانّم باه مرحا م
شاخ علی مارزا و حشمتالدوله و سایر دادهاند(...امامقلی مارزا ،بی تا.)379 :

روسیه و انگلیس در ایران؛ سکوت تاریخ نو
با ت جه به نقش روزافزون دول دیگر بهویژه روساه و انگلاس در سااست داتلای و تاارجی ایاران
در دورة قاجار ،ن

نگاه و رویکرد تاریخن یسان این عصر به این دولتها و سااساتهاای آنهاا از

جمله م ض عات قابل تأمل میباشد .تنها دولتهای تارجی که در تاریخ نا باه آنهاا اشااره شاده

است ،روساه ،انگلاس و عثمانی هستند .در این ماان به دلال حض ر مؤلف در جن

های دوم ایران

و روساه ،باشترین مباحث مرب ط به روساه است .جهانگار مارزا در برتی مطالب نشان میدهد کاه
از تح الت سااسی ا نظامی روساه آگاهی دارد .چناانکاه باه شکساتتا ردن نااپلئ ن از روسااه،

اتتالف بر سرِ جانشانی الکساندر ،تحرکاات نظاامی رو هاا ،تغااارات فرمانادهان ساپاه روسااه و

درگاریهای روساه با عثمانی به اتتصار پرداتتاه اسات(جهانگارمارزا .)97 ،40 ،12 ،7: 1327،اماا
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نکتة جالب در بررسی آرای وی نسبت به رو ها این است که اوال در باروز جنا

روساه هام تقصاری مت جة رو ها نمیکند و تمام علل و دالیل آغاز جن
در تحری

هاای ایاران و

دوم ایران و روساه را

تا انان مغبا ن ایرانای تحدیاد نما ده و هاام نقشای بارای تحریکاات رو هاا قائال

ناست(1.همان )4-7 :و ثاناا در البهالی متن تاریخ ن شاهد هامگ نه تش یش و ناتشن دی ن یسنده

برای ازدستدادن سرزمانهای شمالی ایران در جن
مارزا نسبت به رو ها ،بدون ک چ

با روساه ناستام .چنانکه لحن کالم جهانگار
2

ترین طعن و لعن میباشاد .جهاانگار ماارزا در تماام کتااب

نسبت به سرزمانهای ازدسترفته تام ش اسات و باا عقاد عهدناماة ترکمنچاای بادون ت جاه باه
پاامدهای سنگان شکست ایران ،به مباحث مرب ط به روابط ایران و روساه تاتمه میدهد!

در م رد انگلستان ناز جهانگار مارزا در تمام کتااب نسابت باه سااساتهاا و دتالاتهاای آن

کش ر تام ش است .بهط ریکه تنها در دو م ضع به انگلاسیها پرداتتاه اسات :اول ،در م ضا

محاصرة هرات ت سط محمدشاه است که به تالشهای سفار انگلاس جهت ایجااد مصاالحه اشااره

دارد .او سرانجام با چشمپ شی از شارح تعرضاات انگلااس علااه حاکماات و قلمارو ایاران ،بارای

ساارپ شگذاشااتن باار شکساات محمدشاااه از تاارجاح دوسااتی دولاات انگلاااس باار تسااخار هاارات

مین یسد(همان266:؛ همچنان ن.ک به صفحات .)268-269 :جالب اینکه دیگر شااهزادة ما رخِ
قاجار ناز چنان نظری دارد و از رجحان حفظ دوستی چهل سالة دولت انگلاس بر فتح هرات ن شته

است(اعتضادالسلطنه .)86 :1376 ،دوم ،اشاره به قرارداد ایاران و انگلاس(قارارداد مجمال) و تعهاد
انگلاس برای کم

مالی به دولت ایران است .او همچنان به تالشهاای عباا

ماارزا بارای تهااة

بخشی از غرامت روساه از طریق انگلاس اشاره میکند که به حذف تعهدات انگلاسیها در قرارداد

مجمل منتهی شد(جهانگار مارزا .)115 :1327،در این م ارد اندک ناز جهانگار مارزا فقط باه ذکار
وقایع اکتفا کرده و هام تحلالی از روابط و ن

تعامل این دولتها با دولت ایاران ،مناافع و مضاار

آن و دتالتهای آنها در ام ر داتلی کش ر ندارد .گ یی از ابراز نظر در م رد این صاحبان واقعی
قدرت در ایران هرا

دارد.

 .1برتالف نظر جهانگار مارزا ،اعتضادالسلطنه دستاندازیهای روساه به مرزهای ایران را عامل اصلی جن

میداناد.

ن.ک به :علاقلی بن فتحعلی اعتضادالسلطنه .اكسیرالتواریخ تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال 12۵٩ق .باه اهتماام

جمشاد کاانفر .تهران :ویسمن .1370.صص.372-373

 .2این لحن کالم را مقایسه کناد با اکسارالت اریخ اعتضادالسلطنه که همه جا باا نااش و کنایاه نسابت باه روسااه ساخن
میگ ید.
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تاریخ نو؛ مخاطب و گفتمان حاكم
از جمله سؤاالتی که در ارزیابی هر اثر تااریخی مایبایسات بادان پاساخ گفات ،اهاداف تاألاف و

مخاطبان اثر است .هر ن یسندهای عالوه بر اهداف و پاشفرض ت یش ،ت اننادگانی فرضای دارد

که برای آنها مین یسد و به آنها ت ضاح میدهد .جهانگار مارزا هدف ت یش از نگارش تاریخ ن
را آشنایی ت انندگان با تاریخ ،عبرتآم زی و بصارتافزایی آنان ذکر کرده است:

اما بعد چ ن اثبات ح اد روزگار در دفاتر اتبار و آثار امری است مرغ ب برای آنکاه
عبرتی از گذشته و آینده حاصال آیاد و بصاارتی بارای مطالعاه نماینادگان فزایاد لهاذا...

به تاطر فاتر رساد که وقاایعی را کاه از سانه هازار و دویسات و چهال هجاری الای حاال
تحریر[ ] 1267از وقایعات کلاه در مملکت ایران صانها اهلل عن الحدثان روی داده برشاته
تحریر درآورد که بر ت انندگان و مطالعه نمایندگان تجرباه حاصال آید...انشااءاهلل تعاالی

ت انناادگان را بهجاات افزایااد و مطالعااة نمایناادگان را از ح ا اد زمااان آگاااهی حاصاال
آید»(2-1 :1327؛ همچنان ن.ک به صفحات.)32،22:

در آنچه به «روایتشناسی» 1معروف شده است ،مبحثی باه عنا ان مخاطباان اثار وجا د دارد.

مخاطبانی که هر ن یسنده پاش نظر دارد و برای آنها مین یسد .عالوه بر آن هر اثر مخاطباانی دارد

که در دناای واقعی اثر را دریافت میکنند .هرچند مخاطبان واقعی تاریخ ن محدود به افراد و طبقة

اجتماعی تاصی ناست .اما به نظر میرسد «ت اننادة آرماانی» 2جهاانگار ماارزا ،ناصارالدین شااه و
کارگزاران او هستند .وی صراحتا اثر ت یش را باه شااه وقات ،ناصارالدین شااه ،عرضاه مایکناد.

چنانکه در صفحات پایانی ،چندین مرتبه کتابش را به او پاشکش کرده است و در مقابال ،التفاات

او را طلب میکند( همان345 :؛ همچنان ن.ک به صفحات .)374،248:هرچند مخاطب اصلی اثار،
پادشاه و دولتمردان او میباشند اما سب

تالی از هر ن

نگارش ساده و نزدی

باه ساب

عامااناة تااریخ نا کاه

صنعتگریهای بالغی است ،اگر نشان از دانش ادبی اندک مؤلاف نباشاد ،نشاان

می دهد که این اثر به مخاطبان عام ناز ت جه داشته و هدفی ترباتی را ناز دنبال میکرده است.

با نگاهی به سار تح الت تاریخنگاری ایران ،میت ان به ارتباط مساتقام مااان تحا الت جامعاه

ایران با تح الت تاریخنگاری پی برد .در دوران قاجار در پی تح الت متعدد سااسای ،اجتمااعی و

فرهنگی شاهد حض ر گفتمان3های متعددی در ح زة تاریخنگاری هستام 1.گفتمان دوره تأسااس،
 .2در م رد این اصطالح ن.ک به :باب
مرکز .1391 .صص 154-155

1. Narratology

احمادی .رسالة تاریخ :جساتاری در هرمنوتیاک تااریخ .تهاران :نشار

3. discourse
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گفتمان جن

های ایران و روساه ،گفتمان مشروطه و گفتمان ایرانگرایی که به دورة پهل ی منتقل

شد ،از جمله گفتمانهای تاریخنگاری عصر قاجار است .تااریخ نا آنچناانکاه از لحاار روش و

بانش در حاطة تاریخنگاری سنتی ایران قرار میگارد ،از لحار گفتمانِ حااکم بار آن تحات تاأثار

گفتمان جن

های ایران و روساه است .در ذیل گفتمان جنا

هاای ایاران و روسااه ،مایتا ان از

حض ر گفتمان جهاد در این کتاب ناز سخن گفت .استفاده از کلماتی همچ ن «شاهادت»« ،لشاکر

اسالم»« ،غازیان اسالم»« ،اسرای شاعه جعفری»« ،تضااع نف

اسالم»« ،لشاکریان پادشااه اساالم» و

پااارداتتن باااه اجااارای تعزیاااه ،بساااتن تکایاااا و حضا ا ر علماااا در صاااف ف ساااربازان قاجاریاااه

(جهانگارمارزا،همان )364 ،164 ،163 ،30 ،29 ،28:از جمله نشاانههاای حضا ر گفتماان جهااد در

تاریخ ن میباشد .چنانکه اتتصاص باش از ی
از نشانههای تسلط گفتمان جن

س م حجم کتاب به جن

های ایران و روساه ناز

های ایران و روساه است .البتاه باا ت جاه باه غلباة وجاه سااسای ا

نظامی ،در این اثر ناز همچ ن منابع دیگر ،با پایانیافتن جن

و انعقاد عهدناماه ترکمنچاای ،بحاث

جن

تاتمه یافته تلقی شده است و دیگر بدان پرداتته نشده است .درحالیکه یکی از وج ه مهم

جن

هاای ایاران و روسااه ،کاه اثارات

گفتمان جن

ها میت اند پاامدهای فکری ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی جنا

و هم پس از آن باشد .این دیدگاه بهویژه در م رد جنا

هاا هام در طا ل

فکری و فرهنگی بسااری بر جامعة شکستت ردة ایران گذاشت ،تا جاایی کاه از نظار بساااری از

م رتان آغاز باداری ایراناان تلقی شده است ،اهماتی دوچندان مییابد.

نتیجهگیری
تاریخ به معنای شرح ح اد و پدیدههای تاریخی ،وابسته به جهانبانی ،ت استها ،پاشفرضها و

انگارههای تاریخنگار است .رویدادها در روایت جای مایگارناد ،بارای آنهاا گذشاته و آینادهای
تص ر میش د و استداللهایی در اثبات صحت آن روایت مطرح میش ند .این همه در پاکرة ی

واژة کلی یعنی پاشفهم جای میگارند .در تاریخنگاری بنا به همان پااشفهامهاسات کاه اصا ال

رشتة ح اد تادوین مایشا د .بخاش مهمای از مناابع تااریخنگااری دوره قاجاار حاصال تاالش
شاهزادگان قاجار برای ثبت و ضبط وقاایع ایان دوره براساا

پااشفهامهاای آناان اسات .تعاداد

 .1گفتمان به معنای مجم عه یا دستگاهی بانشی اسات کاه از راه واژگاان و گفتارهاای نهادیناهشاده بار ذهنااتهاا اثار
می گذارد و گاه حتی بر آگاهی ی

دوران تاریخی ناز سایه میاندازد ،بایآنکاه کااربران هما اره بار ایان ذهناات و

تصلت تاریخی ت د آگاه باشند( .عبدی کالنتاری .داریوش آشوری سرگشاته میاان جهاانهاای شارقی و
غربی .1393 .ص3؛ همچنان ن.ک به :حسن بشار .تحلال گفتمان دریچهای بارای كشان ناگفتاههاا .تهاران:
دانشگاه امام صاد ( ).
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بیسابقة شاهزادگان در این دوره ،امکانات آنان از لحار آم زشی ،فراغت آنان و البته تالش آنهاا

برای حفظ نام و یاد ت د و پدرانشان م جب گردید تا بهط ر بیسابقهای شاهد حض ر شاهزادگان

ایرانی در عرصة تاریخن یسی ایران باشام .عالوه بر آثاری که ت سط این گروه اجتماعی باا هادف

تاریخن یسی پدید آمدند ،بسااری از آثار دیگر آنها چا ن تاذکرههاا ،سافرنامههاا و تااطرات نااز
هرچند از لحار ساتت و محت ا در زمرة کتابهای تااریخ ناساتند ،اماا باهواساطة حضا ر مساتقام

شاهزادگان در بسااری از رویدادهای این دوره ،مشح ن از اطالعات تاریخیاند و از منابع تاریخی

این دوره محس ب میش ند.

در این ماان تاریخ ن نخستان اثری است که با هدف تاریخن یسی از س ی یکی از شاهزادگان

قاجار در دوران پادشاهی ناصرالدین شااه پدیاد آماده اسات .جهاانگار ماارزا فرزناد عباا
نایبالسلطنه از آنجا که ت د در بسااری از رویدادهای دورة پدر نقش داشته و در جن

ماارزا

های ایران

و روساه ناز از فرماندهان سپاه او ب ده ،تاالش کارده اسات تاا وقاایع دوران تا یش را از روزگاار
ج انی یعنی آغاز جن

تاریخ ن ی

های دوم ایران و روساه تا ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه بنگاارد .بناابراین

تاریخ معاصر است که دچار آسابهای تاریخ معاصرن یسی ناز شده است .ن شتن در

م رد شخصاتها و وقایع معاصار کاار مؤلاف را دشا ار کارده اسات .هرچناد جهاانگار ماارزا در

م اردی بیپرده به افشای شاهزادگان و دولتمردان میپردازد ،اماا در بساااری از ما ارد نااز مجبا ر

است تا برای ممانعت از ناراحتی دوستان و انتقامج یی دشمنان ،برتی وقایع را وارونه جل ه دهد و

یا از ذکر وقایعی که اتتالفزاست پرهاز کند .بنابراین جهانگار مارزا ناز با وج د جایگاه اجتماعی
و سااسی در زمره م رتانی است که در ی
با محدودیتهای متعددی روبهروست.

محاط استبدادی در حال نگارش متنِ ت یش است و

از الیههای پنهان متن تاریخ ن تالشهای مؤلف برای تبرئة تا یش از اتهامااتی اسات کاه باه

دلال آنها بانایی ت د را از دست داده است .او از هر فرصتی استفاده میکند تا به اثبات بایگنااهی

ت د و بارادرانش در وقاایع جانشاانی محمدشااه بپاردازد و بارهاا و بارهاا باه بهاناههاای مختلاف،

بیگناهی ت یش و ستمی را که بر وی رفته است به مخاطب یادآور مایشا د .در هماان راساتا او

تمام گرفتاریهای ت د را به دشمنی و دسایس قائممقام مرتبط مایداناد و باهواساطة وابساتگی باه

مراحم پادشاه ،صادرکنندة فرمان نابانایی ت یش(محمدشاه)را از این اقدام مبرّا میداند .با ت جه باه

دتالت جهاانگار ماارزا در رواباط پاچاادة قادرت در درباار قاجاار ،قضااوتهاای وی نسابت باه

شخصاتها و دولتمردان قاجاری همچ ن قائممقام ،امارکبار ،مارزا آقاتان و دیگر صاحبمنصابان

عصر ،تالی از حبّ و بغ

ناسات .بناابراین در باهکاارگاری ایان ماتن جهات قضااوت در ما رد
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شخصات ،برنامهها و اقدامات آنان باید جانب احتاااط را نگااه داشات و باه نا

م قعات سااسی اشخاص در زمان نگارش این متن( ) 1267ت جه نم د.

رواباط مؤلاف و

تاریخ ن با ت جه به محت ا و بهکارگاری واژگان ویژه ،تحت تأثار گفتمان جن

روساه و گفتمان فرعیِ جهاد میباشد .چرا که ن یسنده تالش دارد تا این جن

هاای ایاران و

ها را ذیال گفتماان

جهاد تباان نماید .البته همچ ن منابع دیگر تاریخنگاری این عصر با ت جاه باه غلباه نگااه سااسای ا
نظامی با پایان جن

و انعقاد عهدنامه ترکمنچای ،جن

تمام شاده تلقای مایشا د و متأسافانه باه

پاامدهای فکری ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی آن ت جهی نمیش د.
در مجم

تاریخ ن از لحار روش و بانش در زمرة منابع تاریخنگاری سنتی دورة قاجاریه قرار

میگارد .آساب های تاریخنگاری سنتی همچ ن غلبة وجه ت صافی بار وجاه تحلالای ،غلباه واحاد
سااست بر دیگر واحدها مانند اقتصاد ،فرهن

و اجتما  ،بیت جهی به مستندساازی ،وابساتگی باه

قدرت حاکم ،تدوین در فضای فکری و سااسیِ بسته و استبدادی و مهمتر از همه آسابهای تاریخ

معاصرن یسی در این متن مشه د است .اما از س ی دیگر شرح مبس ط پدیدههاا و وقاایع تااریخی،
سب

نگارش نسبتا ساده ،ت جه هرچند اندک به تعلال و تحلال وقایع ،ت جه به بحرانهای جانشانی

نامة نخست حک مت قاجار ،حض ر ن یسنده در بسااری از وقاایع تااریخی و ذکار بایپاردة برتای

جریانهای پشت پرده بهویژه در ارتباط با شاهزادگان قاجاری از نقاط ق ت این ماتن مایباشاد .تاا
جایی که به نظر میرسد هر محققی که ت اهان تحقاق در تح الت نامة نخست قرن ن زدهم ایران
است ،ناگزیر به مراجعه به این منبع مهم میباشد.
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Abstract
One of the social groups of the Qajar era, which played a
significant role in the writing of historical works, are Qajar
princes. One of these princes who, despite being blind, wrote a
historical work is Jahangir Mirza the son of Abbas Mirza
Nayeb

al-Saltaneh.

He

called

his

book

"Tarikh-e

Now".

Tarikh-e Now is the first historical work written in the era of
Nasir al-Dinshah. In this research, we have tried to find an
understanding of the insight, method, audience and attitudes
governing this work through the descriptive-analytical method
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and the internal and external critique of this work. The
damages of contemporary historiography, the influence of the
author's social situation, the dominance of the discourse of the
Iran-Russia wars, the dominance of the political unit, the
simple writing style, descriptive dominance over the analytical
aspect, are the features, weaknesses and advantages of this
historical work.
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