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چکیده

کتاب تاریخ صحیح بی دروغ نوشته میرزا علی اصغر خان قاجار ملقب به ظهیرالدوله یکی از رجال
مشهور دوره قاجار است .این کتاب از لحاا اهمیت کتابهای تاریخی این دوره ،در درجه اول قرار
دارد و به علت ذکر حوادث تاریخی دورهی ناصری و مظفری و بررسی تحلیلی روند حوادث ،بسیار
مهم و ارزشمند بوده و حقایق تاریخی فراوانی در آن نهفته است .تحقیق پیش رو با توجه به همین
مسأله و به منظور بررسی ویژگی تاریخنگاری ظهیرالدوله با عنوان «بینش و روش تاریخنگاری
ظهیرالدوله با تکیه بر تاریخ بیدروغ» به رشتهی تحریر درآمده است و سعی دارد پاسخی درخور برای
سؤاالت زیر بیابد :ویژگیهای تاریخنگاری تاریخ بیدروغ چه میباشد؟ این اثر به چه میزان از تاریخ-
نگاری دوره قاجار تأثیر پذیرفته است؟ یافتههای پژوهش حاکی از آن است به دلیل حضور نویسنده در
جریان وقایع این کتاب از اهمیت ویژهای در تاریخنگاری دوره قاجار دارد .همچنین از جمله ویژگیهای
تاریخنگاری این اثر میتوان به سبک بیان ساده ،ریشهیابی و تحلیل وقایع ،موضوع محور بودن و بیان
احساسی و پیش داوری در بیان وقایع اشاره کرد.
واژههای کلیدی :تاریخ بیدروغ ،میرزا علی اصغر خان ظهیرالدوله ،ناصرالدین شاه ،تاریخنگاری.
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تاریخ دریافت 1395/03/26 :تاریخ پذیرش1395/08/15 :

مقدمه
بررسی تاریخنگاری دوره قاجار یکی از موضوعات مهم در این دوره میباشد .به طوری که یکی از
کتابهایی که در این دوره از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد ،کتاب تاریخ بی دروغ است .کتاب

مظفرالدینشاه و نحوۀ ادارۀ امور حکومت به وسیله میرزا علیاصغرخان امینالسلطان از زمان کشته شدن
ناصرالدینشاه تا زمانی که مظفرالدینشاه از تبریز به طهران آمد و بر تخت سلطنت نشست را دربر می
گیرد .این کتاب بنابه دالیلی اهمیت قابل توجهی دارد :نخست آنکه مؤلف یعنی میرزا علی اصغر خان
ظهیرالدوله ،داماد ناصرالدین شاه و و زیر تشریفات دربار بود .طبیعتاً یکی از افراد معدودی بوده است
که به دقایق و حقایق امورسلطنتی نسبت ًا واقف بوده است .دوم آن که وی در جریان ماوقع کشته شدن
ناصرالدین شاه و بازجویی از قاتل از نزدیک قرار داشت وشاهد وناظر حوادث بود .سوم آن که به علت
ذکر حوادث تاریخی دوره ناصری و مظفری و بررسی تحلیلی از روند حوادث آن دوره بدست میدهد.
چهارم آن که مؤلف در کسوت درویشی بوده و کمتر جانب انصاف را کنار نهاده است .پنجم آنکه
ظهیرالدوله از شعرا و ادبای عصر قاجار بود و با نثری ساده و روان بدون پیرایه ،حوادث را بیان کرده
که برای خواننده جذابیت دارد .در این مقاله نگارنده درصدد واکاوی تاریخنگاری میرزا علی اصغر خان
ظهیر الدوله و تحلیل محتوایی کتاب تاریخ بی دروغ میباشد  .بر این اساس ،شکل شناسی و مضامین
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مذکور شرح چگونگی واقعﮥ کشته شدن ناصرالدینشاه به دست میرزا رضای کرمانی و چگونگی جلوس

اثر ظهیر الدوله ،اهمیت و ویژگی تاریخنگاری او ،منابع اطالعاتی مورخ در نگارش کتاب مورد نظر ،و
سبک و نگارش وی از مهمترین موضوعات آن به شمار میآید.
ویژگی تاریخنگاری قاجار
در دوره قاجار توجه ویژهای به علم تاریخ صورت گرفت .شیوۀ تاریخ نگاری در این دوره را میتوان
به دو شیوۀ سنّتی و جدید تقسیم کرد :الف) تاریخ نگاری سنّتی :این شیوه که تا پیش از تحوالت عصر
ت
جدید مرسوم بود ،استمرار وقایع نگاریها و مجلس نویسیهای دورۀ صفوی بود .تا پیش از تحوال ِ
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عصر جدید ،ادب و شعر و تذکره نویسی و تراجم احوال با تاریخ مجموعﮥ واحدی تشکیل میدادند.
(آدمیت151 :1357 ،؛ ساروی13 :1371 ،؛ تکمیل همایون )167 :1370،و نوشتههای تاریخی با آرایههای
ادبی و جمالت موزون و شعر و مبالغه و تملق آمیخته بود( .آدمیت )18 :1346 ،نویسندگان این تاریخها
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چون بیشتر اهل ادب بودند ،ادیب مورخ نامیده میشدند .در اینگونه تاریخ نگاری ،سنجش و نقد و
ارزشیابی منابع و نتیجهگیری در کار نبود و مؤلفان ،وقایع را بدون در نظر گرفتن روابط علت و معلولی
کنار هم میچیدند و از ذکر بسیاری از وقایع به سبب ترس و مصلحت اندیشی یا درک نکردن معنای
آنها چشم پوشی میکردند( .همان )150،در واقع نویسندگان کتابهای تاریخی ،مطالب کتابهای
یکدیگر را تکرار میکردند و چون فقط به سرگذشت شاهان میپرداختند ،از توجه به مسائل اجتماعی
و اقتصادی و مسائل دیگر باز میماندند .از آنجا که تألیف این کتابها غالباً فرمایشی و درباری بود،
میبایست به تأیید شاه میرسید( .شیرازی )14 :1365 ،تاریخ نگاران این دوره ،بیشتر کاتب و منشی
دربار و تحت حمایت بزرگان قاجار بودند .این نوع تاریخ نگاری سنّتی بیشتر در دورۀ اول حکومت
قاجار ،یعنی پادشاهی آقامحمدخان و فتحعلی شاه و محمدشاه ،متداول بود.
ب) تاریخ نگاری جدید :مقدمات تاریخ نگاری جدید از زمان آشنایی ایرانیان با روشهای تحقیق
اروپایی آغاز شد .در نتیجﮥ شکستهای ایران از روسیه ،توجه شماری از ایرانیان به رمز ترقی غرب جلب
شد؛ بخصوص ترقی روسیه پس از پطرکبیر توجه عباس میرزا را جلب کرد ،زیرا او خود را پطر ایران
میدانست و در  1283کتاب پطر کبیر اثر ولتر برای او ترجمه شد( .آدمیت )20 :1346 ،از این پس
برخی از شاهان قاجار از ترجمه حمایت کردند ،مانند ناصرالدین شاه که به سبب عالقهمندی به تاریخ
ممالک دیگر ،دستور ترجمﮥ بعضی از کتابهای تاریخی اروپایی را داد ،همچنین برخی از شاهزادگان
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قاجار نیز به این کار مبادرت جستند .یکی از اقدامات ناصرالدین شاه تأسیس وزارت انطباعات بود که
در آنجا به سرپرستی محمدحسن خان اعتمادالسلطنه ،وزیر انطباعات ،کتابهای تاریخی تألیف و ترجمه
شد .اقدامات این وزارتخانه بر تاریخ نگاری جدید تأثیر بسزایی گذاشت( .فرمانفرمائیان120 :1360،؛
افشار )417 :1380 ،با ترجمﮥ کتابهای تاریخی ،پیروی از شیوۀ تاریخ نگاری غرب (ساده نویسی ،دقت

علمی ،مطالعه در اسناد و نامههای رسمی و دوستانه ،و توجه به تاریخ دورۀ باستان) آغاز شد .هم چنین
تأسیس دارالفنون در  1268و گشایش مدرسﮥ علوم سیاسی در  1317و تدریس تاریخ در این دو مدرسه
نیز عامل آشنایی با تاریخ اروپا و تاریخ نگاری اروپایی شد .تألیف کتاب تاریخ برای تدریس به طور

نوشت( .صفت گل )154-156 :1378 ،معلمان و فارغ التحصیالن دارالفنون کتابهای تاریخی تألیف و
ترجمه کردند که بر تاریخ نگاری جدید ایران تأثیر بسیار گذاشت .افزون بر دارالفنون ،نخستین کوشش
در تدوین کتاب تاریخ درسی را یوسف خان مستشارالدوله (متوفی  )1313انجام داد( .همان،159 ،
)164-165
در این دوره ،معرفت به تاریخ دنیا بیشتر شد و تفکر تاریخی ترقی کرد ،مفهوم علم تاریخ عوض شد و
سبک تحقیق و نگارش پیشرفت کرد و عیبهای تاریخ نگاری سنّتی تا حدودی معلوم شد( .آدمیت
 )21-22 :1346بعالوه ،اعزام محصل به خارج در  ،1230ورود صنعت چاپ به ایران در  1240و چاپ
روزنامه در  ،1245در دگرگونی سبک نگارش و ساده شدن نثر تأثیر بسزا نهاد و متون تاریخی نیز ،متأثر
از سبک ساده نویسی در ادبیات ،از پیچیدگیها و اغراقها و تملقات منشیانه پیراسته شد( .بهار:1321 ،
)340-347 /3
معرفی نویسنده
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مشخص از زمان تأسیس دارالفنون آغاز شد و نخستین کتاب تاریخ درسی را ژول ریشار دربارۀ ناپلئون

علی اصغر خان قاجار ،ملقب به ظهیرالدوله ،در سال  1281ق ،در جمالآباد شمیران متولد شد.
(ظهیرالدوله )11 :1362 ،پدرش محمدناصرخان فرزند ابراهیمخان قاجار بود .اجداد وی از لحاا نظامی
و فرماندهی قشون در دوران پادشاهان قاجار مطرح بودهاند.
ابراهیمخان قاجار خود به عنوان یک فرد نظامی از طرف فتحعلیشاه به فرماندهی کرمان و تبریز منصوب
شد .ابراهیمخان پس از چندی دختر خویش ملک سلطانخانم (یعنی عمه ظهیرالدوله) را به زنی به
فتحعلی شاه داد و با این وصلت به دربار بیش از پیش نزدیک گردید .محمدناصرخان پدر ظهیرالدوله
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نیز در زمان محمدشاه و ناصرالدینشاه یکی از امرای نظامی و بزرگان قاجاریه بود( .سپهر/1 :1377 ،
 )552وی در سال  1278از طرف ناصرالدینشاه به حکومت استرآباد و شاهرود رسید (روزنامه دولت
علیه ایران ،پنجشنبه  26محرم  1279قمری ،شماره  )256و در سال  1283به منصب ایشیکآقاسی
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باشیگری یا رئیس تشریفات دربار (اعتمادالسلطنه )1522 /2 :1366 ،و در سال  1288در زمان صدارت
میرزا حسین خان سپهساالر وزیر عدلیه شد( .روزنامه ایران ،چهارشنبه هفدهم شعبان  ،1288نمره ،50
ص  ،1ستون  )1محمد ناصر خان در سال  1294فوت گردید( .بامداد)15 /4 :1378 ،
میرزا علی خان یازده ساله پس از درگذشت پدر به خدمت دربار ناصرالدینشاه درآمد و در سال بعد
لقب پدرش ظ هیرالدوله را به او دادند .عالوه بر لقب ،سمت پدر یعنی رئیس تشریفات را که همردیف
وزارت بود ،عهدهدار گردید .میرزا علی اصغر خان در سال  1297یعنی در  16سالگی با تومانآغا ملقب
به ملکه ایران ،دختر ناصرالدینشاه ازدواج کرد( .ظهیرالدوله )11 ،ثمره ازدواج ظهیرالدوله با تنها
همسرش هفت فرزند بود( .اعتمادالسلطنه)36 /1 :1363 ،
شرححال ظهیرالدوله تا این مرحله با شرححال سایر درباریان همعصرش فرقی ندارد؛ اصل و نسب
عالی ،برخورداری از تحصیالت نسبتاً منظم و مرتب ،کسب مقام و منصب و لقب پدر و همچنین ازدواج
با دختر شاه ،امتیا زاتی بود که در آن عصر دارندگانش از زندگی راحت و آسوده و توأم با تجمل
برخوردار میشدند.
در سال  1303اتفاقی روی داد که شیوه زندگی ظهیرالدوله را به کلی دگرگون ساخت و همچنین بر
آینده سیاسی او تأثیری تعیین کننده داشت .وی در این سال با یکی از اقطاب سلسله نعمتاللهی به نام
صفیعلی شاه که در آن تاریخ در تهران در خانقاهش (میدان بهارستان کنونی) به ارشاد مردم اشتغال
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داشت ،آشنا شد و از مریدان او گردید( .ظهیرالدوله )12 ،وی به سرعت مراتب درویشی را پیمود و
مقام خاصالخاص را احراز و به مصباحالوالیه ملقب گردید .پس از مرگ صفیعلیشاه در سال 1316
وی از سوی اکثر دراویش صفیعلی شاهی به عنوان مرشد وقطب جدید پذیرفته شد( .افضلالملک،
)371-372 :1361

ظهیرالدوله پس از سلطنت مظفرالدینشاه در سمت خود ،وزارت تشریفات ،ابقا گردید و در سال 1317
انجمنی به نام انجمن اخوت را تأسیس کرد که هدف و برنامﮥ سیاسی آن رسیدن به مشروطه ،دموکراسی
و عدالت اجتماعی بود( .صفایی )138 :1362 ،بعدها در زمان محمدعلیشاه این انجمن نیزبه توپ بسته

با تشکیالت فراماسونری دانستهاند( .محمود( )1716 /7 :1345 ،عرفان )441-449 :1328 ،ظهیرالدوله
در سال  1319ه .ق با حفظ سمت وزارت تشریفات حاکم مازندران شد ولی یک سال بیشتر در این
سمت باقی نماند و پس از عزل بر سر شغل قبلیاش بازگشت .چندی بعد در سال  1323ه .ق حاکم
همدان شد و در آنجا انجمن والیتی را تأسیس کرد .وی در محرم  1326ه .ق به حکومت گیالن منصوب
گردید ولی چندی بعد پس از به توپ بسته شدن مجلس در  4جمادیالثانی  1326ه .ق از حکومت
گیالن عزل و به حکومت مازندران منصوب شد .در سال  1327ه .ق به عنوان حکمران کرمانشاه راهی
آن دیار گردید .ظهیرالدوله برای بار سوم در سال  1329ه .ق به حکومت مازندران منصوب شد .و در
این سال برای بار دوم به حکومت گیالن رسید ولی یکسال بعد در اعتراض به تعرضات روسها ،در
محرم  1330ه .ق راهی پایتخت گردید .ظهیرالدوله در سالهای  1333و  1337و  1341ه .ق حاکم
تهران شد .وی در سال  1303شمسی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.
تألیفات و اشعار
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شد( .رائین ) 137 :1345 ،برخی ازمحققین علت تخریب وتاراج انجمن اخوت را در ارتباط آن انجمن

ظهیرالدوله از شعرا و ادبای عصر قاجار بود وی در کتاب (چنتﮥ صفا) آثار خود را به شرح زیر بر
میشمارد:
« کتب و رسائلی که در مواقع بیکاری و مجاله هدیﮥ خاطر و خیال دوستان و برادران حال و استقبال
نوشتهام نظماً و نثراً ] 1[ :رسالﮥ (سبحﮥ صفا) و آن بعضی حکایات کوچک منظوم و به وزن مثنوی مالی
روم است ]2[ .کتاب (مرآۀالصفی) و آن حاالت بعضی از عرفای بزرگ نظم شده ]3[ .کتاب (رعنا و
زیبا) که فقط یک قصه است و به وزن خسرو و شیرین نظامی گنجوی نظم شده ]4[ .کتاب
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(مجمع االطوار) که تقریباً متعلق به اخالق درویشان است و به وزن مخزناالسرار نظامی گنجوی منظوم
است ]5[ .رسالﮥ (روحاالرواح) که در تصحیح ارواح و نثر است( ]6[ .تاریخ صحیح بیدروغ) در وقایع
کشته شدن ناصرالدینشاه قاجار ]7[ .رساله (چنتﮥ صفا) ]8[ .غزل و رباعی هم گاهی سرودهام».
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(ظهیرالدوله)11-12 :1351 ،
ایرج افشار در کتاب خاطرات و اسناد ظهیرالدوله از کتب دیگر ظهیرالدوله نام برده است .وی مینویسد:
« آثار دیگری که از او به صورت مطبوع دیده شد عبارت است از( ]9[ :واردات) ،مجموعه مثنویها و
اشعار که توسط حاجی داداش نعمتی ابتدا جزء مجله اخوت در سال  1307شمسی و سپس مستقالً در
 46صفحه با بعضی از اشعار صفیعلیشاه در کرمانشاه چاپ شده است( ]10[ .آیـﮥالعشاق) .اقتباس
صفاعلی از تفسیر صفی و عبارت است از متن قسمتهای موسوم به جذبـﮥ از تفسیر صفی و بعضی
مطالب دیگر( ] 11[ .بورژمیه) .حاوی مثنوی حکایت بورژمیه و قطعه موسوم به عریضه و دو رباعی با
مقدمه سید مرتضی خطیبالملک که برای سوم شعبان  1327یعنی اولین روز افتتاح جشن نصرت ملی
در تهران (مطبعﮥ فاروس) چاپ و نشر شد ]12[ .همچنین باید از (فرقانالفقراء) نام برد که اثری است
از صفی علیشاه و ظهیرالدوله از روی مصورات خط آن مرحوم جمعآوری کرده است .این رساله چاپ
شده است و نسخهای خطی از آن به خط انتظامالسلطنه جزء مجموعه خطی خود انتظامالسلطنه موجود
است»( .همان)22-23 ،
معرفی کتاب
تاریخ بیدروغ کتابی است که در آن شرح چگونگی واقعﮥ کشته شدن ناصرالدینشاه به دست میرزا
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رضای کرمانی و چگونگی جلوس مظفرالدینشاه و نحوۀ ادارۀ امور حکومت به وسیله میرزا
علیاصغرخان امینالسلطان از زمان کشته شدن ناصرالدینشاه تا زمانی که مظفرالدینشاه از تبریز به
طهران آمد و بر تخت نشست را دربرمیگیرد .از کتاب تاکنون چاپهای مختلفی صورت گرفته است.
برای اولین بار ترجمﮥ خالصهای از این کتاب به زبان فرانسه با امضای فردی به نام گیلن در سال 1910

م 1289 /ش در پاریس انتشار یافته است.
در سال  1336ش مرحوم علیرضا حکیم خسروی (خسروانی) از اعضای انجمن اخوت و سلسله
صفیعلی شاهی کتاب را در انجمن مذکور در تهران منتشر کرد .امر نشر عام پیدا نکرد و به طور محدود

سال  ،1337شماره  3الی  ،6به چاپ رسیده است .هنگامی که مرحوم استاد ایرج افشار به دنبال
جمع آوری و نگارش اسناد و خاطرات کتاب بود ،نسخﮥ خطی از کتاب تاریخ بیدروغ را در آرشیو
شخصی سیدعبداهلل انتظام پیدا نمود .این نسخه توسط پدر سیدعبداهلل یعنی سید محمد انتظامالسلطنه که
از یاران و مریدان ظهیرالدوله بود ،از روی نسخهی خطی ظهیرالدوله نوشته شده است .نسخه خطی
انتظامالسلطنه مجموعهای است به قطع جیبی در سیصد صفحه و به خط شکسته نستعلیق پخته و محکم
و خوشاستنساخ که در سال  1295ش 1334 /ق نوشته شده است .الزم به ذکر میباشد از کتاب تاریخ
صحیح بیدروغ ،نسخﮥ خطی هم جزو مجموعﮥ شماره  3381کتابخانه مجلس شورای ملی نیز وجود
دارد .کتاب خاطرات و اسناد ظهیرالدوله در سال  1351توسط کتابهای جیبی چاپ شد .همچنین پس
از انقالب نیز در سال  1362کتاب بیدروغ با مقدمه نورالدین چهاردهی توسط انتشارات شرق به چاپ
رسیده است.
ویژگی تاریخنگاری ظهیرالدوله

بینش و روش تاریخنگاری ظهیرالدوله با تكیه بر تاریخ بیدروغ

در اختیار بعضی از عالقهمندان قرار گرفت .همچنین بخشهایی از این کتاب در مجلﮥ توشه ،سال اول،

 موضوع محورهر چند فرم تاریخنگاری کتاب تاریخ بی دروغ نسبت به تواریخ قبل تغییر نکرده است ،اما تفاوت
اساسی با تواریخ قبل دارد و آن محوریت قرار گرفتن موضوع خاص میباشد .به طوری که موضوع
اصلی آن واقعه کشته شدن ناصرالدین شاه و جلوس مظفرالدین شاه میباشد .ظهیرالدوله در واقع به
حوادث آخرین سال سلطنت ناصرالدین شاه و اولین سال جلوس مظفرالدین شاه پرداخته است .وی
مشاهدات شخصی و نقل قولهای دیگران را در این باره شرح میدهد .همانطور که ذکر شد ظهیرالدوله
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بنابه گفته خویش طی تحقیق و صحبتی که با حاج سیاح داشته ،احواالت میرزا رضای کرمانی را از
ایشان شنیده و مطالب را از خاطرات و دستنوشتههای وی عیناً رونویسی کرده است.
 -ریشه یابی وقایع و تحلیل آن
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اساساً تفکر ریشهیابی در این دوره در حال شکلگیری میباشد .ظهیرالدوله به علل و عوامل کشته شدن
ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی ،تفاوتهای حاجی میرزا آغاسی با میرزا علی اصغر امین
السلطان و تحلیل حوادث آن دوره میپردازد .وی درباره نقل قولهای مختلف در کشته شدن ناصرالدین
شاه میپردازد و در آخر مینویسد« :حرف های زیاد در افواه از قول میرزا رضا معروف شد .ولی غالب ًا
دروغ و بیاصل بود .چیزی را که می توانید با گوش خودتان از قول میرزا رضا کرمانی شنیده باشید
همین است که من نوشتم(».ص  ) 36هر چند وی به خاطر آنکه داماد شاه واز رجال درباری بود به
خوبی به علل ترور شاه نپرداخته است.
در واقع با بررسی و تجزیه و تحلیل منابع مشخص میشود که میرزا تحت ظلم و ستم به ناحق کامران
میرزا و سایر درباریان قرار میگیرد .همچنین مسأله بیعدالتی ،تبعیض ،رشوه و دزدی و ...باعث میشود
که میرزا ،شاه را بزند.
 وقایع نویسیبه طوری که پیداست غرض اصلی میرزا علی اصغر خان ظهیر الدوله از تألیف کتاب تاریخ بی دروغ
نقل وقایعی است که خود به عنوان وزیر تشریفات شاهد و ناظر آن بوده یا از افراد مطلع چون حاجی
سیاح شنیده است .به طور مثال خود در روز غسل دادن شاه ودر روز جلوس مظفرالدین شاه ،تغییرات
مناصب و ...حضور داشته است.
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 بروز احساسات (پیشداوری ،حمایت یکجانبه ،چاپلوسی ،ناگفتهها)از ویژگیهای دیگر ظهیرالدوله در تاریخنگاری خود احساسی نوشتن و تا حدودی چاپلوسی و تملق
است .به طوری که وی در جای جای کتاب در مواجه با حوادثی که خوشایند و ناخوشایند است ،با
بیان احساسات خویش آن را شرح میدهد .چنانچه ظهیرالدوله درویشمسلک ،به میرزا رضا اهانت

میکند و با یک پیشداوری اعدام او را خواست تمام مردم ایران میداند و مینویسد« :یکی از غرایب
دنیا این است که کسی قتل نفس کرده باشد آن هم پادشاهی را کشته باشد و حال آنکه خودش هم
بیشتر از یک گدایی نباشد آن هم پادشاهی مثل ناصرالدینشاه که اهالی تمام کره او را بشناسند و تمام

آنکه خود قاتل یقین داشت که پس از این جسارت بیشتر از یکی دو دقیقه نخواهد گذشت که مردم
جمهور ناس او را ریز ریز خواهند کرد»( .ص )43
در ادامه ظهیرالدوله به خصوصیات ،صفات و ویژگیهای ناصرالدینشاه و همچنین تأسیس بناها ،میادین،
باغات و کاخهای شاه اشاره نموده و با یک تعصب و پیشداوری میگوید« :تواریخ فرس و عجم کمتر
پادشاهی مهربان ،بردبار ،رعیتپرور ،ترقیطلب ،با رحم ،بیغضب و خوشمنظرتر از ناصرالدینشاه
نشان میدهد .اندرون و عمارت سلطنتی که تقریباً دارای هزار اطاق کوچک و بزرگ و  10حیاط کوچک
و  7حمام بزرگ است در شهر طهران و ...کارخانه قندسازی و شیشهسازی و ضرابخانه در عصر این
پادشاه به ایران آمد و حقوق بسیار بر این ملت حقناشناس و رعیت ناسپاس دارد .ولی افسوس که ما
ملت وحشی قبول تربیت و خوشی نمیکنیم»( .همان) در ادامه ویژگیهای شاه ،ظهیرالدوله به سه سفر
شاه به فرنگستان به منظور تماشا و دیدن آثار و مالقات با سالطین فرنگ اشاره کرده است و هیچ
صحبت و تحلیلی از قراردادهایی که در آن زمان به ضرر کشور بسته شد چون :تالبوت ،رویتر ،معاهده

بینش و روش تاریخنگاری ظهیرالدوله با تكیه بر تاریخ بیدروغ

مر دم هم به خون قاتلش تشنه باشند تا به حال که چهار ماه از آن واقعه گذشته هنوز زنده باشد و حال

پاریس ،قتل امیرکبیر و ...اشاره نمیکند .همچنین ظهیرالدوله در کتاب صحیح بیدروغ اندکی از حقیقت
را در مورد ویژگیها و صفات اخالقی ناصرالدینشاه بازگو میکند و میگوید« :عیبی که ارباب بینش و
اصحاب دانش به دیده تحقیق در آن وجود دیده بودند فقط اندکی شهوت و کمی طمع بود»( .همان)
نکته جالب این است که ناصرالدینشاه هنگام مرگ  85زن داشت و حرمسرای او الاقل شامل 1500
نفر میشد .وی  27فرزند داشت .در ادامه ظهیرالدوله به ورود مظفرالدینشاه به کاخ سلطنت میپردازد.
با خواندن این قسمت چاپلوسی و تملق درباریان و در رأس آن صدراعظم به خوبی نمایان میشود .در
واقع همانطور که میدانیم دولت قاجار بر سلطنت استبدادی استوار بود .شاه ،در عمل تنها قدرت برتر
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کشور و صاحباختیار جان و مال و نأموس مردم محسوب میشد .جز شاه هیچکس حق دخالت در
امور مهم سیاسی نداشت .وزرا و صدراعظم در واقع نوکران شاه محسوب میشدند .دربار که بر
تصمیمات شاه بسیار تأثیر می گذاشت محیطی آکنده از فساد و رشوه و توطئه و تملق و چاپلوسی بود.
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ظهیرالدوله درباره چاپلوسی درباریان مینویسد:
« شاه از کالسکه پیاده شد وارد حیاط شد و در حین ورود حضرت صدراعظم به زمین افتاد پاهای شاه
را بوسید و بعضی از شاهزادگان هم به خاک افتاده زمین بوسیدند .حال غریبی به نوکرهای همراه و
آنهایی که در طهران و در دربار بودند دست داد که تحریری نیست»( .ص )40
هم چنین در فصل چهارم کتاب خویش در شکرگزاری از میرزا علیاصغرخان امینالسلطان صدراعظم،
صفاعلی شاه به شدت به حاج میرزا آغاسی صدراعظم پیشین قاجار در دوره محمدشاه حملهور شده و
وی را میکوبد .در ادامه ایشان را با میرزا علیاصغرخان امینالسلطان مقایسه میکند .وی قتل و غارت
و ظلم و ستمهایی که بر مردم در زمان آغاسی صورت گرفت را مطرح کرده و علت بستنشینی آغاسی
به حرم عبدالعظیم و سپس مهاجرت به کربال پس از فوت محمدشاه را همین ظلم و ستم میداند .پس
از آن ظهیرالدوله به صورت افراطی از امینالسلطان تعریف و تمجید کرده و به مدیریت امینالسطان در
حوادث پس از کشته شدن شاه اشاره میکند به گونهای که اگر امینالسلطان نبود معلوم نبود که چه
اتفاقی میافتاد.
 نثر کتابزبان و سبک نگارش کتاب تاریخ بی دروغ بر خالف سایر کتابهای دوران قاجاریه سلیس و روان
است .عبارت پردازی و تکلفات مرسوم ادیبانه در نوشتههای او دیده نمیشود .با توجه به اینکه
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ظهیرالدوله از شعرا و ادبای عصر قاجار بود وی با نثری ساده و روان و خالی از تکلف و تقید ،حوادث
تاریخی ایران را در این دوره طوفانی به تصویر کشیده است .هر چند که ظهیرالدوله در موارد متعددی
از کلمات فرنگی چون «پلتیک ،دیپلماتیک و »...و عربی چون «غره شهر ،احباب نبوی» ،و آیات قرآن
همچون « سبحان اهلل فاعتبروا یا اولی االبصار ،الملک الواحد القهار و هوالحی الذی الیموت» استفاده

کرده و آنها را به صورتهای مختلف در متن کتاب تاریخ بی دروغ ضبط کرده است.
نتیجهگیری

دربار ،یکی از مهمترین و باارزشترین منابع تاریخنگارانه و ادیبانه دوره ناصری و مظفری میباشد.
موضوع و حیطه کتاب شامل وقایع سیاسی اجتماعی دوره ناصری و مظفری میشود .مهمترین ویژگی
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روزنامه دولت علیه ایران ،پنجشنبه  26محرم  1279قمری ،ش .256
ساروی ،محمدتقی ( .)1371تاریخ محمدی (احسن التواریخ) ،بکوشش غالمرضا طباطبائی مجد ،تهران:
بی نا.
صفایی ،ابراهیم ( .)1362رهبران مشروطه ،تهران :جاویدان.
صفت گل ،منصور (پاییز « .)1378تاریخ نویسی در ایران :از دارالفنون تا برافتادن فرمانروایی قاجاران»،
فصلنامه دانشگاه انقالب ،ش .112
ظهیرالدوله ،علیخان ( .)1351خاطرات و اسناد ظهیرالدوله ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :فرانکلین.
ــــــــــــــ ( .)1362تاریخ بیدروغ ،به اهتمام علیرضا حکیم خسروی ،تهران :شرق.
عرفان ،محمود (بهمن « .)1346فراماسونها در ایران» ،یغما ،سال  ،2ش .11
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فرمانفرمائیان ،حافظ (« ،)1360تاریخنگاری ایران در سدههای نوزدهم و بیستم میالدی» ،در تاریخنگاری
در ایران ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
لسانالملک سپهر ،محمدتقی ( .)1377ناسخالتواریخ ،به اهتمام جمشید کیانفر ،ج ،1تهران :اساطیر.
محمود ،محمود ( .)1345تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس ،ج ،7تهران :اقبال.

