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چکیده: به سبب تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، 
تاری���خ نویس���ی در عصر قاج���ار را به دو شی���وه سنتی و جدی���د تقسیم می 
کنن���د. دو نسخه تاریخ ایران باستان و تاریخ فرازستان از نسخه های مورد 
بررس���ی در پژوه���ش حاض���ر در حوزه تاری���خ نویسی سنتی م���ی باشند و تا 
که نسخه مقدم���ه فرازستان، از شی���وه های تاریخ  گفت  ح���دودی میت���وان 
کرده است. نویسنده در مقاله حاضر بر آن است تا  نویسی غ���رب استفاده 
گی های تاریخ نویسی سه نسخه  ب���ه معرفی و بررسی تطبیقی شیوه و ویژ
کتابخانه ملی بپردازد تا از این مج���را، ضرورت تصحیح  مذک���ور موج���ود در 
ثار مهم ادب���ی را به تصویر بکشد. نویسن���ده در راستای این  و انتش���ار این آ
کر مبسوط مشخصات ظاه���ری و محتوایی نسخه ها، به  ه���دف، بعد از ذ

ثار اقدام نموده است. ج نمونه هایی از صفحات این آ در

کلی���دواژه ه���ا: تاری���خ نویس���ی عص���ر قاج���ار، تاری���خ ای���ران باست���ان، تاری���خ 
کتاب. فرازستان، مقدمه فرازستان، معرفی 
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مقدمه
که از قرن چهارم شروع شد و در دورۀ  ی در ایران  یخ نگار یکی از اقسام تار
ی عمومی اس���ت. مؤلفان این گونه  یخ نگار قاج���ار نیز ادامه داش���ت، تار
یخ جه���ان، بیشتر به  آث���ار، جهان بین���ی اسالمی داشتن���د و در تألیف تار
ی���خ یونان و روم و  روایت ه���ای ایران���ی و اسالمی توج���ه می کردند و به تار
کمت���ر می پرداختند. این مورخان آثار خود را  چی���ن و هنِد پیش از اسالم 
ین���ش آدم و سرگذشت  از خلق���ت عالم آغاز می کردن���د و پس از شرح آفر
کیوم���رث )نخستی���ن انسان و  ی���خ اساطیری ای���ران از  پیامب���ران، ب���ه تار
نخستین پادش���اه( می پرداختند و تا پایان عهد ساسانی را می نوشتند. 
یخ سلسله های  ک���رم ؟ص؟ و تار یخ اس���الم را از زندگانی پیامبر ا سپ���س تار
یبًا  یخ عموم���ی تقر ایران���ی را تا عصر خوی���ش می نگاشتند؛ ازای���ن رو تار
یخ ه���ای محلی درآمد.1  یخ سلسله ها و تار ب���ه صورت خالص���ه ای از تار
نسخه ه���ای مورد بررسی در این پژوه���ش دورۀ زمانی عصر قاجار را در بر 

یخ ایران باستان است. کید اصلی موضوع آنها، تار که تأ می گیرد 

ه���ر نسخه خط���ی ویژگی ه���ای دوره تولید خ���ود را دارد. ب���ا شناخت این 
ویژگی ه���ا می توان به طور تقریبی از چگونگی نسخه ه���ای هر دوره از ادوار 
گاه شد. هر نسخه خط���ی دارای اجزائی است که خاص  نسخه نویس���ی آ
ک���رد عالقه و توجه خاص  ب���وط به آن است. باید اذعان  یخ���ی مر دوره تار
که این  گرف���ت  ی���خ ای���ران باست���ان از دوران قاج���ار شکل  نسب���ت ب���ه تار
گفتن���ی است بعد  موض���وع خود معل���ول رواج تفک���ر ناسیونالیستی بود. 
ک���ه روشنفکران و اصالحگ���ران دوره  از شکست ه���ای ای���ران از روس بود 
قاج���ار به فکر چ���اره ای ب���رای عقب ماندگی و پسرفت ای���ران در مقایسه با 
ک���ه روشنفکران به آن توجه  پیشرف���ت اروپاییان افتادند. یکی از عواملی 
کار  کردن���د، کوشش برای تألی���ف در حوزۀ ایران باستان ب���ود. چون با این 
می خواستن���د ایرانی���ان را با عنای���ت به گذشتۀ شکوهمن���د خود، متوجۀ 
کشور  عقب افتادگی شان نم���وده، از این آثار به عنوان  ابزاری برای توسعۀ 
و انسجام فرهنگی، سیاسی و اجتماع���ی  استفاده کنند. این نوشتار برآن 
یخ نویسی سه نسخه  ای  است به بررسی مقایسه ای فنون و ویژگی های تار
یر می آیند، بپردازد. نوشتار حاضر براساس سه نسخه مذکور � که در  که در ز
کتابخانه ملی است � به رشته تحریر درآمده است. امید است این مقاله، 

گردد. مقدمه ای بر ضرورت تصحیح و انتشار این آثار مهم ادبی تلّقی 

درآمد
یخ نویس���ی در عص���ر قاجار را ب���ه سبب تحوالت سیاس���ی، اجتماعی  تار
و اقتص���ادی جامع���ه به دو شیوۀ سنتی و جدی���د تقسیم می کنند. شیوه 
ی های دورۀ صفویه و متأثر از روش  سنتی همان شیوه استمرار وقایع نگار
بی���ک در عال���م آرای عباس���ی و میرزامهدی خ���ان استرابادی در  اسکندر
کاتب و منشی  یخ نویسان این دوره بیشتر  ی است. تار جهانگش���ای نادر

ی���خ ادبیات در ای���ران و در قلم���رو زبان پارس���ی؛ ج 5، بخش 3، ته���ران: فردوس،  1. ذبی���ح اهلل صف���ا؛ تار
1372، ص 1552. 
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گل  و بوته ، مجدول ،  جلد: تیماج  عنابیز مقوایی ، ترنج  و چهار سرترنج  با 
کاغ���ذی ، فرسودگ���ی ، ناقص  بودن   ب���ی ، اندرون  جل���د آستر  منگن���ه  ضر
گسیخت���ه  و اوراق  از عطف  ج���دا شده  است . صفح���ات : شیرازه  از هم  

یخ باستان. موضوع: خداشناسی، معجزه )اسالم( و تار

یخ ایران باستان«:  بررسی نسخه »تار
کتابخان���ه مل���ی ب���ه شم���اره  51۸۹ ف و شم���اره  کت���اب در  � نسخ���ه ای���ن 
یاب���ی۴۴/چ  1۰۸۹ نگه���داری می ش���ود. به سب���ب اینک���ه ای���ن نسخه  باز
کدام  بوط به  ک���ه مر در آغ���از و پایان افتادگ���ی دارد، شناسایی  این منبع � 
دوران اس���ت � برای خوانن���ده دشوار می باش���د و فهرستنویس این نسخه 
یخ تألیف اش���اره ای نکرده  نی���ز در معرف���ی این نسخه ب���ه نام مؤل���ف و تار
کتاب���ت نسخه خطی، مرحله مهمی در تصحیح  یخ  است. شناخت تار
یخ مرقوم در ترقیمه های کاتبان به دست  کتاب های خطی است که از تار
می آی���د. در صورتی که نسخه هایی فاقد ترقیمه2 کاتب و یا ترقیمه کاتب 
کاغذشناسی، خط شناسی، اسلوب  یخ باشد، می توان به قراین  فاقد تار

کاتب پ���س از دعا  ک���ه  کاتب���ان عب���ارات پای���ان نسخ���ه را »ترقیم���ه« می گوین���د  2. نسخه نویس���ان و 
کتابت یاد می کن���د و به ذکر نام خ���ود می پردازد. ترقیمه ه���ا به واقع  و صل���وات از زم���ان و مک���ان 
شناسنامه ه���ای نسخه های خطی اند )نجیب مایل هروی؛ نقد و تصحیح متون؛ مشهد: شرکت 

انتشارات میقات، ص 124(. 

دربار و تحت حمایت بزرگان قاجار بودند. این شیوه بیشتر در دورۀ اول 
قاجار، یعنی دورۀ پادشاهی  آغامحمدخان و فتحعلی شاه و محمدشاه 
یخ هایی نوشته  متداول بود، اما در دوره های متأخر نیز به این سبک تار
یخ نویس���ی جدید در زم���ان آشنایی با روش ه���ای تحقیق   ش���د. ولی تار
کتاب های  پایی و در نتیجۀ شکست ایران از روس و توجه به ترجمه  ارو
که سردمداران در پی رمز پیشرفت غرب برآمده بودند،  پایی  یخی ارو تار
ی���خ فرازستان«  از  یخ ایران باست���ان« و »تار به وج���ود آم���د. دو نسخ���ه »تار
یخ نویسی سنتی  نسخه  های م���ورد بررسی در این پژوهش، در ح���وزۀ تار
گفت مؤلف نسخۀ »مقدمه فرازستان«  می باشن���د و تا حدودی می توان 

کرده است.  یخ نویسی غرب استفاده  از شیوه های تار

یخ ایران باستان«: 1.نسخه »تار
آغ���از نسخ���ه : »بسمله . ب���اب  اول  از قس���م  اول  در معرفت  آفریدگ���ار تعالی  و 

تقدس  و تعظم  ... ت.  پس  آفریدگار عالی  از برای  الزام  ایشان را عقالی  ...«.

انجام  نسخه : ناتمام  »... و هرگاه  جرأت  عرب  به حدی  رسید که  به بغداد 
یغ  ...«. ... آرند و از آنجا چندین  مال  کشید و چندین  هزار کس  بلیغ  بیدر

مشخص���ات ظاهری: برگ : ۸۴، سط���ر 23، اندازه  سطور 25۰× 15۰، قطع  
کاغذ: فرنگی  نخودی    خط: شکسته  ستعلیق   تزئینات   35۰×215  نوع  
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ک���ه در خیال اسالم���ی بیانگر »اهل  گف���ت: ملت  درب���اره ملت می توان 
کتاب« و در ایران پس از صفویان با پیروان اثنی اشعری پیوند یافته بود، 
که بیش از قرنی قدمت  گذشته زادۀ »مادر وطن« شناخته شد  در س���دۀ 
گذشته بیانگر بخ���ت و ثروت بود  ن���دارد.6 »دول���ت« )ص ۰۰13( نی���ز در 
کنون به نه���ادی پابرجا برای پیشبرد  ک���ه نصیب حکومتگران می شد و ا

منافع همگان شناخته می شد7و ... . 

بوط به  ک���رد، مر که می ت���وان به آن اش���اره  ینه های���ی  -از جمل���ه دیگ���ر قر
دوره قاج���ار بودن است. نثرنویسی در دورۀ قاجار به تأسی از استرآبادی 
کث���ر مورخ���ان ای���ن دوره از او ب���ه عن���وان است���اد ن���ام برده ان���د، ب���ه  ک���ه ا
ساده نویس���ی و پرهیز از اغراق گویی های ف���راوان، مغلق نویسی، پرحرفی 
ک���رد،8 و این مه���م را در این  گرایش پیدا  و فضل فروشی ه���ای جاهالن���ه 

نسخه می توان دید.

یخ   کتابی  اس���ت  در تار معرف���ی  نسخ���ه: این نسخه 
ک���ه هر قسم   ای���ران  باست���ان،  شامل  چندی���ن  قسم  
چندی���ن  باب  اس���ت. نسخه  اضر مشتم���ل  بر چهار 
ب���اب  از قسم  اول  است، بدی���ن  ترتیب : باب  اول  از 
یدگار تعال���ی،  باب  دوم  از  قس���م  اول  در معرف���ت  آفر
قسم  اول  در معجزات  انبیاء؟مهع؟، باب  سوم  از قسم  
کرامات  اولیا، ب���اب  چهارم  از قسم  اول   اول  در ذک���ر 
شام���ل  چهار قسم : 1. در ذکر ملوک  اوایل ؛ 2. در ذکر 
گویند؛ 3. در دولت  ساسانیان؛ ۴.  که  ایشان  را اشکانیان   ملوک  طوایف  

در بعضی  از ملوک  روم  و چین  و عرب  و هند.

م���ا در بعض���ی از دیباچه ه���ای دورۀ قاج���ار ای���ن سب���ک تقسیم بندی را 
یخ شاهد چنین  کتاب منتخب التوار می بینیم؛ برای مثال در دیباچ���ه 

تقسیم بندی ای هستیم.۹

ای���ن نسخه با توجه به اینکه نه فقط در آغ���از، بلکه در پایان نیز افتادگی 
یخی را تا عصر معاص���ر خود ادامه  دارد و تشخی���ص اینک���ه آیا وقای���ع تار
یخ عمومی ق���رار می گیرد.  داده اس���ت ی���ا نه، سخت اس���ت، در زمرۀ توار
یخی )عمومی،  کتاب های تار که از  هرچند با توج���ه به تقسیم بندی ای 
که در  یم، این نسخ���ه � و نسخه های دیگر  سلسل���ه ای، محلی( سراغ دار
ای���ن پژوه���ش به بررس���ی آن پرداخته ش���ده است � در قال���ب و محدودۀ 
کرد این  هیچ ک���دام از این تقسیم بن���دی جای نمی گیرد و بای���د اعتراف 

نوع تقسیم بندی ها جامع و مانع نیستند.

یخ ایران، 1381، ص 10.  یخ؛ تهران: نشر تار 6. محمد توکلی طرقی؛ تجدد بومی و بازاندیشی تار
7. همان، ص 11. 

ی و تثبی���ت مکت���ب  ی شی���راز ر  8. ب���رای اطالع���ات بیشت���ر ر.ک: غالمحسی���ن زرگ���ری ن���ژاد؛ »خ���او
یخ؛ ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم  گروه تار یسی استرابادی«، مجله تخصصی  یخ نو تار

انسانی، ش یکم، سال دوم، 1380، ص 201 - 233.
یخ؛ تهران: علمی، 1366، ص 32- 3۴.   9. میرزا ابراهیم شیبانی؛ منتخب التوار

کات���ب، مهرهای���ی که احیان���ًا در آغ���از و انجام نسخه ه���ا و دیگر  نگ���ارش 
مواضع آن دیده می شود و حتی به جلد و وقف نامه نسخ خطی پرداخت 
یر  یافت.3 در ز کتابت آنه���ا را در یخ تقریبی  و ب���ا توجه به قراین مذکور، تار
کوشش شده تا حد امکان با توجه به اشاره  و قرینه های موجود در نسخه، 

یخ تقریبی نسخه پرداخته شود:  به شناسایی تار

ک���ار رفته، نستعلی���ق شکسته است؛  که در ای���ن نسخه به  -ن���وع خط���ی 
ی���م. خط  بنابرای���ن ابت���دا ب���ه بررس���ی پیشین���ه ای از ای���ن خ���ط می پرداز
نستعلی���ق پ���س از خط تعلیق در در اواخر سده هشت���م و اوایل سده نهم 
هج���ری، و خ���ط نستعلی���ق شکست���ه در اواخر س���ده نه���م، سومین خط 
ک���ه در اواسط س���ده یازدهم ب���ه دس���ت مرتضی قلی خان  ایران���ی است 
کم هرات از خ���ط نستعلیق به وجود آم���د. علت پیدایش آن  شامل���و حا
کتابت بوده است؛4  کم کوشیدن در  تندنویسی و راحت نویس���ی و اصل 

گرچه این خط  دیگر، ذوق و خالقیت ایرانی بود. ا
کاتبان  در اواخ���ر دوره صفوی���ه به وج���ود آمد و ب���ه 
برد آنچنانی نداشته است  کار شناسانده شد،  اما  
ب���رد این خ���ط در دوران قاجار به وضوح  کار و اوج و 

دیده می شود.

گرچه این  کاغذه���ای وات���ر م���ارک:5  -استف���اده از 
کاغذه���ا نیز در اواخر صفویه ب���ه سبب ارتباط  نوع 
پایی���ان ب���ه ایرانی���ان شناسانده ش���د، اما به  ب���ا ارو

کاغ���ذ ای���ن دوره از سمرقند و اصفه���ان تهیه و  سب���ب اینکه محص���ول 
یاد م���ورد استفاده ق���رار نمی گرفت. ام���ا در دوره قاجار  تأمی���ن می شد، ز
ی زوال پیدا می کن���د و تالش های  کاغذس���از ب���ه سبب اینک���ه صنعت 
ی ب���ه جایی نمی رسد،  کاغذساز کارخانه  ناصرالدین شاه ب���رای ایجاد 
کاغذ ه���ای واتر م���ارک رواج عم���ده ای می یاب���د. مشخصۀ  استف���اده از 
ک���ه در قسمت راست  کاغذها را می ت���وان در نشانه ای  اصل���ی این ن���وع 
پایی���ن صفحه های ف���رد و در قسمت چ���پ پایین صفحه ه���ای زوج به 

کرد. صورت مربع شکل است، مشاهده 

ی نو بر آنها  کنار رف���ت و بار کهن آنها  که معانی  - استف���اده از واژه های���ی 
کتاب،  یه ب���ه بعد باب می ش���ود. در این  ک���ه از دوره قاجار اف���زوده شد، 
بردن این واژه ه���ا، معنی و مفهوم جدید آنهاست؛  منظ���ور مؤلف از به کار
مث���ل »مهندس« )ص ۰۰۰۴( و تک���رار آن )ص ۰۰13( و ملت )ص ۰۰۰۴(. 

3. هم���ان، ص 180-181. نی���ز: جویا جهانبخش؛ راهنمای تصحیح مت���ون؛ تهران: میراث مکتوب، 
ص 17. 

کوشش  کتاب و نسخه نیز، ر.ک: مهدی بیانی؛ کتابشناسی نسخه ای خطی؛ به  یخ  دربارۀ تعیین تار
حسین محبوبی اردکانی؛ تهران: انجمن آثار ملی، 1353، ص 37-33. 

4. همان، ص105. 
یزی؛ »نقش واترمارک ها  یم زاده تبر کر  5. ب���رای اطالعات بیشتر در زمینه واتر مارک، ر.ک: محمدعلی 
کتابتی ایران«، نامه بهارستان؛ ش 1 و 2، سال ششم، تابستان و زمستان 1385 و محسن  راق  در او
گنجینه اسناد؛ ش 66، تابستان 1386. باره ته نقش«، فصلنامه  جعفری مذهب؛ »سه رساله در

نسخه های مورد برریس 
در این پژوهش دورۀ زماین 
عرص قاجار را در بر یم گرید 

که تأکید اصلی موضوع آنها، 
تارخی ایران باستان است.
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گاهی می یابند. از وجود سلسلۀ ایرانی هخامنشی آ

کت���اب استف���اده شده است، می ت���وان نتیجه  ک���ه در  - از سرتیترهای���ی 
یخ ایران باستان، طبری  یداده���ای تار گرف���ت: مرجع اصلی او در ذکر رو
که  ب���وده است. نویسن���ده سرتیترها را ب���ا خطی درشت ت���ر نوشته است 

یابد به مطلب دیگری وارد شده است. خواننده در

کت���اب و مؤلف آن  که نام  -ای���ن نسخه ع���الوه بر اینکه دیپاچه ن���دارد � 
یابیم � در پایان نیز افتادگی دارد و ترقیمه نیز ندارد. ترقیمه در اصطالح  در
کاتب پس  که  کاتبان عبارات پایان نسخه را می گویند  نسخه نویس���ان و 
کتابت یاد می کند و ب���ه ذکر نام خود  از دع���ا و صل���وات از زمان و مک���ان 

می پردازد. در واقع ترقیمه ها شناسنامه های نسخه های خطی اند.

-در ای���ن نسخه از شم���اره صفحه استفاده نشده اس���ت و به جای آن از 
»رکابه« استفاده شده است.

کناره های  ک���ه در ع���رف نسخه شناسی ب���ه  -در ای���ن نسخ���ه از هام���ش 
گفته می ش���ود، استفاده ش���ده است )برای  سه گان���ۀ صفحات نسخ���ه 
مث���ال، ر.ک: ص���ص ۰۰۴۹ و ۰۰۸۰(. اما نکته جالب توجه در این نسخه، 
ی در داخل متن شماره زده  که به سبک امروز در صفحه ۰۰25 می باشد 
که باعث می شده  )در خ���ط هشتم از پایین به باال( و توضیحات بیشر را 
است، رشته کالم از دست خواننده خارج شود، در حاشیه آورده است. 
یاد این شیوه از دوره قاجار به بعد رایج شده، مورد استفاده  به احتمال ز

گرفته است.  قرار 

که به سلمان فارسی می پ���ردازد، چندین صفحه  -نویسن���ده در جایی 
کارها و اقدام���ات او اختصاص  )از ۰۰35 ت���ا ۰۰3۸( را ب���ه زندگی نام���ه و 
می ده���د. این ام���ر نشان از حس ایران���ی مؤل���ف دارد؛ در حالی که وقایع 
ی  گفت ایدئولوژ مهم ت���ر را به این اندازه توضیح نداده اس���ت و می توان 

کرده است.  خود را درآن وارد 

بن نرسی)شاپ���ور  بن هرمز -در صفح���ۀ ۰۰2۹ و ۰۰3۰ آورده اس���ت: شاپور
ی���ادی از اعراب، قص���د خراب کردن خانه  کشت���ن تعداد ز دوم(، بع���د از 
خدا را داشت که جد پیغمبر قصی بن کالب او را منصرف کرد. نویسنده 
عل���ت این اقدام شاپور را در پاسخ س���ؤال قصی بن کالب، به این ترتیب 
ذک���ر می کند: »مصلحت مل���ک در آن است و در کتب پیشین آورده اند 
که  ک���ه زوال ملک ما بر دست مردی از این نس���ل خواهد بود«. تا جایی 
نگارن���ده این سطور با مناب���ع دوره مورد نظر آشنای���ی دارد، شاپور قصد 
چنی���ن عملی در سر نداشته است؛ وگرن���ه از چشم مورخان اسالمی دور 
که در  ی هایی بود  کشتار اعراب به خاطر دست انداز نمی ماند و تنبیه و 
که هنوز ب���ه سن بلوغ نرسیده بود و حکومت  اوای���ل سلطنت شاپور دوم 
گرفت؛10 نه به خاطر اینکه مردی از  توس���ط بزرگان اداره می شد، صورت 

یایی؛ شاهنشاهی ساسانی؛ ترجم���ه مرتضی ثاقب فر؛ تهران:  ققنوس، 1386، ص 33.  10. ت���ورج در

ی م���ورخ و دیدگاه های مورخانه، می ت���وان الگوی این  - از نظ���ر ایدئولوژ
یخ���ی اواخر عصر صفوی���ه و بعد از آن  یخ نویس���ی را استم���رار متون تار تار
یخ نویسی ساده تر  یژه استرابادی دانست؛ اما در نوع بیان مکتب تار به و
گفته شد، عمده  که  کمتر شده بود و همان طور  ش���ده، سبک متکلفانه 
کید و سفارش شاه،   مورخ���ان این دوره، منشی یا شاه���زاده بودند و به تأ

نثر را ساده می نوشتند.

کتاب، »در  - ای���ن نسخ���ه بعد از بی���ان نام خدا با ذک���ر عنوان قس���م اول 
یدگار تعالی و تقدس« آغاز می شود. در این قسمت، به علت  معرفت آفر
که دلیل اصل���ی رسالت آنها را در  وج���ودی رسالت پیامبران می پردازد 

گرایش به بت پرستی می داند.    اغوای مردم توسط شیطان در 

گفته هایش به آیه و  کرده است برای اثب���ات  - نویسن���ده در متن ت���الش 
ک���ه از آیه و حدیث نیز  حدی���ث متوسل شود. جال���ب اینکه در جاهایی 
استف���اده می کند، ترجمه فارسی آنها را نیز م���ی آورد. این نشان می دهد 
ک���ه تا حدودی به زبان  یان و اشراف �  مخاط���ب نویسنده، ن���ه تنها دربار
ب���ی آشنای���ی داشتند � بلکه ع���وام را نیز شامل می ش���ده است )برای  عر

مثال ر.ک: صص 2 و ۰1۴۴(.

-ب���ا نگ���اه مختص���ری به متن ای���ن نسخه می ت���وان پی ب���رد مؤلف برای 
ین آن از منابع دیگری نیز بهره فراوان برده است و در بعضی از جاها  تدو
مرجع و منبع مورد استفاده خود را ذکر کرده است؛ برای مثال در صفحه 
کت���اب ادیان العیوب نام برده است؛ در وسط صفحه ۰۰16 آورده  ۰۰7 از 
که شیخ نجم الدین نسفی در تفسیر خود چنین آورده است. در صفحه 
یخ آورده اند از کعب الخبار که  ۰۰25 آورده که »در اخبار و القصص و توار
ی اشاره  گفت...«، در صفح���ه ۰۰13 به محمدبن اسحاق نویسنده مغاز
کتاب جامع الحکایات و  گفته هایش را  می کن���د. در صفحه ۰۰5۴ منبع 
کت���اب سیر الصالحین،  لوام���ع الروای���ات ذکر می کند و در صفحه )۰۰61( 
یر  صفح���ه )۰۰75( فردوسی و ثعالبی و در صفح���ه )۰121( محمدبن جر

کرده است. طبری و ... را ذکر 

ن رواج  گراف نویسی مدر � نویسنده به دلیل اینک���ه در آن زمان شیوه پارا
پی���دا نکرده ب���ود، از فاصله ای به اندازه یک واژه به عن���وان فاصله پایان 
که این مورد  کرده اس���ت،  ی���ک مطلب و شروع مطل���ب بعدی استفاده 

به وفور در متن یافت می شود.

کتاب قب���ل از دوره ناصرالدین شاه  که این     - از مت���ن نسخ���ه بر می آید 
ی���را در این نسخه نامی از  ی���ا در اوای���ل دوره ناصری نوشته شده است؛ ز
کیانی جای آنها را در توالی  هخامنشیان ب���رده نشده است و پادشاهان 
کرده ان���د. چنان ک���ه می دانی���م، در اواسط دورۀ  سلسله ه���ای ایران���ی پر 
ی���خ هرودوت باخبر  ک���ه نویسندگان ایرانی از تار ناصرالدی���ن شاه است 
که  کتاب بود  می شوند و آن را به فارسی ترجمه می کنند و به واسطۀ این 
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ی���خ 1316/12/2۰ م���ورد مطالع���ه ق���رار داده اس���ت. وی  کت���اب را در تار
کتاب و مقص���ود وی از  یخ تألیف ای���ن  نوشت���ه است: ن���ام مؤل���ف و تار
کتاب به خط  که اشاره ش���د، این  نوشت���ن را درنیافت���ه است. همان طور 
یبای���ی و ظرافت خاصی به  شکست���ه نستعلیق ممت���از نوشته شده و با ز
ی���ر در آورده ش���ده است؛ ام���ا در متن خط خوردگی ه���ای ناشیانه ای  تقر
که نش���ان از تک���رار آن مطال���ب در سط���ور پایین ت���ر دارد.  دی���ده می ش���ود 
کار رفته، محال  که در آن به  می ت���وان گفت این نگارش ب���ا تمام ظرافتی 
کار  ک���ار رود. این  اس���ت چنی���ن خط خوردگی هایی ناشیانه ای در آن به 
کتاب،  که بعد از خواندن  کار آق���ای شهابی باشد  یاد باید  ب���ه احتمال ز
یافته، آنها را )احتمااًل با خودکار( خط زده است.  تکرار آن مطال���ب را در
یادی تک���رار شده است؛ برای مثال  ای���ن خط خوردگی ها در صفحات ز

تصویر خط خوردگی صفحه ۰۰26 در این جا آورده می شود. 

یخ فرازستان« 2. نسخه »تار
پدیدآورنده: اسماعیل بن محمد علی تویسرکانی، 131۰ق.

کاتب: ابوالقاسم طباطبایی.
وضعیت استنساخ: 1316 ق دارالخالفه تهران.

آغ���از نسخه : »بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین ، بایسته  بود همیشه  
ک���ردن  سزاست  بزرگ   ک���ار یاد  همس���ت  بی تندیس���ه  دادار را در آغ���از هر 

کرد. ی ایشان را نابود خواهد  این نسل امپراتور

ی دربارۀ شاهان  � نویسن���ده در صفحۀ ۰۰6۹ می آورد: نویسندگان بسیار
ک���رد، و در دنباله  ایران���ی نوشته ان���د، ام���ا در صحت آنه���ا باید احتی���اط 
آن م���ی آورد: طب���ری و ثعالب���ی مشهورتر و معتبرتر از آنه���ا هستند. جالب 
ک���ه در روای���ت ای���ن دو نی���ز اختالفی  ک���ه در بعض���ی جاه���ا  اینجاس���ت 
می بیند، هر دو روایت را ذکر می کند و ذهن خواننده را در انتخاب یکی 
که راجع به نسب  از ای���ن دو آزاد می گذارد؛ برای مث���ال، ر.ک: ص ۰۰76 
یخ نویس���ی طبری تأثیر  منوچه���ر می باشد. این نش���ان می دهد وی از تار

پذیرفته است.

یاد در زمانی نوشته  � همان طور که در باال ذکر شد، این کتاب به احتمال ز
کتاب  کتاب ه���رودوت خبر نداشت���ه، این  ک���ه از نویسنده  ش���ده است 
کوروش خبر نداشت���ه، ذوالقرنین را  هن���وز ترجمه نش���ده بود. بنابرای���ن از 

کرده است )صص ۰۰11۸ و ۰۰1۹(. اسکندر قلمداد 

که این   � در صفح���ه اول، آقای���ی به ن���ام شهابی)؟( یادداشتی م���ی آورد 

ی؛ ته���ران: فرزان روز،  کیکاوس جهاندار یخ ساسانی���ان؛ ترجمه  نی���ز: کالوس شیپم���ان؛ مبانی تار
1384، ص 35. 



نقد و برریسکتاب

71

معریف و برریس شیوۀ تاریـخ نوییس سه نسخه...

132سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390 

کتاب می پردازد  -در ادام���ه، به غ���رض اصلی خود از نگارش خود ای���ن 
و می گوی���د در پایان نامه چگونگی آن را خواه���م نگاشت؛ اما به صورت 
که »نامه ای در  مبه���م انگی���زه اش را این طور بیان می کند: بر این ب���وده ام 
کار های شگرف  یاران و رنج بزرگ آنها بنویسم ... تا روز ها و  گ���زارش شهر
آنه���ا را آشک���ار س���ازم« )ص 2(. در ادامه در دیباچه نیز ب���ه تقسیم بندی 
کت���اب ب���ه فصل هایی اشاره می کن���د و می آورد: » سراس���ر نامه به هفت 
تابش و هر تابش به سه آرایش، پیرایش یافته است«؛ و عنوان فصل ها را 

نیز در ادامه ذکر می کند: 
ینش؛ 1. تابش نخست: بر هستی و چگونگی پایه آفر
کتبی؛  2. تابش دوم: در چگونگی یاس و زاب بودن 

کیش ایشان؛ گزارش پیشدادیان و آیین راه و  3. تابش سوم: در 
کیان؛ کردار فرهنگ  ۴. تابش چهارم: در پیدایی و چگونگی 

کاوسیان و اسکندر و اشکانیان؛ گزارش فرماندهی  5. تابش پنجم: در 
گزارش چگونگی نژاد ساسانیان و پادشاهی ایشان؛ 6. تابش ششم: در 

گزارش دانایان چرخه واپسین. 7. در 

- ای���ن نسخ���ه برخالف نسخ���ۀ قبلی، از شم���اره صفحه به ج���ای رکابه 
کرده است. استفاده 

گیرد و ....«.    که  شیدستان  از او شیر  فروغی  

ی  پی���ر واال و خش���وران  و بزرگ    انج���ام  نسخ���ه : »در خردمن���دی  و دانشور
کردند تمته  الکتاب  ...«.  ین   خدیوان  فرودین  و فراز

مشخص���ات ظاهری: 335 ب���رگ ، 12 سطر، ان���دازه  سط���ور 165×1۰5، قطع  
21۰×1۴5،   نوع  کاغذ: فرنگی  فستقی  و آبی؛ خط: نستعلیق  شکسته  ناخوانا؛ 
تزئین���ات  جل���د: گالینگور قرم���ز، عطف  تیم���اج  قهوه ای  سی���ر، عطف  آستر 
کاغ���ذی  شکری؛ حواشی  اوراق  نسخ���ه : نسخه  در حاشیه  تصحیح شده؛ 

قسمتی  از حاشیه  چند برگ  اول  پارگی  و برگ  اول  و آخر وصالی  دارد.

کمیاب  بودن؛ امتیاز نسخه : 
 منابع  دیده  شده : مشار فارسی  )ج 1، ص1112(، مؤلفین  کتب  چاپی  مشار 

)ج 1، ص 5۸1(.
یخ، پیش  از اسالم. موضوع: ایران ، تار

یخ فرازستان« بررسی نسخه »تار
کتابخان���ه مل���ی ب���ه شم���اره ف 362۴ و شماره  کت���اب در   نسخ���ه ای���ن 
ی می شود. این کتاب نیز در زمرۀ کتاب های عمومی  یابی1۹ نگهدار باز
که در ابتدای این نوشتار به آن پرداخته شد � قرار می گیرد. این در حالی   �

که وقایع را تا زمان مؤلف در بر نگرفته است.  است 

ی���خ   ین���ش  جه���ان  و تار کتاب���ی  اس���ت  در چگونگ���ی  آفر کت���اب:  معرف���ی 
که  به  سال  1315ق  و ب���ه  نام  ناصرالدین  شاه   پادشاه���ان  پی���ش  از اسالم  
ی  ب���ه  لغت  درسی  و  ک���ه  در نامه  نگار قاج���ار نوشته  شده  اس���ت . مؤلف  
زب���ان به  زند و اوستا استاد بود، در نگارش  ای���ن  اثر واژه های  فارسی  سره  
کتاب  به  س���ال  1۸۹۴م ./ 1311ق . در  کار برده  است . ای���ن   ی به   بسی���ار

بمبئی  به  چاپ  سنگی  رسیده  است.

-این نسخه بر خالف نسخۀ قبلی که مورد بررسی قرار گرفت، از دیباچه 
کاتب آن نیز ذکر شده است. و ترقیمه برخوردار است و مؤلف و 

کتاب های عمومی مرسوم  که طبق دیباچه ه���ای  -دیباچ���ه این نسخه 
عص���ر قاجار است، ابتدا با ستایش خدا ش���روع می شود و بعد از ستایش 
کتاب  ک���ه وی این  خدا، ستای���ش را شایست���ۀ ناصرالدین شاه می داند 
را ب���ه ن���ام او )ناصرالدین ش���اه( در آورده است؛ چنان ک���ه در صفحه سه 
می گوی���د: »سپهر برتر این فرنامه را فرازستان ن���ام نهاد«. شایان ذکر است 
ای���ن دیباچ���ه نیز شبیه دیگ���ر دیباچه های دورۀ نخستی���ن قاجار است؛ 
یخ11 نیز پس از حمد و ثنای خدا به  کسیر التوار چنان که در دیباچه کتاب ا
یخ12  نیز پس از حمد  کتاب منتخب التوار ستایش محمد شاه قاجار و در 

و ثنای خدا، پیامبر و علی؟ع؟ به ستایش مظفرالدین شاه می پردازد.

یسمن،  کیان ف���ر؛ تهران: و ی���خ؛ به اهتمام جمشید  11 علیقل���ی می���رزا اعتضاد السلطنه؛ اکسیر التوار
1370، ص 2.. 

یخ؛ تهران: علمی، 1366، ص 3۰.  12. میرزا ابراهیم شیبانی؛ منتخب التوار
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گزارشی از  ک���ه  گف���ت و ادامه داد  ی روزگار سخن  مانکج���ی از ناپای���دار
ی از تو باقی بماند و بعد ها  کن تا به عنوان یادگار شاهان و رنج آنها تهیه 
که  فرهنگی���ان »اهل علم«  از ت���و بهره بگیرند«. سپ���س در ادامه می آورد 
مانکج���ی ب���رای تأیید حرف هایش ی���ک مثال از مباحث���ه اردشیر و موبد 
گر  ک���ه موب���د اردشی���ر را مورد خطاب ق���رار می ده���د و می گوید: » ا را آورد 
ید  ی، نامت ت���ا ابد جاو گ���ذار کاره���ای شگرف به جای  اث���ری از خ���ود و 
که به محل زندگی ام،  باق���ی خواهد ماند«. در پی این راهنمایی ها ب���ود 
کتاب  کرده، به نگ���ارش این  گوشه نشینی اختیار  تویسرک���ان برگشت���م و 
گ���زارش و هنر  کت���اب هرگون���ه  »فرازست���ان« پرداخت���م. در نگ���ارش ای���ن 
کار آی���د و در شناخت  گ���رد آوردم تا م���ردم از هر نژادی را به  ی���اران را  شهر
ی جه���ان، آیی���ن و روش خود سازند  پرداز کار ی���زدان و امشاسپن���دان و 

)ص 671 - 675(.

گرفت���ه از آیین  ک���ه نشئت  ی مذهبی مؤلف  کت���اب ایدئول���وژ - در ای���ن 
کتاب دی���ده می شود. نویسن���ده در صفحه  رتشت���ی اس���ت، در سراسر  ز
رتشتی می داند و می آورد: »نگارنده  663 خ���ود را ز
این نامه باستان و فروزنده آیین راستان، پرستنده 

اورمزدای بلند، ستایشگر ایزد امشاسپند ...«.

کتاب، به شرحی دربارۀ  -در صفحه 665 به بع���د 
رتشی���ان بع���د از انق���راض ساسانیان می پ���ردازد و  ز
کثیری  م���ی آورد: »بع���د از سقوط ساسانی���ان خیل 
یختند. در زمان  گر از جمعیت ایران ب���ه روم و هند 
ش���اه تهماسب به ای���ران برگشتن���د و تابستان ها در 
گرمسیر می رفتند. در زمان نادر  ک���وه الوند و زمستان ها ب���ه خاوه و الشتر و 
به خاط���ر ترس از شجاعت و دلیری آنها و به خطرافتادن سلطنتش، آنها 
کتاب  که نامی اصفهانی در  را به ابیورد انتقال داد«. این در حالی است 
یداد انتقال توسط نادر را مخصوص طایفه  گیتی گشای زندیه،13 این رو
که مورخ در صدد ارتباط  رتشیان. این نشان می دهد  زند می دان���د، نه ز
رتشتیان  دادن طایف���ه زند )احتمااًل ب���ه خاطر نسبت خود با زندی���ه( با ز
گانه ای می طلب���د. او سپس در  ب���وده است. ای���ن موضوع، تحقی���ق جدا
یم خان با آنه���ا برخالف نادر به خوبی برخورد می کند.  کر ادامه می آورد: 
که از مردم بیگانه و بومی  چنان که در صفحه 66۸ می آورد: »زخم هایی 
گذاشت«.  از افغ���ان و روم���ی داشتند، به ن���وش داروی مه���ر و داد مرهم 
که شرح حال خ���ود و انگیزه اش از نوشتن  کت���اب را با ترقیمه ای   سپس 

یخ است � خاتمه می دهد.  تار

کت���اب با خط نستعلیق شکست���ه ناخونا و به زب���ان  فارسی قدیم  -ای���ن 
است و طبق آنچه در ترقیمه گفته شده، نسخه موجود به خط ابوالقاسم 

13. می���رزا محمدص���ادق موسوی نامی اصفهان���ی؛ گیتی گشای زندیه؛ به تصحی���ح سعید نفیسی؛ 
تهران: اقبال، 1317، ص 5. 

کتاب عبارتند از:  - نسخه های متعدد این 
ک���د دستیابی  کتابخان���ه ب���زرگ حض���رت آی���ت اهلل مرعش���ی نجف���ی،   .1

کتاب: ۸36۸؛
کتاب: ۴6۹۹؛ کد دستیابی  کتابخانه ملی ملک،   .2

.M 526 :کتاب کد دستیابی  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران،   .3

که به نوع���ی می توان آن  گفتن���ی اس���ت این نسخ���ه 6۸۰ صفحه دارد   -
ی  کرد. این مه���م برگرفته از روآور را ی���ک نسخۀ مفصل در ن���وع خود ذکر 

مورخان دوره قاجار به سبک مفصل نویسی است. 

یخ هایی  - آنچ���ه در این نسخه جلب توجه می کن���د، تناقض در ذکر تار
که ب���ه عنوان  که در ای���ن نسخ���ه »فرازست���ان« و در نسخۀ بعدی  اس���ت 
مقدم���ه ای بر این نسخه به نام »مقدم���ه فرازستان« نوشته شده است � و 
که  یخی  ب���ه بررسی آن نیز در ادامه پرداخت���ه می شود � دیده می شود. تار
فهرست نویس برای نوشتن این اثر ذکر می کند � که در ابتدای بررسی این 

نسخه نیز آورده شده � 131۰ق است. این در حالی 
که در ادامه فهرست نویسی اش استنتاخ آن  است 
را متعل���ق ب���ه 1316ق می داند و سپ���س در معرفی 
یخ  ک���ه از کتاب به عمل م���ی آورد، تار اجمال���ی ای 
یخ دیگری  نوشت���ن این اثر را 1315ق می دان���د. تار
که  ک���ه فهرست نویس ارائه می دهد، 1311ق است 
گفتنی است پس از  در بمبئی چاپ ش���ده است. 
یخ این اثر  که تار بررسی نسخه »مقدمه فرازستان« 
که  ک���رده، به این نتیج���ه می رسیم  را 13۰2ق ذک���ر 

ی���خ نوشته شده باشد؛  نسخ���ه فرازستان اصل���ی، بایستی قبل از این تار
ی���را ای���ن نسخ���ه »مقدمه فرازست���ان« مقدمه ای ب���ر نسخ���ه »فرازستان«  ز
ی���خ فرازستان  گرفت نسخ���ه اصلی تار اس���ت؛ بنابرای���ن می ت���وان نتیجه 

کرده است. که فهرست نویس ارائه  یخ هایی دارد  یخی غیر از تار تار

یخ فرازستان در ابتدا دربارۀ  انگیزۀ خود از نوشتن به صورت  - مؤلف تار
کرده بود و در سطور باال نیز ذک���ر شد. او به خواننده این نوید  گ���ذرا اشاره 
که در انته���ای نسخه )ترقیمه( به شرح مفص���ل آن بپردازد.  را داده ب���ود 
کنار اینکه می خواه���د از انگیزه  نوشتن  گف���ت نویسنده در  در واق���ع باید 
کتاب صحبت کند، وقت را مناسب آن می داند که به شرحی از زندگی 
خود نیز بپ���ردازد؛ چنان که می آورد: »در اصفهان م���الزم رکاب شاهزاده 
ی  جالل الدول���ه در خراسان و اصفهان بودم. پ���س از مرگ شاهزاده، به ر
رفت���م و در آن جا ب���ا مانکجی لیمجی )مانکچی لیمچ���ی( پور هوشنگ 
ی���ای هندوست���ان )ش���رح آن در معرفی نسخه بع���دی خواهد آمد(،  هاتر
آشنا شدم و وقتی او را از هر هنری توانا دیدم، بیشتر روزگار خود را با وی 
یخ باستان مشتاق  کردم. بنابراین وقتی مرا در دوستی علم و تار سپ���ری 
ی  گذاشت تا اینکه روز کتاب هایی را در اختیار من  دید، در این زمینه 

باید اذعان کرد عالقه و توجه 
خاص نسبت به تارخی ایران 

باستان از دوران قاجار 
شکل گرفت که این موضوع 

خود معلول رواج تفکر 
ناسیونالیسیت بود.



نقد و برریسکتاب

73

معریف و برریس شیوۀ تاریـخ نوییس سه نسخه...

132سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390 

بخش ه���ای  بندر »سورات« هند به  دنی���ا آمد. ادعا می شود اجدادش  از 
کردند.  که  در زمان  صفویه  از ای���ران  به  هند مهاجرت   رتشتیان���ی  بودند  ز
ی استعمارگ���ران پرتغال���ی در منطقه به  پارسی���ان هن���د در زم���ان ترکت���از
ی با آنها پرداختند. با تسلط انگلست���ان بر هند، پارسیان اولین  همک���ار
کارکنان   کردند. پدر مانکجی نیز  جزء  ی  که با آنها همکار گروه���ی بودند 
دول���ت  انگلیس  در سورات  ب���ود. با انتقال  فعالیت ه���ای  انگلیسی ها از 
ید.16 بنابراین  گز سورات  به  بمبئی، پدر او به  بمبئی  رفته،  در آنجا اقامت  
کجبوج  همراه  سر  او نی���ز به استخدام انگلیسی ها درآم���د. چهار سال  در 
جانکی���ن، فرمانده  جنگ���ی  انگلیسی  و سر هنری  پاتینج���ر بود. 125۴ق  
کرد و ب���ه  همراه  بخش   کابل  حرکت   با قش���ون  انگلیس  به  قص���د تسخیر 
مالی  تدارکات���ی  آن  در نگرتته  مستقر شد.   این لشگرکشی به بهانه آمدن 
گرفت، ولی در اصل ه���دف انگلیسی ها  محمدش���اه به هرات ص���ورت 
تصرف سرزمین سند، اشغال افغانستان و مسلح نمودن ممالک آسیای 
مرک���زی علیه دولت ای���ران بود. در جنگ های  1261 بی���ن   انگلیسی ها و 
پور  افاغن���ه  و تسخی���ر سن���د، به  سند رفت  و هف���ت سال  در آنج���ا و فیروز
مان���د.17 مانکجی  مدت���ی  پس  از بازگشت  ب���ه  هند، مأمور ای���ران  شد و با 
اخ���ذ چهار سفارشنامه  خطاب  ب���ه  سفرا و مقام���ات  انگلیس  در بغداد، 

یخ  ی؛ تار یخ  زرتشتیان؛ ته���ران: فروه���ر، 1363، ص 61۸. جهانگیر اشیدر  16. رشی���د شهم���ردان؛ تار
پهل���وی و زرتشتی���ان؛ تهران: هوخ���ت، 2535، ص۴25- ۴26 و پارسی نام���ه، فروهر، س1۰، ش5، 

ص22-16.
یخ روابط سیاسی ایران و انگلیس؛ ج 1، تهران: اقبال، 13۴۴، ص622 .  17. محمود محمود؛ تار

گرایش ب���ه سره نویسی را بایستی در راستای رواج آثار  طباطبایی است. 
یگردانی از عرب ها  که این سیاست با رو دساتی���ری و توجه به فرنگ بود 
که زبان را به  ی بود  همراه بود. رواج سره نویسی از جمله تأثیرات نشر آثار

گسترۀ چالش فرهنگی و ساختن ایران نو فرا می خواند.14 

- این کتاب را باید از جمله کوشش هایی برای »شناختن مبدأ خویش« 
که جنبشی را برای  در س���ده سیزدهم هجری/ نوزدهم میالدی دانست 

یخ درگذشتگان پدید آورد.  پژوهش دربارۀ ایران باستان و تار

کنون اثری به دست  که مؤلف نوشت���ه، تا  کتاب های دیگری  -از آث���ار و 
نیامده است.       

3. نسخه »مقدمه فرازستان«
عن���وان و ن���ام پدیدآورنده: مقدم���ۀ فرازستان ]نسخه خط���ی[، مانکجی 
یای هندوستانی ملقب  لیمجی )مانکچی لیمچی( پ���ور هوشنگ هاتر

یش فانی. به درو

کاتب: احتمااًل مؤلف.

آغ���از نسخه: »مقدمه فرازستان« با دیباچه ای نسبتًا طوالنی و پس از ذکر 
نام صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار، به این صورت شروع می شود: »به 
ن���ام آن که جان را فک���رت آموخت، چراغ دل به نور جان بر افروخت. پس 
ک پیغمبران از آغاز تا انجام  از ستایش خالق منان درود فراوان بر روان پا

در این همایون عهد ...« 

گفت اهل حرفه   انج���ام نسخه: »چنانچه فرموده اند ب���ه اهل حرف باید 
کردم سخ���ن را نیست پایان���ی. تمام شد  بسی���ار اس���ت، بخواموش���ی ادا 
یل ماه هزار و  ن آبر کمین بنده یزدان... مقار مقدمه فرازستان به دس���ت 

هشتصد و هشتاد و پنج )1۸۸5( عیسوی«.

مشخصات ظاهری: ب���رگ: 71، سطر: 12، اندازه سطور: 1۰۰ × 16۰، قطع: 
.22۰ × 16۸

ن���وع کاغ���ذ: فرنگی شکری؛ ن���وع و درجه خط: نستعلی���ق و نسخ خوش؛ 
ب���ی، با ترنج  ن���وع و تزئینات جل���د: ساغری قه���وه ای روشن، مقوایی، ضر
ر؛ حواش���ی اوراق: نسخ���ه در حاشیه تصحیح شده  و لچک���ی و جدول ز
است؛ امتیاز: گویا به خط مؤلف، کمیابی نسخه؛ عنوان دیگر: فرازستان؛ 

یابی: 5-62۰۴ یخ، پیش از اسالم؛ شماره باز موضوع: ایران، تار

یش فان���ی؛ مؤلف »مقدمه  آشنایی ب���ا مانکجی لیمجی ملق���ب به درو
ی���ا در س���ال  1۸13م/ 132۸ق  در یک���ی  از  فرازست���ان«15  هوشن���گ  هاتر

14. توکلی طرقی؛ پیشین؛ ص 57. 
یادی معرف���ی مانکجی برگرفته از ای���ن مقاله است: موسی فقیه حقان���ی؛ » بهائیت و  15. ت���ا ح���دود ز
یژه نامه  یه »ای���ام«؛ و یا ب���ا بهائیان(«، نشر ی���س اطالعاتی انگلستان )مناسب���ات مانکجی هاتر سرو

یور 1386.  یخ معاصر؛ شماره 29، 6 شهر باره تار زنامه جام جم در رو
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فتحعل���ی  آخون���دوف( و جالل الدی���ن  میرزا قاج���ار و دیگ���ران، حمایت  
و تقوی���ت  فرقه  ضال���ه  بهائیت، ارتب���اط  و حمایت  از فرقه ه���ای  صوفیه  و 
کرمانی نیز  کمک به تأسیس  سازمان  فراماسونری  در ایران. میرزا آقاخان 
کسی از آن سر در  که  یج پارسی سره  ضمن نقد اقدامات مانکجی در ترو
که به ایران آمده بود  نم���ی آورد، می نویسد: »خوب بود مانکجی پارسی 
یخ اصیل ایران تحقیق می نمود و »حکم  )زم���ان ناصرالدین شاه( در تار

عقلیه« آن را آشکار می ساخت.2۰ 

کرمان  رف���ت  و فعالیت های  فوق   مانکج���ی  پ���س  از یک  سال  و دو ماه  به  
را در آنج���ا نیز سام���ان  داد و ضمناً  به  ماهان  رفت  و با »رحمت علی شاه« 
ی���ش  نعمت الله���ی  � رواب���ط  دوست���ی  عمیقی  به ه���م  زد و از  �  قط���ب  دراو
گرفت.21 مانکج���ی  افراد را به  نگارش  یش  فانی«  جان���ب  وی  لقب  »درو
گلپایگانی  )نویسنده  و مبلغ   پارسی  سره  تشویق  می کرد. میرزا ابوالفضل  
ی می کرد.  ی���ج  فارسی  سره، ب���ا  مانکجی  همک���ار مشه���ور بهائ���ی( در ترو
گفته  میرزا ابوالفضل،  ی« نیز فعال  بود. به   یخ ساز مانکجی  در زمینه  »تار
کتابی  درباره  بابیه  تشویق  مانکج���ی ، میرزاحسین   همدانی  را به  نوشتن  
یخ   که  سره نوی���س  بود، مأم���ور تألیف  تار ک���رد. محمداسماعیل  زن���د نیز 
کتاب  فرازست���ان  را به  فارسی  س���ره نوشت و به  پادشاه���ان  عجم  ش���د و 
کتاب را انبانی از اوهام و افسانه های شاهنامه و  گلپایگان���ی، »آن  تعبیر 
یه   چه���ار چمن و دساتیر ساخت«.22 زندگ���ی  او در رمضان  13۰7ق/ فور

1۸۹۰م  / 126۹شمسی در تهران  به  پایان  رسید.

یش   � در سایت آقا بزرگ در مورد آثار دیگر این مؤلف آمده است: »این درو
یدان خ���رد را در 12۹3 � 12۹۴ )منزوی،  که ترجمه جاو بای���د هم���ان باشد 
یخ فرازستان میرزا  کتاب غی���ر از تار کرده است. این  ص 15۴3 ( چ���اپ 

اسماعیل خان تویسرکانی )منزوی، ص ۴36۹ ( است.23 

معرفی »مقدمه فرازستان« 
محم���د  فرازست���ان  کت���اب  ب���ر  اس���ت  مقدم���ه ای  نسخ���ه:  معرف���ی    
اسمعیل بن محمد علی زند تویسرکانی )حدود 121۰ ق(. زبان این کتاب 
)فرازست���ان( فارسی قدی���م و مشحون از عب���ارات غیرمأن���وس و واژه های 
پیچی���ده است . ب���ه همین منظ���ور مقدمه نگار ب���رای درک ارباب دانش 
کت���اب، ای���ن مقدمه را بر دفت���ر اول آن در س���ال 37 سلطنت  از مطال���ب 
ناصرالدی���ن شاه و به نام وی و زمان صدراعظمی میرزا محمد یوسف با 
همراهی همسرش فرنگیس بنت هرمز یار خسرو باندار کرمانی در 66 فقره 
و 12 نظ���ر نوشته اس���ت. وی در پایان وعده داده است بر دو دفتر دیگر نیز 
مقدم���ه بنویسد و به طبع برساند و فرهنگ لغ���ات مشکله را در آخر دفتر 

ی، 13۴6، صص22۰-21۹  کرمان���ی؛ تهران: طه���ور ی���دون آدمی���ت؛ اندیشه ه���ای میرزا آقاخان   20. فر
و255.

یخ پهلوی و زرتشتیان؛ پیشین، ص427 و پارسی نامه، پیشین، ش  6، ص  10- 15.   21. تار
گلپایگانی؛ ص6۰.  22. شرح  احوال  جناب  میرزا ابوالفضائل  

23. http: //aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid =.6691 

اسالمب���ول، بوشه���ر و ته���ران،1۸ در س���ال1۸5۴م/ 127۰ق  در شرایط���ی 
پا،  حس���اس به  ای���ران  آمد. درگیری پنه���ان روس ها و انگلیسی ه���ا در ارو
ی ایران با دشمنان  پیشنه���اد روسیه به شاه ایران مبنی ب���ر عدم همکار
یمه،  کر کشور در آستانه جنگ  روسیه و انعق���اد عهدنامه مخفی بین دو 
کرده، موج���ب تشدید فشارها و تحرکات  شرای���ط منطقه را بسیار بغرنج 
انگلیسی ه���ا در ایران شده بود. در این دوره سیاست انگلستان نسبت 
ب���ه ایران سخت شده ب���ود. محمل ظاهری فعالی���ت مانکجی در ایران 
اشتغ���ال به تجارت بود، اما در پوش���ش تجارت و در ادامه فعالیت های 
گسترده ای  یتانیا به اقدامات  ی بر مشکوک خود در خدمت ب���ه امپراتور
دس���ت زدکه ش���رح آن خواه���د آم���د. یک���ی از اقدام���ات وی، پرداخت 
مطالب���ات و ب���ه تعبیری روشن ت���ر پرداخت حقوق عوام���ل انگلستان در 
کاب���ر پارسیان  هن���د از قصد  که  اعض���ای  انجمن  ا ای���ران ب���ود. هنگام���ی  
گ���اه  شدن���د، از او خواستند در یزد ب���رای  ساختن   مساف���رت  مانکج���ی  آ
ک���ار به  او سپردن���د )مارس   کن���د و پولی  نیز ب���رای  این   دخم���ه ای  اق���دام  
1۸5۴/ رمضان  127۰ق(.1۹  مانکجی  نخستین  نماینده  تام االختیار این  
یر  انجم���ن  ب���ود. فعالیت های  مانکج���ی  در ایران، عمدت���اً  در محورهای  ز
گرفت: اشاعه  باستان گرایی  )ای���ران  منهای  اسالم( در فرهنگ   ص���ورت  
ی  می���رزا فتحعلی  آخون���دزاده  )و در واق���ع: بالگونیک   ایران���ی  با همک���ار

 18. رشید شهمردان؛ پیشین؛  ص 622.
رتشتیان   19. عبدالحسی���ن آیت���ی؛ کشف الحیل؛ چ 3، ج 3، ته���ران 1326، ص 622 و اسنادی از ز

معاصر ایران؛ به کوشش تورج امینی؛ تهران: سازمان اسناد ملی ایران، 13۸۰، ص3.
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که  اش���اره ای نمی کن���د و فق���ط درب���اره وی در صفحه )۰135( م���ی آورد 
کت���اب آدم فرهیخت���ه و  کتاب���ش شایست���ه قدردان���ی اس���ت و نویسن���ده 
که در معرفی نسخه  که همان طور  باس���وادی است.  این در حالی است 
کتاب  که انگیزه خود از نوشتن  فرازست���ان ذکر شد، تویسرکانی هنگامی 
که مانکج���ی به او  را ش���رح می ده���د، ب���ه راهنمایی ه���ا و مشورت هایی 
یخ ایران باستان  گرایش به تار کرده، آشنایی با او را دلیل  می کند، اشاره 

کتاب در این زمینه می داند. و نوشتن 

کت���اب و ب���ا توجه ب���ه مطلب م���ورد بح���ث، بارها از  -مؤل���ف در سراس���ر 
گویندگ���ان و شعرای برجسته،  اشع���ار فردوسی، سع���دی، جامی و دیگر 
نمونه های���ی می آورد و از آنها در توجیه اظه���ارات خود استفاده می کند. 
یژه  همچنی���ن به آی���ات قرآنی، احادی���ث و روای���ات امامان شیع���ه و به و
ک���ه جنبه پند و موعظ���ه دارند نی���ز روی آورده اس���ت: از این رو  آنهای���ی 
که دیوانساالران  کت���اب مقدمه فرازستان در مقایسه با آثار دیگر این دوره 
ی���ر درآورده ان���د و دارای نثری  ی آنه���ا  را ب���ه رشت���ه تحر کارمن���دان ادار و 
زش خاص ادبی نیز  بسیار خشک، خسته کننده و ناهمگون است، از ار
یخ  کرد همی���ن خصوصیات در نسخه »تار برخ���وردار است. باید اذعان 
ایران باستان« � چنان که اشاره می شد � بارها دیده می شود. نکته جالب 
که از آی���ه و حدیث نیز  ک���ه در جاهایی  توج���ه در ای���ن نسخه ای���ن است 
استف���اده می کند، ترجمه فارسی آنها را نیز م���ی آورد. این نشان می دهد 
که تا ح���دودی به زبان  ی���ان و اشراف �  مخاط���ب نویسن���ده نه تنها دربار
بی آشنایی داشتند � بلکه عوام نیز بوده اند. تفاوت دیگر آن با نسخه  عر
بی  ی نوشته های عر که قلم نوشتار ی���خ ایران باستان« نیز این است  »تار

را بزرگتر آورده است )برای نمونه، ر.ک: صص ۰۰13 و ۰۰17(.

-از متن بر می آید نویسنده دستی در ادبیات نیز داشته است؛ چنان که 
کلمات و  برد  کار اف���زون بر استف���اده از اشعار بزرگ���ان، در سراسر متن ب���ه 
ن، مترادف و متضاد، اصرار دارد )ص ۰۰1۸(: »مثل آن،  واژه ه���ای هموز
ک���ه در این ه���وای دور و نزدیک محی���ط به ابدان م���ا و آبها و  ای���ن است 
یزه غیرمرئی خزنده و پرنده و  چیزهای خوردنی و آشامیدنی جانورهای ر
چرنده و دونده و جهنده هستند و ...« �  نویسنده در متن نیز از آرایه های 
کرده اس���ت؛ چنان ک���ه در صفح���ه ۰۰31 ق���وۀ قدسیه و  ادب���ی استف���اده 
کرده است یا در  ق���وه جسمیه را به مه���ره سفید و سیاه شطرنج مقایس���ه 
صفحه ۰۰3۴ مثال نجار را برای تطبیق با هفت امشاسپند آورده است. 

گفته هایش به زندگانی  - جالب اینجاست در بعضی جاها برای تأیید 
ائم���ه متوس���ل می ش���ود؛ چنان ک���ه وقتی شرای���ط پادشاه ش���دن در ایران 
باست���ان را ذک���ر می کن���د و از شرایط آن ب���ه اصالت و نجابت پ���در و مادر 
ک���ه او نیز پدر  پادش���اه می کن���د. در ادامه به فاطم���ه زهرا)س( می پردازد 
ی���ش می باشد. وی حت���ی در نسب امام  و م���ادرش از نس���ل بااصالت قر
که  که »سیدالساجدین علیه السالم  سجاد؟ع؟ در صفحه ۰۰5۰ می آورد 

کتاب از این قرار است: 1. به  سوم بیاورد )ص 13۹(. عناوین دوازده نظر 
اراده حق زمانه بیکران در طواف و اثر آن در کره ها آشکار؛ 2. موافق اعتقاد 
ایرانیان باستان در شناختن خالق منان؛ 3. اعتقاد ایرانیان باستان از اثر 
کوی زمین و مخلوقات آن؛ 5.  پی به مؤثر بردن؛ ۴. در چگونگی آفرینش 
کملیت انسان���ی؛ 6. در بیان لزوم بقای ن���وع بتوالد و تناسل؛  در مرات���ب ا
7. در وج���وب الت���زام آداب دین و مذهب؛ ۸. موجب آسودگی و امنیت 
بودن در دین حّقه بوده است؛ ۹. واجب بودن برای بنی نوع انسان  و پادار
متدین بودن...؛ 1۰. باعث ضعیف شدن هر دین و دولت و خراب شدن 
کیش خویش است؛ 11. در رسیدن به مقامات  یدن از  ز خلق انحراف ور
عالی���ه از راه دی���ن و پاداش یافتن منحرف شوندگ���ان از دین؛ 12. در ختم 

کتاب فرازستان.  مقدمه و سبب تألیف 

کتابخانۀ  کتاب مورخ رجب 13۰2ق به شمارۀ ۹22 در  نسخ���ه ای از این 
ک���ه فهرست نویس احتم���ال داده ب���ه خط مؤلف  آست���ان قدس اس���ت 
کاتب ندارد و مورخ ۸ رجب 13۰2 ق است  است. نسخه حاضر نیز نام 
کتاب، انجامۀ مؤلف آمده است.  و در پایان دیباچه )برگ 2پ( و پایان 

ظاهر این نسخه نیز خط مؤلف به نظر می رسد. 

یه دانشگاه )ش11 و 12، ص  مناب���ع اثر: فهرستواره )ج 2، ص1۰۴3(، نشر
کتابخانه مشهد )ص 1۰33(. 66( ، قدس )ج ۴، ص 255( ، دو 

کت���اب مقدمه ای است  ب���ر اساس آنچه از ای���ن دیباچه ب���ر می آید، این 
یق���ه سالطین قدیم ایران  که در ذکر طر کت���اب »فرازستان« تویسرکانی  بر 
کتاب را   اس���ت. � در ادام���ه، نویسنده هدف عم���ده خود از تألی���ف این 
کتاب را نیز مث���ل تویسرکانی به  »رف���ع حاجات افراد نوع« می دان���د و این 
کشور  ناصرالدی���ن شاه تقدیم می کند؛ چنان که می آورد: »ز عدل تو شد 
آراسته/جه���ان آمد از ج���ور پیراسته// به عهد تو ای���ن تحفه پرداختم/
ید باد/سرت سبز و  که���ن قصه چند نو ساختم//به نام تو این نامه جاو

خرم دلت شاد باد )ص 5۰۰۰(.   

کت���اب به این  مؤل���ف در صفح���ه )۰۰13( ب���از انگی���زۀ خ���ود را از نوشتن 
که در  ص���ورت بیان می کند: »... از ای���ن راه مقدمه نگار آهنگ این نمود 
آشکارنم���ودن روش باستانیان ایران چیزی نگ���ارد و در این باب سوای 

ی ندارد:  مضمون این بیت، دیگر خواهش و منظور

کار/تو خشنود باشی و ما رستگار«.  کن سرانجام   الهی چنان 

در مقدم���ه پ���س از ستای���ش ناصرالدی���ن شاه و انگی���زۀ خ���ود از نوشتن، 
کت���اب را نیز م���ی آورد و می گوی���د:» و آن مشتم���ل است بر  فصل بن���دی 

دوازده نظر و شصت و شش فقره«. 

کتاب  که مؤلف این  - از نک���ات جالب توجه در این نسخه، این است 
ی���خ فرازستان(  )مانکج���ی( ب���ه ارتباط خ���ود ب���ا تویسرکانی )مؤل���ف تار
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گرفته است؛ چنان که خوانندۀ  کتاب خود از دساتیر بهره  - نویسنده در 
آشن���ا ب���ا دساتیر ای���ن مه���م را به وض���وح می بین���د؛ چنان ک���ه در صفحه 
رتش���ت را از دین مه آباد می دان���د. این نشان می دهد  ۰12۰ اص���ل دین ز
کی از پذیرفت���ن دساتیر می باشد، در  که حا ی خود  نویسن���ده از ایدئولوژ

کرده است. نوشته اش استفاده 

که اشاره ای به سلسلۀ  یخ ایران باستان«  کتاب»تار - نویسنده برخالف 
کرده  ین  کیانیان را جایگز هخامنشی���ان نکرده بود و به جای آن سلسله 

بود، از هخامنشیان و حکومت آن ها سخن می راند. )صفحه ۰122(

- نویسن���ده در صفح���ه 125۰ ب���ه بع���د م���ی آورد: خلیفه ثان���ی بر خالف 
گشودند و  فرم���ان نب���وی؟ص؟ دست تع���دی و ستم بر م���ردم این سام���ان 
یران نموده، آتش زدند. نگارنده این سطور تا به  کتابخانه ه���ای ایران را و

حال به چنین فرمانی از پیامبر بر نخورده است.

که  که در این نسخه می ت���وان یافت �  یژگی ه���ای منحصربه ف���ردی  - از و
برگرفت���ه از اوض���اع و احوال زمانه است � نقد و تحلیل اثرهای قبل از خود 
پاییان است  گفت این سب���ک برگرفته از روش تحقی���ق ارو اس���ت. باید 
ک���ه با توجه به دایرک���ردن دارالفنون و دارالترجم���ه وارد جامعۀ ایران شد 
و بالتب���ع آن مورخان و نویسندگان ای���ن دوره از آن بهره مند شدند؛ برای 
کتاب شاهنامه پرداخت���ه، چنان که در  مث���ال مؤلف این نسخه به نق���د 
یخ سلف را فردوسی به نظم آورده،  صفحات ۰12۸ � ۰12۹ می آورد: »توار
ی نسب و نمرودیان از اسکندر یونانی  لکن در شاهنامه، دست���وران سور
بوده ان���د. از راه پست���ی رتبه ایشان ذک���ر نفرم���وده و سالطین»اخی منش« 
کیان���ی همنام  کث���ر اسامی ب���ا خسروان  ]هخامنشی���ان[ را نی���ز چ���ون در ا
بوده ان���د، آنه���ا را یکی دانست���ه، نام���ی از »اخی منشان« مذک���ور نداشته 
یخ ایرانیان از میانه افتاده است  است. بدی���ن ترتیب دوهزار سال از توار
ی نس���ب و موب���دان مزدکی  که دست���وران سور و نی���ز پ���اره ای مطال���ب را 
مذه���ب از راه بغض ب���ه اسم فارسی���ان نوشته اند، ص���دق پنداشته، در 
کت���اب شاهنام���ه داخل نموده است و در اص���ل شاهنامه هم مردمان با 
یاد نمود؛ چه بسی���ار اشعار نب���وده را در داخل و  غ���رض تغییر و تبدی���ل ز
که اصلی بوده، خارج نموده اند«. سپ���س در ادامه به معرفی  چه بسی���ار 
که تا حدودی دغدغه خوانندگان این حوزه را برطرف  ی می پردازد  آث���ار
کن���د؛ چنان که می آورد: »در این باب مرحوم مغفور غفران مآب حمداهلل 
یده و ظفرنامه و نیز در شاهنامه نثری مشهور  گز یخ  کتاب توار مستوفی در 
ب���ه دولت شاه���ی این تفصیل آم���ده و پس از وی صاح���ب روضة الصفا 
و مصن���ف معج���م و غیرهما هر چ���ه توانستند به تعص���ب و حسادات و 
که از  یخ  افت���را نگاشته، بلکه بر آن ه���م افزودند و اما صاحب ناسخ التوار
که از  هم���ه بهت���ر و با دقت افزون تر نگاشته، معذل���ک از این دوهزار سال 
میانه افتاده، به روش فردوسی و غیره التزام نموده است؛ لیکن پیش از 
یخ خویش »اخی منشان« را با  سلطنت اسکن���در یونانی هرودوت در تار

که این  کیان  پ���درش حضرت امام حسی���ن؟ع؟ و مادرش از پادشاه���ان 
عمل را امام صادق در مقام مفاخرت آورده ...«.

یخ ایران باستان« ذکر شد، نویسنده  -همان طور که در معرفی نسخۀ »تار
که ب���ه سلمان فارس���ی می پ���ردازد، چندین صفح���ه )۰۰35 �  در جای���ی 
کاره���ا و اقدامات او اختصاص می دهد. این  ۰۰3۸( را ب���ه زندگی نامه و 
ام���ر نشان از ح���س ایرانی مؤلف دارد؛ در حالی ک���ه وقایع مهم تر را به این 
ی خود را در آن وارد  گفت ایدئولوژ اندازه توضیح نداده است و می توان 
ک���رده است. مؤلف این نسخ���ه نیز به سلمان فارس���ی اهمیت بیشتری 

داده است. )ص ۰۰72 به بعد(.

یادی را  - نویسن���ده چنان که در بخش معرفی نویسنده ذکر شد، مدت ز
در هند به سر برده و در دورۀ قاجار به ایران آمده است. احتمااًل به همین 
گورکانی و کمک شاه تهماسب و وقایع بعد از  خاط���ر، پناهندگی بابرشاه 
یخی را  آن را در صفح���ه  )۰۰۸1 � ۰۰۸۴( می آورد. در واق���ع این ماجرای تار
برای اثبات گفته اش می آورد، که نباید کسی را به اجبار به اسالم درآورد.

ک���رده، به ذکر  - در صفح���ات )۰۰۸۸ � ۰۰۹2( ب���ه »روس���و« و »ولتر« اشاره 
کتاب های  که نش���ان از حضور افک���ار و ترجمۀ  ی���ات آنه���ا می پردازد  نظر
کار مؤلف  که  آنه���ا در زمان نوشتن این نسخه دارد. این مهم، می رساند 
کتاب  ی���را در ذهن مؤلف  ی تقلیدی � تأسیسی نامید؛ ز کار را می ت���وان 
»فرازست���ان« بوده، ول���ی نوشته هایش ج���دای از مت���ن فرازستان است و 

حداقل حدود هشتاد درصد متن را تحلیل و بررسی او در بر می گیرد.

کی از  که حا کنایه آمیز می آورد  پهلو و  -مورخ در جاهایی حرف ه���ای دو
وضعی���ت زندگی و زمانه نویسنده اس���ت؛ برای مثال در صفحه )۰۰۹6( 
م���ی آورد: »باعث ضعیف شدن هر دین و دول���ت و خراب شدن خلق، 

کیش خویش است«. یدن در  ز انحراف ور

گوشه ای از  که به  -مؤل���ف بعضی جاها موضوعی را بهانه ق���رار می دهد 
کن���د؛ چنان که در صفحه ۰1۰۴ به بعد می گوید: در  زندگان���ی خود اشاره 
زمان جنگ افغانستان با انگلیس در اردوی انگلیس بوده و با »استردد« 
گفته هایش توانسته آنها را  کرده است و طبق  گفتگو  و »کندی« بحث و 

در بحث شکست دهد.

که ف���راز و فرود سلسله ها را  کثر نویسندگان آن دوره  - مؤل���ف بر خ���الف ا
نتیجۀ ارادۀ الهی می دانند، در بیان سقوط ساسانیان در صفحه ۰1۰۸ و 
۰1۰۹، دالیل سقوط ساسانیان را در این سه مورد می داند: 1. مخرب آن 
گشتند و فارسیان  سلطن���ت دستوران و موبدان و علمای خود فارسیان 
کردن���د. 2. میان  چندی���ن نفر پادشاه���ان و خسروان خوی���ش را بی جان 
ی و بی درایتی، در  دول���ت و دین پیوسته تفرقه انداختن���د. 3. از تن پرور

کسب علم و هنر و تکمیل دانش و صنایع، سستی نمودند.
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که به وفور  کسب مشروعیت، ب���ه آن صورتی  دوره ه���ای قبلی، به دنبال 
در دوره ه���ای قبلی وجود داشت، نبودن���د. چنان که در طی این بررسی 
که به جز ستایش شاه معاصر خود به دنبال  ب���ه آن پرداخته شد، دیدیم 
که  اینکه آن ها را به منشأ مشروعیتی برسانند، نبودند و دربارۀ اشاره ای 
اعتم���اد السلطنه به نسب قاجارها به اشکانیان دارد، آقای احمدی در 
کت���اب اعتمادالسلطنه م���ی آورد، می گوید: »اشاره ای  که بر  مقدم���ه ای 
ر  یخ اشکانی���ان )در کت���اب تار ک���ه مرحوم اعتم���اد السلطن���ه در مقدمه 
یخ بنی اشکان( در باب ذکر سلسله نسب شاهان قاجار  التیجان فی تار
ک���الم و نحوه  و ارتب���اط آنه���ا به سلسل���ه اشکانی داده اس���ت، از فحوای 
که مؤلف موضوع را ج���دی نگرفته و صرفًا قصد  نگ���ارش متن بر می آید 

خوش آمدگویی داشته است«.25  

ک���ه می دانی���م، هیچ اثری ب���دون اینکه  همان طور 
ی نویسنده ب���ر آن وارد شده باشد، ممکن  ایدئولوژ
نیس���ت و س���وای آن ه���ر نوشته از چارچ���وب فکری 
هم���ان دوره ت���راوش می کند. بنابرای���ن نسخه های 
م���ورد بررس���ی این نوشته نی���ز در فض���ا و  چارچوب 
ک���ه متأث���ر از توج���ه ب���ه  دوره قاج���ار نوشت���ه ش���ده 
باستان گرای���ی اس���ت. نویسندگ���ان ای���ن نسخه ها 
ی خود � از  در جای جای نوشته های خ���ود ایدئولوژ
گذشت���ه و شیعی بودن -را  جمله افتخ���ار به شکوه 

کرده اند. وارد 

یخ عموم���ی دست می زدند،  که به توار گف���ت: مورخانی   در پای���ان باید 
ی���خ قب���ل از خ���ود را از منابع دیگر اقتب���اس و رونویسی و ی���ا به عبارتی  تار
یخ ای���ران باستان« و  که دو نسخ���ۀ »تار ی« می کردن���د  دیگ���ر »گرته ب���ردار
کرده اند؛ چنان که مؤلفان این  ی  گرته بردار »فرازستان« نیز از منابع دیگر 
کیانیان � چنان که ذکر شد � از  دو نسخ���ه در ذکر پادشاهی پیشدادی���ان و 
یخ نویسی  روایات شاهنامه فردوسی استفاده کرده اند. بنابراین شیوه تار
یخ نویسان  ی���خ ایران باست���ان« و »فرازستان« به شی���وۀ تار دو نسخ���ۀ »تار
قبلی بوده و از سوی دیگر آنچه قابل ذکر است نگاه مورخانه و منتقدانه 
که مانن���د دو نسخه قبلی،  مانکج���ی مؤل���ف »مقدمه فرازست���ان« است 
کتابش،  یخی نمی پ���ردازد، بلکه در جای ج���ای  صرف���ًا به ذکر وقای���ع تار
کتاب هایی  می ت���وان تحلیل های وی را دید؛ ت���ا جایی که حتی به نقد 
یخ ای���ران باست���ان نوشت���ه شده اند،  ک���ه در ای���ن ح���وزه، یعنی ح���وزه تار
که می توانند دغدغه های خواننده  کتبی  پرداخت���ه،  در ادامه به معرفی 

کنند، می پردازد.  را برطرف 

یخ بن���ی االشکان؛ ب���ه اهتمام نعمت  25. محمدحس���ن خ���ان اعتم���اد السلطن���ه؛ دررالتیجان فی تار
احمدی؛ تهران: اطلس، 1371، ص 25. 

سه طایف���ه مذکور مفصل مرقوم داشته، ولی از مراسم سلطنت فارسیان 
زم چیزی ی���اد ننموده اند؛ ام���ا بهرام بن فرهاد اصفهانی  ج���ز آداب بزم و ر
در شارست���ان چهار چمن،2۴ موبد افراسی���اب در دبستان المذاهب، سید 
محس���ن کشمی���ری متخلص به فان���ی و حمزه اصفهان���ی و بعضی دیگر 
مراتب علم و سیاست و هنر و دیانت فارسیان را مذکور و روشن داشته. 
ک���رده در اوستا و زن���د و پهل���وی ازوارش و  لیک���ن مفص���ل مقامات ای���ن 

دینکرد و دین وهشته آمده و ...«.

کتاب را در صفحه  کتاب نیز انگیزه خ���ود از نوشتن  -مؤل���ف در ترقیمه 
ی به  ۰136 این چنی���ن بی���ان می کن���د: »انگی���زه حب وط���ن و خدمتگزار
اه���ل ایران مینونشان و استحضار دانایان جهان و بصیرت آیندگان این 

مقدمه را به انجام رساند.    

کج م���دار ک���ه ان���در ای���ن جه���ان  ت���ا 
یادگ���ار«.  بمان���د  فان���ی  از  نام���ی 

تقسیم بن���دی  مؤل���ف  ک���ه  اس���ت  توج���ه  جال���ب 
ی اثنی اشعری انجام  کتابش را بر اساس ایدئول���وژ
می ده���د؛ چنان که در صفحه ۰136 می آورد: »این 
مقدمه مشاب���ه بروج اثنی عشر و اجزای ساعات به 
دوازده نظر و شصت و شش فقره مرتب داشته ام«.

نتیجه
یخ نویس���ی دوره قاجار  گفته ش���د، تار ب���ر پایۀ آنچه 

ک���ه ب���ه سبک  ب���ا تقسی���م ب���ه دو دوره از ه���م متمای���ز می ش���ود: دوره ای 
یژه بعد از آن استرآبادی نوشته می شد و  یخ نگاران اواخر صفوی و به و تار
که زمینه ای برای  دیگری دوره ای بعد از شکست های ایران از روس بود 
پایی به وجود آمد و مورخان و مترجمان  کتاب های ارو آشنایی و ترجمه 
که  یافتند  ایران���ی ب���ا سبکی ج���دای از سب���ک سنتی آشن���ا شدن���د و در
یخ���ی را می توان به سبکی دیگر نوش���ت. در این نوشتار �  کتاب ه���ای تار
که  ک���ه در ابتدا به آن اشاره شد � از س���ه نسخه استفاده شده  همان ط���ور 
یخ ایران  گرف���ت، دو نسخ���ه )تار که ب���ر آنها صورت  طب���ق بررسی های���ی 
ب���وط ب���ه سبک سنت���ی هستند و نسخ���ه دیگر  باست���ان و فرازست���ان( مر
)مقدمه فرازستان( حوزۀ سبک جدید را در بر می گیرد. نسخه های مورد 
بررسی این نوشتار � چنان که در متن به آن اشاره شد � در تقسیم بندی ای 
گف���ت این  ی���م، ج���ای نمی گی���رد و بای���د  یخ نویس���ی س���راغ دار ک���ه از تار
تقسیم بندی ها جام���ع و مانع نیستند. به هر حال تشخیص نویسنده بر 
یخ نویسی عمومی نزدیک ترند. جالب  که این نسخه ها ب���ه تار ای���ن بوده 
کتاب هایشان بر خالف  که مورخان دورۀ قاجار در دیباچۀ  توج���ه است 

که در حوزه  ردست افش���ار«  کت���اب و کتاب های »جام کیخس���رو« و »ز 24. آق���ای پ���ورداوود از ای���ن 
که خواستار آیین نو بود(  تألیف شده اند، به خاطر واردکردن عقاید  کبرشاه  سرزمین هند )دورۀ ا
شگفت انگی���ز، نوشته ه���ای ننگین ن���ام می برد )ابراهیم پ���ورداوود؛ فرهنگ ای���ران باستان؛ تهران: 

انجمن ایرانشناسی، 1326، ص 331(. 

تارخی نوییس دوره قاجار با 
تقسمی به دو دوره از هم مامتیز 
یم شود: دوره ای که به سبک 
تارخی ناگران اواخر صفوی و 
به ویژه بعد از آن اسرتآبادی 

نوشته یم شد و دیگری دوره ای 
بعد از شکست های ایران از 

روس بود



نقد و برریسکتاب

7۸

معریف و برریس شیوۀ تاریـخ نوییس سه نسخه...

سال بیست و دوم،مشـاره ششم، بهمــن و اسفند 1390  132

یای���ی، ت���ورج؛ شاهنشاه���ی ساسان���ی؛ ترجم���ه مرتض���ی ثاقب ف���ر؛ ته���ران:  12. در
ققنوس، 1386.

رتشتیان؛ تهران:  فروهر، 1363. یخ  ز 13. رشید شهمردان؛ تار

یخ نویسی  ی و تثبیت مکتب تار ی شیراز رگری نژاد، غالمحسین؛ »خ���اور 1۴. ز
یخ؛ ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و  گروه تار استراب���ادی«، مجله تخصصی 

علوم انسانی، ش یکم، سال دوم، 13۸۰.

یخ؛ تهران: علمی، 1366. 15. شیبانی، میرزا ابراهیم؛ منتخب التوار

ی؛  کیکاوس جهاندار یخ ساسانیان؛ ترجمه  کالوس؛ مبان���ی تار 16. شیپمان، 
تهران: فرزان روز، 13۸۴.

ی���خ ادبی���ات در ای���ران و در قلمرو زب���ان پارسی؛ ج 5،  17. صف���ا، ذبی���ح اهلل؛ تار
بخش 3، تهران: فردوس، 1372.

کشف الحیل؛ ج3، تهران، ]بی نا[، ]بی تا[. 1۸. عبدالحسین آیتی؛ 

کتابتی ایران«،  راق  یزی، محمدعلی؛ »نقش واترمارک ه���ا در او ی���م زاده تبر کر  .19
نامه بهارستان؛ ش 1 و 2، سال ششم، تابستان و زمستان 1385.

2۰. مای���ل ه���روی، نجی���ب؛ نق���د و تصحی���ح مت���ون: مراح���ل نسخه شناسی و 
شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی؛ مشهد: میقات، 136۹. 

ی���خ روابط سیاسی ای���ران و انگلیس؛ ته���ران: اقبال،  21. محم���ود، محمود؛ تار
.13۴۴

22. نامی اصفهانی، میرزا محمدصادق موسوی؛ گیتی گشای زندیه؛ تصحیح 
سعید نفیسی؛ تهران: اقبال، 1317.

منابع

1.)http: //aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=6691.

ی، 13۴6. کرمانی؛ تهران: طهور یدون؛ اندیشه های میرزا آقاخان  2.آدمیت؛ فر

کوشش ت���ورج امینی؛ تهران: سازمان  رتشتیان معاصرایران؛ به  3.اسن���ادی از ز
اسنادملی ایران، 13۸۰.

ی���خ؛ به اهتم���ام جمشید  کسی���ر التوار ۴.اعتض���اد السلطن���ه، علیقل���ی می���رزا؛ ا
یسمن، 137۰. کیان فر؛ تهران: و

یخ بنی االشکان؛  رالتیج���ان فی تار 5.اعتم���اد السلطنه، محمدحسن خان؛ در
به اهتمام نعمت احمدی؛ تهران: اطلس، 1371.

کوشش حسین محبوبی  کتابشناسی نسخه های خطی؛ به  6.بیان���ی، مهدی؛ 
اردکانی؛ تهران: انجمن آثار ملی، 1353.

7.پ���ورداوود، ابراهی���م؛ فرهن���گ ای���ران باستان؛ ته���ران: انجم���ن ایرانشناسی، 
.1326

یخ ایران،  یخ؛ تهران: تار ۸.توکلی طرقی، محمد؛ تج���دد بومی و باز اندیشی تار
.13۸1

گنجینه  ب���اره ته نق���ش«، فصلنامه  9. جعفری مذه���ب، محس���ن؛ »سه رساله در
اسناد؛ ش66، تابستان 1386.

یا؛ راهنمای تصحیح متون؛ تهران: میراث مکتوب، 1378. 10. جهانبخش، جو

رتشتیان؛  تهران: هوخت، 2535. یخ پهلوی و ز ی؛ تار 11. جهانگیر اشیدر


