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 مممقدّ. 9
ای از تاریخ ایران باشکوه باستانی برای افراد ناراضی جامعه در هر دوره ۀگهشت   

است. در تاریخ معاصر مود پیداکردهای به شکلی نای داشته و در هر دورهوبوی ویژهرنگ
سیزدهم هجری، برخی از شاعران ایرانی  ةبازگشت ادبی در آغاز سد ةایران و پس از دور

باشکوه باستانی را نیز مورد  ۀهای ذهنی خود، گهشتمشغله ۀکردند تا در کنار همتال 
ت حاکم بر راه قراردهند. البته این جریان به خودی خود جوابگوی بخشی از تفکّتوجّ
رفت از مشکالت و بحران موجود، نیازمند آن کرد برای برونمیای بود که احساسجامعه

 ایران درصدد ۀتاریخ گهشت ۀهای برجستاست تا از گهشته درس بگیرد و با بازتولید قسمت
ه. .( در کنار دیگر  1979ای همانند گهشته ترسیم کند. وقار شیرازی )متولد بود تا آینده

سروده و در آن تال  کرده تا افزون بر نگار  « تاریخ سالطین عجم» ، اثری به نام آثار
 ۀتاریخ ایران باستان، زبان فارسی را نیز تا حد ممکن به سبک خراسانی نزدیک کند. مقال
حاضر بر آن است تا این اثر تاریخی را بررسی نماید. نویسنده به خاطر اشتهاری که داشته با 

است. تاریخ سالطین ی حکومتی در ارتباط بودهفارس و افراد برجسته بیشتر حکمرانان
شود. با میپیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان شامل ةدر دور را عجم، تاریخ ایران

ی حاضر فقح بخش کند، ولی در مقالهواحدی را دنبال می ۀاینکه تمام اثر شکل و روی
 است.پیشدادیان بررسی شده

 لمئبیان مسح و شر. 9-9
 ةسعی داشت تا کالم منظوم ایران را از سیطر ه. (1770-1900)مکتب بازگشت ادبی    

سبک خراسانی را احیا کند. وقار شیرازی، پسر وصال  ،بخشیدهسبک هندی رهایی
تاریخ سالطین »مانده از وقار، کتاب زیست. در میان آثار برجایشیرازی، در همین دوره می

ای دارد. نویسندگان و گامی با موج ادبی زمانه جایگاه ویژههماهنگی و هم به دلیل« عجم
کردند آثاری خلق شاعران این عصر بازگشتی به دوران ادبی پیش از خود داشته و سعی می

کنند که از نظر ادبی و حتی تاریخی بر اساس الگوهای پیشین باشند. این کتاب نه یک 
باستان  ةای است، بلکه فقح به تاریخ ایران در دورهتاریخ عمومی و نه یک تاریخ سلسل

فردوسی به عنوان الگو انتخاب شده و در کنار آن از منابعی  ۀشده و شاهناماختصاص داده
است. وی مطالب را شدهبهرام بن فرهاد استفاده« شارستان»ی میرخواند و «الصفاروضه»مانند 

اهی نظر خود را اعالم کرده و گاهی نیز با های مهکور گرفته، گبه صورت ترکیبی از کتاب
است. عنصر شاخد در این کتاب اشعاری است که در ی الگویش مخالفت کردهگفته

است. وقار تحت تأثیر اوضاع علمی و فرهنگی زمانه از نثری ساده و روان ضمن متن آمده
که در این مقطع  کرده در اثر خود به بخشی از نیازها و تمایالت زمانه،گرفته و سعیبهره
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رو در این مقاله شناسایی و بررسی جایگاه پیش ۀتاریخ ایران باستان بوده، توجه نماید. مسئل
 این اثر در میان دیگر آثار این دوره خواهد بود.

 . پیشینم تيقیق9-0
جستاری در نسخه »ای با عنوان های خطی تاریخ سالطین عجم مقالهبررسی نسخه ۀدر زمین

( وجوددارد که در آن بخش 31-99: 1711زاده، )سلیمان« سروان پارسیخطی روزمه خ
است. پژوهش حاضر مرکزی دانشگاه تهران بررسی شده ۀخطی کتابخان ۀکیانیان نسخ

 ۀخطی دیگری از این اثر را مورد بررسی قرار داده که در کتابخان ۀبخش پیشدادیان نسخ
 ملی ایران موجود است.

 وهشپژت . ضرورت و اهمی9-3ّ
های مختلف قراردارند و هرکدام از ها و مکانهای خطی در کتابخانهاز آنجا که نسخه

های کردن هر کدام از نسخهباشند، معرفیها و شرایح خاص خود میها دارای ویژگینسخه
ت پژوهش ضرورت پیدا کند. اهمیّ ،شدهتواند در امر پژوهش مفید فایده واقعخطی می

های خطی کتاب تاریخ سالطین پژوهشگران حداقل با یکی از نسخه حاضر در این است که
های بعدی و تواند برای بررسیمی، ی  ملی ایران آشنا شدهعجم موجود در کتابخانه

 های خطی این اثر راهنمای خوبی باشد.آشنایی با نسخه
 
 و بررسی . بيث0
 ف. شرح حال مؤل0-9ّ
پسر میرزا محمدشفیع وصال شیرازی است. وصال  تریند به وقار، بزرگمیرزااحمد متخلّ  

 1979نام احمد را به سفار  مرشد خویش، میرزای سکوت، بر او گهاشت. وی در سال 
: 1731  براون، 1133/9: 1719  هدایت، 1000/9: 1731ی، یهجری به دنیا آمد )حسینی فسا

739-737 .) 
نویسد در پنج سالگی او را به مکتب یوقار در پایان مثنوی مولوی که در هندوستان نوشته، م  

گرفت، فنون خوشنویسی و شعر را فرستادند و چون هشت ساله شد پدر  آموزگاری او را برعهده
به او آموخت و او را به تحصیل علوم معانی و  بیان و صرف و نحو و جز آن تشویق کرد، سپس به 

است. پس از مرگ سفرهای چندی رفتهاو رموز فلسفه و عرفان را یاد داد. وقار در طول زندگی 
گهارد، تا اینکه پس از سه وی تأثیر بدی می ۀمرگ پدر در روحی حال شده،پدر ، بسیار آشفته

هجری آهنگ  1917سال برای رهایی از غم و اندوه با برادر کوچکتر ، حکیم، در سال 
برگشت با مشکل مواجه ون برای کند. این سفر ظاهرای نخستین سفر وقار بوده و چهندوستان می

برای اینکه خود  را از رنج غربت و بیکاری برهاند به  .شودمجبور به ماندن در هند میشده، 
 111الدین بلخی پرداخته و آن کتاب را به خح نسخ در نوشتن و تصحیح کتاب مثنوی موالنا جالل
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-شیرازی به چاپ میی محمدرضا کند و در بمبئی در چاپخانهنویسی میصفحه نوشته و حاشیه

  (1000 :1731/9فسائی، )حسینی  .رساند
سراید. در روزگار اقامت در هند با دو را نیز می« بهرام و بهروز»وی در این مدت مثنوی   

تن از بزرگان یعنی آقاخان محالتی و سیدحسن عطا محشوربوده و در ستایش آنها بویژه 
خان در است. رضاقلیز را به نام او سرودهعطا قصاید بلندی دارد و مثنوی بهرام و بهرو

الدوله فیروزمیرزا حکمران تا نواب مستطاب نصرت»نویسد: مورد بازگشت وقار از هند می
)هدایت، « او را به شیراز دعوت کرده وی به موطن باز آمد ،فارس به وی دستخطی نگاشته

1719/9: 1131.) 
رض وبا درگهشت، وی چون از مرگ تر وقار به مبرادر کوچک ،پس از آنکه حکیم  

برادر بسیار متأثر بوده و در ضمن از دیرباز آرزوی دیدن تهران و معرفی به دربار را داشته، 
-خان هدایت میکند. رضاقلیمیبا دو برادر دیگر  به نام فرهنگ و توحید به تهران سفر

 نویسد: 
شرف حضور حضرت شاهنشاه  ،مدهاست به دارالخالفه تهران آ 1933و در این سال که سنه    

سلطانه را دریافت و مورد توجهات شاهنشاهی گردید با شاه قاجار خلدهللعصر ابوالنصر ناصرالدین
 (. 1133)همان:  .کردخلعت و مرسوم به وطن رجوع

و در  اقامت داشتهمدتی در شیراز  1973خان پیش از سال الزم به ذکر است که رضاقلی  
(. وقار پس از چهل روز اقامت در تهران، گویا به 1311بود )همان: ا شدهآنجا با وقار آشن

شود. اقامت او در تهران در حدود یک سالی میشاه معرفیصدراعظم به ناصرالدین ۀوسیل
میرزا که در آن سال به مرادالسلطنه سلطانبه همراهی حسام 1937و در  انجامدمیبه طول 

 گردد. به شیراز برمی ،بودشدهحکمرانی فارس گماشته
راهی تهران شد. وقار پس از بازگشت از سفر دوم تهران در  1911وقار بار دیگر در سال   
دید و  1911و  1917های کمی مرگ دو برادر دیگر ، داوری و توحید، را در سال ۀفاصل

که به توحید ویژه آرام و قرار از یزدانی، به کرده،ر چون این دو واقعه همه برادران را متأثّ
شود و پس کند، وقار به همراهی او راهی عتبات میخاصی داشت، سلب می ۀانس و عالق

گردند. رفتن وقار به تهران بیشتر به خاطر از زیارت از راه کرمانشاه و تهران به شیراز بازمی
به خاندان وصال برگرداند و نگهارد  را درگهشته این بوده که وظیفه و مستمری برادران

السلطنه که در ستمری سالیانه آن دو از این خاندان قطع شود و این کار را به کمک حسامم
دهد. این سفر که آخرین سفر وقار بوده، در زمان میآن زمان در تهران بوده، انجام

-1931های السلطان در فارس )حکومت نخستین او بر فارس در سالحکومت دوم ظل
ست. آخرین سفر وقار سه سال طول کشید و پس از آن ااست.( صورت گرفتهبوده 1919

شش سال زندگی جهان وپس از شصت 1911بقیه عمر خود را در شیراز گهاراند و در سال 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  31 

در کنار پدر و در جوار پیر بزرگوار،  ،چراغشاهۀ را بدرودگفت و جسد  را در بقع
شد. فرهنگ گهاشته ةدآنها به عه ةسکوت، به خا  سپردند و ریاست خاندان وصال و ادار

وقار چهار دختر و سه پسر داشت که به ترتیب عبارتند از: اخترالسلطان، بلقیس، عالءالدین 
الدین، که در سه سالگی فوت شد، و محمدشفیع بی همایون، حسامهمت، مریم سلطان، بی

 عشرت. 
ت وقار و سایر پسران وصال حتی در زمان زندگی پدر وظیفه و مستمری از دول   
اند. گاهی هم مستمری آنها مورد طمع مأموران دیوان و حتی وزیر وظایف قرار گرفتهمی
گرفت و مدتی از گرفتن وظیفه و درآمد امالکی که به عنوان تیول به آنها داده شده بود می

کردند. او در مینتیجه به حکمران فارس و حتی خود شاه شکایتماندند و درمحروم می
 بگیران از او ناراضیتهران، به مناسبت عزل وزیر وظایف که مستمریسفر آخر خود به 

است که افزون بر ستاید. الزم به ذکرشاه را میبودند و نصب وزیری جدید، ناصرالدین
ها مستمری سالیانه، وی و سایر فرزندان وصال، درآمد دیگری نیز از راه نوشتن قرآن و قطعه

است. وقار مانند پدر  ی آن از مستمری دولت بیشتر بودهاند که گاه عایدها داشتهو کتاب
سکوت بود. دیوان اشعار او گرچه انباشته از مدح است، پیشه و جزو پیروان میرزایعارف

 ةبینیم که سرایندخوریم و میمیشه به یک روح بلند و طبع عالی برولی در اشعار  همی
 ،اعتنا بودهدنیا بی ۀت و به مال و خواستبیم و خرسند اسآنها مردی راستگو، درستکار و بی

یعنی بزرگی و  ،خود ۀریزد. وی وظیفآبروی خود را برای به دست آوردن سیم و زر نمی
عزیز  ،داد و در نزد ممدوحانریاست خاندان وصال را تا زمانی که زنده بود، به خوبی انجام

تاید و گاهی زمامداران ستمکار سدوستی داشته و آنها را از روی عقیده می ۀو با آنها رابط
است. بیشتر فرمانروایان به خاطر اخال  خو  و طبع بلند او مایل به کردهرا نیز مالمت

توان دانشمندترین فرد اند. وقار را میی دوستانه داشتهمصاحبت با او بوده و با وی مکاتبه
بیل تاریخ، داستان، های مختلف از قخاندان وصال دانست و تألیفات زیادی که در موضوع

مانده، گواه این های عربی و فارسی به نظم و نثر از وی باقیحدیث، تفسیر و جز آن به زبان
آبادی او را از عاست. برخالف قول ادوارد براون که از قول حاجی میرزایحیی دولتمدّ

ی داشته (، وی در میان شاعران نیز مقام بلند131: 1737داند )براون، شعرای درجه سوم می
. در خح نیز مانند پدر استاد بوده و خح نسخ را نیکو (113: 1731 ،9/ییفسااست )حسینی 

چاپ تهران به خح اوست « انجمن دانش»است. مثنوی چاپ بمبئی و نیمی از نوشتهمی
 (.1311: 1719 ،9/)هدایت

 . آثار وقار0-0
بند، مرثیه و غیره و بح، قطعه، ترکیدیوان وقار: شامل قصیده و غزل، مثنوی، مسمّ -

ویژه برای هریک از وقایع مضامین علمی و عرفانی و تاریخی در قصاید او بسیار است و به
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 ۀزمان خود چون وقوع زلزله، قحطی، وبا، آوردن آب شش پیر به شیراز، فتح قالع به وسیل
که از  حکام و تاریخ آنها و باالخره عزل و نصب فرمانروایان فارس و غیره قصایدی دارد

 نظر روشن ساختن تاریخ عصر او بسیار مفید است. 
: 1731 ،9/ییفساانجمن دانش: به سبک و رو  گلستان سعدی نوشته شده )حسینی  -
آن  ۀ( و دارای یک مقدمه و سه مقاله و یک خاتمه است. این کتاب، چنانکه در مقدم111

هجری آنها را مرتب  1911آورده و در ایاتی است که از گوشه و کنار گردآمده، حک
 (.مقدمه ،93: 1719شیرازی، کرده است )وقار 

 ی علی )ع ( به مالک اشتر. نامه ۀشرح و ترجم -
 ،9/ییفساسروده شده )حسینی « خسرو و شیرین»که بر وزن « بهرام و بهروز»مثنوی  -

ام زادگان گیالن به ن( و طرح داستان ماجرای عشق و زندگی دو برادر از بزرگ111: 1731
 بهرام و بهروز است. 

 «.خضر و موسی»مثنوی  -
خان صدراعظم و به نام او که یک مثنوی است و برای میرزا حسین« الصدارهقانون» -

 است. سروده شده
 ۀترجم»که احتماالی همان کتابی است که فرهنگ در فارسنامه از آن به عنوان « مرغزار» -

 است. ، ولی نام آن را ذکر نکردهجا(ده )همانیاد کر« صفاالکتاب افسانه از کتب اخوان
در زمان  ،تألیف این رساله چنان که خود وقار اشاره کرده«: شرح شش رباعی محتشم» -

ه. ( بوده و  1911شاهنشاهی ناصرالدین شاه و سال سوم امارت دوم فرهاد میرزا در شیراز )
 است. به دستور فرهاد میرزا نوشته شده

کتابی با موضوعات مختلف و به سبک کشکول شیخ «: االزمنهمحافل السنه ومجالس» -
است بهایی که در هر روز ازسال مطلبی متناسب با آن روز یا بدون هیچ مناسبتی ذکرشده

 (. 1000: )همان
( و موضوع 111: شامل ده مجلس عربی و عجمی به نثر و نظم است )همان«: کاملهةعشر» -

امام حسین )ع( و یاران اوست و چون دارای ده مجلس ب و سوگواری بر یآن ذکر مصا
 است.کامله نام نهاده ةعاشورا آن را عشر ۀده ةاست به عد

که در دفتری شامل « لیغفر لک اهلل ما تقدم من ذنبک و ما تأخر تفسیر آیۀ»ای در رساله -
و اشعاری از  های وی به بزرگانتمام وقار و نامههای نیمههای مختلف از قبیل رسالهموضوع

 است. شدهخود او، نوشته
ناصری نام آن ثبت  ۀکه تنها در فارسنام« حضرت علی )ع( ۀصد کلم ۀترجم»ای در رساله -

 (.جاشده است )همان
 عربی حاجی مال هادی سبزواری.  ۀمنظوم ۀترجم« فارسی ۀمنظوم» -
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 «. از شیراز تا بندر بوشهر»ای با عنوان نامهسیاحت -
 به زبان عربی. « االدیب ۀاهمی» -
 باشد. در ترجمه و شرح حدیثی نبوی و در احوال زنان عرب و عجم می« االدب ۀریحان» -
ست، به که به صورت جدول نوشته شده و هر جدول علمی ا« تاریخ چهارده معصوم» -

تاریخ چهارده معصوم است و  ،شودخوانده هاجدولگرفتن صورتی که اگر بدون درنظر
تون به صورت عمودی خوانده شود علمی است که نام آن در باالی آن ستون اگر هر س
است. شامل هشت علم در صرف و نحو و معانی و هیئت و نجوم و حکمت و نوشته شده

 منطق و عروض و قافیه، ولی این کتاب ناتمام مانده است. 
 است. که مطالب مختلفی در آن درج شده« علم بدیع»ای در رساله -
 «. شرح حال سکوت»ای در لهرسا -
شود  شامل منتخباتی از هایی از وقار به خح خود او در آن دیده میدفتری که نوشته -

هایی به زبان عربی، چند صفحه های مختلف قرآن، چند صفحه اشعار عربی و روایتسوره
م بیت در عل 97ای شامل ، صفحهالنظامیهۀنصیح ۀدر علم حساب، چند صفحه متن و ترجم

 نامه و سه تلگراف.  97هندسه، 
 ۀروزمه خسروان پارسی: در تاریخ پادشاهان ایران پیش از اسالم که موضوع بررسی مقال -

 .(171-117 :1777نوابی، باشد )حاضر می
 . تاريخ سالطین عجم )روزمم خسروان پارسی(0-3
 خطی ة. مشخ ات نسخ0-3-9

 73در  90صال، دارای قطع بزرگ ق به عشرت وخطی تاریخ سالطین عجم متعلّ ۀنسخ
 13اول که  ۀجز صفحه ب ،سطر بوده 97صفحه است که هر صفحه دارای  903سانتیمتر و 

ملی  ۀای که در کتابخان(. نسخه10-11: 1777سطر دارد )نوابی،  11سطر و صفحه آخر که 
رگ ب 707ثبت شده که « ف 1911»ی به نام تاریخ سالطین عجم و به شماره ،موجود است

 صات این نسخه بدین شرح است:است. مشخّدارد و به خح نستعلیق نوشته شده
پایان خداوندی را سزاست. و پایان: بپارس کران و ستایش بیبسمله، سپاس بی آغاز:

بدخمه پادشاهان فرستاد و روزگار ساسانیان نیز سر آمد و نامه به انجام رسید. به خح 
ها با مرکب است، سرفصلجری در شیراز کتابت شدهه 1771نستعلیق محمد حسین در سال 
کشی شده، جلد م و بعضی کلمات با مرکب قرمز خحاعال یقرمز نوشته شده، روی اسما

سطر  17، 177در  30، کاغه فرنگی 907در  110ی، سیاه، عطف و گوشه تیماج سیاه یمقوا
سطر دارد و بقیه  10 اهللاول با احتساب بسم ۀ(، البته صفح931/7: 1771انوار، کامل )
 سطر دارند. 17صفحات 
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ی کتابش آن را  از جمله وقار در دیباچه  استهای مختلفی بیان شدهبرای این کتاب نام
( نامیده و فرهنگ نیز نام آن را 1)وقار شیرازی، نسخه خطی: « خسروان پارسی ۀروزم»
اسامی دیگری از است. ( ذکر کرده111/9: 1731فسائی، )حسینی « تاریخ ملو  عجم»

( و 3991/1تا: منزوی، بی« )ناصری ۀنامپهلوی»(، 7: 1731پژوه، دانش« )تاریخ ایران»جمله 
است. دلیل تفاوت ( نیز برای آن ذکر شده931/7: 1771  انوار، 3970همان: « )وقار ۀنام»
برداشت  ه بهنویسان با توجّکدام از کاتبان و نسخه، شاید این باشد که هرشدههای ذکرنام

 ۀاما بهترین نام همان است که وقار در مقدم ،اندآن را نامگهاری کرده ،خود از متن کتاب
 «.روزمه خسروان پارسی»یعنی:   استکتاب خود به آن اشاره کرده

مرکزی دانشگاه تهران موجود است که  ۀخطی دیگر از این کتاب در کتابخان ۀیک نسخ
حکمت( و  97مت(، تاریخ کیانیان در یک جلد )حک 93تاریخ پیشدادیان در یک جلد )

تا، منزوی، بیاست )حکمت( کتابت شده 17تاریخ اشکانیان و ساسانیان نیز در یک جلد )
کتابخانه ملی تمام تاریخ ایران باستان را در یک جلد دارد  ۀکه نسخصورتی(، در3970/1

ته شده و به صورت متنی مرکزی دانشگاه تهران نوش ۀکتابخان ۀکه با خطی ریزتر از نسخ
های شاهنشاهی پادشاهان توان دورهکه از روی ظاهر آن نمیایگونهپیوسته کتابت شده، به

 ها را از هم تشخید داد، مگر این که متن به دقت خوانده شود. و حتی سلسله
 در بعضی از صفحات از آغاز تا پایان نسخه زیر برخی از کلمات خح قرمزی کشیده   
شده و در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نوشته ۀتر از نسخت. این نسخه بدخحاسشده

ها در که در چنین مواردی صورت صحیح همان کلمه ،خوردگی داردبعضی جاها خح
در متن دچار « بچهر»ی نسخه، کلمه 11ی است  از جمله در صفحهشدهی متن نوشتهحاشیه

 است. مدهخح خوردگی شده و در حاشیه درست آن آ
صفحات  ةاین نسخه افتاده است. شمار 101و  10و  31های الزم به ذکر است که صفحه

گویا توسح کسی که نسخه را مورد بررسی قرار  ،اندکه با خطی نه چندان زیبا نوشته شده
ی خطی در این مقاله بر اساس همان شماره است و البته ارجاع به نسخهنوشته شده ،داده

 است.شدهکه در نسخه درجصفحاتی است 
در بیشتر جاها طرز آرایش خاص خود را دارند، که ظاهرای  ،اشعاری که در این نسخه آمده  

نگار  اشعار، از خح ریز  ة، زیرا افزون بر شیوجویی در مصرف کاغه بودهبه خاطر صرفه
ین ترتیب آرایش اشعار در این موارد به ا ةشیو است.برای نگار  این نسخه استفاده شده

است که مصرع اول بیت اول به تنهایی و در سمت چپ صفحه آمده و مصرع دوم بیت اول 
 به اول سطر بعد منتقل شده است به صورت زیر: 

 محمد کز خداوند  بهر دم صد درود آمد                                                           
   سرو  آسمان بر خا  درگاهش فرود آمد
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توضیحات الزم را دارد  ۀکتاب وقار بسیار پخته و کامل است و هم ۀدیباچکتاب:  ةديباچ
و  (13-7 :1،1733 /فردوسیفردوسی ) ۀکتابش را از شاهنام ۀتوان گفت که دیباچو می

 ( گرفته و شامل موارد زیر است:1-1: 1710/1، الصفا )میرخواندتاریخ روضه
، وقار شیرازی( )اوند، مدح پیامبر و حضرت علی )ع مههبی مشتمل بر ستایش خد ۀمقدم -

 .(7-1نسخه خطی: 
شاه قاجار را که کتاب در زمان او مدح و ثنای پادشاه زمان: در این قسمت ناصرالدین -

( 3-7همان: ستاید )هایی شیوا و روان و در عین حال فنی  میتألیف شده، با عبارات و جمله
 و آورده است با این مطلع:و به دنبال آن شعری در ستایش ا

 (3: جهاندار شه ناصرالدین نیو              پدر بر پدر شاه و ایران خدیو )همان
 ۀخدا بر روی زمین دانسته و پیامبر و پادشاه را هر دو الزم ۀوقار ناصرالدین شاه را سای -

مه بایسته آن بر ه رو گپس »گوید: داند و میبرقراری استحکام این دنیا و آن دنیا می
آور خداوند جهانست و یکی کدخدای است و پرستش این از همه شایسته که یکی پیام

« ی بهم ریخته.گسیخته شود و کار و بار زندگی گپیوست ۀدو رشت این کهان و مهان و بی
 (.9: )همان
ذکر نام نویسنده، نام کتاب و هدف و انگیزه او از نوشتن کتاب: وقار در آغاز نسخه به  -

خور چنان دیدم که و در»آورد که: دنبال آن چنین می( و به 7: نام خود اشاره کرده )همان
هارم و بر دربار گاری گخسروان پارسی سازم تا در جهان یاد ۀپهلوی را روزم ۀاین نام

 (.1: )همان« پادشاهی نامی برارم.
کرده است. وقار ابتدا ذکر نام کسانی که کتاب را در روزگار آنها نوشته و به آنها تقدیم  -

 کند:با شعری کتابش را به ناصرالدین شاه تقدیم می
  (3 این نامه که آراسته چون چرخ برین است         بر نام جهاندار کیا ناصردین است )همان:

اقبال آشتیانی، هجری ) 1911شوال  93خان سپهساالر در حسیناعظمی میرزاسپس به صدر 
ه و پایان تألیف کتاب را همزمان با آغاز کار صدارت او ( اشاره کرد191-171: 1710

من بنده به پیروزی نیز این نامه را به این چکامه که بشادبا  و درود او »گوید: دانسته و می
 (.1: )همان« پایان باد.یش بیگار بزرگبپایان آوردم و امید که روز ،امسروده
عنوان سال تألیف کتاب ذکر کرده  هجری را به 1911ذکر سال تألیف کتاب: وی سال  -

پایان یافتن کتاب در ماه شوال  ،که ذکر شدچنان  (1وقار شیرازی، نسخه خطی: است )
 است.فا  افتادههمین سال اتّ

های های خاص کتابش در مقایسه با آثار دیگران: وقار گفته با اینکه کتابذکر ویژگی -
ها کتاب او بهتر هستند و با وجود آن کتاب زیادی در این موضوع نوشته شده که بسیار از
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های خاصی قائل است که به قول احتیاجی به کتاب او نیست، اما برای کتاب خود ویژگی
 شمارد:ها را چنین برمیکند و این ویژگیاب و مفید میخود  آن را برای خوانندگان جهّ

فتی گشفتن بیگونه سخنگاین ،فتهار از میان رگفتار پارسیان درین روزگنخست آنکه چون آئین    
ام آنچه بدست کرده جنر آنکه از اندرز و پند پادشاهان باستان از هر جا و هر گدی  و نغزئی نباشد

ام که سرود را در پارسی و بر آئین شهنامه سروده بسرواداز آن چشم نپوشیده  ،امآورده گو بچن
پرداز نامدار خداوند سخن دانشور ار و سخنوگفتار بزرگر آنکه از گسه دی  ر استگدل نشستن دی
رامی بنام بلند و گزیده و پسند افتاد در این نامه نبشته آمد... چهارم آنکه این نامه گطوس آنچه بر

ار مهان دارای کشور ایران خسرو با فره و داد و خدیو گپاشنامه ارجمند پادشاه جهان و خداوند
  (3همان: ار آغاز شد و انجام پهیرفت. )گریدار و سایه آفگفرشته نهاد و برآورده کرد

استفاده از منابع و اختصاص کتاب به شاه ایران از  ةبنابراین فارسی سره گفتن، نحو  
 است.های خاص کتاب اوست که خود بیان کردهویژگی
عنوان مطالب  ،ذکر فهرست مطالب کتاب: وقار مانند بسیاری از نویسندگان این دوره -

 کند با این شرح: دیباچه بیان میکتابش را در 
نخستین  :انداند و آنان نه تنروه پیشدادیانگپادشاهان پارسی ... چهار کروهند ... نخستین    
آغاز از کیقباد و  :ر کیانند و اینان نیز در شماره نه تنندگرشاسب است ... دیگو واپسین گهوشن

اند که اسکندر فیلقوس آنانرا بر پارس روهیگن پادشاها گردیانجام بدارا پور دارا انجامد ... سه
اند اند و آنان یازده تنروه را اشکانیان نیز نامیدهگردد و این گکه بزودی روشن نچنا  ماشتگب

روه خسروانیند که تازیان آنانرا اکاسره خوانند و ساسانیان گنخستین اشکان و پسین اردوان واپسین 
رد گروه اردشیر و واپسین یزدگنخستین این  ،ایشان ساسان بودهنیای گکه بزر، زیرااندفتهگنیز 

 (1-1همان: ) شهریار است  ... و  شمار ایشان نیز بسی کس همی رسد.
توان نتیجه گرفت که وقار در دیباچه توضیحات جامع و می ،با توجه به آنچه ذکر شد

ن متن دیباچه که خواننده با خواندنحویبه ،کاملی در مورد کتاب خود بیان کرده
 ی اثر را به دست خواهد آورد و از این لحا  دیباچه بسیار کامل است.خصوصیات کلّ

باشند. او بیشتر مطالب وقار محدود می ةمنابع مورد استفاد  وقار: منابع مورد استفاده
اثر  الصفاۀروضتاریخ  ،فردوسی ۀشاهنام کتابش را از سه منبع برداشت کرده که عبارتند از:

 پارسی. ۀشارستان اثر بهرام بن فرهاد فرزانو  رخواندمی
آید او فهرست مطالب کتابش را از شاهنامه گرفته و استفاده او که از اثر وقار بر میچنان  

بدین صورت بوده که در بعضی موارد اشعار فردوسی را به همان شکل بیان  ،از شاهنامه
 ،باشدتباه نشود و رعایت امانت را نیز کردهف اشی مؤلّکرده و برای اینکه با اشعار سروده
است و در بعضی از موارد مضمون اشعار او را نقل کرده و نام فردوسی را نیز ذکر کرده

(. وقار آنجا که مطالب 3همان: البته باز هم اشاره کرده که آنها را از فردوسی گرفته است )
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به صورت خالصه بیان کرده و یا  میرخواند گرفته، یا مطالب را الصفایۀروضرا از کتاب 
های آنجا که میرخواند از کتاب ،است، افزون بر اینآنها را پس و پیش به هم چسپانیده

ها را البته دیگر با ذکر نام نویسنده یا نام کتاب روایاتی را بیان کرده، وقار هم همان روایت
 است.بدون ذکر آن منابع از کتاب او نقل کرده

وقار از آن باید گفت این کتاب به همراه دساتیر و  ةکتاب شارستان و استفاد اما در مورد   
المهاهب جزو متونی هستند که از آنها به عنوان آغاز جنبش باززایی تاریخ ایران نام دبستان
شود و این متون که در آغاز قرن سیزدهم در هند منتشر شدند خود عاملی بودند برده می
 ،یران باستان و حتی با آغاز صنعت چاپ در هند و چاپ این متونه به تاریخ ابرای توجّ

اند که آنها مورد استفاده قرار است و از منابعی بودهشناسان نیز کم نبودهتأثیر آنها بر شر 
ولی برای همین کار از  ،نویسی و برتری عجم بر عرب بودهاند. تأکید این متون بر سرهداده

-17: 1711توکلی طرقی، اند )رسیدن به منظور خود بهره بردهمتون و منابع اسالمی برای 
های ی از آیات قرآنی و اشارهچمن حت، در شارستان چهارشودمیکه دیدهو چنان (11
ولی  ،: جاهای مختلف(دیریزدگ 1997بهرام بن فرهاد، است )چنینی نیز استفاده شدهاین

خواسته یا ناخواسته به  ،گوهای او بودهوقار در هنگام استفاده از این کتاب که یکی از ال
نویسی را سره ،گویدکه خود میه کرده و چنانهدف اصلی نویسندگان این قبیل متون توجّ

های عربی را های قرآنی و کلمه(، او آیه7وقار شیرازی، نسخه خطی: است )در نظر داشته
رفته خودداری کرده  حهف کرده و حتی از آوردن لفظ جبرئیل که در متن الگویش به کار

بردن لفظ سجده و گریه و زاری کارظ سرو  استفاده کرده و از بهو به جای آن از لف
وقار از سه منبع اصلی خود، شاهنامه (. 19-11همان: است )کردن کیومرث نیز پرهیز  کرده

ند و کمیرخواند نمی الصفایۀروضای به کتاب تاریخ ولی هیچ اشاره ،و شارستان را نام برده
« اندفتهگو هم خداوندان روزمه »، «ویندگروهی گو »، «اندفتهگ»، «ویندگ»با عباراتی مانند: 

 است )همان: جاهای مختلف(.کردهو از این قبیل عبارات مطالب کتاب او را نقل
خاطر تکرارنکردن زیاد نام کتاب و شاید یا به ،بودن متنوی شاید بیشتر به خاطر ادیبانه   

شاعری نویسنده در خیلی از موارد از کتاب شارستان با عناوین زیر یاد  ۀر از قریحأثّحتی مت
فتاری گدر اروندنامه سیامک » ،(1همان: « )و اندر نامهای پارسیان دیدم که» است:کرده

و اندر نامه زراتشتیان » ،(13همان: « )چند دلپسند یافته و در پود و تار این سرود بافته گردید
و این بنده در نامه از پارسیان که بشارستان نامزد است »(، 11همان: « )اند کهیاد کرده

 گفتار هوشنگاین بود آنچه از » ،(91همان: « )سخنانی چند از جاودان خرد هوشنگی یافتم
فته که اندر نامه گو اندر نامه زرتشتیان »(، 71همان: « )در جاودان خرد پسندیده افتاد
اینست آنچه از روزنامه باستان یاد » ،(73همان: « )جمشید فرمایدشیدستان شهنشاه وخشور 

و در یکی از » ،(37همان: « )اندفتهگهای باستان و در پاره از نامه» ،(31همان: « )اندکرده
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، 77-73همان: اند )های پارسیان چنین گفتهو در نامه ،(33همان: « )های زرتشتیان دیدمنامه
 (.111و  37، 19-17
موجود در متن: در مورد اشعار ذکر شده در این نسخه باید گفت که همۀ اشعار یا از  اشعار

آنچه از اشعار فردوسی را ، هرکه وقار بیان کردهفردوسی است یا از خود نویسنده و چنان
پرداز خداوند سخن و چامه»( و با عناوینی چون: 3همان: پسندیده، در کتابش آورده )

خداوند »(، 39همان: « )خدیو کشور سخن»(، 71همان: « )اد سخناست»(، 10همان: « )کهن
و آن جایی که شعر  ،کند( از او یاد می71همان: « )استاد طوس»(، 77همان: « )ویانگسخن

است. اشعاری که آن را مشخد کرده« ارگننامه»یا « لمؤلفه»از نویسنده است با بیان 
کتاب آمده و  ۀجز دو قطعه شعری که در مقدمهب ،نویسنده بیان کرده و در متن وارد کرده
که کتاب به او تقدیم شده، بقیه مربوط به قسمت پند و  ،در مدح ناصرالدین شاه قاجار است

های پند و اندرز پادشاهان را به خاطر بنابراین وقار شیرازی قسمت  اندرز پادشاهان است
انندگان بنشیند، به صورت شعر بیان اینکه تأثیر بیشتری بر خواننده بگهارد و بهتر در دل خو

 (.3-1همان: کرده است )
انگیز است و البته این را باید متأثر از هدف نثر کتاب: نثر کتاب ساده، روان و بسیار دل  

ارنده این نامه و گن»گوید: که خود او در دیباچه میچنان  وقار برای تألیف کتابش دانست
اری درازم این اندیشه در سر بود و این ارمان گکه روزوید گامه وقار همیگزارنده این هنگ

فتار تازی گارم که اندر آن نامه نغز از گفت بزبان پهلوی بر نگنامه ش آزمومانرادر دل که 
پس چون وقار خواسته تا اثر  به  ،(7همان: « )ونه سخن نرود.گهیچ نشان نبود و هیچ

بسیاری استفاده کرده و آنها را  های فارسیفارسی سره باشد، به همین خاطر از کلمه
های عربی معمول آن زمان کرده، و برای اینکه کسی در فهم آنها دچار جایگزین کلمه

 ۀاست. از جملچنین کلماتی را برای خواننده آورده ۀی نسخه ترجممشکل نشود در حاشیه
 آنها عبارتند از: 

، فرغر: خشک شید: نور و ضیاها، ارمان: آرزو، وخشور: پیامبر و رسول، ارز: قیمت و ب
رودی را گویند که سیالب از آنجا گهشته باشد، جن: طرف و سو،  سرواد: بر وزن فرهاد 
کالم منظوم و شعر را گویند، پاشنامه: به معنی لقب، مکس: به کسر کاف پارسی به معنی 

را گویند، باج و خراج است، نمشته: عقیده و اعتقاد، آبسته: جاسوس، تندباد: جانور گزنده 
زندباد: جانور بی آزار است، شارسان: شهر و بلد را گویند،کدر : با کاف پارسی بر وزن 
زرد  سالح جنگ و آالت حرب را گویند، اریغ: کینه و عداوت، کواژه: طعنه زدن و 
سخریه کردن، فریود: پا  دین و راست اعتقاد، بهرامن: با قوت را گویند، دشتی: با فتح 

 (.93-9همان: ، دشتباد: غیبت )دال غیبت کردن
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 خطی ة. ارزيابی متن نسخ0-3-0

ای دارد که روشن و ثابتی را دنبال کرده است. کتاب دیباچه ۀوقار در سراسر اثر  روی  
شاه، دلیل تألیف در آن پس از حمد و ثنای خدا و پیامبر و حضرت علی و ناصرالدین

ألیف کتاب و کسی که کتاب به او تقدیم کتاب، نام نویسنده، سال تألیف کتاب، الگوی ت
ها را بیان کرده، همانند الگوهایش، نام سلسله ۀشده، آمده است. پس از اینکه وجه تسمی

بندی کرده و هر سلسله را بر اساس نام پادشاهان تقسیم روضۀ الصفا،فردوسی و شارستان و 
ختلف راجع به نام پادشاه و های مکدام را به این ترتیب ذکر کرده که ابتدا روایتة هردور

نسب او را بیان های مختلف راجع به نژاد و سلسلهآن را آورده، سپس روایت ۀوجه تسمی
پردازد و سنین عمر پادشاه و مدت کرده، در ادامه به روایت اصلی داستان پادشاه می

داده پادشاهی او را بیان کرده، سپس کارهای مهمی که آن پادشاه در طول زندگیش انجام 
کند و در میو به بشریت و پیشرفت تمدن خدمت کرده و شهرهایی را که او بنا کرده، ذکر
 است.نهایت گفتارهای پندآمیز پادشاه که به مردم یا به جانشینانش گفته، آورده

است. اصرار در بیشتر مواقع منبع مطالبی را که آورده، هرچند به صورت مبهم ذکرکرده 
ز شعر دارد و البالی مطالب از اشعار فردوسی و اشعار خود  بسیار عجیبی به استفاده ا

است. اشعاری که اصلی وی شاعری بوده ۀآورده و شاید دلیل عمده آن این باشد که حرف
 است.هایی آمده که پند و اندرز پادشاهان را ذکر کردهاز خود نقل کرده، بیشتر در قسمت

اگر مطلبی را الگوی او نیاورده و خود او ذکر  در بعضی جاها همانند بلعمی عمل کرده و
 گوید: برای نمونه در بخش پادشاهی منوچهر می  کندکرده آن را گوشزد می

ونه گمنوچهر هیچوار طوس از داستان افراسیاب و سرکشی او با گو پوشیده نماند که استاد بزر    
رشته در سخن نکشیده و نخست  روه مردمان راگیاد نکرده و از داستان اندرز دوستان او مر 

بیافتم و  مهاوزرر گار نوذر آشکار فرموده و من این داستانها از دیگپدیداری افراسیاب را در روز
 (171همان: ) .نوشتم و خداوند پا  داناتر است

بدون اینکه نظر خود را در آن  ،ا  گرفتهوقار در بیشتر جاها آنچه از منابع مورد استفاده   
آمده و یا با نمیمورد که به نظر او با عقل جور درجز در چند هب ،بیان کرده دخالت دهد
برخی یهودیان او را »گوید: از جمله در بخش فریدون می ،های او در تضاد بودهدانسته

ان بیوراسب گماشتگزیرا که نمرود یکی از   فته بس ناپسند استگنمرود میدانند و این 
و برخی او را سلیمان دانند و این »مشید چنین آورده: (. در بخش ج107همان: « )است

و آنچه »گوید: (. در بخش ضحا  می33همان: « )فتنی استگسخن از هر سر و هر در نا
آنست که اسب در زبان پارسیان چیزی باشد که در پایان بسیاری  ،ار را پنداشت آمدگنامه ن

(، و در بخش نوذر 71همان: « )از نامهای ایشان بدر آرند و این خود نشان آرشی باشد
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مان آن کرده که روی سخن منوچهر بر گاند خداوند سخنوران در شاهنامه و کفته»آورده: 
 (.111همان: « )جاستپیامبر جهودان موسی بوده و این خود پنداری بی

به عنوان نمونه   گونه ذکر کرده که از منابع برداشت کرده، مطالب را هماناز نظر امال
 است.س را به دو شکل )تهمورس و طهمورس ( نوشتهطهمور

 قا ار ة. کتاب وقار و عرصم تاريخ نويسی دور0-3-3

های ت با ورود اندیشهت ادوار پیشین بود. این سنّدنباله سنّ ،قاجار ةنگاری دورت تاریخسنّ  
ر های جدید تاریخ نگاری دمشروطیت به بعد شیوه ورةشد و از د تحوّلجدید به تدریج م
نگاری در این دوره را تاریخ ةشیو(. 111: 1710اشپولر و دیگران، ایران متداول شد )

تی نگاری سنّ( تقسیم کرد. تاریخ170/1: 1710ربیعی، تی و جدید )سنّ ةتوان به دو شیومی
های تاریخی صفویه و افشاریه بود و نوشته ةهای دورنویسیها و مجلسنگاریاستمرار وقایع
گونه بود. در اینق آمیختهای ادبی و جمالت موزون و شعر و مبالغه و تملّهبا آرایه
: 1773ت، آدمیّگیری در کار نبود )نگاری سنجش و نقد و ارزشیابی منابع و نتیجهتاریخ
ت سیاسی زمان آنان بود تحوّالقاجار و  ۀهای آنها بیشتر در مورد سلسل( و نوشته171و170

یز بیشتر کاتب و منشی دربار و تحت حمایت بزرگان قاجاری نگاران این دوره نو تاریخ
: 1731شکوری، نگاری درباری یا حکومتی بود )نگاری آنها بیشتر تاریخبودند و تاریخ

جار یعنی دوران پادشاهی اول حکومت قا تی بیشتر در دورةنگاری سنّ(. تاریخ71
-1970شاه ) .( و محمده. 1970-1919شاه )فتحعلی ،ه. .( 1911-1117خان )آقامحمد
 (.171/1: 1710ربیعی، ه. .( متداول بود ) 1913
های تحقیق اروپایی جدید از زمان آشنایی ایرانیان با رو  ةنگاری به شیومات تاریخمقدّ  

شناسی تأسیس وزارت انطباعات، کشفیات باستان ،آغاز شد. همچنین حمایت از ترجمه
هجری،  1717، تأسیس انجمن معارف در هجری 1911جدید، تأسیس دارالفنون در 
های مأموران ایرانی به اروپا، نوشتن هجری، سفرنامه 1713گشایش مدرسه علوم سیاسی در 

هجری، ورود صنعت  1770های اروپاییان، اعزام محصل به خارج در خاطرات، سیاحتنامه
  313 :1710افشار، هجری ) 1937هجری و چاپ روزنامه در  1730چاپ به ایران در 

 ةدر شیو ،(733-730: 1711  بهار، 111-110: 1731گل،   صفت99-90: 1731آدمیت، 
نویسی نثر به خصوص در متون تاریخی تأثیر نگاری و سبک نگار  و سادهجدید تاریخ

های غربی به هند و میالدی که دولت 11هجری/  19 ةفراوانی داشتند. افزون بر این از سد
شناسی و شناسی و اسالمهای شر تدریج پایهتوجه کردند، به خلیج فارس و خاورمیانه

د تحقیقی در مورد تاریخ، فرهنگ و زبان ایرانی ایجاد شناسی نهاده شد و مراکز متعدّایران
ی تاریخ ایران شناسان نامداری در این مراکز تربیت شدند که در زمینهشد و ایران

نگاری جدید ایران تأثیر شایانی گهاشتند و همین خهای وسیعی انجام دادند و بر تاریتفعالیّ
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-ی تاریخکم کنار گهاشته شود و پیروی از شیوهنگاری کمتی تاریخسنّ ةباعث شد تا شیو

های رسمی و نویسی، دقت علمی، مطالعه در اسناد و نامهنگاری غرب، که متضمن ساده
 (، آغاز شد.179/1-171: 1710عی، ربیدولتی و دوستانه و توجه به تاریخ ایران باستان بود )

ای سعی کرده تا به تاریخ ایران باستان نیز توجه کرده وقار شیرازی در چنین فضای فرهنگی
 ۀو در کنار دیگر آثار خود، در این زمینه نیز دست به تألیف تاریخ سالطین عجم )روزم

 باشد.خسروان پارسی( زده تا همگام با معاصران خود پیش رفته
 نویسی وقار شیرازی:قاجار و ساده ةنویسی دورر در سادهثّؤعوامل م .9-7-3
تقلید از نثر زیبای  ةدور ،ه. ( 1700-1900بازگشت ادبی ) ةنهضت بازگشت ادبی: دور -1

حقیقت (. در11و11 :1711/9بهار، گلستان سعدی و نثر خوارزمی و نثر تاریخ بیهقی است )
ه. .( با  1901-1117ه. .( و زندیه ) 1117-1131) افشاریه ةرستاخیز ادبی ایران از دور

کردند تا کالم منظوم ایران را سعیان بود. آنظهور شاعران نهضت بازگشت ادبی آغاز شده
: 1710نژاد، زرگریسبک خراسانی را احیا کنند ) ،سبک هندی رهایی بخشیده ةاز سیطر
-1117خان زند )عصر کریم ۀبال سی سال( و فراغ911همان: (. از نقش انجمن نشاط )907
 (.711 :1711/7بهار، هجری( نیز نباید غافل شد ) 1117
بردند ثیر آن در ایران: در هندوستان فضال به نقد و فساد نثر فارسی پیأنثر ساده هند و ت -9

شیخ  ،در این زمینه در صدد اصالح زبان فارسی برآمد نخستین فردی کهو از جمله 
ری( از اهالی دکن بود. او کتاب لغتی به فارسی نوشت و به تغییر هج 1017-171ابوالفضل )

م( و جانشین او جهانگیر  1107-1771(. اکبرشاه )911همان: سبک نثر فارسی اقدام کرد )
همان: قین انتشار کتب فارسی و لغت در هندوستان بودند )م.( نیز از مشوّ 1107-1193)
اما رواج نثر ساده و روان  ،ر بودندسی هند مؤثّ(. این عوامل در ساده شدن نثر فار911و910
خصوص آنچه در ارتباط با تاریخ ایران روی داد به گروهی از ایرانیان مقیم هند و ب
هایی همانند دساتیر، گردد که به آذرکیوانیان معروفند. آنها با نگار  کتاببرمی
در سادگی نثر فارسی  ن هوشنگ و برهان قاطع نقش بسیاریییالمهاهب، شارستان، آدبستان

نویسی و خودداری از به کار بردن کلمات عربی از جمله فارسی ۀایفا کردند. اشاع
 (.11-11: 1711توکلی طرقی، المهاهب و شارستان بود )پیامدهای نشر دساتیر، دبستان

نویسی استرآبادی و حمایت پادشاهان قاجار از تاریخ نویسی به نثر روان: سبک تاریخ -7
نویسی روان پس از دورانی بتوان میرزا مهدی خان استرآبادی را آغازگر تاریخشاید 

فرو  افتاده بود. پس از او تعدادی از نویسی ایران در دام منشیان فضلدانست که تاریخ
نویسی تاریخ زندیه و قاجار سعی کردند تا رو  او را در ساده ،افشاریه خان در دورةمورّ

نویسی ساده و روان به سبک آمدن ناصرالدین شاه بازار تاریخ دنبال کنند. با روی کار
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نویسی تر شد و البته حمایت شاهان قاجاری در این زمینه مشو  اصلی سادهاسترآبادی گرم
 (.979-903: 1710زرگری نژاد، بود )
 
 گیر . نتیجم3
ی برای اثر وقار این است که او الگوی« روزمه خسروان پارسی»خطی  ۀبررسی نسخ ۀنتیج   

 ةفردوسی، اما با مقایسه متن اثر او با متون قبل و بعد از دور مۀخود معرفی کرده به نام شاهنا
شود که عالوه بر شاهنامه دو الگوی دیگر داشته، که عبارتند از تاریخ مشخد می ،خود
که از متون دساتیری است. او مطالب کتاب  چهارچمن الصفای میرخواند و شارستانروضه
، گاهی نظر خود را اعالم کرده و گاهی با های مهکور گرفتها به صورت ترکیبی از کتابر
است. عنصر شاخد در این نسخه اشعاری است که در ضمن الگویش مخالفت کرده ۀگفت

پرآشوب و تحت تأثیر نهضت  ةاست. نثر فارسی با سپری کردن یک دورمتن آمده
نویسی در هند و توسح ایرانیان مقیم هند، سرهبازگشت ادبی، انجمن ادبی نشاط، فارسی 

خان استرآبادی و در نهایت حمایت شاهان ر از میرزا مهدینویسی به سبک روان متأثّتاریخ
نویسی قاجاری از نثر روان، جای پای محکمی برای خود فراهم کرد و از آن پس ساده

ن فضای فرهنگی زندگی کرد. وقار شیرازی نیز که در ایروز پیشرفت بیشتری میبهروز
سادگی، روانی و لطافتی که در اثر او به ،ناخواه تحت تأثیر آن قرار گرفتهخواه ،کردمی

استه از همین فضای فرهنگی است. از یک طرف وقار شاعر بود و ، نیز برخوخوردچشم می
شغل اصلی او و خاندانش شاعری بود و چنان که ذکر شد نهضت بازگشت ادبی و انجمن 

و آن را به  تا شعر ایران را از زوال نجات دهند ،ط از چندی پیش عزم خود را جزم کردهنشا
گردانند و عمده تال  آنها در زمینه روانی و لطافت شعر بود. وقار جایگاه اصلی خود باز

دور بماند و از  تحوّلتوانست از این تغییر و خود، نمی ۀنیز چون شاعر بود و فرزند زمان
هجری به هندوستان سفر  1917او ذکر شد در سال  ۀنامن که در زندگیطرف دیگر چنا

کرد و در آنجا هم با ایرانیان مقیم هند در ارتباط بود و هم اقدام به تألیف کتاب و چاپ 
توانسته او را با فضای ادب فارسی در هند و افکار کتاب در آنجا نمود و همین سفر می

دانیم که اعضای خانواده وقار همه که میو درنهایت این باشدجدید در این زمینه آشنا کرده
گرفت. پس از فوت حقو  آنها را همیشه بزرگ خاندان می ،بگیران دولتی بودنداز وظیفه

که وقار که بزرگ آنها بود، گهاشته شد. چنان ةوصال شیرازی سرپرستی خاندان بر عهد
گرفت و از جمله رسانی صورت میههایی در امر وظیفاستفادهدر این دوره سوءدانیم می
رسید آنها برای مدتی به دست آنها نمی ۀشد یا وظیفبرادران درگهشته وقار قطع می ۀوظیف

شد، و به همین خاطر وقار مجبور به سفر به تهران و راهیابی به دربار برای احقا  حق می
بعد از آن به تهران  که او دو بار قبل از تألیف کتاب تاریخ سالطین عجم و یک بارچنان
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بنابراین همین   سفر کرد و این در حالی بود که از سفر بار اول خود چندان راضی نبود
ناصری و تمایل پادشاه  ةاو را به فضای حاکم بر دربار قاجار دور ،سفرها و راهیابی به دربار

د که در ها باعث شد تا وقار اثری را پدید آوراست. پس این عوامل و زمینهآشنا کرده
 آورد.انسان را بر سر ذو  ، ی نثر فارسی بسیار شیوا و لطیف بودهزمینه

باید گفت  ،اما در مورد جایگاه کتاب وقار در این دوره و در مقایسه با دیگر آثار این دوره
زیرا نه یک تاریخ عمومی   های این دوره متمایز استاین کتاب تا حدودی از دیگر کتاب

ت نکرده نگاری این دوره تبعیّتاریخ ۀیعنی از دو نوع نمون ،ایخ سلسلهاست و نه یک تاری
ر از چند عامل باستان اخثصاص داده و این متأثّ ةو اثر  را فقح به تاریخ ایران دور

ای تاریخی نداشته و احتماالی د حرفهیکی اینکه او شاعر بوده و ادیب و تخصّ :باشدمی
ای در این گر اینکه کامالی وابسته به دربار نبوده و وظیفهدی  قصدی هم در این زمینه نداشته

های تاریخ این دوره را مورخان درباری و آن زیرا اکثر کتاب  ل نشده بودهزمینه به او محوّ
اند. احتماالی وقار کتابش را فقح به عنوان نوشتههم به سفار  یکی از بزرگان قاجاری 

ر نوشته تا از این طریق در مورد آن چیزی که از او و ای برای راهیابی به دربار قاجاتحفه
احقا  حق کند و البته او تمایالت دربار و شاهنشاه و مقتضیات  ،خاندانش سلب شده بود
دانست که در این دوره تاریخ ایران باستان بیشتر از دانست و این را میروز را به خوبی می

کلی زمان هم با نثر روان سازگارتر  ةرادهر چیز دیگری خریدار دارد و طبع شاهنشاه و ا
ت را به هستند و به انصاف باید گفت در رسیدن به آنچه که در نظر داشته کمال موفقیّ
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