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قاجار  فتحعلی شاه  اواخر سلطنت  نگاری های  وقایع  از  یکی 

-که تاکنون معرفی، بررسی و تصحیح انتقادی نشده و در زاویۀ 

ناشناختگی و گمنامی مانده است- کتابی خطی تحت عنوان 

محمد  نام  به  ای  نویسنده  از  قاجار»،  شاه  فتحعلی  «تاریخ 

حسین بدایع نگار اورجانی است. مؤلف، این کتاب را به دستور 

فتحعلی  شاه در سال  ۱۲۴۸ق. به رشتۀ تحریر کشیده است و 

تنها یک نسخه از آن موجود است و آن نیز، در کتابخانۀ ملی 

تربیز نگهداری می شود. اورجانی، از منشیان و دیوانیان سنتی 

صدر قاجار به ش¥ر می رفت و این کتاب را، چندین سال بعد 

از عبدالرزاق دنبلی، مؤلف مآثرالسلطانیه و میرزا محمد صادق 

وقایع نگار مروزی، مؤلف تاریخ جهان آرا و یک سال قبل از 

تاریخ ذوالقرنین میرزا فضل الله خاوری نوشت. مقتدای او در 
او،  به شیوۀ  و  است  وّصاف  عبدالله  ابوالفضل  نگاری،  وقایع 

گزارش رویدادهای تاریخی را، با تکلف و تصنع و پیچیدگی و 

عبارت پردازی مالل آور و اشعار فراوان عربی و فارسی همراه 

ساخته است. محتوای کتاب، شامل مقدمه و اصل و نسب قاجار 

تا جنگ های دوم ایران و روس به صورت مخترص است. این 

مقاله، به معرفی این اثر خطی، نویسنده اش و بررسی انتقادی 

از  بار  نخستین  برای  دارد  است و سعی  پرداخته  آن  محتوای 

سبک نگارش و شیوۀ تاریخ نویسی اورجانی، گرته برداری و 

تقلیدهای او و نیز جایگاه وی در میان مورخان صدر قاجار در 

بررسی مقایسه ای، آگاهی  هائی  به دست دهد. 
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دکرت عباس قدیمی قیداری1

۱ استادیار گروه تاریخ دانشگاه تربیز.  
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مقدمه 
تاريخ نويسى در عصر قاجار از لحاظ كمى و كـيفى، پربارتــرين دوره در تاريخ «تاريخ 
نويسى» ايرانى به شمار مى رود. در عصر قاجار، تاريخ هاى فراوان عمومى، سلسله اى 
و محلى، با ارزش هاى متفاوت به رشتة تحرير درآمد. عالقة شاهان قاجار بويژه فتحعلى 
شاه، محمد شاه و ناصرالدين شاه، و شاهزادگانى چون عباس ميرزا را و محمد ولى 
تاريخ، و تشويق و ترغيب شدن وقايع نگاران و مورخـان را از سوى آن ها،  به  ميرزا 
مى توان از اسباب ظهور وقايع نگارى ها و تاريخ نويسى هاى متعدد به شمار آورد. 
برخى از شاهزادگان قاجار چون عليقلى ميرزا اعتضادالسلطنه، جهانگير ميرزا، محمود 
ميرزا، سلطان احمد ميرزا عضدالدوله و امامقلى ميرزا، مورخ و وقـايع نگـار نيز بودند. از 
وقـايع نگـارى ها و تاريخ نويسـى هاى صـدر قاجـار (از آقا محمد خـان تا مـرگ محمد 
شاه)،مى توان نمونه هائى چون احسن التواريخ ساروى، زينه التواريخ محمد رضى تبريزى، 
تاريخ جهان آراي ميرزا محمد صادق وقايع نگار مروزى، مآثر السلطانية عبدالرزاق بيگ 
دنبلى، تذكرة سالطين و تاريخ صاحبقرانى محمود ميرزا، اشرف التواريخ ميرزا محمد تقى 
نورى، شمس التواريخ عبدالوهاب قطره، اكسير التواريخ اعتضاد السلطنه و تاريخ ذوالقرنين 
ميرزا فضل اهللا خاورى شيرازى را نام برد. برخى از اين تاريخ ها، به زيور طبع آراسته شده 
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و برخى، هنوز به صورت خطى در كتابخانه هاى داخل و خارج كشور نگهدارى مى شود. 
اغلب اين آثار- كه از آن ها نام برديم- از حيث سبك، نثر، فن تاريخ نويسى، مضمون و 
محتوا، در تداوم وقايع نگارى و تاريخ نويسى سنتى ايران قرار مى گيرند و از ويژگى ها 
و خصوصيات شناخته شدة آن ها فراتر نمى روند و حتا برخى از اين آثار همچون احسن 
التواريخ ساروى و تذكرة  سالطين و تاريخ صاحبقرانى محمود ميرزا، در مرتبة نازل ترى 
نسبت به وقايع نگارى هاى مرسوم قرار مى گيرند. از ميان اين آثار، البته مآثر السلطانية 
دنبلى و تاريخ ذوالقرنين خاورى، از حيث سبك، نثر، درك روح زمانه، زبان جديد براى 
گزارش رويدادهاى تاريخى و فن تاريخ نويسى، در جايگاه برجسته اى در تاريخ نويسى 

صدر قاجار قرار دارند. اين دو اثر، در آيندة تاريخ نويسى قاجار نيز تاثير گذاشتند.
اشاره كرديم كه فتحعلى شاه قاجار، عالقة فراوانى به تاريخ داشت. پسرش محمد 
ولى ميرزا، همواره برايش كتاب هاى تاريخى مى خواند. (عضدالدوله، 1376، ص 55) 
از طرفى، شاه قاجار عالقة فراوانى داشت كه نامش در تاريخ بماند. (مستوفى، 1371، ج 
1، ص 38) به همين سبب مورخان متعددى را، يكى پس از ديگرى به نگارش تاريخ 
سلطنت خود ترغيب و مأمور مى كرد. تنها در چند سال آخر سلطنت سى و نه سالة او، 
تاريخ هائى چون تاريخ جهان آراى وقايع نگار مروزى، تاريخ صاحبقرانى محمود ميرزا، 
تاريخ  فتحعلى شاه قاجار اورجانى و تاريخ ذوالقرنين خاورى، به رشتة تحرير درآمد. يكى 
از آخرين آثار وقايع نگارى دورة فتحعلى شاه، «تاريخ فتحعلى شاه» ميرزا محمد حسين 
بدايع نگار اورجانى است. آنچه در اين نوشتار مى آيد، معرفى، بررسى و نقد محتوائى اين 
تك نسخة خطى است. نگارنده تالش دارد در اين بررسى، آگاهى هائى دربارة اين اثر به 

دست دهد.

مشخصات ظاهری نسخه
نام كتاب، تاريخ فتحعلى شاه قاجار است كه به خامة محمد حسين بدايع نگار اورجانى، 
به رشتة تحرير كشيده شده است. اين نسخه، داراى 333 ورق و اندازة آن، 18× 29/5 
سانتى متر و هر صفحه نيز 15 سطر دارد. جلد روغنى گلبوته، سرلوح وحواشى با آب 
و طال و شنگرف و كاغذ فرنگى، از ديگر مشخصات ظاهرى كتاب است. اين نسخة 
خطى -كه منحصرا" به قرار اطالع فقط يك نسخه از آن موجود است- متعلق به كتابخانة 
شخصى حاج محمد آقا نخجوانى، بازرگان و كتابشناس معروف آذربايجانى بوده و اكنون 
در كتابخانة ملى تبريز نگهدارى مى شود.1(سيد يونسى، 1348، ج 1، صص 172-171) 
خط به كار رفته در اين نسخه، «نسخ تعليق/ نستعليق» مى باشد كه با قلم خود مؤلف، با 
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۱. نخستین بار مرحوم میرودود سید  

یونسی، این نسخه را معرفی کرد.
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خط بسيار خوشى نگاشته شده است. 

آگاهی هائی دربارۂ نویسنده و نقد چند نظر
نويسندة كتاب، «محمد حسين بدايع نگار اورجانى» است. از نام، نشان، زندگى و آثار او، 
تذكر ه ها و متون تاريخى و ادبى دورة قاجار، آگاهى هائى به دست نمى دهند و تنها در 
برخى تذكره ها، اشاراتى به او و پدرش شده است. نامش محمد حسين و نام پدرش، «مال 
ملك احمد قاضى عسكر» است و تخلص شعرى او «ثاقب». محمد على وفاى زواره اى 
در تذكرة مآثر الباقريه -كه از معدود متونى است كه آگاهى هائى از اورجانى و پدرش به 
دست داده-  نام پدر او را «ملك محمد» ثبت كرده است. (وفاى زواره اى، 1381، ص118) 
چون خود محمد حسين اورجانى در كتاب خويش، نام پدر خود را «مال ملك احمد 
قاضى عسكر» آورده (اورجانى، بى تا، برگ311 الف) و در تذكرة حديقه الشعراى سيد 
احمد ديوان بيگى و فرهنگ سخنوران عبدالرسول خيامپور نيز همين ملك احمد ثبت شده 
(ديوان بيگى، 1365، ج 1، ص 351؛ خيامپور، 1340، ص 121) قول وفا در مآثر الباقريه، 

صحيح به نظر نمى رسد1. (وفاى زواره اى، 1381، ص 335) 
ملك احمد قاضى عسكر پدر محمد حسين اورجانى، به نوشتة وفا «منصب منادمت» 
و قاضى عسكرى دستگاه آقا محمد خان قاجار را بر عهده داشته و كتابخوان مجلس او 
نيز بوده است. ظاهرا" بعد از فوت ملك احمد، مناصب و وظايف او، به دستور فتحعلى 
شاه قاجار، به پسرش محمد حسين سپرده شد. (وفاى زواره اى، 1381،ص 118) عالوه 
بر اين، وفا از اورجانى به عنوان يكى از «ندماى خاص» و «وقايع نگار» دربار فتحعلى شاه 
قاجار ياد كرده است. مناصب و وظايفى كه وفا براى اورجانى برشمرده، در هيچيك از 
متن هاى صدر قاجار و تذكره هاى معروف نيامده است. وقايع نگارى، به عنوان منصب 
و شغل دولتى در دورة فتحعلى شاه، به ميرزا محمد صادق وقايع نگار مروزى، مورخ و 
كارگزار دستگاه ادارى وسياسى آن دوره تعلق داشت و بعد از مرگ او نيز، به پسرش 
رسيد. (اعتمادالسلطنه، 1367، ج 3، ص 1499) درواقع، مروزى يگانه منشى دربار فتحعلى 
شاه بود كه لقب وقايع نگار داشت. (زرگرى نژاد، 1380، ص 220) لقب «بدايع نگار» را نيز، 
خود اورجانى در كتابش براى خود آورده است. اورجانى، شاعر نيز بود و در شعر، «ثاقب» 
تخلص مى كرد و خط بسيار خوشى هم داشت. وفا و ديوان بيگى، در تذكره هاى خود، 
سروده هائى از او نقل كرده اند. (وفاى زواره اى، 1381، ص 118؛ ديوان بيگى، 1365، 
ص 352) عالوه براين، وى اشعار فراوانى از خود در اغلب صفحات تاريخ فتحعلى شاه 

قاجار، آورده است. 
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۱. مصصح کتاب مآثرالباقریه نیز، اشتباه 

وفا را تکرار کرده و در توضیحات خود، 

آورده  محمد  ملک  را  اورجانی  پدر  نام 

زواره ای،  (وفای   : به  بنگرید  است؛ 

۱۳۸۱، ص ۳۳۵). 
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ساختار محتوائی کتاب 
تاريخ فتحعلى شاه قاجار، عمدتا" به حوادث و رويدادهاى حدود 30 سال از سلطنت 
فتحعلى شاه قاجار اختصاص دارد. كتاب، با مقدمه اى در ستايش خدا و تعريف و تمجيد از 
عبداهللا وصاف شيرازى و تجزيه االمصار و تزجيه االعصار او، و تعريف و تمجيد از «پادشاه 
جهان»، فتحعلى شاه قاجارآغاز گرديده است. به سياق ديگر تاريخ هاى آن دوره، بالفاصله 
بعد از مقدمه، صفحاتى به اصل و نسب ايل قاجار اختصاص يافته. آن گاه نويسنده، با 
شرح رويدادهائى كه خان هاى ايل قاجار در آن دخيل بوده اند، به تخت  يابى و سلطنت 
فتحعلى شاه قاجار رسيده است. گزارش مختصر مقابلة فتحعلى شاه قاجار با مدعيان 
سلطنت، حوادث شرق ايران بويژه خراسان، رويدادهاى غرب ايران، جنگ هاى اول ايران 
و روس، شروع روابط ايران با فرانسه و انگليس، شرح حال و سرانجام دولتمردانى چون 
حاج  ابراهيم خان كالنتر، محمد حسين صدر اصفهانى و عبداهللا خان امين الدوله همراه 
با سروده هاى فراوان فارسى و عربى از خود نويسنده و شاعران ديگر، محتواى كتاب او 
را شكل مى دهد. اورجانى، حوادث و رويدادها را در ذيقعدة 1242 ق. ، قبل از پايان 

جنگ هاى دوم ايران و روس، به پايان برده است.
كتاب، با اين عبارت آغاز گرديده است : 

«اختر آفتاب سناى سپاس و مهر ستارة فروغ ستايش كه منجوق انور آن ساحت جهان را، 
از مقعر خاك تا محدب افالك متأللئ سازد و ماهچة منور اين جنود امكان را، از مركز 
هيولى تا مصدر عقل اولى، در مضمار طاعت و اطاعت اندازد، پيراية لشكر قهرمانيست 

ذوالجالل ...» (اورجانى، برگ 1 ب) 
و با اين عبارت، كتاب را در سال 1248 ق. به پايان برده است : 

«از سوى ديگر، بسكاويچ كار خود را آشفته تر از طرة تركان چين يافت. ناچار دست 
از معادات ومضادات كشيده، به سمت قراباغ شتافت، چون صرصر كه دنبال او كس نيافت. 
الحمدهللا الوهاب قد وفقنى باتمام الكتاب اليخفى انسى قد امرت فى غرة شهر ذيحجة 
الحرام من شهور سنة سبع و اربعين و مأتين بعد االلف تلفيق هذا الكتاب و فارغت فى غره 

شهر شعبان من شهور سنه ثمان و اربعين و مأتين بعد االلف عن تسويده و ما هذا االذكر 
عجاب.» (اورجانى، برگ 333 الف)

نقد سبک نگارش و شیوۂ تاریخ نویسی اورجانی
مقدمه و ديباچة هر كتابى، جائى است كه در سنت وقايع نگارى ايرانى، مورخ توانائى هاى 
ادبى و شيوة نگارش و نگاه خود را به تاريخ درآن نشان مى دهد. اورجانى نيز، در ديباچه 
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و مقدمة خود بر كتاب تاريخ فتحعلى شاه قاجار، از همان آغاز، سبك نگارش و الگوهاى 
خود را در تاريخ نويسى و وقايع نگارى نشان داده است. اورجانى، بعد از حمد و ستايش 
خدا، با تعريف و تمجيد از قدرت نويسندگى ابوالفضل عبداهللا وّصاف نشان داده كه الگو 

و مقتداى وقايع نگارى وى، وّصاف است. اورجانى، دربارة وّصاف چنين نوشته است : 
 «ابوالفضل عبداهللا وّصاف را به مهر مهارت و خاتم خبارت و فطانت در اصول 
بالغت و طاقت در اداى فصاحت، و تفنن در اطناب روايت، و ايجاز و تفطن در صدر 
حكايت و اعجاز در سالست عبارات و توحد در سالمت اعنبارات؟ و بيان قواعد حقيقت 
و مجاز، كما قرب بالمعانى لبديع و االلفاظ... اساليب ضعف و غرابت و تحذيف و قواليب 
خالف و نفرت و ابقاى قوانين فصاحت و رجاحت و توقيف افانين براعت و بزاعت، 
مزين ساخته بود... و خامة بدايع نگار او، گونة عروسان معانى را به گلگونة بالغت مدبح 

مى نمود و خلوت سراى خيالش از نظم ...  .» (اورجانى، برگ 5 ب، 6 الف و ب)
با اين تعريف و تمجيد از قدرت بالغت و فصاحت و نويسندگى وّصاف، اورجانى 
از همان آغاز معلوم مى دارد كه به مانند وّصاف قصدش تاريخ نويسى و وقايع نگارى 
نيست، بلكه مقصود اصلى او، نشان دادن قدرت نويسندگى و فصاحت و بالغت است. 
سبكى كه در پيش گرفته است، داللت بر همين مقصود دارد. سبك نگارش سنگين و 
متكلف و مصنوع همراه با آرايه هاى ادبى و اشعار فراوان فارسى و عربى كه اصل وقايع و 
رويدادها را، به موضوعى فرعى و حاشيه اى بدل كرده است. اورجانى در كتاب خويش، 
حدود هزار بيت فارسى و عربى از خود و شاعرانى چون فردوسى، سعدى، انورى، امير 
معزالدين سمرقندى، رشيدالدين وطواط و ظهير فاريابى، در اغلب صفحات آورده است. 
عالوه براين، گزارش وقايع تاريخى را نيز به تكلف و تصنع بى جا و سنگين آلوده ساخته 
است. اورجانى، شاعر بود و خوشنويس. به نظر مى رسد نوشتن وقايع و تاريخ، براى اظهار 
فضيلت و نشان دادن قدرت نويسندگى او بوده است تا ثبت وقايع تاريخى! البته بايد گفت 
كه سبك نگارش او همراه با بهاريه هائى كه آورده است، نشان مى دهد كه در عرصه و 
حوزه و قدرت نويسندگى متكلف، به پاى وّصاف و ميرزا مهدى خان استرآبادى در درة 

نادره و حتا ميرزا محمد صادق وقايع نگار مروزى، مؤلف تاريخ جهان آرا نمى رسد.
دربارة محتواى گزارش هاى تاريخى و شيوة تاريخ نويسى او، مى توان گفت كه اين 
اثر، بر سال شمارى دقيقى نيز استوار نيست. رويدادهاى تاريخى، به اختصار تمام گزارش 
نيز، بر محور فتحعلى شاه و شاهزادگان  شده است. اين رويدادهاى تاريخى مختصر 
قاجارى و برخى رجال دربارى چون حاج ابراهيم خان كالنتر، عبداهللا خان امين الدوله 
استوار است. با وجود اين، مى توان پاره اى مطالب جديد در كتاب يافت. اطالعات 
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جغرافيائى كه او از برخى اياالت و واليات چون لرستان و بلوك لر بزرگ، لر كوچك، 
خوزستان و حدود جغرافيائى آن ها به دست داده، درخور توجه است. (اورجانى، برگ 
159 ب، 160 الف) برخى اطالعات او، در كتاب هاى ديگر ديده نمى شود، از جمله در 
بحث اصل و نسب قاجار ها، شاه اسماعيل صفوى را از سوى مادر به ايل قاجار منسوب 
كرده است؛ (اورجانى، برگ 27 الف) نكته اى كه جعل آشكار تاريخ است و در هيچ منبع 
صفوى و قاجارى تأييد نمى شود. در بزرگنمائى نقش قاجار ها در عصر صفوى و دوران 
اسيتالى افغان ها نوشته است : «حضرت شاه طهماسب را، فتحعلى خان قاجار بر سرير 
سلطنت موروث تمكن داد.» (اورجانى، برگ 29 الف) از فتحعلى شاه، مكرر با عنوان 
«پادشاه جهان» و از عباس ميرزا، با عنوان «محيى  دين تازى عباس شاه غازى» ياد كرده 
است. (اورجانى، برگ 82 ب، 153 الف)  اين عنوان نيز در هيچيك از آثار تاريخ نويسى 
قاجار ديده نمى شود. آگاهى هاى مختصر او از رويدادهاى خراسان در دورة فتحعلى شاه 
بويژه دورة حكومت محمد ولى ميرزا، غرب ايران و ايالت كرد از جمله ايل بابان، شايد 
در مقايسه با آثار ديگر به كار پژوهشگر بيايد. دربارة روابط خارجى ايران، آگاهى هاى 
مختصرى كه از شكل گيرى روابط ايران با دولت هاى خارجى و روند مناسبات ايران با 
انگليس، روس و فرانسه داده، هيچ  چيزى به آنچه قبل از او عبدالرزاق بيگ دنبلى و ميرزا 
محمد صادق مروزى وقايع نگار، آورده اند نيفزوده و حتا از گزارش آن ها نيز مختصرتر 
و غير دقيق تر است. جنگ هاى ايران و روس به اختصار تمام گزارش شده است. به 
عهدنامه هاى ايران با دولت هاى خارجى نپرداخته و تنها به عهدنامة گلستان اشاره دارد و 
بدون اشاره به مفاد آن، از آن تنها به عنوان «گلستانه» ياد كرده است. (اورجانى، برگ 221 
ب، 222 الف) بى توجهى او و برخى مورخان صدر قاجار به روابط خارجى ايران و ثبت 
عهدنامه هاى ايران با دولت هاى خارجى، انتقاد مورخى چون ميرزا فضل اهللا خاورى را 
برانگيخت. خاورى، دقيقا" يك سال بعد از اورجانى مأمور نگارش تاريخ ذوالقرنين گرديد. 
او، در همين كتاب وظيفة مورخ دانسته كه عهدنامه ها را ثبت كند و از مورخان، به خاطر 

بى توجهى به ثبت عهدنامه ها انتقاد كرده است. (خاورى، 1380، ج1، ص 585)
 اورجانى، در پاره اى موارد استثنائى نكات جالبى آورده است، بخصوص وقتى از 
استقرار عباس ميرزا با مقام وليعهدى در آذربايجان سخن رانده، دربارة آذربايجان و سبب 

نامگذارى آن، چنين نوشته است : 
 «لفظ آذربايجان را، اهل لغت به سه عبارت اثبات كرده اند: آذربادكان و آذرآبادكان 
و آذربايكان. اما آذربادكان، در معنى آتشكدة تبريز است و معنى تركيبى آن، حافظ و 
خازن آتش است؛ چه آذر به معنى آتش است و بادكان نگه دارنده و حفظ كننده باشد. اما 
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آذرآبادكان، نام بلدة تبريز است؛ چون در آن موقع آتشكده بسيار بوده، به اين نام مرسوم 
گشته. اما آذربايكان، از قرار اثبات مورخين است كه در زمانى كه اغوزخان به استخالص 
ايران از توران رايت افراخت، آن مملكت را به فر شهامت و دالورى مسخر ساخت. چون 
به صحراى اوجان رسيد، او را از نزهت مرغزار و ساحت هموار آن جا خوش آمده، افراد 
لشكر را حكم فرمود تا هر يك دامنى خاك در آن عرصه به زير يكديگر بريزند و خود 
او، نخست دامنى خاك برگرفته، فرو ريخت و تمامت لشكر به متابعت او دامن هاى خاك 
برگرفته، برباالى يكديگر ريختند. چون دامن تمام سپاه از خاك پرداخته شد، پشتة عظيمى 
از آن ساحت مسطح پديدار گشت؛ نام او را آذربايكان كرده، چون آذر در لغت تورى 
بلندى است و بايكان به معنى بزرگان، و آن واليت، از آن به بعد به اين اسم شهرت يافت 

و معرب اين لغت، آذربايجان است.» (اورجانى، برگ 163 ب، 164 الف)
 پيداست كه آمدن اوغوزخان افسانه اى به آذربايجان، افسانه اى بيش نيست و اورجانى، 
تحت تأثير افسانه هاى تورانى و مغولى -كه احتماال" از دورة ايلخانى در ايران رواج يافت- 
قرار گرفته و بى توجه به ساختگى بودن اين داستان، اين روايت را آورده است. صرف نظر 
از جعلى بودن اين داستان، مهم آن است كه اين داستان بى پايه و اساس، در روايت مورخ 

ايرانى صدر قاجار وارد شده است.
چنان كه در مقدمه اشاره شد، قبل از اورجانى مورخانى مانند عبدالرزاق بيگ دنبلى 
و ميرزا محمد صادق وقايع نگار مروزى، تاريخ دولت قاجار و سلطنت فتحعلى شاه را 
به رشتة تحرير كشيده بودند. دنبلى با مرگ خويش، فرصت نيافت تا سرانجام جنگ هاى 
دوم ايران و روس و وقايع بعد از آن را به رشتة تحرير كشد. عبدالرزاق دنبلى، مورخى 
فرهيخته بود و از دوستان ميرزا بزرگ قائم مقام اول و ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانى بود 
و مورد  اعتماد عباس ميرزا و در حلقة ياران نوگراى دستگاه ادارى تبريز قرار داشت. 
گزارش هاى او، منبع الهام مورخان قاجارى قرار گرفت كه بعد از او به تحرير تاريخ دست 
يازيدند. دنبلى، هم از حيث سبك انشاى نسبتا" ساده و روان رويدادهاى تاريخى و هم 
فن تاريخ نويسى، جايگاه برجسته اى در تاريخ نويسى قاجار دارد. بعد از ميرزا محمد 
صادق وقايع نگار مروزى، مأمور نگارش تاريخ قاجار گرديد. اما سبك مصنوع و پيچيده 
اى كه در گزارش رويدادهاى تاريخى به كار گرفت، (وقايع نگار مروزى، نسخه خطى 
شمارة 2259 كتابخانة ملى ايران، مقدمه)  سبب شد تا تاريخ جهان آراى او، مورد توجه 
قرار نگيرد. احتماال" بعد از مروزى، اورجانى مأمور نگارش تاريخ سلطنت قاجاريان شد 
كه به تأسى از وّصاف، به جاى تاريخ، متنى متكلف و مصنوع در موضوعات بى ارتباط به 
تاريخ نگاشت. اورجانى، در نگارش تاريخ فتحعلى شاه قاجار، در شرح رويدادها، منابع 
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خود را ذكر نكرده و فقط در فقرة بحث مختصر از روابط ايران و فرانسه، از منبع اطالعات 
خود يعنى ميرزا محمد صادق وقايع نگار مروزى، مؤلف تاريخ جهان آرا نام برده است. 
(اورجانى، برگ 183 الف و ب) اما مقايسة برخى گزارش هاى او با آثار مورخان متقدم 
چون دنبلى، نشان مى دهدكه اورجانى بى آن كه منابع خود را ذكر كند، در پاره اى موارد 
از عبارت ها و گزارش هاى دنبلى گرته بردارى كرده است. نمونه اى مقايسه اى در شرح 
«نظام جديد» از دنبلى و اورجانى عرضه مى شود تا ميزان گرته بردارى او مشخص گردد. 

دنبلى، در شرح نظام جديد عباس ميرزا، چنين نوشته است : 
«... و كيفيت اين مقدمه، چنان است كه چون ماه بطحا، از مكة مكرمه هجرت كرد و 
ساحت مدينة منوره را از انوار رخسار خود آسمانى ديگر ساخت، علم پيغمبرى و رايت 
دين پرورى در جهان افراخت. ازكياى صحابه، واحدا" بعد واحد به خدمتش مى پيوستند 
و كمر اجتهاد در كار غزا و جهاد مى بستند. نظام جنگ اسالم -كه كريمة «الذين يقاتلون 
فى سبيله صفا كانّهم بنياٌن مرصوص»، منصوص اوست- به روشى نهاده شده بود كه دامن 
غيرت به يكديگر مى دوختند و با شعلة شمشير، خرمن عدو مى سوختند. وصف جدال 
را به آئين و طراز صف نماز مى ساختند. از اثبات و درنگ ايشان در ميدان جنگ، كوه 
خارا سنگ حسرت بر دل مى نهاد و از نظام و دوام ايشان، اتحاد دو پيكر و نظم پروين از 
نظر بينندگان مى افتاد. به رعايت اين نظام، در اندك مدتى لشكر اسالم پادشاهان اطراف 
را منكوب و ممالك ايشان را به صدمات جهان آشوب لگد كوب كرده، زالل سنن دين از 
چشمه سار حق و يقين روان گرديد و پرتو نور مسلمانى، در دل هاى دور و نزديك، ترك 
و تاجيك، لمعان يافت. چون آفتاب رسل و هادى سبل، سر در حجاب مغرب كشيد، مدتى 
نيز اين شيوه مضبوط بود و صحابه، لشكرها مى آراستند و قالع و ديار مى گشادند. از آن 
پس به اين نظام سستى و فتور راه يافته، نظر به عدم اهتمام، اين قاعده از دست ايرانيان 
رفت و در ميان اروپا معمول گشت و در ميان اهل فرنگ داير شد... باز قاعدة كار از دست 
رفت، تا زمان سلطان حسين ميرزاى بايقرا، مال حسين كاشفى واعظ، طرح تفنگ را -كه 
در قرال فرنگ داير بود- به ايران نمونه آورده و بتدريج مى ساختند و در آن اوقات، نظر 
به تعيش و راحت طلبى سلطان مزبور، فتور در قواعد جنگ به هم رسيد.» (دنبلى، 1383، 

صص 205- 206) 
اما نوشتة اورجانى دربارة نظام جديد، چنين است : 

 «چون پادشاه عرش فرش كرسى سرير يعنى آفتاب يثرب و بطحا، از مطلع مكة مكرمه 
هجرت كرده و ديار مدينة طيبة را از تاب رخسار خويش منور ساخت و اختر خورشيد 
پيكر نبوت در ميادين دين پرورى از مركز خاك به مصعد افالك افراخت، ارباب الباب 
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يعنى اصحاب سعادت امشاب، يكايك ... تا آن كه غريو كوس جند آواى جهاد به مفاد «و 
قاتلو فى سبيل اهللا الذين يقاتلون»، محيط بالد گرديد، نظم كار غزوه و جهاد به انتظام نظام 
مرتب گشت. گردان صفدر و گوان آهن                 جگر به مضمون «الذين يقاتلون فى سبيله صّفا» 
،كمر همت بر ميان محاربت به مدلول «كانّهم بنيان مرصوص» استوار ساخته، رايت مغالبت 
و استعال بر قمر دوپيكر و شعرا مى افراشتند، چنان كه از بنات و درنگ ايشان، كوه خارا 
سنگ حسرت بر سر مى زد؛ از مشاهدة نظام و دوام آنان، آسمان مينا نظم پروين متأثر 
مى كرد. به اين ترتيب، در زمانى اندك لشكر پلنگ صولت اسالم، ملوك ممالك را منكوب 
و خاك قواصب و بالد ايشان را به صدمات قوايم باد پايان لگدكوب ساخته، چندان كه 
زالل سنن احكام از ينابيع اسالم روان گرديد و پرتو آفتاب ايمان، در قلوب دور و نزديك 
ترك و تاجيك تافت و بعد كه رسول ابطحى لقب، هادى عجم و عرب، متوجه مقام الهوت 
گرديد، مدتى پس از او نيز اين انتظام منّسق بود تا آن كه آن قاعده بتدريج مفتور گشته، از 
عدم اهتمام سالطين اسالم، نظام مزبور ضايع و در بالد افرنج، شايع و ذايع گرديد. چون 
نوبت سلطنت به پادشاه كامكار، سلطان حسين ميرزا بايقرا رسيد ... مال حسين كاشفى، 
نمونة تفنگ را -كه در ديار فرنگ داير بود- به ايران آورده، بتدريج استادان ماهر مى ساخته 
و بنابر تعيش مزاج و تنشط خاطر سلطان بان آن نمونه از ميان كرانه گرفت...» (اورجانى، 
برگ 353 ب، 354 الف و ب) مالحظه مى شود كه اورجانى، شرح دنبلى را از نظام جديد 
گرفته و بدون ذكر منبع، با افزوده ها و تغييرات اندك در كتاب خويش آورده است و حتا 

انشاى او، روانى و استحكام سبك نگارش دنبلى را نيز ندارد.
شيوة نگارش اورجانى و آوردن مطالب بى ربط و به قول خاورى، «تطويل الطائالت»، 
سبب شده تا عمدة مطالب كتابش به كار تاريخ نيايد. اورجانى، در موقعى تاريخ خود را 
به دستور فتحعلى شاه مى نوشت كه عواملى سبب شده بود تا دربارة شيوة تاريخ نويسى 
و وقايع نگارى، ديدگاه هاى انتقادى مطرح گردد. ترجمة تاريخ هاى اروپائى به فارسى به 
دستور عباس ميرزا -كه آشنائى ايرانيان را با تاريخ نويسى اروپائيان در پى داشت- و نيز 
نگارش نسبتا" ساده و روان مآثرالسلطانيه به قلم دنبلى و جريان ادبى جديدى كه شكل 
گرفته بود، همراه با ضرورت هاى زمانه، از عواملى بود كه ديگر تكلف و تصنع و عبارت 
پردازى را در گزارش تاريخى برنمى  تافت. به همين سبب خاورى -كه يك سال بعد از 
اورجانى تاريخ ذوالقرنين را آغازيد- از عبارت پردازى و تكلف و تصنع و بيهوده گوئى و 

تطويل بى جاى مورخان هم روزگار خود، انتقاد كرد. (خاورى، 1380، ص 8)
اورجانى، هنگامى تاريخ خود را نوشت كه ديگر زمان چنين عبارت پردازى ها و مغلق 
نويسى ها گذشته بود. مقتداى او وّصاف بود: وصافى كه به  قول ادوارد براون، نثر فارسى 
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و تاريخ نويسى را به انحطاط كشانيد (براون، 1375، صص 360 و 388)  و برخى وقايع  
نگاران چون اورجانى، از او سرمشق گرفتند.در ديدگاه وّصاف و اورجانى، بنابر انشا پردازى و 
اظهار فضيلت ادبى بود نه گزارش كردن تاريخ! بعد از دنبلى، همين نثر مغلق و عبارت پردازى 
مروزى در تاريخ جهان آرا و اورجانى در تاريخ فتحعلى شاه قاجار بود كه شاه قاجار، 
خاورى را به نگارش تاريخى متفاوت واداشت. خاورى -در مقدمه اى كه نگاشت- بر مغلق 
نويسان و عبارت پردازان تاخت و يادآور شد كه مقصود از تاريخ نويسى، اطالع يافتن عامه و 

خاصه از اوضاع مملكت است نه انشا پردازى و اظهار فضيلت! (خاورى، 1380، ص 8)
همين ويژگى هاى سبب گرديد كه تاريخ اورجانى مورد توجه قرار نگيرد. تاريخ اورجانى 
در مرحلة بسيار نازل وقايع نگارى ايرانى قرار مى گيرد؛ وقايع نگارِى آكنده از عبارت پردازى، 
مغلق نويسى، شعر فراوان و گزارش بسيار مختصر رويدادها بر محور شاه و بزرگان و حتا 

افتادن به ورطة چاپلوسى و جعل تاريخ كه نمونه هائى از آن به دست داديم. 

دربارۂ نام کتاب 
اما نكتة پايانى، دربارة نام اين كتاب خطى است. مؤلف خود، اشاره اى به نام كتابش در 
متن نسخه نكرده است. گويا نام تاريخ فتحعلى شاه قاجار را، شادروان حاج  محمد  آقا 
نخجوانى -كه آن را به كتابخانة ملى تبريز هديه كرده- و يا روانشاد مير ودود سيد يونسى 
-كه آن را نخستين بار در فهرست كتابخانة ملى تبريز معرفى كرد- بر اين كتاب نهاده 
اند؛ و در فهرستوارة كتاب هاى فارسى نيز، به نام تاريخ فتحعلى شاه قاجار معرفى شده 
است. (منزوى، 1375، ج 2، ص 888) با اين وجود، در برخى تذكره ها، نام اين كتاب 
خطى «تاريخ جهان آرا» ثبت شده است. ميرزا محمد على بن ابوطالب اصفهانى متخلص 
به «بهار»، از تاريخى كه اورجانى نگاشته، به نام «تاريخ جهان آرا» ياد كرده است. (گلچين 
معانى، 1350، ج 2، صص 186- 188) ديوان بيگى و معلم حبيب آبادى نيز، همين نام را 
ثبت كرده اند.1 (ديوان بيگى، 1365، ص 351) وفاى زواره اى هم در شرح حال ناقص 
و مختصر اورجانى، بى آن كه نامى از كتاب برده باشد، به عبارت «به  سياق وّصاف و 
معجم تاريخى نگاشته كه مقدور كم تر از مترسلين زمان است»، بسنده كرده است. (وفاى 
زواره اى، 1381، ص 118) چنان كه اشاره شد، مؤلف خود، به نام كتاب اشاره اى ندارد و 
در تاريخ هاى قاجار، تاريخ جهان آرا -كه به آن اشاره شدكه از ميرزا محمد صادق وقايع 
نگار مروزى است- بعيد است نام كتاب اورجانى نيز -كه با فاصلة اندكى پس از اورجانى 

نگاشته شده- تاريخ جهان آرا نام گرفته باشد و خود مؤلف هم، هيچ تصريح و اشاره اى به آن ندارد.
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۱. محمدعلی معلم حبیب آبادی، مکارم 

آبادی  حبیب   .۱۵۷۷ ص   ،۵ ج  اآلثار 
را، دورۀ محمد شاه  کتاب  تألیف  زمان 

و به دستور او ذکر کرده -که با توجه به 

توضیحی که آوردیم- صحیح نیست.
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