
نگار و ذكر بعضي نكات و تصحيح بعضي اشتباهات دربارة  معرفي وقايع
  زندگي و آثار او

  
  2سيد علي هاشمي عرقطو  ،1سيد اسماعيل قافله باشيدكتر                                            

  5/2/88:تاريخ دريافت مقاله                                                  
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  چكيده   
 فعاليتهاي اديبان   يكي از شاخه هاي تحقيقاتي در ادبيِّات فارسي ، بررسي سير زندگي و            

ست و پژوهشگران و محققان بسياري بـا تالشـهاي خـود بـه افـزون شـدن                  و آثار آنها  
اما همواره نقصها و گهگاه اشـتباهاتي       .  زمينه كمك كرده اند    اطالعات و آگاهيها در اين    

 اين نقـصها    از جملة . بوده اند    در اين تحقيقات وجود داشته كه نيازمند برطرف كردن          
ست كه در بارة زندگي و آثار يكي از ادباي عـصر قاجـار بـه نـام                  و اشتباهات ، مواردي   

آگاهيها و در بعضي موارد غلط      نگار رخ داده و موجب نقص        ميرزا محمد صادق وقايع   
مـا در ايـن مقالـه بـرآنيم كـه ضـمن ارائـة               . بودن دانسته هاي ما دربارة او شـده اسـت         

وي ، اشتباهات موجود دربارة زندگي و آثار او را كه به             آگاهيهاي جديد دربارة زندگي   
  . تذكره ها و بعضي كتب ديگر راه يافته است طرح كرده سپس آنها را تصحيح نماييم

  
  كلمات كليدي    

   تذكره، تاريخ جهان آرا ، رساله  ، فتحعليشاه ،نگار  وقايع
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  مقدمه   
آگاهي از سـير زنـدگي و شـرايط دوره اي كـه هـر يـك از نويـسندگان و شـاعران در آن                         
ميزيستند و آثار خود را پديد مي آوردند ، عالوه بر آنكه ما را در دستيابي به شناخت بيشتر                   

يكي از مهمترين   . مك ميكند ، راه را براي درك بهتر آثار ادبي آنها هموارتر مينمايد            از آنها ك  
منابع در راه كسب اين آگاهيها مطالعة تذكره ها و كتبي است كه در آن شرح حـال شـعرا و                     

اما اين كتابهاي تذكره به داليل زير ممكن است دچار نقص يا اشـتباه              . ادبا نوشته شده است   
  : شونددر مطالب خود ب

 وجود فاصلة زماني طوالني  ويا دوري مكاني ميان نويسندة تذكره و افراد معرفـي شـده               -1
  .در آن 

  . عدم جستجوي تذكره نويس در آثار ادبا و تكيه كردن به شنيده ها-2
  . تكرار مطالب تذكره هاي ديگر-3
  . قلّت علم تذكره نويس-4
  .ن است آثار جديدي بيافرينند معرفي افرادي كه هنوز در قيد حياتند و ممك-5

تدريج ميتوانند وارد تحقيقات پژوهشگران شده ، آنها را نيـز دچـار             اين نقصها و اشتباهات ب    
  . اشتباه سازند

يكي از افرادي كه در تذكره هاي دورة قاجار به بعد ، نامش بسيار تكرار شده ، ميرزا محمد                   
ا و حتي كتابهاي تحقيقي  جديد دربارة        اما اطالعاتي كه در تذكر ه     . نگار است  صادق وقايع 

او داده ميشود بنابر داليلي كه در باال آمد اغلب تكراري ، پراكنده ، نـاقص و گـاه متـضاد و                      
اين پراكندگي و آشفتگي اطالعات ما را بر آن ميدارد كه بـه پژوهـشي تـازه     . متفاوت است   

 اطالعات پراكنده در كتابهـاي      نگار اقدام كنيم و ضمن گردآوري      دربارة زندگي و آثار وقايع    
براي دستيابي  .  آگاهيهاي جديدي دربارة وي بيابيم      او نگار مختلف ، با تحقيق در آثار وقايع      

به اين هدف ما در كنار مراجعه به كتب تذكره ، تاريخ و تحقيقـات انجـام شـدة تـازه ، بـه                        
را بـه دسـت     نسخه هاي خطي متعددي از آثار مراجعه كرده و اطالعـات مفيـد و جديـدي                 

ذكر بعضي نكـات و تـصحيح       « و  » نگار سير زندگي وقايع  « آورديم و مقاله را در دو بخش        
اميدواريم اين تحقيق بتواند گـامي ،       . طرح ريزي كرديم  » نگار بعضي اشتباهات دربارة وقايع   

  .هرچند كوچك ، در راه تكميل دانسته هاي ما دربارة تاريخ ادبيات ايران باشد
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  نگار  وقايعسير زندگي    
 دربار فتحعليشاه در شهر     1نگار ميرزا محمد صادق مروزي فرزند محمد باقر مروزي ، وقايع         

تاريخ تولد او اگرچه در هيچيك از منابع موجود نيامده اسـت امـا              .به دنيا آمد   2مرو شاهجان 
ر نگار سالهاي ابتدايي عم    وقايع. ستتولد نيمة دوم قرن دوازدهم هجري     ميتوان گفت كه او م    

خود را در مرو گذرانيده ، تحصيالت مقدماتي را در آنجا طي كرد و ادامة تحصيالت خـود                  
 منطقة شمال شرقي ايران و همچنين شهر مرو از ديرباز مـورد             3را در مشهد به انجام رسانيد     

     در دوران نوجــواني و جــواني . هجــوم همــسايگان خــود و خــصوصا ازبكــان بــوده اســت
نگار كه   وقايع. رو مورد حمالت متعدد بيگي جان ازبك قرار ميگرفت        نگار نيز شهر م    وقايع

محرر حـروف خـود در آن واقعـة    « :خود شاهد اين تاخت و تازها بوده در اين باره ميگويد      
 او در يكي از ايـن       4».فحشا در مرو بود و شور محشر در آن سكنة محنت فزا مشاهده نمود             

حقير را نيز پـدر و بـرادر        « : د، چنانكه ميگويد    حمله ها پدر و برادر خود را از دست ميده         
 بر اثـر    5».در آن عرصة پر شور و شر گرفتار آمد و ديده در ماتم ايشان و ياران وطن خونبار                 

 هجري و يا اندكي بعد ، از آن سرزمين به عراق عرب كوچ              1200اين حمالت ، او در سال       
گوشـه هـايي از     . انش پرداخـت  كرد و مدتي در شهرهاي كربال و نجف به تحصيل علم و د            

چون سپهر  « :داستان مهاجرتش را ما در كتاب مجمع المĤثر از زبان خودش چنين ميخوانيم              
عهد  سستي  نورزيـده و بـا          بيمهر حقة وفا بشكست و گردش ماه و مهر در شكست ميناي           

ضرورت احرام حـرم غربـت       به حكم ... زمانة جافي  به خفا و سختي پيمان محكم دربست         
قايد تقدير به ملك عراقم     ...  عرفا در شرح حب الوطن من االيمان حرام بود مباح نمود،             كه

خـرمن  . چندي با هركس پيونـدي داشـتم ، بـه اميـدي خـاطر خـسته خرسـند                 ...راهبر آمد   
با هر سري ، سرّي در ميان       . هنرورانش را خوشه چين آمدم و گلشن دانشورانش را گلچين         

                                                 
  .15/23221لغتنامة دهخدا،. اخبارنويس ، كسي كه حوادث و اتفاقات عهد پادشاهي را يادداشت و ضبط كند : نگار  وقايع- 1
مرو بزرگ كه در قرون وسطي به مرو شاهجان معروف بود تا با مروالرود كه مـرو     :  مرو شاهجان يا شاهجهان يا شاهيجان        - 2

جغرافيـاي تـاريخي    . ظاهرا شاهجان معرب شاهگان فارسي و به معنـي شـاهانه و شـاهوار اسـت               . كوچك است اشتباه نشود   
  .424/سرزمينهاي خالفت شرقي ، گاي لسترنج

  .1/233 اختر ، احمد گرجي،تذكرة: نيز.  1/75 از صبا تا نيما ، آرين پور،-3
  .182/ ف 2259تاريخ جهان آرا ، وقايعنگار ، نسخة كتابخانة ملي ، شمارة  4-
 .182/ همان  - 5
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در هر مقام سـير نمـودم و بـه اخـتالف           . روري در دل و جان    بود و از حصول هر سرّي ، س       
بالجمله رنج خاطر را بهبودي حاصل شد و زيان ماية دانـش            . مسلك ،سلوك در كعبه و دير     

 او بعد از اقامت در عراق راهي ايران شده در خطة كاشان جايگير ميـشود و در                  1».را سودي 
ميـرزا محمـد    . و شاعري ميپردازد    نزد حاجي سليمان صباحي كاشاني به تمرين درس شعر          

صادق سپس به قم رفته در آنجا متوطن ميشود و با دختر يكـي از بزرگـان آن شـهر ازدواج                  
نگار از همان ابتداي حكومت فتحعليـشاه بـه دربـار پيوسـته و جـزء منـشيان                   وقايع. ميكند

 مت هجـري از جانـب فتحعليـشاه سـ        1215او احتمـاال در سـال       . درباري قرار گرفته است     
 هجـري بـه منـصب       1225نگاري دربار را به دست آورد و بعدها ، احتماال در سـال               وقايع

  . داروغگي دفترخانة همايون نائل شد
ميرزا محمد صادق در مدت فعاليت خود به سفارتهاي متعددي مـأمور شـد كـه در بخـش                   

خره در سال   او پس از يك عمر پر تالش و پر سفر، باال          .بعدي مقاله به آنها خواهيم پرداخت     
 هجري و طبق گفتة دكتر زرگري نژاد دركتاب سياست نامه هاي قاجاري ،در ذيحجة               1250

  از ميـان فرزنـدان     .  چـشم از جهـان فروبـست       2آن سال و قريب دو ماه پس از مـرگ شـاه             
نگار ، پسرش محمد جعفر ، بيش از سايرين مورد توجه او و كتابهاي تاريخي بوده و                  وقايع

 هجري همچنان اين مشاغل در نسل او        1297ه او رسيده و بعد از مرگش در         شغلهاي پدر ب  
  .باقي ماند
نگار چندين اثر ادبي و تاريخي به جاي مانده كه تعدادي از آنها به دستور شـخص               از وقايع 

  : اين آثار عبارتند از. شاه نوشته شده اند
در آن تفـصيل تمـام       كتابي است در تـاريخ سـلطنت فتحعليـشاه كـه             : تاريخ جهان آرا   -1

اتفاقات عصر فتحعليشاه و همچنين تكمله اي در وصـف شـاه و اطرافيـانش و عمـارات و                   
از ايـن   . كاخهاي شاه و اقدامات او در رسيدگي به وضع اماكن زيارتي و شهرها آمده اسـت               

كتاب كه ميتوان آن را اصليترين منبع دربارة دورة فتحعليـشاه و سرمـشق بـسياري از كتـب                   
آن دوره  دانست نسخه هاي متعدد وجود دارد و سالها پيش متن آن توسـط آقـاي                  تاريخي  

                                                 
  2-1برگ . س س757 مجمع المĤثر، وقايعنگار ، نسخة كتابخانة مجلس، شمارة - 1
  .1/26سياست نامه هاي قاجاري، زرگري نژاد، - 2
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به دست ناشر سپرده شـد كـه متاسـفانه تـا             تصحيح و براي انتشار    غالمرضا طباطبايي مجد  
  .امروز به دليل برخي مشكالت چاپ نشده باقي مانده است

فتحعليـشاه كـه بـه       تذكره و مجموعه اي است از شعر شـاعران مـداح             : زينت المدايح    -2
جلـد اول شـامل مـدايح شـاعران در هفـت سـال       . دستور شاه در دو جلد فراهم شده است   

و دو  » درذكر اشعار فصاحت آثار خسرو عدالت شعار      « نخست سلطنت شاه در يك آرايش       
پيراية اول در ذكر اشعار شعراي ملتزمين ركاب ظفر انتـساب و پيرايـة دوم در ذكـر            « پيرايه  

و يك  » شعراي ممالك محروسه كه در ثناي قبلة عالم و عالميان رطب اللسانند             اشعار مطلق   
 1218در سـال    » در ذكر اشعار مولف و شمه اي از مجـاري حـاالت ارادت آيـاتش              « زيور  

  . هجري  به رشتة تحرير درآمده است1223هجري تاليف شده و جلد دوم نيز در سال 
ارة مـاجراي دو پادشـاه بـه نـام الـغ سـلطان              كتابي است داستاني درب   :  االرواح   تحرا -3

پادشاه مشرق و فيروزشاه پادشاه كشور مغرب كه البته داستان اين دو نفر مقدمـه اي  بـراي                   
ورود به داستان اصلي كتاب يعني ماجراي برزو فرزند سهراب و نوة رستم و شرح زنـدگي                 

تانها آمده كـه مـضمون      عالوه بر داستان برزو چند حكايت متفرقه هم در خالل داس          .او است 
آنها بي شباهت با حكايات سندباد نامه نيست و داستان دو پادشاه ذكر شده در ابتداي كتاب                 

 1225اين كتاب قبـل از سـال        . هم تاثير آشكاري از آغاز داستان سمك عيار را نشان ميدهد          
هجري و جهت مداواي كم خوابي شاه در يـك افتتـاح و بيـست و هـشت راحـت و يـك                       

نكتة قابل ذكر اينكه در هيچيك از تذكره ها نامي از اين كتـاب بـه                .  تاليف شده است   اختتام
  .نگار برده نشده است عنوان اثر وقايع

رساله اي است شامل مجموعه اي از پندها و حكايات متناسب بـا آنهـا               :  تحفة عباسي    -4
رزا نوشـته شـده     كه به شمارة سبعة سيار در هفت تحفه و افتتاح و اختتام به نـام عبـاس ميـ                  

  .تاليف اين رساله چند سال پيش از تاليف شيم عباسي بوده است. است
نگار آن را در هنگام نـزول اردوي شـاه در چمـن              اندرزنامه اي كه وقايع   :  شيم عباسي    -5

نويسنده چـون آن را اليـق شـاه ندانـسته بـه             . ست   پند چهل  اوجان  نوشته است و حاوي       
  .عباس ميرزا اهدا كرده است
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حفه العالم سيد عبداللطيف موسـوي      ت اين كتاب منتخبي است از كتاب        : قواعد الملوك    -6
شوشتري ، دربارة اوضاع و احوال زمين و آسمان و اطالعات مفيـدي دربـارة هندوسـتان و                  

نگار به دستور شاه با حذف پاره اي زوايد و افزودن برخي مطالب دربارة               مردم آن كه وقايع   
 هجري در يك مقدمه و دو قاعده و سه گفتار ترتيب داده              1225 در سال    فتحعليشاه ، آن را     

  .است
 رساله اي در شكايت از بخـت و روزگـار و در مـدح و وصـف شـاه و                     : مجمع المĤثر    -7

  .اطرافيان او، كه در بخش بعد بيشتر دربارة آن صحبت خواهيم كرد
 اما او در شعر هم دسـتي چيـره          نگار به نثر است ،     اگرچه بيشتر آثار وقايع   :  ديوان هما    -8

)  نامگذاري از دكتر گلچين معاني است     ( او در شعر هما تخلص ميكرده و ديوان هما          . دارد  
اي از اشعار او  در قالبهاي مختلف شعري است كه در هنگام سفارتش در هرات ،                  مجموعه
 هم دارد كه    نگار اشعار بسيار ديگري    البته وقايع . هجري جمع آوري شده اند     1230در سال   

  .پس از اين تاريخ سروده شده اند و در اين ديوان وجود ندارند
نسخة مجلـس ايـن منـشĤت داراي        . نگار است  هاي وقايع  اي از نامه   مجموعه:  منشĤت   -9

را قمـري    هجـري    1232 نامه است كه قسمتي از نامه هاي نوشته شده تـا سـال               سي و پنج  
  .دربردارد

رسـاله ايـست كـه در آن بـه          :  عروسي عباس ميرزا    ماجراي رخصت شرب مدام در     -10
شرح آزاد شدن مصرف شراب به شادماني جشن عروسي عباس ميرزا پرداخته و اين ماجرا               

  . استدهرا با نثري ادبي در گفتگو با چنگ و دف و جام شراب به رشتة بيان كشي
ن را هـم بـه      اي كـه او بـر ديـوان فتحعليـشاه كـه آ             ديباچه: ديباچة ديوان فتحعليشاه     -11

  .نگار گردآوري و مرتب كرده ، نوشته است دستورشاه ، خود وقايع
نگار در آخـرين روزهـاي اقامـت خـود در            ست كه وقايع   نام رسالة كوتاهي   : حكايات   -12

 هجـري و بـه خـواهش فـردي بـه نـام              1232 ماه ربيـع االول      28هرات ، در تاريخ يكشنبه      
شق و بيان ناراحتي نـسبت بـه دوري از وطـن            مضمون اين رساله ع   . عبدالصمد نوشته است  

  . حكايت و يك خاتمه نگاشته شده استدهاست كه در 
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 اين رساله ترجمه اي اديبانـه اسـت از فرمـان            :به مالك   ) ع( ترجمة فرمان امام علي      -13
اخـذ خراج،جهاد،اصـالح مردمـان وآبـاد كـردن          :به مالك اشـتردرچهار بخـش     ) ع(امام علي 
   . 1شهرها

نگـار ، مربـوط بـه حـوادث روزمـره در                    مجموعة يادداشتهاي وقايع   :روش   آهنگ س  -14
هاي مختلف جنگ ايران و روسيه و چون او به دليل داشتن شغل دربـاري نميتوانـسته                  جبهه

اين يادداشتها را آشكار كند، آنها را نزد شخـصي بـه نـام سـرهنگ قاسـم خـان فندرسـكي                      
 حـسين آذر رسـيده ، او بـه گـردآوري و تنظـيم               ميسپارد و سپس اين يادداشـتها بـه آقـاي         

اين يادداشتها بعدها در كتابي به نام آهنـگ سـروش بـه كوشـش آقـاي                 . يادداشتها ميپردازد 
تفاوت بعضي روايات موجود در اين كتاب بـا آنچـه در كتـب             .اميرهوشنگ آذر چاپ شدند   

 بيگانـه ، همچنـين   تاريخي ديگر آمده و برمال ساختن گرايشات برخي درباريان به قدرتهاي        
انتقادات صريح و گاه تندي كه از درباريان و در برخي موارد از شخص شـاه دارد در كنـار                    
سادگي نثر اين يادداشتها از ويژگيهاي مهمي است كه نوشته هاي اين كتاب را قابل اعتنـا و                  

  .درخور توجه  ميكند 
  

  رنگا ذكر بعضي نكات و تصحيح بعضي اشتباهات دربارة وقايع   
نگـار   همانطور كه پيش از اين گفته شد، بعضي نقصها و اشـتباهات دربـارة زنـدگي وقـايع                 

درآثار تذكره نويسان و پژوهشگران راه يافته است و ما در اين بخش به تكميل اطالعـات و        
  :تصحيح اشتباهات دربارة زندگي و آثار او ميپردازيم 

نگار نيامده است ،     از تاريخ تولد وقايع    آنچنان كه گفته شد در هيچيك از منابع ، ذكري            -1
در پايان كتـاب      .  هجري شكي وجود ندارد    دوازدهمولي در متولد شدن او در نيمة دوم قرن          

رطب اللسان كه در واقع جلد اول از تاريخ جهـان آراسـت و در ادامـه دربـارة آن صـحبت         
نگار بـه دسـت      ز تولد وقايع  خواهيم كرد، بيتي آمده كه با تكيه بر آن ميتوان زمان دقيقتري ا            

  : بيت مزبور چنين است . آورد
                           ز پنجــه گــرم كــم  بــود   ســال  پــنج 

 1ولــي بــردم افــزون ز صــد ســال رنــج       
  

                                                 
  . 20/ لوي آوي ، تصحيح محمود عابدي  فرمان مالك اشتر، حسيني ع- 1
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 ، و 2 هجـري باشـد    1225حال اگر تاريخ اتمام تاليف اين كتاب بنا به قول عباس اقبال سال              
 هجري ميتواند دقيقترين    1180 ساله باشد ، تاريخ      پنجچهل و   نويسنده در آن هنگام حدودا      

نگـار   البته ما با توجه به روش وقايع      . نگار به حساب بيايد    زمان به عنوان تاريخ تولد وقايع     
در آوردن يك شعر درآثار مختلف ، اين تاريخ را قطعي نميدانيم ولـي مطمئنـا ايـن سـخن                    

  .ميتواند  نزديكترين نظر به واقعيت باشد
 هجـري يـا انـدكي بعـد بـه عـراق             1200نگار در سال      كه وقايع  مطرح شد ش از اين     پي -2

دكتر زرگري نژاد در كتاب سياست نامه هاي قاجاري فرموده انـد كـه              . مهاجرت كرده است  
اما حداقل به دو دليـل ايـن تـاريخ غلـط            . 3 هجري انجام شده است    1209اين سفر در سال     

  :است 
ريت تذكره هـا پـس از بازگـشت از عـراق مـدتي شـاگرد                نگار به شهادت اكث     وقايع -الف

 هجري وفات يافته است ، تـاريخ        1206صباحي كاشاني بوده و از آنجا كه صباحي در سال           
  . هجري براي شروع اين سفر نميتواند درست باشد1209

نگار تقريبا از ابتداي حكومـت فتحعليـشاه بـه دربـار پيوسـته                با توجه به اينكه وقايع     –ب  
 هجري آنقدر نيست كه يـك فـرد بـه عـراق             1212 تا   1209 فاصلة زماني ميان سال      است ، 

  .رفته كسب علم كند و سپس به كاشان و قم بيايد و مدتها در آن دو شهر هم زندگي كند
 هجري از جانـب فتحعليـشاه       1215 بنا بر نظر مرحوم اقبال ،ميرزا محمد صادق در سال            -3

البته مـا قـصد نفـي نظـر ايـشان را نـداريم و               . 4 آورد نگاري دربار را به دست     سمت وقايع 
نگار در اين سال از درباريان بوده و با شاه به خراسان رفتـه               حداقل اطمينان داريم كه وقايع    

امـا در جلـد اول از        .5و در پيروزي شاه شعر گفته و مورد تحسين شاهانه قرار گرفته اسـت             
كه هرچند عجيب و از نظر تاريخي غلط        كتاب زينت المدايح ، نسخة مجلس ،عبارتي آمده         

تاريخي در  «:  اين كتاب دربارة خود ميگويد       نگار در  وقايع. است ولي ذكر آن بيفايده نيست     
وقايع و مĤثر خديو جهانگير مسمي به جهان آرا انشا نموده به توسط اولياي دولت قاهره به                 
                                                                                                                        

  .448/ ف 44نگار ، نسخة كتابخانة ملي ، شمارة   رطب اللسان ، وقايع- 1
 .115/ مقالة تاريخ جهان آرا ، عباس اقبال - 2
 .25/ 1 سياست نامه هاي قاجاري ، زرگري نژاد ،- 3
 .115/ مقالة تاريخ جهان آرا ، عباس اقبال - 4

 .122/ف 2259نگار ، نسخة ملي ، شمارة  ، وقايعتاريخ جهان آرا  - 5
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پادشاهي منـسلك   .... ان  رسانيد و به آن وسيله در سلك چاكر       .... عرض اقدس اعليحضرت    
نگاري اين دولت ابد مدت مفتخر گرديده در زمرة منشيان ديـوان             و به منصب واالي وقايع    

 هجـري   1218نگار كتـاب زينـت المـدايح را در سـال              وقايع 1».اعلي منخرط و مربوط آمد    
نوشته است و اين در حالي است كه جلد اول تاريخ جهان آرا دربردارنـدة وقـايع تـا سـال                     

 هجـري بـه پايـان       1218 هجري است و قاعدتا نميتوانسته نگارشش تا پيش از سـال             1221
رسيده باشد و اصال ذكر نام تاريخ جهان آرا در اين نسخه از زينـت المـدايح مطلبـي قابـل                     

نگـار و يـا كاتبـان ،      اين مورد و مواردي شبيه به اين نشان ميدهد كه يـا وقـايع             . تامل است 
  .دي وارد ميكرده اندبعدها در آثار نكات جدي

نگار بعد از پيوستن به دربار در ري ساكن شد اما ارتبـاط او بـا شـهر قـم                      اگرچه وقايع  -4
 هجـري در قـم نوشـته        1223هيچگاه قطع نشد ، چنانكه او جلد دوم زينت المـدايح را در              

   :ابياتي هست كه او درآن اجازة بازگشت به قم را طلب ميكند است و همينطور در ديوان او
كمترين مداح  درگاه فلك جاهت  همـا 
 خاكبوس آستانت را مجاور شـد بـه ري        
                        خواهد ازخاك درت بارسفربندد بـه قـم        

 كش زبان گاه بيان برّنده چون شمشير شد         
 تا كنون كز ماندن در ملك ري دلگير شـد         
 2گرچه اورا دوري ازتونوعي ازتقـصيرشد     

  

امـا ديـوان بيگـي      .  هجري از دنيا رفت    1250نگار در سال     از اين گفتيم كه وقايع     پيش   -5 
. 3شيرازي در كتاب حديقه الشعرا تاريخ مرگ او را در هزار و دويست و چهل و اند ميداند                 

  :نميتوانسته رخ دهد  هجري 1250 نگار پيش از وقايع مرگ و غلط است قاطع زير اليلبا داين نظر 

ا و كتابهاي تاريخي كه از مرگ او صحبت كرده اند ، تاريخ مـرگ وي را                  در تذكره ه   -الف
  .و يگانه است تاريخ گفته شده توسط ديوان بيگي نظري شاذ  هجري ميدانند و1250در سال 

 هجري به همـرا جمعـي از بزرگـان     1248ي نژاد ، او در ذيقعدة       ر  بنا به ذكر دكتر زرگ      -ب
  .4يه مالقات كرده استدرباري با سيمونوويچ وزيرمختار روس

                                                 
  . 211 /397نگار، نسخة مجلس ،شمارة   زينت المدايح ، وقايع- 1
 .282/ 6/8821نگار ، نسخة مجلس ، شمارة ديوان هما  ، وقايع - 2

 .2092 /3 حديقه الشعرا ، ديوان بيگي شيرازي ، - 3
 .26 /1 سياست نامه هاي قاجاري ، زرگري نژاد ،- 4
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 در منشĤت قائم مقام فراهاني چند نامه وجود دارد كه بعد از فوت وليعهد و در جـواب                   -ج
  .بيگي است ديوان غلط بودن سخن بر واضحي دليل خود اين و1اند شده نگار نوشته وقايع هاي نامه

ه ممكن اسـت    نگارآمده ك  در كتابهاي مختلف اطالعات پراكنده اي از سفارتهاي وقايع         -6 
  :باعث اشتباه گردد و ما اينجا به ذكر كامل آنها ميپردازيم

 هجري ، پس از بروز اختالف ميان علي پاشا حكمـران بغـداد و               1220 يكبار در سال     -الف
عبدالرحمن حاكم سـليمانيه دربـارة حكومـت شـهرزور و اسـتمداد عبـدالرحمن از شـاه ،                   

 تا دربارة عبدالرحمن با علي پاشا مذاكره كند ولـي           نگار را به بغداد فرستاد     فتحعليشاه وقايع 
  .2نگار و دستورات فتحعليشاه وقعي نگذاشت علي پاشا به سخنان وقايع

 هجري و پس از جنگ ميان ايـران و عثمـاني كـه در ادامـة اختالفـات                   1222 در سال      -ب
ر بـه بغـداد     نگار بار ديگر به عنـوان سـفي        عبدالرحمن و علي پاشا به وجود آمده بود؛ وقايع        

سعيد نفيـسي در كتـاب تـاريخ اجتمـاعي و سياسـي            . اعزام شد و مدتي در آنجا اقامت كرد       
  .  كه اشتباه است3ايران در دورة معاصر مقصد اين سفر را استانبول  بيان كرده اند

نگار براي از ميان بردن اختالف ميان حاكمان محلـي            هجري ، باز وقايع    1225 در سال    -ج
        ، حـاكم بغـداد ، عـازم آن ديـار ميـشود كـه باكـشته شـدن سـليمان پاشـا ،                     و سليمان پاشا  

  .4نگار كه به كرمانشاه رسيده بود از آنجا باز ميگردد وقايع
  از جنگها او در طي يكي.  هجري به سفارت هرات رفت1230در حدود سال  نگار  وقايع-د

سفر به هرات يكي از تلخترين وقايع .  ماه به زندان افتادنُهدر هرات دستگير شده ، به مدت 
  :زندگي او بوده و او در قصيده اي با مطلع 

               آتشفشان خواهم كشيد   دمي دل صبحدم از 
  

5انتقام خويشتن از آسمان خواهم كشيد  
  

                                                 
   .105 ، 104، 100منشĤت قائم مقام ، نامه هاي شمارة  - 1
 .113 -112/  ايران در دورة سلطنت قاجار ، شميم - 2
  .701/  تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دورة معاصر ، نفيسي - 3
 .198-197/ناسخ التواريخ،سپهر:نيز. 185 -184/نگار  آهنگ سروش، وقايع- 4
  .335-331 / 6/8821نگار، نسخة مجلس ، شمارة  ديوان هما ، وقايع- 5
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تاريخ ايـن   . به شدت اهل هرات و بلخ را به خاطر بالهايي كه كشيده به انتقام تهديد ميكند               
ال طول كشيد ، در بعضي كتابها مانند سياست نامه هاي قاجـاري در سـال                سفارت كه دو س   

 1230نگـار در مقدمـة ديـوان همـا ، او در               ، اما به تصريح وقايع     1 هجري آمده است   1231
 هجري در آنجـا بـه سـر بـرده و            1232 ربيع االول    28 ،  و حداقل تا       2هجري در هرات بود   

  .رسالة حكايات را در آنجا نوشته است
 هجري و پس از امضاي      1238 بنا به ذكر سپهر در ناسخ التواريخ ، او يكبار هم در سال               - ه

 معاهده ميان داوود پاشاي بغداد و فتحعليشاه ، به همراه فردي بـه نـام شـيخ موسـي راهـي                    
  . 3بغداد ميشود و پس از اجرا شدن مواد عهدنامه باز ميگردد

 در ميان سفارتهاي مختلف او، بي شك مهمترين سفارت ، سفارت او به تفليس ميباشـد                 -و
در ايـن  .  هجري دانسته شـده اسـت   1241 و 1240كه در كتابهاي مختلف ، تاريخ آن سال       

سفر كه با كارشكني روسها و بي اعتنايي يرملوف سردار روس و جانشينش لمينوف همـراه                 
ند مكتوبي را مبني بر متجاوز بودن روسها از لمينوف به دسـت             نگار توانست س   بود ، وقايع  

  .بياورد
 هجري و پس از واقعـة قتـل گريبايـدوف بـه             1244يكبار ديگر هم در سال       نگار  وقايع -ز

روسيه فرستاده شد ولي در تبريز عباس ميرزا او و همراهش را بازگردانده و خسرو ميرزا را                 
  .4به جاي آنها ميفرستد

نگار در بيشتر لشكركشيها و مسافرتهاي شـاه يـا شـاهزادگان             ن سفارتها ، وقايع   عالوه بر اي  
همراه آنها بوده و در جنگهاي ناحية خراسان و جنگهاي با روسيه حضور داشته ، در جريان                 
خيانت والي ايروان ، محمد خان و سپس بازگشتش از خيانت ، او براي آزمـايش صـداقت                  

  .نزد او ميرود والي
قدامات سياسي گسترده ، در دربار آن روزگار كه پيوسته مورد دخالت بيگانگان و               اين ا  -7  

خيانت خودفروختگان قرار داشت ، دوستان و دشمناني را بـراي او ايجـاد كـرد و يكـي از                    
                                                 

  . 1/26 سياست نامه هاي قاجاري ، زرگري نژاد، - 1
   .  172 / 6/8821نگار، نسخة مجلس ، شمارة ، وقايع)ديوان هما(مجموعه  -2
 .350 -349/  ناسخ التواريخ ، سپهر- 3
 .296 -295/ نگار  آهنگ سروش ، وقايع -4
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نگار شكايت از اين دشمنان و نصيحت شـاه در اجتنـاب از              مضمونهاي رايج در آثار وقايع    
وان اينگونه سخنان را ميتوان در راحه االرواح ، شيم عباسي ،            نشانه هاي فرا  . اين افراد است  

يكي از موارد توطئه و سخن چيني عليـه او بـه            . مجمع المĤثر ، ديوان هما و منشĤت او ديد        
بعد از بازگشتش از سفارت هرات مربوط است كه در آن توطئه چينان در حضور شاه او را                  

نان ميتوان از ميرزا ابوالحسن شيرازي به عنـوان         در ميان اين دشم   . مواخذه و محاكمه ميكنند   
از دسـت  « :نگار دربـارة او ميگويـد   وقايع. مهمترين دشمن و منفورترين شخصيت ياد كرد       

رفتن گرجستان و داغستان از پيكر ايران درنتيجة خرابكاري ميرزا ابوالحسن كه هماره تعالي           
نجام گرفـت و برقـراري وزارت       خود را به وسيلة تقويت مادي خارجي به دست مي آورد ا           

» .1 صـورت پـذيرفت  – دولتين روس و انگلـيس  –او از روز نخست ، با تحريكات اجانب  
در مقابل اين دشمنان ، او دوستاني هم داشته كه از معروفترين آنها ميتوان قائم مقام فراهاني                 

نگـار   يعفردي كه منشĤتش مشحون از اظهار لطف و صداقت و صميميت به وقـا   . را نام برد  
نگار آمده ؛ اين در حالي است كه بعد          است و شانزده نامه در مجموعة منشĤت به نام وقايع         

 نامه دومين نفري اسـت كـه بيـشترين نامـه بـه او               نُهنگار ، فاضل خان گروسي با        از وقايع 
نوشته شده و اين تفاوت فاحش در تعداد نامه ها و لحـن صـميمي او در نامـه هـا ، خـود                        

 نامه به قـائم مقـام       پنجنگار نيز    در منشĤت وقايع  .  رابطه ميان اين دو تن است      نشانگر عمق 
  .وجود دارد كه قطعا تمام نامه هاي او به قائم مقام نيست 

لقبـه  « : نگـار مينويـسد       آقا بزرگ طهراني در كتاب الذريعـه ، در ترجمـة حـال وقـايع               -8
اما لقب بدايع   » .2حمد جعفر بهذا اللقب   السلطان ببدايع نگار و بعد وفاته لقب ولده الميرزا م         

نگار و تذكره ها به عنوان لقبي كه شاه يا فـرد ديگـري بـه او                  نگار در هيچيك از آثار وقايع     
نگار براي او و فرزندش ثبت شده است و سخن           داده باشد وجود ندارد و تنها عنوان وقايع       

  .نگار تاييد نميكنند آقا بزرگ را آثار وقايع

                                                 
 .217/گار ن  آهنگ سروش ، وقايع- 1
  .1297/   الذريعه الي تصانيف الشيعه ، آقابزرگ الطهراني ، القسم الرابع من الجزء التاسع - 2
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زي در شعر به شيوة شاعران روزگار در قـصيده از شـعراي عهـد غزنـوي و                    هماي مرو   -9
او مخـصوصا بـه     .  هجـري پيـروي ميكـرد      هشتم و نهم  سلجوقي و در غزل از شعراي قرن        

عالقة زيادي نشان ميدهد و بارها اشعاري به اقتفاي قصيدة ترسائية خاقاني سـروده               خاقاني
   :است كه معروفترين آنها قصيده ايست با مطلع

ــدا                                    بــــه تفليــــسم  فلــــك  آورده  دروا ــن تعـ ــم و آوخ زيـ ــن ظلـ ــان زيـ  1فغـ
  

در نثر نيز گرايش او به ساده نويسي است، البته دربرابـر آثـاري چـون درة نـادره و تـاريخ                       
وصاف و عبارات و لفظ پردازيهاي منـشيان در آن دوران ؛ آنطـور كـه او در مقدمـة تـاريخ                 

ن آرا ميگويد كه نثر كتاب برگرفته از سبك موالنا فضل اهللا شيرازي در تاريخ معجـم و                  جها
 بطور كلي ميتوان    .2عطاملك جويني در جهانگشا است و او از طريقة وصاف پيروي نميكند           

  .  نثر او و قائم مقام را خصوصا در منشĤتش نزديك به هم دانست
  .نام رطب اللسان وجود دارد كتابي بهة ملي،ه هاي خطي موجود در كتابخاندر ميان نسخ-10

در مقايسه اي كه ميان تاريخ جهان آرا و رطب اللسان انجام شد ، دريافتيم كه اين كتاب در                   
واقع همان جلد اول از تاريخ جهان آراست ؛ و اين نام رطب اللسان يا اشتباه تذكره نويسان                  

در متن ، به عنوان يك كتاب مـستقل         ) ن  رطب اللسا ( و كاتبان بوده كه بر اثر تكرار عبارت         
نگار ثبت شده و يا نام اولية همـين تـاريخ جهـان آرا بـوده كـه                   در تاريخ قاجار براي وقايع    

  .بعدها توسط نويسنده  تغيير كرده است
 در كتابهاي مختلف ، تاريخ جهان آرا را در دو جلد معرفي كرده اند، به ايـن صـورت                    -11

و جلد  )  هجري   1221-1212(ده سال اول از سلطنت فتحعليشاه       كه  جلد اول شامل وقايع       
در واقـع هـم ابتـدا     . 3) هجـري  1232 -1222(دوم شامل وقايع ده سال دوم از سلطنت او      

 يـا   1232 هجري نوشته شده ، سـپس در اواخـر سـال             1225جلد اول اين كتاب حدودا در       
 و ايـن تـاريخ از آنجـا بـه            هجري جلد دوم اين كتاب به رشتة تحرير درآمده اسـت؛           1233

 هجري در هرات بـوده و       1232 ربيع االول    28نگار حداقل تا روز      دست مي آيد كه  وقايع     

                                                 
  .1/76ازصبا تا نيما ، آرين پور ، - 1
 .7-6 /2259نگار ، شمارة   تاريخ جهان آرا ، وقايع- 2
تـاريخ جهـان    :نيز  . 780/، مسعود معتمدي    ) 2ر افشار، ناموارة دكت (رسالة سياست   : نيز  . 1/75 از صبا تا نيما ، آرين پور ،          - 3

 .115/ آرا،اقبال 
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در همان زمان كه آمادة مراجعت به دارالخالفه بوده ، رساله اي براي يكي از دوستان نوشته                 
زگشت از  نگار، دستور نگارش جلد دوم بعد از با        از طرف ديگر طبق گفتة خود وقايع      .است

 همچنين او در نامه اي كه براي قائم مقام نوشته و از او خواسته كه ريز وقايع                   ، 1هرات بوده 
ثبت شده در آذربايجان را براي شروع به كار نوشتن جلد دوم برايش بفرستد ،چنـين گفتـه                  

اشارت رفت كه باقي ده و اند سال وقايع را بايد مدون نمائي و آيات كبري مجاهدات                 « :كه  
ميعاد تا نزول خسرو سيارگان به بـرج        .  غزوات را به لفظ كوجه الحب عند محبه ، مبرهن          و

نگار بعدها جلد ديگري نيز بـر        اما وقايع » .2حمل است و سه ماه و ده روز به حساب جمل          
اين تاريخ افزوده است و اين مطلبي است كه در هيچكدام از كتابهاي ديده شده به آن اشاره                 

ته خود نويسند در جلد دوم از تاريخ جهان آرا وعدة نوشتن جلد سوم ايـن                الب. نرفته است   
از جلد سوم اين كتاب نسخه اي به صورت مجزا آنگونـه كـه بـراي                . 3كتاب را هم داده بود    

 كتابخانـة ملـي نــسخه اي بـا شــمارة          جلـد اول و دوم موجـود اســت ديـده نـشد ، امــا در    
اين تاريخ را بطور كامل و پـي در پـي در خـود              موجود است كه متن سه جلد       )  ف   2259(

نگار بعدها خـود ايـن سـه جلـد را در يـك جلـد          دارد و اين نشان ميدهدكه احتماال وقايع      
فراهم كرده است؛ چرا كه در ابتداي اين نسخه در حالي كه در تمام موارد بـا نـسخه هـاي                     

اول از حكومـت شـاه      ديگر مطابق است ، به جاي آنكه بنويسد كتاب شامل وقايع ده سـال               
اين جلد از تاريخ مشتمل اسـت       « : است ، آنگونه كه در ديگر نسخه ها آمده ، نوشته است             

بر وقايع سي ساله كه نخستين قرن از سلطنت شهنشاه گيتي پناه دامه سلطنه العليـه اسـت و                   
يد مرتـب   وقايع آتية قرون ثاني را به عنايت اهللا تعالي در جلد ثاني به ترتيبي كه بايـد و شـا                   

  .را برآورده نكرد ثاني قرن وقايع آرزوي نگارش خود نويسنده البته مرگ شاه و ».4ساخت خواهد
نگار رسالة شيم عباسي است كه به عبـاس ميـرزا             پيش از اين گفتيم يكي از آثار وقايع        -12

دربارة نام كتاب و فردي كه كتـاب بـه او اهـدا شـده و همينطـور تـاريخ                    . تقديم شده است  
رسـالة سياسـت از ميـرزا       « اين رساله يكبار تحت عنـوان       . ش آن مالحظاتي الزم است    نگار

                                                 
  .131 -129 / 3546نگار، نسخة مجلس ، شمارة  منشĤت ، وقايع- 1
  . 132 -131 ، همان - 2
 .341/ ف 15نگار ، نسخة ملي ، شمارة   تاريخ جهان آرا ، وقايع- 3
 .5/ ف 2259ة نگار ، نسخة ملي ، شمار  تاريخ جهان آرا ، وقايع- 4
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ه     «  و يكبـار تحـت عنـوان         1به تصحيح مسعود معتمدي   » نگار   صادق وقايع  بـه  » شـيم عليـ
بـه تـصحيح دكتـر      » شـيم عباسـي     «  و يكبـار هـم بـه نـام           2تصحيح موسي نجفي اصفهاني   

شـيم  «  اي هـم در كتابخانـة مجلـس بـا نـام                چاپ شده و نسخه     3غالمحسين زرگري نژاد  
در چاپهاي آقايان معتمدي و نجفي ، ايـن رسـاله تقـديم بـه               . 4از آن موجود است   » عباسي  

عليشاه شده ولي در چاپ دكتر زرگري نژاد و نسخة مجلس ، اين رساله به نام عباس ميرزا                  
اين رساله است كه در     نگار و در طي دو نامه سخن از          عالوه بر اين در منشĤت وقايع     . است

نگار آن را اهدايي به عباس ميرزا خوانده         ذكر شده و وقايع   » شيم عباسي   « هر دو، نام آن         
پس با توجه به اين قراين ميتوان چنين نتيجه گرفت كه يا نام عليـشاه در دو نـسخة                   . 5است

 ابتـدا ايـن   نگـار در   چاپي آقايان معتمدي و نجفي غلط كاتبان بوده است و يا اينكـه وقـايع              
. كتاب را به نام عليشاه نوشته بود و بعدها به داليلي آن را به عباس ميرزا اهدا كـرده اسـت                    

نكتة ديگر اينكه تاريخ نگارش ايـن رسـاله را آقايـان معتمـدي و نجفـي در سـال يـازدهم                      
    : نگـار ميدانـد      حكومت شاه ميدانند و آقاي معتمدي دليل سخن خود را اين جملـة وقـايع              

ر ده و اند  سال كيهان خدائي آفريدگار بي انباز و يار، ديدة بخـتش را بـه چهـل يگانـه                       د« 
، اما در پايان نسخه هاي مورد استفادة دكتر نجفي          »  6روشن بخش گردانيده  ... فرزند فرزانه   

 هجـري  بـه      1227و دكتر زرگري نژاد و همينطور نسخة خطي كتابخانـة مجلـس ، تـاريخ                
اله آمده و همين مطلب شايد تأييدي بر نظر ما مبنـي بـر وجـود دو                 عنوان زمان نگارش رس   

در پايان بايد گفت كه نثر رسالة شيم عباسي ، نثري بسيار ساده و              . تحرير از اين كتاب باشد    
ر مغلق و سـنگين     روان است و نظر آقاي نجفي اصفهاني در مقدمة متن مصحح خود مبني ب             

آميز است و اشتباه بودن اين نظر براي فردي آشنا بـا             نظري كامال اغراق     ،7بودن نثر نويسنده  
در ميـان تـصحيحاتي كـه از ايـن اثـر      .نثر آن دوره و سالهاي قبل از آن امري آشـكار اسـت     

                                                 
  .794- 2/779ناموارة دكتر محمود افشار،  - 1
 .578 -561/ 1 ميراث اسالمي ايران ، رسول جعفريان ،- 2
 .147 -111/ 1 سياست نامه هاي قاجاري ، زرگري نژاد، - 3

  .12- 2 / 1/8821نگار ، نسخة مجلس ، شمارة  شيم عباسي ، وقايع  -4
 .144 -143: و 132-3546/131مارةنگار،نسخة مجلس، ش  منشĤت ، وقايع- 5
 .780/، مسعود معتمدي ) 2ر افشار،ناموارة دكت( رسالة سياست - 6
  .564/ ، نجفي ) 1ميراث اسالمي ، رسول جعفريان ،(  شيم عليه - 7
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شده،تصحيح دكتر زرگري نژاد كه از روي نسخه اي خوب صـورت گرفتـه و بـا مقدمـه و                    
  .حواشي مطلوبي همراه شده بهتر از ديگر كارها است

 نسخه هاي خطي كتابخانة مجلس شوراي اسـالمي ، مجموعـه اي بـه شـمارة                  در ميان  -13
ايـن مجموعـه پيـشتر      . نگـار ميباشـد    موجود است كه شامل تعدادي از آثار وقـايع        ) 8821(

دكتر گلچين معـاني    . توسط دكتر گلچين معاني ديده شده و يادداشت برداري گرديده است          
هر رساله را در برگ اول مجموعه يادداشت        در هنگام مطالعة اين مجموعه ، نام و صفحات          

ايـن مجموعـه         در ميـان    .كرده اند و براي آثاري كه عنـوان نداشـتند نامگـذاري نمـوده انـد               
آمـده كـه چـون در       » مناظرة عقل و بخت و ذكر شمايل و مĤثر فتحعليشاه           « اي با نام     رساله

 را مطابق با موضوع رساله بـه        داخل رساله عنوان آن ذكر نشده ، دكتر گلچين معاني اين نام           
همچنين ايشان در فهرست نسخه هاي خطي آستان قـدس ، در ضـمن              . آن اطالق كرده اند     

» و عقل و ذكر شمايل و مĤثر خاقاني       در مناظرة بخت    «نگار از اين رساله با عنوان        آثار وقايع 
 ، متوجه اين مطلب     اي كه ميان اين رساله و مجمع المĤثر انجام شد          در مقايسه . 1نام برده اند  

شديم كه اين رسالة مناظرة عقل و بخت و ذكـر شـمايل فتحعليـشاه ، دقيقـا همـان مجمـع                      
مجمع المĤثر  ( بنابراين اينجا الزم است اين نامگذاري اشتباه اصالح شود و نام            . المĤثر است 

ثر، نـسخة   البته در برگ اول از رسالة مجمع المـĤ        .به عنوان تنها نام اين رساله شناخته گردد       ) 
 كه با توجه به معناي آن اشتباه كاتـب          2آمده  ) مجمع المعاصر ( مجلس ، اين نام به صورت       
 ،از4  و تذكرة انجمـن خاقـان       3همچنين در كتاب قواعدالملوك   . در نگارش مشخص ميگردد   

  .فراوان همين مجمع المĤثر است احتمال به كه صحبت شده )زينت المĤثر( به نام كتابي
تكـرار بخـشهاي مختلـف آنهـا دريكـديگر           نگـار،  ژگيهاي مهم آثار وقـايع     يكي از وي   -14

مطلب در موارد متعدد و گوناگون باعث ايجاد مشكل در تعيـين جـواب دقيـق                 همين.است
يكي از اين موارد در اشتراكي است كه مابين كتـاب تـاريخ جهـان آرا و                 . يك مسئله ميشود  

 پايان نسخة رطب اللسان كـه جلـد اول از           توضيح مطلب اينكه در   . مجمع المĤثر وجود دارد   

                                                 
 . 122)/1(7 فهرست كتب خطي كتابخانة آستان قدس،گلچين معاني ، - 1
  . س س 757ارة نگار، نسخة مجلس ، شم  مجمع المĤثر، وقايع- 2
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تاريخ جهان آراست و همچنين نسخة ديگري از تاريخ جهان آرا ، فصلي در توصيف شاه و                 
صفات و ويژگيهاي او وهمچنين اطرافيان و وصف اعمـال او و اقـداماتش آمـده كـه دقيقـا        

ايـن  .بـردارد مطابق با بخش مدح شاه در مجمع المĤثر است و همان سـخنها و اشـعار را در                 
نمونه و نمونه هايي ديگر از اين دست نشاندهندة سختي كار محقـق در تـشخيص و تميـز                   

  .    نگار است مطالب در آثار وقايع
  :نتيجه   

      هجـري بـه عنـوان تـاريخ والدت          1180در اين مقاله با توجـه بـه قـراين مختلـف ، سـال                
 هجري براي هجرت او به      1209تاريخ  غلط بودن   ،  وقايع نگار ذكر شد ، همچنين با داليلي         

 دربارة تـاريخ مـرگ او تـصحيح شـد و سـال               الشعرا هحديقعراق ثابت شد و نظر نويسندة       
همچنين فهرست كاملي از سفارتهاي     .  هجري به عنوان تاريخ مرگ او به اثبات رسيد           1250

جهـان آرا ،    وقايع نگار ارائه گرديد و يكي بودن كتاب رطب اللسان با جلـد اول از تـاريخ                  
وجود جلد سوم تاريخ جهان آرا ، شامل تاريخ ده سال سوم پادشاهي فتحعليشاه ، و اشـتباه                  
بودن نامگذاري رسالة مجمع المĤثر تحت عنوان در مناظرة بخت و عقـل و ذكـر شـمايل و                   

  . مĤثر خاقاني توسط استاد گلچين معاني اثبات شد 
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