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است که توسط   زندگی  درونی  و   بیرونی  هايجنبه  دربارة  ايکارنامه  است. این گونۀ ادبی
آغاز  دورة قاجاریه  از  جدي  بصورت  ادبی  نوع  این  به  ایرانیان  توجه.  میشود  نگاشتهخود  

خاص  دورة   یک   ادبی  سیاسی و- اجتماعی  مسائل  انعکاس  قابلیت  ادبی  گونۀ  میشود. این
هاي نخست، در عرصۀ سیاسی ایران و آن هم اتوبیوگرافییکی از این نمونه  . داراست را

قاجاریه است. این پژوهش با هدف معرفی و تحلیل    دورة  سرشناسرجال    الدوله، ازامین
 انجام شده است. الدوله نامۀ خودنوشت امین شناسی زندگی سبک 

 تحلیلی انجام شده است. -: این پژوهش به شیوة توصیفیروش مطالعه
-این است که در سطح زبانی و ادبی «امین  دهندةهاي پژوهش نشانیافته  ها:یافته

متعددي استفاده کرده است که   الدوله» براي بیان منظورش از ابزارهاي زبانی و ادبی
در  زبان طنز  گیري ازمهمترین آنها تلفیق عبارتهاي فارسی با آیات، مثلهاي عربی، بهره

استعاره  همچون  مختلف  است.قالبهاي  و...  تعریض  تهکمیه،  سطح نویس  هاي  در  نده 
قلم  حاشیه  و  به تطویل  و رویدادهاي آنجا  دربار  به   مربوط  مسائل  محتوایی در بازنمایی

جامعه جایگاه    عادي   مردم  گرفتاریهاي  و  اساسی  مشکالت  است و از طرف دیگر  رانده
 چندانی در این اثر ندارد. 

دال بر    اي است که وي بعنوان سند و مدرکی الدوله نوشته خاطرات امین  گیري:نتیجه
اي ماهیتاً نمیتواند به  نامهگناهی خود از جریانات سیاسی نگاشته است. چنین زندگیبی

خودزندگی  راستنامهمیثاق  یعنی  که نویسی  گفت  میتوان  ازاینرو  باشد؛  پایبند  گویی 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the most important branches of 
biography is autobiography. This literary genre is a self-written biography of the 
external and internal aspects of life. Iranians' attention to this type of literature 
begins in earnest from the Qajar period. This literary genre has the ability to 
reflect the socio-political and literary issues of a particular period. One of the 
first examples in the political arena of Iran, namely the autobiography of Amin 
al-Dawla, is one of the famous men of the Qajar period. This research has been 
done with the aim of introducing and analyzing the stylistics of Amin al-Dawla's 
autobiography. 
METHODOLOGY: This research was conducted in a descriptive-analytical 
manner. 
FINDINGS: The findings of the research show that at the linguistic and literary 
level, "Amin al-Dawla" has used various linguistic and literary tools to express 
her meaning, the most important of which is the combination of Persian 
phrases with verses, Arabic proverbs, Coming from the language of humor in 
various forms such as metaphors of comprehension, elaboration, etc. In terms 
of content, the author has lengthened and marginalized the representation of 
issues related to the court and its events, and on the other hand, the basic 
problems and troubles of ordinary people in society have little place in this 
work. 
CONCLUSION: Amin al-Dawla's memoirs are writings that he wrote as a 
document proving his innocence from political currents. Such biographies 
cannot inherently adhere to the Covenant of Autobiography, ie truthfulness; 
Therefore, it can be said that Amin al-Dawla has acted "selectively" in narrating 
her actions and ethics and has used linguistic and literary tools and 
arrangements to convince the audience. 
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 مقدمه 
 ، کوتاه   یا  مفصل  است  و ممکن  میپردازد  شخصیت  چند  یا  یک  زندگی  شرح  به  که  است  ادبی  انواع  از  یکی  نامهزندگی
 شده   نوشته  خودش  دربارة  فرد  که  است  اي ، کارنامهخودنگاشت  نامۀزندگی  میان  این  در.  باشد  سطحی  یا  عمیق
 نگارش   به  ایرانیان.  گرفت  شکل  صنعتی  انقالب   از  بعد  که  است  جدیدي نوع    خودنگاشت  نامۀزندگی.  است

 نشان  تمایل  مشهور،  اي نمونه   نبود  نیز  و  نگارش  نوع  این  بودن  ارزشبی  ،اختناق  بدلیل  ،خودنگاشت  هاي نامهزندگی
 است   زمان  این   بازمیگردد. در  غرب  با  مراوده  آغاز  و  قاجار  دورة   اواخر  به  ،ادبی  نوع  این   به  ایرانیان  توجه   .نمیدادند

  میتواند   متونی  چنین  بررسی  و  تحلیل.  هستیم  مواجه  هایینمونه  چنین  با  ایران  سیاسی  ادب  در  بار  نخستین  که
 نامۀ خودنوشت زندگی  نماید. بتدریج نگارش  روشن   را  اجتماعی  و  فرهنگی  ،سیاسی  مسائل  تاریک  زوایاي   از  بسیاري 

  با  ادبی  نوع   این  تنگاتنگ  ارتباط  و  موضوع  این  اهمیت  رغمعلی.  میشود  ایرانیان  آثار  در  ادبی  رایج   انواع  از  یکی
 . است نشده انجام موضوعاین  دربارة مفصلی و دقیق پژوهش تا کنون ،جامعه و سیاست

 
 سابقۀ پژوهش 

معطوف به بررسی مسائل تاریخی است و تاکنون پژوهشی با موضوع بررسی   الدولهشده دربارة امینانجامپژوهشهاي  
اي به بررسی ) در مقاله1395(   الدوله انجام نشده است. قنبري و فدوي نامۀ امینشناسی و ادبی زندگیمباحث سبک

دانشجویی نیز بیشتر معطوف بررسی زندگی   هاي اند. از سوي دیگر رویکرد رسالهپرداخته»  موضوع «نوسازي تصوف
 ) است.1380نادرپور، (  الدوله) و افکار و اصالحات امین1397محمدزاده، ( سیاسی

 
 بحث و بررسی 

 آن  انواع و  نامهزندگی
مینویسد»   وي   احوال   بر  آگاهی  با  نویسنده  که  است  فردي   زندگی  از  بخشی  یا  «تمام  دربرگیرندة  نامهزندگی

  یا  خاطره  اسناد،«بر پایۀ    ؛ البته نگارش میبایست) 9: ص  محمد عبدالغنی  ،اهو چگونگی پیدایش آن  هانامهیزندگ( 
  بر  نامهزندگی  از  کادن  فرهنگ  تعریف  در  .) 9  ص  :ها، انوري نامهفرهنگ زندگی( پذیر» باشد  دسترس  شواهد  هرگونه

اصطالحات   فرهنگ(  معین»  اشخاص  زندگی  تاریخ«  نامهزندگی  کتاب  این  در.  است  شده  تأکید  آن  تاریخی  جنبۀ
ص   کادن:  دانسته 452ادبی،  «است  شده  )  داد(   »کارنامه «  و  »حال   ترجمۀ.  ادبی،  اصطالحات    ذیل :  فرهنگ 

  اما   نداده  ارائه  نامهزندگی  از  تعریفی  خود  ادبی   انواع  کتاب  در  شمیسا.  است  نامهمعادالت زندگی  دیگر  از)  نامهزندگی
). 282است (انواع ادبی، شمیسا: ص    کرده  تأکید  میشود،  نوشته  اشنامهزندگی  که  کسی  بودن  رجال  و  تشخص  بر

  حکایت«   ها را محدودتر میکندنامهتشخص نیز محدودة انواع زندگی  تداوم  و  فردي   زندگی  بودن  خاص  از طرف دیگر
 ص  : نقد ادبی در قرن بیستم، ایوتادیه(  میدهد بدست تاریخی شخصیتی زندگی از راوي  که منثور شفاهی یا کتبی
297 (. 

رو ازهمین  ؛ها، تأکید شده استنبر خواندن رخدادهاي گذشته و عبرت گرفتن از آ  در قرآن کریم و فرهنگ اسالمی
مهمترین آنها، افزون بر آیات   که از  نویسی و ثبت رخدادها، توجه بسیاري شده استنامهاسالم به زندگی  دین  در

 ریم، به کتابت سیره و رجال میتوان اشاره کرد. قرآن ک
 و سفرنامه نگاري،خاطره نگاري،وقایع خاطرات، روزنامه قالب در میتوان را هانامهزندگی «مهمترین معاصر دورةدر 

 . ) 30  ص  اسالمی:  زمین،  ربغم  و  ایران  در  خودنوشت  هاي نامهزندگی  ۀمقایس  و  بررسی(   داد»  جاي   نفس  حدیث
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 افتاده   اتفاق  واقعاً  او  گمان  به  که   میدهد  انتقال   را  رویدادهایی  راوي   که  است  این  در  انواع  این  همۀ   مشترك   وجه
  مرز   در  نگاري»«وقایع   میان  این   در  .است  بوده  آنها   وقوع  شاهد   نزدیک  از  خود  که  مینگارد  را  چیزهایی  و  است

 کرد. قلمداد پردازي داستان زمرة  در میتوان را نفس حدیث و دارد جاي  نگاري»«تاریخ
 

 )خودنوشت  نامۀزندگی( اتوبیوگرافی
. است  شده  ترجمه  حال   شرح   و  خودنوشت  نامۀزندگی  خود،  سرگذشت  شخصی،  نامۀزندگی  به  اتوبیوگرافی  کلمه
و مباحث نظري آن در   اتوبیوگرافی(   است  نوشته  را  آن  خود  شخص،  که  است  اي نامهزندگی  بیانگر  اصطالح  این

 حوادث   میتوان گفت که اغلب آثار این حوزه یا به بازنمایی  . با بررسی اتوبیوگرافی) 103  ص  :فرانسه، موذن و جواري 
  دیدگاه   از  این  بر  افزون  است.   درونی  ها و نفسانیاتاندیشه  آن شرح و بازگفت  اصلی   یا محور  بیرونی معطوف است و

  میتوان   نظر   این  از  .کرد  اشاره  احوال   گزارش  شیوة  و  نوشتن  چگونی  واملیع   به  باید  خودنگاشت  متون  تنوع
 کرد.  تقسیم »نویسیروزانه یادداشت« دیگر و »نویسیاحوال  شرح« قسم دو  به را خودنگاشت هاينامهسرگذشت

قاجار و در میان افراد سرشناس که در    هاي زندگینامۀ خودنوشت در دورةهمانگونه که گفته شد نخستین نمونه
زندگی تدوین  به  اقدام  که  افراد  این  از  یکی  است.  نوشته شده  داشتند،  و خاطرات  دستگاه حکومت حضور  نامه 

 الدوله است.سیاسی خود نموده است میرزا علی خان امین
 

 الدوله امین خان  علی میرزا
 سینکی   محمدخان  حاج  پسر  بود،  الدولهامین  و  الملکامین  ر،حضومنشی  قبیل  از  القابی  داراي   که   خانعلی  میرزا

 قراي  از  »سینک «  در  چون  ولی  بوده  مازندرانی  اصالتاً  الدولهامین  اجداد.  میباشد)  مجدیه  رسالۀ  صاحب(   مجدالملک
 در  خان علی . میرزا) 125 ص  :هزار فامیل، شعبانی(  بودند معروف  سینکی به بودند، امالك و ملک داراي  »لواسان«

 نیابت  سمت  به  سالگینوزده  سن  در  بود.  خارجه   امور  وزارت  در خدمت  پدرش.  شد  متولد  تهران  در.  ق.ه  1260  سال 
بود    »حضور   منشی«  لقبش  شد،  الملکامین  به  ملقب  که.  ق. ه  1290  سال   تا   و  گردید  تعیین  خارجه  امور  وزارت  اول 

 .) 355 ص: شرح حال رجال ایران، بامداد( 
 : تاریخ بیداري ایرانیان، کرمانی ( شد    سپرده  او  به)  پستخانه(   دولتی  »هاي چارپارخانه«  مسؤلیت.  ق. ه  1288  سال   در
 به .  ق. ه  1299  سال   آمد. در  »نایل  رسائل«  وزارت  منصب  و  الملکامین  لقب  به.  ق.ه  1290  سال   در  . و) 78  ص

 سیاسی   زندگی(   شد  برگزیده  دولتی  »دارالشوري «  مجلس  ریاست   به.  ق.ه  1304  سال   در  و  شد  ملقب  الدولهامین
 اوضاع   مشاهدة  از  و  رفت  اروپا  به   شاه  ناصرالدین  همراه  به.  ق. ه  1306  سال   در  . وي ) 78  ص:  اعظم، امیري   اتابک

 . ) 361 ص :همان، بامداد( دهد  رونق را ترقی این نیز ایران در تا برآمد درصدد آنجا اجتماعی نظم و عمومی
  هنگامی   لذا  بود؛  مرکز  از  خویش  رقباي   کردن  دور  خود  صدارت  دوران  در  السلطانامین  سیاسی  مشیهاي خط  از  یکی

 از   آمد،می  بشمار  وي   رقیب  که  را  الدولهامین  تا  برآمد  درصدد  السلطانامین  نشست،  سلطنت  به  شاه   مظفرالدین  که
 وزارت   و  پیشکاري   به  اتابک  دیدصواب  با  و  شاه  دستور  به  خود  میل  برخالف  بناچار  الدولهامین  نماید.  دور  تهران

 .) 17 ص  :الدولهخاطرات سیاسی، امین(  شد مأمور آذربایجان
 : همان  رهبران مشروطه، صفائی،( شد    فعالیت   مشغول   فراوان  مشکالت  علیرغم  و  رفت  تبریز  به  بناچار  الدولهامین
 وزیر .  ق.ه  1314  سال   رمضان  در  سپس  و  انتخاب  وزراء  مجلس  ریاست  سمت  به  السلطانامین  با عزل   .) 365  ص

 در  چون  الدوله. امین) 32  ص  :شرح حال رجال ایران، بامداد(  نمود  انتخاب  اعظمی  صدر  به  ماه  پنج   از  پس  و  اعظم
 مشیرالدوله   و  اتابک  دشمنی  وي،  صدارت  شیوة  درباریان با   مخالفت  و  اصالحات  پذیرش  عدم  بعلت  داخلی  سیاست
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  این   از  شود  عزل   اینکه  از   قبل  گردید،  روبرو  شکست  با  روسها،  و  انگلیسیها  همکاري   عدم  بعلت  سیاست  در  و   او  با
  و  رفت  مکه   به  صدارت  از   استعفاء  از   پس  . وي ) 24  ص  :همان، صفائی(   داد   استعفاء  ق.ه  1316  سال   محرم  در  مقام

 نوشت مجبور به ترك ایران شد.   شاه  به  که   انتقادآمیزي   بدلیل نامۀ  گزید.  اقامت  رشت،  »نشاي  لشت «  در  سپس
 . )27  ص  :همان(   درگذشت  همانجا  در  ق.ه  1322  سال   در  اینکه  برگشت تا  ایران  به  او  صدارت،  از  اتابک  عزل   از  بعد

 الدوله خاطرات سیاسی امین
تاریخ الدوله میان  الدوله» به قلم خودش است. تألیف خاطرات امیناین کتاب شرح حال «میرزا علی خان امین

به گفتۀ حافظ فرمانفرماییان نسخۀ    ) صورت گرفته است.1322صفر    22آخرین رویداد مندرج در آن و مرگ وي ( 
). 5الدوله: ص  الدوله» دادیم (همان، امیناصلی این کتاب عنوانی نداشت و (ما) بدان عنوان «خاطرات سیاسی امین

 آستانۀ   در  ایرانی  اوضاع آشفتۀ جامعۀ  روایت  له بشمار میرود والدواین کتاب مهمترین اثر منثور میرزا علی خان امین
را به سلطنت سه پادشاه قاجار آقا محمدخان، فتحعلی  نویسنده  قاجاریه است.  ظهور شاه و  بخش نخست کتاب 

 سلطنت   زمان   در  السلطانامین  شدن  کشته  به بازگویی  این بخش  پایان  محمدشاه قاجار اختصاص داده است و در
خان امیرکبیر، روایت عشق شاه میپردازد. مباحث عمده پس از این مطالب، متشکل از: صدارت میرزا تقی  محمدعلی

مشورت  افتتاح  رویتر،  قرارداد  مملکت،  ادارة  در  شاه  ناصرالدین  اعمال  تجریشی،  جیران  به  شاه  خانه، ناصرالدین 
-شاه به فرنگستان، مطالبی درمورد «امین   سپهساالر اعظم، کارهاي خود مؤلف در پست و دارالضرب، سفرهاي 

 خان است.السلطان»، مجلس جدید، ملیجک و ملکم
توجهی از مطالب دهندة قسمت قابل الدوله در کتاب خود انتقاداتی به ناصرالدین شاه وارد میکند که تشکیلامین

ی قتل ناصرالدین شاه و حکومت الدوله مطالب خود را با بیان چگونگکتاب است. پس از قتل ناصرالدین شاه، امین
الدوله السلطان، شروع به کار کابینۀ جدید، تقرب مجدد امینمظفرالدین شاه از سر میگیرد و درنهایت با عزل امین

الدوله با علما، کارهاي میرزا فرمانفرما در امور حکومتی، مباحث مرتبط (مؤلف) نزد مظفرالدین شاه، برخورد امین
 به پایان میرساند. 236مشیرالسلطنه و تقسیمات گمرك در صفحۀ با «نصرالسلطنه» و 

 
 شناسی اثر تحلیل و سبک

مورد بررسی واقع    اي و سپس کیفیت روایت اوضاع اجتماعی سیاسینامهویژگیهاي زندگی  در این پژوهش نخست
 فته است.سطح ادبی مورد پژوهش قرار گر شده است؛ در بخش سوم سطح زبانی و سرانجام در بخش چهارم،

 
 اي نامهویژگیهاي زندگی

 صحت انتساب به مؤلف آن 
صفحه آخر با صفحات پیشتر   36با بررسی کیفیت و سبک انشاي اثر باید گفت که قسمتهاي پایانی اثر بویژه در  
  الدوله بکلی مغایر است. همچنین متفاوت است. این بخش، عالوه بر استفاده از جمالت کوتاه، با سبک و شیوة امین

الدوله این نکته شایان ذکر است که در بخشهاي آخر کتاب به ماجراها و رویدادهایی اشاره شده که بعد از مرگ امین
صفحۀ پایانی   36نظر حافظ فرمانفرماییان را باید پذیرفت «که    شدهبه وقوع پیوسته است. با توجه به نکات بیان

مقدمه). قسمتهاي پایانی استحکام و زیبایی قسمتهاي پیشین الدوله:  همان، امین«(  الدوله نیستکتاب نوشتۀ امین
قسمتهاي پایانی آن را پسرش،   تر و از ظرافت خالی است. گویاانتقادات قسمت پایانی به نظر مغرضانه  را ندارد و

 الدولۀ دوم» شد، تکمیل کرده است. الملک، که بعدها ملقب به «امینمحسن خان معین 
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 الدولهنگرش خاطرات سیاسی امین

نگر تقسیم میشوند. نگر و کلیهاي خودنگاشت از حیث نگرشی که به موضوعات دارند به دو دسته جزئینامهزندگی
به    نگرالدوله بدلیل اینکه در کتاب قصد دارد دیدگاههاي سیاسی خود را بازگو کند، نمیتواند دیدگاهی جزئیامین

اي از کردار خود نگاشته است؛ مسائل داشته باشد. هچنین وي این کتاب را به مانند کارنامۀ اعمال یا بمثابه دفاعیه 
هاي خود است. «مراد از این کتاب بیان اجمالی از احوال وطن عزیز و ماجراي عصر پس لزوماً در پی ارائۀ اندیشه

کردار بشناسیم و خطا از صواب جدا کنیم درد را گنهکار از درست  است که ان االنسان لفی خسر، تا به دیدة عبرت
 ). 3 بدانیم» (همان: ص

الدوله نیز با توجه به شواهد نگاري مطالب و وقایع زندگی است؛ امیننگر مستلزم روزانههمچنین داشتن دید جزئی
ب به تحریر درنیاورده،  روزانه  را بصورت  قراین مندرج در کتاب خاطراتش، آن  اتمام دوران خدمت و  از  لکه پس 

نگر با عامل نگر و یا کلیپرداخته است. همچنین داشتن دید جزئی  درباریش به شیوة تحلیلی به مسائل دلخواه
با نوشتن خاطرات به تفسیر و شرح تاریخ   الدولهشرکت در رویدادها کامالً مرتبط است. ازاینرو میتوان گفت امین

ددوره آن شرکت  در  داشتهاي که خود  او حضور  رقباي سیاسی  که  موضوعاتی  تفسیر  و  تحلیل  نیز  و  اند، اشته 
 پرداخته است.

 
 ارتباط با خواننده

هاي خودنوشت ازلحاظ نحوة ارتباط با خواننده (اینکه تا چه حد با خواننده صمیمی هستند) به دو دستۀ نامهزندگی
الدوله» میتوان چنین گفت خاطرات  سیاسی امینرسمی تقسیم میشود: با مطالعۀ کتاب «خاطرات  رسمی و غیر

گناهی خود از جریانات غلط سیاسی نگاشته  اي است که وي بعنوان سند و مدرکی دال بر بی الدوله نوشتهامین
گویی کامل پایبند باشد. نویسی یعنی راستنامهاي ماهیتًا نمیتواند به آن میثاق خود زندگینامهاست. چنین زندگی

هاي خودنگاشت رسمی را داراست و صمیمیت زیادي با خواننده نامهالدوله» ویژگی زندگینامۀ «امینپس زندگی
 آورد. بوجود نمی

 
 بازنمایی «منِ» نویسنده  

زندگی شد،  گفته  که  امینهمانگونه  سیاسی  بگونهنامۀ  نویسنده  اخالق  و  کردار  اعمال،  بازگویی  در  اي الدوله 
ن معنی که تنها رفتارهایی را که با فرهنگ جامعۀ ایرانی و بافت مذهبی آن دوره «گزینشی» عمل کرده است؛ بدی

اي براي اخالق خالف هنجار سازگاري دارد ارائه داده است. در هیچ قمستی از این کتاب، خواننده نمیتواند نمونه 
امین از  نسنجیده  افکار  ارائه  یا  خود  از  که  گفتارهایی  و  رفتارها  همۀ  بیابد.  موجه، الدوله  چهرة  یک  او  از  داده، 

 سختکوش، منتقد، و طرفدار حق را بتصویر کشیده است:
آنکه در خرید اسباب به فرنگستان حاجت افتد به دست نایب «... آنجا هم (ادارة پست) اظهار کفایتی کرد و بی  

اخته است... شاه با اکابر مدیر که مردي عالم... در زمان قلیل به عرض شاه رسانید که دارالضرب دولتی ساخته و پرد
و وزرا آمدند، از حسن ترتیب و پاکیزگی و نظافت دستگاه و هر نوع مسکوکات طال و نقره که ساخته میشد، میرزا 

الملک خلعت خان را آفرین میگفتند و شاه با کمال مرحمت قلبی سرداري شمسۀ مرصع خودشان را به امینعلی
 ). 52بق میرزا علی خان را محل توجه و اعتقاد شاهنشاه کرد» (همان: ص دادند... این دو امتحان بیشتر از سا
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از آنکه عرایض خود را به شاه دربارة اصالحات بیان میکند: «شاه را این جواب پسند آمد، و طوري اظهار    پس 
دور و  الدوله را بلند دیدند. او به شهر نرسیده، شهرتش به  مرحمت و حسن عقیدت فرمود که حاضرین مقام امین

نزدیک رسید و بدانسان که عادت ایرانیان است، حضرتش محط رحال و مهبط آمال شد. اعالی و دانی گرد آمدند...  
 ).223همان: ص ( همه روز از بام تا شام خوان طعام گسترده داشت و از زحمت واردین روي در هم نمیکشید» 

 مسائل اجتماعی و سیاسی 
بدلیل  نامهزندگی  ارزنده ها  باعث روشن شدن حقایق زیادي   دربرداشتن اطالعات  از یک دورة تاریخی  ناگفته  و 

هاي جامعه، این موارد را ثبت میکند نویس بدلیل رؤیارویی مستمر با بسیاري از افراد و پدیدهنامهمیشوند. زندگی
نوشته در  را  آنها  خود،  ذهنیت  به  توجه  با  دربارو  قضاوت  میدهد.  انعکاس  بیان هایش  و  جامعه  مختلف  افراد  ة 

مهم   مطالب  از جمله  دیگر  موارد  بسیاري  و  مردم،  رفتارهاي  و  باورها  نوع  و  آنها  کارآمدي  و  اخالقی  ویژگیهاي 
الدوله نیز از این قاعده مستثنی نیست. قضاوتها و انتقادهاي نامۀ امینها هستند. زندگینامهشده در زندگیمنعکس

افراد مخامین از  ابعاد گستردهالدوله  نیز  آنها  اعمال  به خواننده تلف جامعه و  را میتواند  قاجار  از جامعۀ دورة  اي 
 بشناساند. 

 
 انتقاد از وضعیت سیاسی و افراد 

الدوله داشتن دیدگاهی انتقادي به امور، مسائل و اشخاص سیاسی، جامعه و یکی از موارد برجستۀ شخصیتی امین
مورد بحث، آنها را مطرح میکند. بازتاب وضعیت سیاسی اجتماعی دورة قاجار   دربار است که بنابه اقتضاي موضوع

 الدوله در این بخش را در موارد زیر میتوان بیان کرد: کامالً شکل انتقادي دارد؛ ازجمله انتقادات امین
)؛ بر سر 218همان: ص  (  الملل و همچنین دخالت کشورهایی از قبیل روسیهبار ایران در عرصۀ بینوضعیت فالکت

سفرهاي    )؛86)؛ کشورداري ناصرالدین شاه (همان: ص  62کفایت در امور مهم دولتی (همان: ص  کار آمدن افراد بی 
 ). 127و  8و  69  ریخته است (همان: ص)؛ اوضاع پولی ایران که مغشوش و بهم91شاه با زنان (همان: ص 

کند، او را اینگونه توصیف میکند: «این شخص هم اظهارنظر می»  وي هنگامی که درمورد «میرزا نبی خان قزوینی
مایگی متجمل و گرفتار هواي مال و مبتال به تکلفات معاش و منزل بود، براي اندوختن که با تنگدستی و تنگ

مباالتی در امور دیوانی دریغ نداشت و با نوعی ابرام و سماجت در حضور وجوه که کفاف خرج کند، از هر گونه بی
در پست کردن و سست نمودن مقامات و امتیازات دولتی و توسل بیجا و کارسازي    د را پیش میبرد.شاه مقاصد خو

 ).20محل او را هم یکی از آفات و امراض ایران باید شمرد» (همان: ص بی
«به اقتضاي پستی مقام و حرص به منافع   در توصیف و بررسی شخصیت «آقا ابراهیم آبدارباشی» اینگونه مینویسد:

همه به ادب و مهربانی سلوك میکرد و در احسان و انعام به وجوه خزینه و ملبوس دوخته قناعت داشت» (همان: با  
 ). 24ص 

براي بازنمایی شخصیت «آقا ابراهیم آبدارباشی» توصیفات خود را محدود به موارد باال نمیکند و با اشاره به گذشتۀ 
حدي بود که مصارف سالیانۀ خود و عیالش را از فاضل کباب  جویی باو، چهرة وي را مخدوشتر میکند. «در صرفه

پادشاهی و آنچه براي آبدارخانه مقرر داشت کفایت کرده مواجب و سیورسات و مداخل و انعامات را یکجا ذخیره 
جویی باالدست شوهر مینمود... زنش به قناعت تاب نیاورد و مرد... زن دیگر خواست... در قناعت و لئامت و صرفه

 ).25گرفت...» (همان: ص  را
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 رفتارها و باورهاي عامیانه ایرانی
الدوله سهم اندکی دارد، از میان این اطالعات نامۀ امینهرچند انعکاس رفتارها و باورهاي عامیانه مردم در زندگی

باورهاي غلط،  هاي پایبندي جامعۀ دورة قاجار به  نشانه  یکی از  اندك نیز میتوان به سیماي جامعۀ آن دوره پی برد.
رونق بازار جادوگري در تهران است. «در تهران دراویش صاحب نفس و رمال و جفار چربدست و اعدادیون با مهارت 

خریدار و  و اقطاب کارآزموده، دکانی گشوده داشتند. متاعی آماده و از پی مشتري دامها نهاده، گاهی دختران بی 
 ). 125ل را با ایشان سروکار بود» (همان: ص پول، خدام احمق و گوزنهاي هوودار، عشاق بی

دهندة اینگونه خرافات به این باورها، رونق  به گفتۀ مؤلف مسئوالن بلندمرتبۀ دربار نیز در این میان افزون بر اعتقاد
. جات احمقانه وقعی گذاشت بست و بر این نیرنگالسلطان از نو این بازار را آذین  و باورهاي غلط نیز بودند. «امین

السلطنه هم که جانشین سپهساالر است در احیاي این آثار کمتر از او نمیجنبد. پیوسته یهود و مسلم، درویش نایب
و... در این دو دایره مشغول خدمتند و اصحاب نفس و همت ختوم و طلسمات از دور و نزدیک در کار و وجوه به  

 دعاوي شیادان دور میزند» (همان). 
 

 کشورهاي غربی تقلید از 
از ویژگیهاي مشخص دورة قاجاریه تأثیر فرهنگ غربی در شئون مختلف بر افراد حکومتی و مردم عادي است؛ اما 
این ویژگی هنگامی بیشتر خودنمایی میکند که اکثر این تقلیدها به شیوة صحیح نیست یا با فرهنگ جامعۀ ایرانی 

الدوله»  . بعنوان نمونه در بحث «زیبا کردن شهر تهران» «امینسازگاري ندارد و پس از مدتی محکوم به شکست است
اینگونه نوشته است: «شاه در تعمیرات و آبادانی باغها هوس مخصوص داشت و میخواست شهر تهران پاکیزه و 

هاي فرنگستان با سنگ تراشیده مفروش هاي اراگ دولتی را به دستور کوچهخان کوچهنظیف باشد، چنانکه فرخ
فسوس که چون از راه غلط بود و سبب لغزش اسب و کالسکه میشد دوباره با خرج و زحمت مجدد سنگها را کرد، ا

 ). 15از معابر برچیدند» (همان: ص 
 

 مردم  بازنمایی
در این کتاب خواننده حضور مردم یا رعیت را خیلی کم میبیند. بحث دربارة حرمسرا، زنان شاه، زدوبندهاي درون 

ط به روسیه و انگلیس، عوض شدن صدراعظم و... بقدري زیاد است که مردم کامالً در حاشیه دربار، مسائل مربو 
هنگامی   اند. مؤلف دربارة کوچکترین و جزئیترین حوادث و اتفاقات دربار به تطویل و حاشیه قلم رانده است، امامانده

د میشود. نگاهی به عناوین اصلی کتاب که به بزرگترین و اساسیترین مشکالت مردم این دوره میرسد، گذرا از آن ر
نمیبینیم. از مؤید این نکته است که جز حضور اندك مردم یا حضوري که ابزاري در خدمت حکومت است نشانی  

تنها    306 دارد  زنهاي    10عنوانی که در کتاب وجود  از  دربارة یکی  تنها  و  است  به مسائل مردم  عنوان مربوط 
هاي اندکی ). نمونه177- 174و    18-126ن.ك: همان: صص  (   مطرح شده است  عنوان موضوع،  6شاه  ناصرالدین

الدوله را به  داري امینهم که دربارة مسائل مردم و مشکالت مردم مطرح میشود، بیشتر شائبۀ بازنمایی جنبۀ مردم
 ). 215، 196، 195، 171، 169ذهن متبادر میکند (همان: صص 

 
 جایگاه ناصرالدین شاه در کتاب 

ه نویسنده به ناصرالدین شاه را از زاویاي مختلف میتوان مورد بررسی قرار داد که شامل توصیف چهره و دیدگا
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این است که دیدگاه نویسنده دچار تحول کامل   توصیف عاشقانه از قامت او تا کشورداري و... است، اما نکتۀ مهمتر
نقدهاي گزنده میکند. «ناصرالدین شاه خلقتی  اندام در ابتداي کتاب را آماج  میشود و آن سیماي ملوکانۀ لطیف

زیبا و اخالق ملکی داشت، هرکه او را دیده بود میداند براي پادشاهی اگر هیکلی میخواستند بایستی به آن شمایل  
نما، ابروان کشیده و پیوسته،  اندام، موزون و ظریف، دست و پا کوچک و خوشساخته میشد. بشرة سفید و لطیف

اندازه بلند» (همان: مژگان بلند، موي سر و ریش و سبیل نازك و خوشرنگ، قامت و گردن بهچشمان درشت با  
 ). 10ص 

انفس به عدد  تظلمات  و  راه عرض حاجات  امور مملکت است.  نظم  به حضور شاه «شاه بشخصه مراقب  الخالیق 
اموس و محافظت حرمخانه مفتوح و چنان لطف خاصش با هر تن بود که هر بنده گفتی خداي من است.. در رعایت ن

 ).15-14جهدي بلیغ و اهتمامی تمام میفرمود و بزرگترین صفت شاهانۀ او حفظ اسرار بود» (همان: ص 
«از    الدوله این جنبه از کار «ناصرالدین شاه» را مینگارد.پس از بازگشت «ناصرالدین شاه» از ممالک عثمانی، امین

یرك چادرهاي سربازي بیدق کوچکی از خارج نصب شود» (همان: ص مالحظات سفر بغداد دیدم که باید در سر د
29.( 

«ناصرالدین (شاه) در همۀ امتحانات و مطالعات خویش مردم را معیوب میبیند و از اعتقاد خود به مردم میکاهد و  
مان: ص ه(   آسایی و لذات نفسانی راغبتر و از قید مملکت و رعیت فارغتر مینشیند»در یک نفرت مأیوسانه به تن

103.( 
 

 سرا زنان حرم
هاي ضعف حکومتداري در دورة قاجاریه تأثیر آرا و عقاید زنان حرمسرا بر افکار شاهان یا درباریان یکی از نشانه 

به خود میگیرد و گاه موجب بوجود آمدن  اواخر حکومت قاجار شکل جدیتري  این روند بخصوص در  است که 
جامعه شده است. «در همین اوقات (ناصرالدین شاه) از اتباع حرم که نزد مادر شاه   ناپذیر بر پیکرةصدمات جبران

در مسلک مغنیات و رامشگران بود، پادشاه به او (جیران تجریشی) الفتی و مهري پیوست. صیغه جاري و بعنوان 
یران) میخواست تمتع در سلک جواري آمد. موضع عشق شاه شد و وجود نازنین ناصرالدین را اسیر خود دید، (ج

معشوقیت خود را که مستلزم مطاعیت است به مردم جلوه دهد، در کارهاي مشکل حاجت میشد و توسط او مردود 
زادگان شمیران بود در مهام عمده اظهار قدرت میکرد که به نظر مردم بزرگ دیده نمیشد، چون از دونان و دهقان

 ).11شود» (همان: ص  
 سطح زبانی 

 هاي بیگانه واژه
هاي آثار ادبی و هم در حیطۀ پذیري از غرب هم از حیث اقتباس برخی درونمایه ز ویژگیهاي نثر این دوره تأثیرا

ها و  بکارگیري واژه  زبان است. بدلیل مراوده و اعزام افراد مختلف به اروپا و همچنین ورود مستشارات و سفیران،
معادل متضمن معناي جامع و    از دالیل اصلی آن نبود  این دوره زیاد میشود؛ که  کلمات فرانسوي و انگلیسی در

ها در فارسی کامل فارسی و یا بافت متفاوت قدرت و فرهنگ در کشورهاي اروپایی است که ایجاب میکند آن واژه
 ).94،  66،  64، 52ن.ك همان: ص ( معادل نداشته باشند 
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 استفاده از زبان طنز
رش از ابزارهاي زبانی متعددي استفاده کرده که زبان طنز در این میان الدوله» در کتاب خود براي بیان منظو«امین

الدوله»،  داراي بسامد باالیی است. در ماجراي رفتن امینه اقدس به زیارت آستان قدس رضوي براي شفا یافتن «امین
به هر وادي که التحقیق پا  با استعارة تهکمیه ذخیرة سفر این گروه را اینگونه بیان میکند: «در طی طریق علی

آمد، الجه اشقیا میشد و  گذاشتند، آبادي نگذاشتند. از حاصل باغ و صحرا تا اسباب خانه و دکان هرچه به نظر می
طویله بودند خوي آنها را آموخته، آتش از هرگونه شناعت خودداري نمیکردند. طبقات دیگر هم که با قاطرچیان هم

مۀ مخصوص امینه اقدس نیز در مایملک مردم اولی به تصرف شدند و سرایان و خدبیداد افروختند. حتی خواجه
 ). 136(همان: ص  »نامی اندوخته نشده بودهرگز در هیچ سفر زیارت اینقدر ثواب و نیک

«امینه اقدس از مشهد برگشت... کور و   نوشته است:  یا در ادامۀ همین مطلب و بازگشت امینه اقدس از مشهد
د حاال بگوییم که مردم بدبخت... چه تملقات خنک که نکردند و چه خودشیرینیهاي تلخ  پشیمان به تهران عود نمو

البصر میساختند»  که بکار نبردند تا چند منزل مستقبلین به یکدیگر سبقت میجستند و از غبار موکب این کور کحل
 ). 137(همان: ص 

 
 ساختار متون سنتی در کتاب 

هاي سبک خراسانی و... در ستایش خرد مطالبی آمده که هم همانند شاعران و نویسندگان دوره  در دیباچۀ کتاب
هاي گذشته است. «به نام پاك ایزد دادگر که گیتی را به ازلحاظ ساختار زبانی و هم ساختار معنایی شبیه دوره

ا به پرتو این چراغ آسمانی بد از  فروغ دانش روشنی داد و مردم را از دیگر جانوران به زیور خرد برتري بخشید ت
نیک بشناختند و با دیدة دانایی روشن از تاریکی بدانستند، و از خداي بهترین درود بر آن پیمبر تازي و خاندان و  

 )3یاران او باد که...» (همان: ص 
میرسد، سبکی سرایان حرمسرا  السلطان به یکی از خواجه ورزي امینهنگامی که به بیان عشق  یا در صفحات دیگر

سرایان حرم همایونی  نامه» را پیش میگیرد: «وزیر اعظم را با یک تن از خواجه«کلیله و دمنه» یا «مرزبان  شبیه
اش سنبل را آب، عارضی به طراوت گل، ذقنی به صفاي سیم، الفتی پیدا شد که طلعتش ماه را تاب میداد و طره
 اطرافی فراهم. لطفی به غایت و ملحی به نهایت، اندامی ظریف و

مخطوط  بالحسن  وجهه  شادن   و 
 

منقوط                         الخال  بمداد  خده   و 
 
 

لما النبی  لوط  یدرکه    لوکان 
 

لوط  مثله  عن  ابدأ  الوري   ینهی   
 
 

 و نعم ما قال ابونواس
مالحته          لـــــــــــوال   رشــا 

  
 

الفتن   //// من  الدنیا   خلـــت 
 
 
 
 

درازي کشید که تاب و شکیب در بیچاره گرفتار و مفتون بود و راز از پرده بیرون افتاده، کار از نظربازي به دست
 ).118-117دل مشتاق نمیگنجد که طبع موزون است...» (همان: ص 
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 سطح ادبی 
مانند ماه    السلطنه از جواب آنها بیشتر دل باخت. خواه ناخواه از عمارت خورشید،: «نایبالنظیرمراعات 

طلوع کرد و سران سپاه چون دختران نعش به پیراهن جدي اطراف شاهزاده را گرفتند...» (همان: ص  
151.( 

 استعارة کنایی: «هوش و ادراك فطري ولیعهد را به قدر ضرورت بیدار کرد و بخت بیدارش مددکار شد...
اخالط فاسد و علل مزمنۀ عهد محمد  این تنها دوایی بود که میتوانست مزاج مملکت و بنیۀ دولت را از 

 ).9شاه پاك و پیراسته کرد» (همان: ص 
تشبیه مرکب: «حرکت جاهالنه که قصد معلوم و نیت محکم ندارد، غریدن ابرهاي تابستان و گرماي  

 ).152آفتاب زمستان را مانند است» (همان: ص 
هاي دورة نامهگفته شد، یکی از ویژگیهاي زندگیهاي تمثیلیه: همانگونه که در ابتدا  ساختارهاي کنایی و استعاره

الدوله براي قاجار استفاده از زبان کنایی براي ارتباط صمیمیتر با مخاطب است؛ از سوي دیگر بنظر میرسد امین
، 109،  78،  73،  72اقناع مخاطب درمورد موضوعاتی که مطرح میکند از این امکان استفاده کرده است (همان: ص  

116 ،117 ،208 .( 
«گاهی رؤسا و اکابر خلوتیان ار کنکاش و مشورتی با یکدیگر داشتند... میعاد آبدارخانه بود و به این سبب که آقا  

باشد، رعایت ایشان  با آب حمام دوست   ابراهیم حافظ سرِ  به قول معروف  او هم  به نظر میگرفتند،  را  او  جانب 
 ). 24میگرفت» (همان: ص 

«توقع فایده از چنین مجلس که همه مدعی نظم و دشمن تربیتند، چنان است که از مرض عالج پرسیدن و از سم 
 ). 72تریاق خواستن» (همان: ص 

رب به حضور شاه آمدند. آسمان را ریسمان نمودند، آفتاب «روز دیگر صدراعظم و امین الملک و حاجی امین الض
 ).187اندود کردند» (همان: ص را گل

 استفاده از آیات و تعابیر قرآنی
همان: (   از خود و انتقاد از طرف مقابل استفاده کرده است  تعریف و تمجید  الدوله» گاهی از آیات قرآن براي «امین

 ). 165ص 
«از این طرف «امین الملک» که به خزانه    کات نصرالسلطنه را میسنجند مینویسد:هنگامی که به دستور شاه مسکو

هم نصرالسلطنه  پول  با  که  نیاورد  بیرون  محمد حسنی  دوقرانیهاي حاجی  از  رفت،  از اندرون  بلکه  و  ترازو شود 
ه میزان عمل را  الدوله برداشت که وزن آن سنگین و عیارش سالم بود، بعالوقرانی زمان تصدي امینهاي یککیسه

 ).130به کف کفایت صرافان خزانه دادند (الذین اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون)» (همان: ص 
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درج شعر در ساختار نثر: هنگام امضاي چهل نسخه سند وام رژي توسط شاه مینویسد: «چهل نسخه سند وام رژي 
اي صوفی  و این قرض تعیین کردند، که  به امضاي شاهنشاه به بانک تسلیم و گمرك بنادر خلیج فارس را به گر 

). و با همان منظور و این بار براي نشان دادن 159شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی» (همان: ص  
اختیاري ناصرالدین شاه مینویسد: «و داغ چنین ضرر را به ناصرالدین شاه گذاشت تا بعد از این رمق و جرئت بی

 صفت آن گوید که استاد میگوید» (همان). پس آینه طوطیهیچ کار نداشته و در 
جمالت مسجع و موزون: «شمارة زوجات از حد نصاب گذشت، تعداد بنین و بنات آب و اعتبار دودمان را برد عیش 

 ).5مهنا و ریش محنا بود» (همان: ص 
، یا مصراعی از شعر عربی است بکار بردن کنایات عربی: کنایاتی که در این کتاب بکاررفته بخشی از یک آیۀ قرآن

 که به ذکر شعر و اسامی چند نمونه از این شاعران میپردازیم:
آوري غالت و تدارك «چندي ماهی بر این نسق گذشت و قسمت عمدة حواس شاه و اولیاي دولت به تدبیر جمع
قوع یوم یغاث الناس و  آذوقه شهر تهران مصروف بود چراکه قصور ارتفاع و کمبود مزروع در همۀ اقطاع مملکت و

این اصطالح برگرفته از این آیۀ قرآن است: «ثم یاتی من بعد   ).29قحط سال عمومیرا محقق میکرد» (همان: ص  
 ). 49یوسف: (  ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون»

ن سنگ  «جز اینکه شاه را یک قصور مجهول و مخطور غیرمعقول از سرعت اقدام بازمیداشت و خرابی بنیان چو
الدوله: (همان، امین  »ال تستقر علی حال من الفلق  –کریشته به لهاب الریح ساطعه    –غلتان از فراز کوه به پایان یا  

 ). 181ص 
«او از اضطراب مانند پري که در   الدوله ذکر میکند از «ابوالطیب المتنبی» است و به این معناست:شعري که امین

 ). 659: ص 2باد افتاده باشد، بر هیچ حالتی پایدار نمیماند» (شرح دیوان المتنبی، البرقوقی، ج  مکان وزش
الدوله  ). این اصطالح عربی را امین221الدوله، همان: ص  «اندك مرده جنبیدن گرفت و اول الغیث ثم ینهمر» (امین

 کرده است. بیت کامل این شعر:اقتباس  هـ) 619 -560الدین ابن البنیه» ( از شاعر عرب «کمال 
سَیُظْهرُهُ  سِرٌ  مُلْککُمْ  فی   هللا 

 
 

او  ینهمِرُ�ُ�ٌ�ٌو  ثُم  الغیثِ   ُل 
آغاز باران قطرة کوچکی است و سپس با قدرت و فراوانی میریزد. «از انحصار عمل دخانیات و اقدامات دستگاه رژي   

ص وزارت اعظم نهفته بودند، زاد فی الطنبور نغمۀ که فصل و ابواب آن را به مردم گوشزد نکرده و در دفتر مخصو
 ). 144و فی الطین بلۀ» مردم بهانه وسیله بدست آورند که...» (همان: ص 

 
 گیري نتیجه

از  امین بر نقش وي در دستگاه حکومت، یکی  افزون  قاجار است که  از رجال سیاسی برجستۀ دورة  الدوله یکی 
با تمرکز بر خاطرات سیاسی نگاشته است. همۀ این کتاب دستنوشته و را    نامۀ خودنوشتهاي نخست زندگینمونه

صفحۀ آخر کتاب استحکام و زیبایی قسمتهاي پیشین را ندارد و   36الدوله نیست، زیرا انشا و نثر  تقریرات امین
مان  تر و بکلی خالی از ظرافت است و از حوادثی سخن رفته است که زدیگر اینکه انتقادات این قسمت مغرضانه

زندگی برنمیگیرد.  در  را  مؤلف  «امینحیات  زندگینامۀ  ویژگی  و نامهالدوله»  داراست  را  هاي خودنگاشت رسمی 
اي  مانند کارنامۀ اعمال یا بمثابۀ دفاعیه  الدوله» این کتاب راآورد. «امینصمیمیت زیادي با خوانندة خود بوجود نمی

اي ماهیتاً نمیتواند به نامههاي خود است. چنین زندگیرائۀ اندیشهاز کردار خویش نگاشته است، پس لزوماً در پی ا
الدوله در بازگویی اعمال، کردار و اخالق خود  گویی پایبند باشد. امیننویسی یعنی راستنامهآن میثاق خودزندگی
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ه تشریح وضعیت  اي «گزینشی» عمل کرده است. در بازنمایی مسائل اجتماعی ایران، نویسنده اقبال چندانی ببگونه
ها به توصیف اقدامات سازندة خود بپردازد. رویکرد انتقادي به مسائل در اثر  جامعه ندارد، مگراینکه در این صحنه

 اي از رفتارهاي عامیانۀ مردم استمشهود است و آماج این انتقادات متوجه شاه، درباریان و پاره
ارها و تمهیدات زبانی و ادبی متعددي استفاده کرده است؛ زبان براي بیان منظور و اقناع مخاطب از ابز  الدولهامین

هاي تهکمیه، تعریض و... مقصود خود را بیان کرده طنز یکی از این آنهاست که در قالبهاي مختلف همچون استعاره
اثر    هاي دیگراست. نزدیک نمودن اثر به متون کهن فارسی، استفاده از فنون بالغت شعر فارسی در نثر از شاخصه

 او است.
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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