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مقدمهر

نایهدومدکهدوینکدبهدیعرفیدآندییدپرجوزمدنایهدومدوستدنایافتهد

یدجحصاجقد بهد )وییرنظام(د گروسید حسنعلیدخاند وزد

وجیبدولججالکدفروهانی.دویندنایهدکهدوینکدجردیکدیججاعۀددد

خصاصیدنگهحورمدییدشاجددودتصایرمدوزدآندتاسطدیهنحسد

جورومد قروردگرفتهدوست،د نگارنحهد وختیارد جرد علیدیاسفلایید

قطعهدبنحمدودتذهیبدیناسبیدوستدودخاشبختانهدشایحدبهد

هجیندعلتدوزدگزنحدروزگاردجردویاندیانحهدوستدودوزدآنجایید

قطعهدد ویند صارتیدرنگد یقاومد زیریند قسجتد جرد کهد

وجیبدولججالکدیتذکردشحهدوستدکهدد»کاغذمدوستدکهدیرحامد

وییرنظامدوزدکریاندببنحهدناشتهدباج«دییدتاوندوطجیناندجوشتددویند

قطعهدبنحمدجردزیاندوجیبدولججالکدونجامدگرفته،دکهدویندخاجد

گاوهدوهجیتدنایهدنزجدوجیبدولججالکدوست.

دویندنایه،دبهدمزدنکاتدمالبدودورزشدوجبیش،دروویتدگرد

بخشیدوزدتاریخدویندسرزییندوستدودسنحدرووبطدخابدود

صجیجیدویندجودشخصیتدوجبیدودسیاسیدبادیکحیگردتلقید

ییدشاجدودبیدشکدیکیدوزدآخریندنایهدهامدوییرنظامدجردزیاند

وقایتدجردکریاندبهدحسابدییدآیح؛دچرودکهدوگردبنابردناشتۀد

برخیدینابعدفاتدوودجرد28مجاجمدوالخر1317قددباجهدباشحب،د

تنهاد20دروزدودچنانچهدبروساسدناشتۀدبرخیدینابعدجیگردپنجمد

ریضاندهجاندسالدباجهدباشح2ددکجتردوزدسهدیاهدپیشدوزدوفاتشدد

آندرودجردشهردکریاندآنددهمدخطابدبهدشاعرمدتاونجنحدهجچاند

وجیبدولججالکدفروهانیدبهدرشتۀدتدریردجردآورجهدوست.

جربارۀدشیاهدنگارشدجردجورۀدقاماردبایحدیاجآوردشحدکهد

برخیدوزددبزرگان،دصاحبدینصباندودینشیاندعهحدقاماردرود

ییدتاوندوزددپیشرووندتدالدبنیاجیندجردشیاهدودسبکدنگارشد

قلجحوجدنجاج،دکهدتاونستنحدبساطدنثردپردتکلف،دغایضدودیسجعد

جوروندپیشیندرودبرچیننحدودبهدساجگیدودروونیدآندکجکدشایانید

وباولقاسمد ییرزود چاند نامدهایید بزرگاند آند ییاند وزد نجاینح.د

قائمدیقامدفروهانی،دحسنعلیدخاندگروسید)وییرنظامد(دودنشاطد

وصفهانیدبیشتردیارجدتامهدوهلدوجبدباجهدونح.د

یرحامدوییرنظامددعالوهدبردسبکدنگارشدیندصربهدفرج،دجرد

حسندخط،دبهدویژهدجردکتابتدخِطدتدریرمدشکستهدنستعلیق،د

نیزدجورومدسبکیدخاصدباجهدوست.دوودجردینشآتدخاجددضجند

فروهانیدد قائمدیقامد نگارِشد وزدساجگیدودروونِیدشیاۀد پیرومد

تاونستهدوستدبادبینشدودتسلِطدوجبیدگسترجهددودقّاتدقلجیدکهد

ودد یابحد جستد خاجد بهد یندصرد ود یستقلد سبکید بهد د جوشتهد

نایهدهاییدبهدزیباییدهرچهدتجامدتردبهدرشتۀدتدریردجرآورجدکهد

بهد خاجد جورۀد جرد فارسید نثرد نجانهدهامد بهتریند وزد بیدشکد

حسابدییدآینح3دوددگرچهدخاشبختانهدبخشدقابلدتامهیدوزد

آنهادتدتدعناوندهامدمنشآت امیرنظام گروسی4،دگزارش ها و 

)شایلد گروسید امیرنظام  نظامی  و  دیوانی  نامه های 

صحوچهلدوششدنایهدودسنحمدکهدحسنعلیدخاندگروسیدجربارۀدوقایعد

رجدود
ُ
کرجستاندبهدسالد1297جردجفعدفتنهدهادودتجاوزوتدشیخدعبیحهللادک

حجزهدآقامدینگارد)1297د–د1298ق(ددجردینطقۀدساومبالغ،دییانحوآبدود

وروییهدبهدجرباردورسالدکرجهدوست(5دودامیرنظام در سفارت فرانسه 

و انگلستاند)شــایلد30دنایهدودگزورش(6ددینتشردشحهدوست،دویاد

نایهدهامد بهد گاناگاند یججاعهدهامد جرد بهدنحرتد ود هنازد

ینتشرنشحهدودبهدیاجگاریانحهدومدوزدوودبرییدخاریمدکهدهجچاند

گنجیدورزشجنحدروشنگردیطالبدگاناگاندتاریخیدودوجبید

قابلدتامهیدهستنح.دجربارۀدشیاۀدنگارشدودمایگاهدخطدود

فروهانی،دشاعرد وجیبدولججالکد کهد بسد هجیند وییرنظامد ربطد

نایحور،دکهدبهدمهتدنزجیکیدبهددوییرنظامدتخلصدخاجدرودوزد

 محمدجوادرجدی

پژوهشگردودنایسنحهدحازهدُیهرشناسیدودخاشنایسی
mj_ jeddi@yahoo.com

) خیراترزاریگر)بر 
مع فِیرنامهرایراترحسنعلیرخانرخ وسیربامی نظام( 

بهرادیبرالممالکرف اهانی

یدجحم،د1385:د5. ب.د
وحجحمدکریانیدودباستانیدپاریزم،د1386:د165. 2.د

3.دقیحورم،د1390:د19-14.
یدجحم،د1385. 4.د
وفشار،د1373. 5.د

سهیلیدخاونسارم،د1357. 6.د
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»پروونه«دبهد»وییرم«دتغییردجوجهدوست،دجربارۀدوودسروجه:

ریــزج یشــکد ورقد بــرد خایــهدوتد یگــرد

ــردفـــروشـــاندجکـــاندهـــا ــب ــن ــحدع ــحن ــن ــب ب

نایۀدیاضاعدسخندجورومدنکاتدمالبیدوست.دوییرنظامدجرد

جرد حکایتشد آخرد سالد یشکالتد بهد سربستهد نایهد ویند

وجیبدولججالکد وزد ود جورجد وشارهد تبریزد شهرد ود آذربایجاند

ییدخاوهحدآندنابسایانیدهادرو،دکهدهجانادرویحوجدگرونیدناندود

قدطیدسالد1316قدوستدودینجردبهدنهضتیدعظیمدجردآندجیارد

گرجیح،دبهدنظمدجرآورج.دوییرنظامدحتیدپیشدپرجوختدحقدولزحجۀد

ویندسفارشدرودبهدیبلغدبیستدتایاندبهدوجیبدییدپرجوزج،دود

ید
ّ
مالبدتردآنکهدبادوماجدفاصلۀدونحکد)بهدروویتیدسهدیاهدیادحت

برومد بهدزیاندالزمد تاّمهد باد ود وییرنظام،د تادفاتد بیستدروز(د

رسیحندنایهدوزدکریاندبهدتبریزدودبالعکسدودسروجندقصیحهدومد

سفارشد ویند وجیبدولججالک،د تاسطد بیت(د )156د یفصلد

بهدشایستگیدونجامدپذیرفتهدوست؛دهرچنحدیشاهحۀدآندتاسطد

وییرنظامدقحرمدبعیحدیادبهدسختیدقابلدتصاردوست.د

متنرنامه

منابددیعارفدنصابدیخحومدیکریاد

د
ً
وزدیروسلۀدشجادرویدۀدیدبتدساطعدباجدودناردیاجتددرویح،دحقا

کهدوزدخانحوندکریمدودنژوجدپاکدودسرشتهددوزدصحقدودصفادودیهرد

ودوفادهستیح،د»هجچنیندییدرودکهدزیبادییدروم«1.دوزدصحیهدددددومد

کهدبحستدشجادرسیحهدیتأسفدشحم،دوزدپامدوفتاجندودوزدجستد

رفتندکاردصاحبحالندودخطدصاحبدنظروندوست.

جلــت ییــحورد خســتهد گفــتد ود آیــحد یــارد

ــت ــحوردجل ــیـ ــهدیـ ــســت ــحدب ــی ــهدوی جوئــــمدب

باشــح نظرهــاد بشکســتگاند رود یــاد

ــت2د جل ــحورد ــی ی شکستهد ــید ــاوه خ رود ــاد ی

شکردخحودکهدبخیردگذشتهدودولتیامدیافته.دوگردرقیجۀدجیگردرسیحهدود

ماوبدنناشتهدومد»ومدشیخدپاکدجویندیعذوردجوردیادرو«3دکهدهزورد

ناعدگرفتارمدجوشتمدودوزدمجلۀدآنهادیسافرتدوزدطهروندبهدکریاند

سعحم،د1385:د60. ب.د
وباسعیحدوباولخیر،د1369:د40. 2.د

3.دحافظ،د1376:د22/1. زصوی ب.ددحسنعلیدخاندگروسید)وییرنظام(

رزصوی 2. وجیبدولججالکدفروهانی
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دفرستاجم.د
ً
باجدکهدیججلیدوزدآندرودبنظمدجرآورجهدنسخهدومدوزدآندلفا

ودهکذودجردوثنامدروهدودطیدیسافتدآندچنحدشعرمدرودکهدجردتبریزد

تدیزوممدسروجمدودآنجنابدتکجیلدفریاجیحدیتذکردشحم،د
ّ
وزدعل

.دچنحدبیتدجیگردبخاطرمدرسیحهدضجیجهدکرجمدودوزدآندنیزد
ً
مدمّرو

ّ
هل

دیالحظهدودیعلامدخاوهیحدفریاجدکهدآندیخحومدرود
ً
نسخهدومدلفا

فرویاشدنکرجهدوم.1دوگردتزکیۀدنفسدنباشحدقحردیرودجردآنجادبیشترد

خاوهنحدجونستدودشکردخحودکهدوزدآندقیحدنجاتدیافتم.دخاوهشد

یطلبد یتضجند کهد قصیحهدومد بهدونشاءد رود شجاد کهد نجاجهدویحد

یخصاصیدباشحدجعاتدنجایم.دوگردطبعتاندوقبالدنجایحدجلتنگیدود

یاللتدیرودوزدوضعدحاوجثدغیریترقبۀدیسجایۀدناگاوردآذربایجاند

ودترکدودنهضتدفارمدوزدآنجادودتشرفدبهدزیارتدیشهحدیقحسد

وزدروهدعشقدآباجدودیرومعتدوزدآنجادبهدطهروندوزدروهدنیشاباردود

وفتخاردبهدیروحمدشاهانهدودتفایضدویالتدکریاندودیقاساةدشحویحد

ویامدیسافرتدتادبهدکریاندودیافقدشحندبهدرفعدبحعتهادودیاقافید

تعحیاتدسابقۀدماریهدرودوزدویندیجلکتدبهدآندطبعدوقاجمدکهدجوریحد

بهدنظمدآورجهدبفرستیح2ددتادصلۀدآندرودوزدویتعۀدکریاندتقحیمدنجایم.د

دفرستاجهد
ً
دبروتدبیستدتایاندبهدمهتدتخفیفدیخارجدلفا

ً
عجالتا

شح.دعفادنجاییح.دوولسالمدعلیکمد7دمجاجمدوالخرد1317.

پشترنامه

پشتدویندنایهدهمدوهجیتدویژهدومدجورجددودنقشدُیهرهامدویندجود

شخصیتدسیاسیدودفرهنگیدبردآندیاماجدوست:

نقشدُیهردحسنعلیدخاندگروسیدبهدشکلدبیضیدودخطد. 1

نستعلیقدودتاریخد1302قدبادیتندوییرنظامد)تصایر3(.دالزمد

وستدیاجآورمدشاجدکهدوییرنظامدُیهرهامدیتعحجمدجوشتهد

وستدودیادپیشتردجرددانشنامۀ ُمهر و حکاکی در ایران 

جربارۀدآنهادسخندگفتهدودبهدیعرفیدآنهادپرجوختهدویمد)رک.د

م،د1392:د440(.دد
ّ
مح

نخستد. 2 بارد برومد وینکد کهد وجیبدولججالکد ُیهرد نقشد

نسخد خطد جود بهد بیضید بهدشکلد ییدشاج:د یعرفید

حروفچینیدشحهدودنیزدخطدالتیندبادیتند»صاجقدولدسینید

وجیبدولججالک«د)تصایر4(.

بخشیدوزدویندوبیاتدوییرنظامدچنیندوست: ب.د

عالممسیدسالدفزوندشحدکهدعلیلدوستدیزومم زد عامزد هجهد طبیباند گشتنحد

خروممچاندنیستدیرودهیچدتاوناییدودقحرتد زد خارجد ویروند جهید یاننحد

پر پید زد فکننحمد تاد نیمد عاممطاووسد پید وزد بکشنحد تاد نیمد فیلد همد

رسانح تبریزد بهد باجد وگرد چایهد باممویند د آرجد وییرولشعرو«د »وستاجد

بهدوقاعد تبریزد وییرنظامدجرد وزدرویحوجهامدیهجیدکهدجردزیاندحکایتد یکید 2.د
پیاستدگرونیدناندودقدطیدجردسالد1316قدباجدکهدینجردبهدونقالبیدعظیمدجرد
آندجیاردگرجیحدودجردوثردآندبسیارمدوزدخانهدهادودجکاکیندبهدغارتدرفت.دولیدباد
حسندتحبیردودرشاجتدوییرنظامدآشابدودفتنهدخایاشدگرجیحدودووضاعدبهدروولد
عاجمدبازگشتدوجیبدولججالکدفروهانیدکهدجردآندهنگامدجردتبریزدبهدسردییدبرجدویند
رویحوجدرودجردقصیحۀدیفصلدودغروییدینظامدساختهدودجردآندوییرنظامدرودبهدیناسبتد
فرونشانحندآتشدآشابدستاجهدوست.دویندقصیحهدشایلد156دبیتدوستدکهدجرد
دیوان ادیب الممالک بهدطبعدرسیحهدوستد)رک.دوییرمدفروهانی،د1378:د168-156(.

وییرنظامد ُیهرد نقشد زصوی 3. 

)حسنعلیدگروسی(

زصوی 4.دنقشدُیهردصاجقدولدسینیدوجیبدولججالک

منابع

د وباسـعیحدوباولخیـرد)1369(.دجیـاون.دبهدکاشـشدیدّجحدعالجگیردـ

تهرونی.دتهرون:دنشردیدجح.

د وحجـحمدکریانـی،دیدیـیدودیدجحوبروهیـمدباسـتانیدپاریـزمدـ

)1386(.دفرماندهان کرمان.دتهرون:دنشرعلم.د

د وفشـار،دویـرجد)د1373(.دگزارش هـا و نامه هـای دیوانی و نظامی ـ

امیرنظام گروسی.دتهرون:دیاقافاتدجکتردیدجاجدوفشاردیزجم.

د وییـرمدفروهانـی،دییـرزودیدجحصـاجقد)1378(.ددیـوان کامـل ـ

ادیب الممالـک فراهانـی.دبهدتصدیحدیجتبیدبرزآبـاجمدفروهانی.د

بیدما:دونتشاروتدفرجوس.ددد

د محم،دیدجحماوجد)1392(.ددانشـنامۀ ُمهـر و حکاکی در ایران.دـ

دکتابخانـه،دیـازهدودیرکـزد تهـرون:دونتشـاروتدفرهنگسـتاندهنـرـد

دجویرةدولجعارفدونساندشناسی. وسناجدیجلسدشارومدوسالییـد

د حافظ،دشـجسدولحیندیدجحد)1376(.ددیـوان.دتحویندودتصدیحدـ

رشیحدعیاضی.دتهرون:دصحوق.

د سـعحم،دیصلحدولحیـند)1385(.دغزل های سـعدی.دتصدیحدودـ

تاضیحدغالیدسیندیاسفی.دتهرون:دسخن.

د قیـحورم،دزهـرود)1390(.د»تعایـلدتاریـخدودوجبیاتدجردینشـآتدـ

وییرنظام«.درشد آموزش تاریخ،دجورۀد12،دش3:دص19-14.

د سـهیلیدخاونسـارم،دوحجـحد)1357(.دامیرنظـام در سـفارت ـ

فرانسه و انگلستان.دتهرون:دکتابخانۀدوقبال.

د یدجـحم،دعلـید)د1385(.دمنشـآت امیرنظـام گروسـی.دتهرون:دـ

ونتشاروتدسیبدسبز.
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