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Abstract 
Nasir al-Din Shah was one the most influential Iranian Kings. He wrote his 

diaries for many years. One of his notable characteristics was his knowledge 

of the French language; his diaries are considered as precious sources of 

information about this aspect of his personality. In many cases he used his 

knowledge of the French, one of which was writing in his diaries the names 

of the ladies from the Royal Harem with whom he had had intercourse. In 

such occasions, he would write the name of that lady with the French 

alphabet but with the Turkish pronunciation; thus he was apparently the very 

first Persian to have written Farsi words and sentences using the Latin 

alphabet. Unfortunately some of the individuals who edited his writings did 

so without first having gone methodically through the rules of specialized 

editing of manuscripts; this brought on errors and inaccuracy along with 

numerous manipulations of the contents of these notes, so that the recent 

publications of his diaries appear to be unreliable. One of these 

manipulations is related to changing and eliminating the Latin writings of the 

names of his wives. Our endeavor here, is to answer the question: what kind 

of information has been destroyed from various fields of knowledge such as 

Literature and History and more importantly, the King’s personality after 

changing and eliminating the Latin writings of the names of his wives made 

by these editors inside the Album No 97? our research methods are 

descriptive and analytical. 
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 ناصرالدين شاه قاجار بر اساس حذفیات ةاطالعاتي نويافته دربار
 خاطرات او ۀپنج تصحیح غیرتخصصي از روزنام

 19 ةدر آلبوم شمار شاه ناصرالدين هاينوشتالتین: موردي ۀمطالع
 بانوان حرم( )امالي التین اسامي بیوتات سلطنتي

 

 1نسیم محمدي
 دانشگاه تهران دکتري زبان و ادبیات فارسيآموختۀ دانش

 (118تا ص  101)از ص 
 18/11/1911؛ تاریخ پذیرش: 14/08/1911تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 
 

 چکیده
های سال ۀاست که وقایع و خاطرات روزان ایران تاریخ شاهان تأثیرگذارترین و ترینمهم از شاه ناصرالدین

 فرانسه زبان دانستن های اوویژگی از یکیبسیاری از عمر خود را در قالب چند آلبوم ثبت کرده است. 
در مواضع مختلف از دانش  ویهایش منبع ارزشمندی برای اطالع از این وجه اوست. یادداشت است و

 شده بسترهم او با شب که سراستحرم از بانویی نام گیرد که یکی از آنها درجفرانسه خود کمک می
ترتیب ایننویسد و بهو به الفبای فرانسوی می -با تلفظ ترکی به نظر-است؛ در این موارد نام آن بانو را 

نخستین ایرانی است که برای نوشتن کلمات و جمالت فارسی از خط التین استفاده کرده است.  ظاهراً
شخصیت او و اطالعات ارزشمندی در سایر  ۀهای وی به دلیل اشتمال بر اطالعات فراوانی درباریادداشت

واره موردتوجه مصححان بوده است؛ متأسفانه تعدادی از مصححان با غفلت از های دانش همحوزه
 و هابدخوانی آن ۀها رفتند که نتیجنسخ خطی به سراغ این یادداشت ملزومات تصحیح تخصصی

 کردن اعتماددرنهایت غیرقابل ها ومتن یادداشت در متعدد هاییکاردست فراوان و هایدقتیبی
 و تغییر هایکاردستنمودهای این  از است؛ یکیبوده  ناصرالدین شاه ۀروزان یهایادداشت هایچاپ

 سؤال این به کوشیممی اساس این بر ؛سراستحرم بانوان اسامی از شاه ناصرالدین التین امالهای حذف
 سوی بیوتات از 19در آلبوم  شاه ناصرالدین همسران اسامی التین امالی حذف و که تغییر دهیم پاسخ

 و تاریخ شناسی،زبان ادبیات، قبیل از دانش مختلف هایحوزه اطالعاتی در چه نابودی باعث صححان،م
 ؟ روش ما در این مقاله توصیفی تحلیلی است.شده است او شخصیت شناخت همه، از ترمهم

 
 

 ، زبان فرانسه، تصحیحسراحرمزنان  ،خاطرات ۀشاه قاجار، روزنامناصرالدین: هاي کلیديواژه
 خطی، آلبوم بیوتات سلطنتی. ۀنسخ غیرتخصصی،
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 مقدمه. 1

های خارجی مختلف و دانستن زبان ناصرالدین شاه های شخصیتیاز ویژگی یکی

شماری از اهل دربار به زبان ازآنجاکه تنها تعداد انگشت .است هخصوص زبان فرانسبه

پذیر ر درباریان امکاناند و خواندن و فهمیدن آن برای خیل بیشتفرانسه آشنایی داشته

 در ویو همچنین شاید به خاطر عالقه به نوشتن به زبانی دیگر،  ه استنبود

 کمک خود فرانسه زبان دانش از مهم موضع پنج در خصوصبه اشروزانه هاییادداشت

 :گیردمی

 میان اهل دربار در تابو یا اخالقیغیر ایمسأله از خواهدمی که مواردی در نخست

 بنویسد؛

که درهرحال  -مسکرات نوشیدن مانند-در موارد تخطی از یک آموزه دینی دوم

 ثبت کند؛ خاطرات خود ۀخواهد آن را در روزناممی

 سیاسی ایمسأله به یا و گیردرا به سخره می سیاسیون از یکی کهیهنگام گاهی سوم

 پردازد؛می

 ؛سرامحر زنان با جنسی عمل و خوابگیهم به اشاره در گاهی چهارم

 است؛ شده بسترهم او با شب که سراحرم از بانویی نام درج پنجم

چگونگی تلفظ شود، حاصل می اوهای نوشتیکی از اطالعات مهمی که از التین

چه کلمات  ،در بسیاری از موارد ویختانه ب؛ چراکه خوشاوستاز زبان  و جمالت واژگان

نویسد و خوانش این می خود تلفظفارسی و چه کلمات فارسی را با اعمال غیر

او ناشی شده  ترکی ۀباید از لهج هاتلفظکه این  دهدها به ما نشان مینوشتالتین

 .دنباش

ای های ناصرالدین شاه اقبال تازهنوشتهسوی دستبه شمسیشصت  ۀاز اواخر ده

کنده و صورت پرابهنقالب اسالمی ا پس از اوهای یادداشتهای آلبومازآنجاکه  .شدآغاز 

سلطنتی  ۀملی ایران و تعدادی در کتابخان ۀ، بخشی در سازمان اسناد و کتابخانیکجانه 

تصحیح  ۀها برای محققان حوزاین آلبوم بهشد و دسترسی نگهداری می کاخ گلستان

رو بود، نخستین بهفراوان رو هایبا دشواری اغلب نسخ خطی و زبان و ادبیات فارسی

به این نسخ دسترسی بیابند  جدی ه سهولت و بدون مانعیافرادی که توانستند ب

که چندی بعد نیز به تصحیح  کارمندان بخش نگهداری از نسخ خطی این مراکز بودند

 این نسخ اقدام کردند.
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 جدی، تخصصی، دشوار تصحیح نسخ خطی ۀورود به حوزدانیم از ملزومات می

زبان و ادبیات فارسی،  هایزمینهنگر و اطالعات وسیع و تخصصی در جامع نگاهی داشتن

است و غفلت از هر یک از این  و... تاریخ ادبیات ،شناسیشناسی، سبکشناسی، متنزبان

های جدی را برای متن در پی خواهد داشت. متأسفانه ها در تصحیح نسخ، آسیبدانش

های ناصرالدین شاه نیز از همان ابتدا به ضعف داشتن نگاه تصحیحات یادداشت

ها و بدخوانیو درنهایت به  جانبه و تخصصی به متن از سوی مصححان گرفتار شدههم

اعتماد درنتیجه غیرقابلو نسخ متعدد در متن  یهادست بردنو  های فراواندقتیبی

مطالعه و در حال  که چندین سال استنگارنده  انجامید. این تصحیحاتمتن  شدن

اوست آثار شناختی سبک ۀبررسی جنب خصوصبهآثار ناصرالدین شاه و  ۀدربار تحقیق

متوجه شد  ویهای خطی یادداشت مقابله متن چاپی تصحیحات با اصل نسخ ضمن

 به آن صورت نیستاصالً  ،شاهشده از آثار ناصرالدینتصحیحات انجام عباراتبسیاری از 

 این آثار است. مصححان هاییکاردستو حاصل 

نمودهای مختلفی داشته است؛  اوهای داشتمصححان در یاد غیرعلمی نظراعمال

یکی از این نمودها تغییر و حذف امالهای التین ناصرالدین شاه از اسامی بانوان 

 :که دهیم پاسخ سؤال این به کوشیممی ؛ بر این اساس ماسراستحرم

 مصححان سوی از قاجار شاه ناصرالدین همسران اسامی التین امالی حذف و تغییر

 دانش مختلف هایحوزه در ارزشمندی اطالعات چه نابودی باعث او روزانه هاییادداشت

 شاه ناصرالدین شخصیت شناخت همه، از ترمهم و تاریخ شناسی،زبان ادبیات، قبیل از

 ؟شده است

 شماره با آلبوم منظم صورتبه ناصرالدین شاه یهایادداشترسد نظر میبه ازآنجاکه 

ای، پنج کتاب صفحه 211و مصححان از یک آلبوم  شودبیوتات سلطنتی آغاز می 19

را  سراحرماند و در تمام این پنج کتاب امالی التین شاه از نام بانوان استخراج کرده

و  19ها فقط در آلبوم اند به نشان دادن این تغییرها و حذفاند و حذف کردهتغییر داده

 .پردازیممیاین پنج کتاب 

های پنج نخستین نقد علمی و جدی بر یکی از نابسامانیرو  پیش همقال گفتنی است

 توصیفی است که به روششاه قاجار های ناصرالدینشده از یادداشتتصحیح انجام

 .صورت خواهد گرفت تحلیلی
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 ناصرالدين شاه قاجار هاي خاطراتروزنامهمعرفي نسخ خطي . 2

 مهوري اسالمي ايران:ملي ج ۀهاي موجود در سازمان اسناد و کتابخانآلبوم .الف

ق شامل وقایع روزانه و ه. 1181تا سال  (1)قه. 1191وقایع سال  :19 ۀآلبوم شمار. 1

 .سفر به مازندران، خراسان، قم و اطراف تهران

ق شامل وقایع روزانه و سفر ه. 1188ق تا سال ه. 1181وقایع سال : 11 ۀآلبوم شمار. 1

 .و عتباتبه مناطق مختلف تهران، مازندران، گیالن 

ق شامل وقایع روزانه و سفر ه. 1119ق تا سال ه. 1188وقایع سال : 14 ۀآلبوم شمار. 9

 .نخست به فرنگ

ق شامل وقایع روزانه و سفر ه. 1111ق تا سال  1119وقایع سال  :81آلبوم شماره . 4

 .دوم به فرنگ

وزانه و سفر ق شامل وقایع ره. 1901ق تا سال ه. 1111: وقایع سال 11 ۀآلبوم شمار. 1

 .به خراسان

ق شامل وقایع روزانه و ه. 1904ق تا سال ه. 1901وقایع سال  (1):19ۀ آلبوم شمار. 2

 .سفر به اطراف تهران

ق شامل وقایع روزانه و سفر ه. 1908ق تا سال ه. 1902: وقایع سال 12 ۀارمآلبوم ش. 9

 .سوم به فرنگ

 لستان:هاي موجود در مرکز اسناد تاريخي کاخ گآلبوم .ب

 (9).قه. 1902ق تا شعبان سال ه. 1902وقایع محرم سال  ۀ. آلبوم دربرگیرند1

 پنج آلبوم است: ۀیرندآلبومی که دربرگ. 1

ق شامل وقایع روزانه و سفر به ه. 1901ق تا سال ه. 1908آلبوم اول: وقایع سال . 1-1

 .اطراف تهران و مازندران

ق شامل وقایع روزانه و سفر به ه. 1910سال ق تا ه. 1901آلبوم دوم: وقایع سال  .1-1

 .عراق عجم

ق شامل وقایع روزانه و سفر به ه. 1911ق تا سال ه. 1910آلبوم سوم: وقایع سال  .9-1

 .اطراف تهران

ق شامل وقایع روزانه و سفر ه. 1919ق تا سال ه. 1911آلبوم چهارم: وقایع سال  .4-1

 .به اطراف تهران
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 48ق شامل وقایع روزانه و سفر به اطراف تهران تا ه. 1919سال آلبوم پنجم: وقایع  1-1

 و مرگ. ساعت پیش از ترور

 ها ذکر چند نکته ضروری است:آلبوماین  ۀدربار

 1901های سال یادداشت ۀبینیم در فهرستی که ذکر کردیم از آلبوم دربردارندمی. 1

به محتویات این آلبوم  زمانیظاهراً تنها کسی که  .قمری اطالعاتی داده نشده است

گونه ها را بدون ذکر هیچهایی از مطالب این یادداشتو بخشاست دسترسی داشته 

خانم کاربرده، شناسی در آثار خود بهت یا اطالعات نسخهبث ۀشمار ۀاطالعاتی دربار

 فاطمه قاضیها مدیر سابق بخش اسناد قدیم سازمان اسناد ملی ایران است:
»... نویسد: می ق(ه. 1901-1122)شاه به قم  ناصرالدین سفرهایکتاب نخست در 

 نقطه نادرست کاربرد گردد.ازآن خاطرات ناصرالدین شاه از این سفر که برای اولین بار منتشر میپس

« درج خواهد شد.« خاطرات ناصرالدین شاه در سفر پنجم قم»ذیل عنوان  است نویسنده از جمله در

های ناصرالدین شاه از کتاب، یادداشت 111تا  89 ۀدامه از صفحدر ا( 91: 1981 ،)قاضیها

ق قرار دارد. مصحح به تصحیح خود از روی ه. 1901شعبان  4ق تا ه. 1901رجب  11

 نسخه داده نشده است. ۀگونه اطالعاتی دربارکند بنابراین هیچنسخه هم اشاره نمی

-1181: (آشپزان)جشن  مراسم دربار ناصریکتاب  81تا  81دوم در صفحات 
ق را درج کرده و در ارجاع به نسخه ه. 1901ذیحجه  11تا  18های یادداشت قه.1919

 .(82: 1911، همو« )سازمان اسناد ملی ایران، بیوتات»اکتفا کرده است به ذکر این جمله: 

که تا سالیان متمادی سازمان اسناد به ورود اطالعات، ست آنجا ازبخشی از مشکل 

رسد همچنان نیز اطالعات می به نظراسناد اقدام نکرد و  یمستند نگارو  یگذارشماره

های فراوان برای نگارنده باوجود پیگیری زیرا ثبت نشده است ،بسیاری از اسناد و نسخ

اطالعی کارمندان درنهایت با اظهار بیاین نسخه و محل نگهداری  ثبتیافتن شماره 

ها اطالعی داشته داد از این یادداشتتمال میسازمان اسناد و سایر پژوهشگرانی که اح

 باشند، مواجه شد.

و  است مدرکی از آن ثبت نشده ۀرسد شمارنیز به نظر می 19آلبوم  ۀدربار. 1

درنهایت به این جمله  نیز ملی ۀسازمان اسناد و کتابخان ازهای فراوان نگارنده پیگیری

ت ظاهراً آخرین فردی که این اس گفتنی «دسترسی نیست.آلبوم قابل»ختم شد که: 

ی توصیف های بیوتاتفهرست توصیفی آلبومدر کتاب خوشبختانه از آن  وآلبوم را دیده 

 (4)ش. 1910سال  درداود است آقای سید علی آل است کرده ارائه
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، 1129های های کوتاهی از سالاز ناصرالدین شاه یادداشتاست  الزم به ذکر. 9

به ها از همان سال او تواند دلیلی باشد بر اینکهمی که (1)استه ی ماندباق 1112، 4112

 ،و شاید از همان دوراناست های زندگی عالقه داشته نگارش و ثبت وقایع و لحظه

او خاطرات  هایاست؛ اما آنچه تا به امروز از روزنامه روزنامه خاطرات نویسی را آغاز کرده

هایی است که ذکر کردیم و همان آلبوماریم و به آنها دسترسی دشناسایی شده  برای ما

 گیرد.در برمی مسلسل، و منظم صورتبهق را ه. 1919ق تا  1191های وقایع سال

 نکته اشاره کرد: دوهای موجود در کاخ گلستان باید به آلبوم ۀ. دربار4

آنکه شاید بتوان گفت اگر در گذشته مردم عادی را به کاخ شاهی بار نبوده نخست 

بار  باًیتقرگلستان  کاخ تاریخی اسناد امروزه پژوهشگران و محققان را به مرکزاست 

در های خاطرات ناصرالدین شاه نیز که های روزنامهآن تعداد از آلبوم ترتیبینابه؛ نیست

و تنها راه اطالع از مطالب آنها  انددسترسییرقابلغ یباًتقرکاخ گلستان قرار دارد 

 عبدامینمجید آقای  و )مصحح یک آلبوم(خانم الهام ملکزاده  ویاز ستصحیحاتی است که 

 صورت مشترک بابهیا  ییتنهابه کهاست صورت گرفته  های کاخ گلستان(آلبوم ۀ)مصحح بقی

 دوره تاریخی خطی اسناد بخش ولمسؤ، خانم نسرین خلیلیسرکار همسر محترمشان 

ی کیفیت این تصحیحات و بررس طبعاً و اندتصحیح کرده گلستان کاخ در قاجار

 .نسخو استناد بودن یا نبودن آنها منوط است به مقابله با اصل  اعتمادقابل
 

 بیوتات سلطنتي 19 ةشمار آلبوم. معرفي 9

شناسی کتاب ۀو شمار 9112/111منبع:  ۀبه شمار سلطنتی بیوتات 19 ۀم شمارآلبو

ق تا ه. 1191 یهادر سال خاطرات ناصرالدین شاه ۀروزنام ۀیرنددربرگ 9908019ملی: 

صفحه دارد. در ابتدای آن  211ق است. این آلبوم به قطع رحلی بزرگ است و ه. 1181

که به ترتیب حروف الفبا نام مکانی که شاه در آن « فهرست جلد اول»نوشته شده 

 (2)نوشته شده است. ،صفحه ۀداشته، سال حضورش و شمار حضور
 

 19بوم آلمختلف  ياهگرفته از بخشصورتتصحیحات . 4

را آن  12 ۀرود و از ابتدا تا صفحبار فاطمه قاضیها به سراغ تصحیح این آلبوم مینخستین

در  گزارش شکارهای ناصرالدین شاه قاجاربه نام  خودساخته و نابجادر کتابی با عنوانی 

ش از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران منتشر  1981سال 

رود در مقدمه ها کار در سازمان اسناد که طبعاً از او انتظار میباوجود سال ویکند. می
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گونه ، هیچاست که تصحیح کردهد بپردازای خود به معرفی دقیق، علمی و کامل نسخه

جای این بخش ضروری در یک دهد؛ بههای نسخه ارائه نمیتوضیحی درباره ویژگی

تاریخچه شکارهای شاهانه در »درباره  ضرورییرصفحه کامالً غ 18کتاب مصحَح، 

نویسد و روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه را که از توصیف احوال روزانه خود می (9)«ایران

 یک، به هایدهو شن هایدهو اطرافیانش گرفته تا ذکر اتفاقات تلخ و شیرین و د

از  نباله این بخش ود اورسد قرار بوده به نظر می (8).دهدساده تقلیل می« شکارنامه»

صفحه تبدیل و منتشر کند  10آلبوم را هم به کتابی دیگر در حدود  141تا  19صفحه 

 گیرد.که این کار در آن زمان صورت نمی

آلبوم را تحت  909تا پایان صفحه  141صفحه از مجید عبدامین  1911در سال 

به انضمام  1189 االولیعبتا ر 1181 الثانییعروزنامه خاطرات ناصرالدین شاه: ربعنوان 
در همان  ویکند. از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر می سفرنامه مازندران

کتابی که » :دهدنسخه پیش رویش دو داده غلط می ۀمقدمه آغازین خود بر کتاب دربار

شماره  ( از آلبوم911الی  110پیش روی خوانندگان عزیز قرار دارد، حاصل استنساخ بخشی )صفحات 

: الف 1911، همو« )باشدصفحه می 900های بیوتات است ... این مجلد متضمن از مجموعه آلبوم 19

 .دوازده(
 ازخود  تصحیحاتسایر در و همچنین -ب ااین کتمصحح در تمام طول  ايراد نخست:

دیده ای که بر روی خود نسخه خطی جای درج شمارهبه -19آلبوم  های دیگربخش

)با که در فایل اسکن پیش روی خود  است رج شماره عکسی پرداختهبه د شودمی

در دستگاه کامپیوتر خود با متن(  ارتباطیاحتساب عکس روی و پشت جلد و سایر صفحات ب

 909تا  141غلط است و صحیح آن  911تا  110؛ بنابراین صفحات است مشاهده کرده

 19 آلبوم های مختلفبخش ازدر تصحیحات او باعث شده است که دقتی است. این بی

طبعاً برای مراجعه آتی  که گذاری صورت گیرداختالف شماره صفحه 11تا  10گاهی 

 پژوهشگران به نسخه خطی بسیار دردسرساز است.

دارای شماره است که با دو صفحه فهرست  288تا  1از صفحه  19آلبوم  ايراد دوم:

صفحه  211شود ابتدا و انتهای آن میاست و یک صفحه خالی در  عددیابتدای آن که ب

 (1)صفحه. 900و نه 

وزنامه خاطرات آلبوم با عنوان ر 180تا  904از صفحه  1911در همان سال 
به انضمام سفرنامه اول  1184الثانی تا جمادی 1189االول ناصرالدین شاه قاجار از ربیع

 ت دکتر محمود افشار بامجید عبدامین و این بار از سوی انتشارااز  بار دیگر خراسان
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شود. مقدمه این کتاب تنها با تغییری اندک در افعال و همکاری نشر سخن چاپ می

که شایسته بود مصحح  (10)تستغییر تقدم و تأخر چند جمله، همان مقدمه کتاب قبلی ا

 گفتنیکرد. میاشاره به این موضوع است چاپ کرده  یدر کتابی که برای نشر دیگر

با  را داودسید علی آلآقای متی از مقدمه کوتاه خود بخشی از مقاله در قس ویاست 

ارجاع غیرمستقیم به ذکر اما  است عیناً نقل کرده نویسناصرالدین شاه خاطرهعنوان 

 (11)کرده است. اکتفا

 ؛شودچاپ می 19های آلبوم دو بخش دیگر از یادداشت 1919در سال 

 289تا  180یعنی از صفحه  19نی آلبوم بخش پایابه سراغ عبدامین  :نخستکتاب 

و  به آن ضمیمه کندرا هم  11آلبوم  119تا  1گیرد صفحات و بعد تصمیم می رودمی

روزنامه خاطرات خورد. این کتاب با عنوان ها به هم میترتیب بازهم نظم آلبوماینبه
، کجور و رهای قم، البه انضمام سفرنامه 1189تا صفر  1184ناصرالدین شاه از رجب 

 شود.چاپ می قبلیاز سوی انتشارات  گیالن

کتاب، به شرح کامل و بسیط  19از صفحه »نویسد: میمصحح ذکر آن است که قابل مسأله

شایسته که : نوزده( همان« )سفر ناصرالدین شاه به شهر قم و شکارگاه مسیله اختصاص یافته است.

 سفرهای ناصرالدین شاه به قمدر کتاب  کرد این بخش قبالً توسط قاضیهابود اشاره می

 (11)تصحیح و منتشر شده است. 1981در سال 

 که 19آلبوم  141تا  19های صفحه سرانجام بعد از هشت سال یادداشتدوم: کتاب 

تصحیح فاطمه قاضیها و از سوی انتشارات میراث  اب باقی مانده بودهمچنان چاپ نشده 

های ناصرالدین شاه از سفر و شکار در نوشتهستدعنوان کتاب . شودمیمکتوب منتشر 
شود که بار دیگر انتخابی است ناروا گذاشته می (1181االول )محرم الی ربیع فیروزکوه

کند که ناصرالدین شاه آلبوم یا دفتر جدایی را به نوشتن این زیرا این شبهه را ایجاد می

قرار  ،نکته مثبت این چاپآنکه چنین نیست. تنها حال است سفر خاص اختصاص داده

 است. آنصفحه از نسخه خطی در انتهای  وهشتاین چهلگرفتن تصویر 

دقت و  این آلبوم هاییادداشت مصحح در تصحیح دو از یکیچه متأسفانه باید گفت

و  شناسیادبی، زبانی، سبک رعایت جوانباند و از کافی و الزم را نداشته نگریجامع

اند؛ به همین دلیل خطی غفلت ورزیده ول و فنون تصحیح نسخهبایدها و نبایدها و اص

های متعدد کلمات و جمالت فارسی یا های فراوان، حذفکاری، دستمکرر هاییبدخوان

اشتباهات  غیرفارسی که خوانش و یا فهم آنها برای مصحح دشوار بوده است و



 ...او خاطرات روزنامۀ از غیرتخصصي تصحیح پنج حذفیات اساس بر قاجار شاه ناصرالدين دربارة نويافته / اطالعاتي110

ی و نگارشی که در مواردحدوحصر در به کار بردن سرخود و ناآگاهانه عالئم ویرایشی بی

باعث تغییر معنای جمله و حتی سبک نویسنده شده است و ایرادهای فنی و ساختاری 

الزم است  بنابراین؛ راه یافته استتصحیحات  به اینبه نسخه  زنندهیببسیار مهم و آس

در ارجاع به متن این تصحیحات  مدرسان و دانشجویان رشته تاریخ یژهوبهو  پژوهشگران

نهایت دقت را داشته شوند تحقیقات تاریخی محسوب میو مهم  اولدستز منابع که ا

موردنظر در اصل نسخه خطی  از وجود کلمه یا جمله پیش از هر ارجاعی، باشند و

 اطمینان حاصل کنند.
 

و تغییر و  19امالي التین اسامي همسران ناصرالدين شاه قاجار در آلبوم . 1

 آلبوم مصححان ايناز سوي حذف آن 

دانیم هر آنچه از حریم درونی انسان و اندیشه او چه در قالب گفتار و چه نوشتار، می

شود و حتی اگر فقط با و شخصی تلقی نمی امر پنهانعنوان یک خارج شود دیگر به

نگهداری شود، بازهم  هامکانترین ترین افراد به اشتراک گذاشته شود و یا در امنامین

نویسی و یادداشت وجود دارد. خاطره اندیگراز سوی شدن انده شنیده و خوامکان 

محض آنکه نویسنده ذهنیات و افکار خود را از شخصی نویسی هم از مقوالتی است که به

، دیگر تنها متعلق به او داردیو به بستر کاغذ روانه م نشاندیگاه روان بر مرکب قلم مامن

حال به نوشتن افکار شخصی خود اقدام که تابه . ناصرالدین شاه نیز مانند هر فردینیست

ها و هوشیاری موردتبع، در این خوبی به این امر واقف بود و به، بهاست کرده

؛ هرچند عوامل دیگری هم بر این مسأله دامن داده استهایی به خرج کاریمحافظه

در روزنامه و  هایش برای چاپزد: در اختیار دارالطباعه قرار دادن بعضی از سفرنامهمی

هایش توسط در دسترس عموم قرار گرفتن آنها، کتابت و خوشنویسی بعضی از یادداشت

هایی از خطاطان معروف، تجلید و تزئین دفترهای یادداشت او، بیان شفاهی بخش

دلیل همین ؛ به از این قبیلن و عواملی اآنها توسط کاتب زمانهماتفاقات روزانه و نگارش 

با زنان  یخوابگهمآنجا که به ، نویسددرباره افکار و احوال خود میهرچند آزادانه 

 (مسکرات)مانند نوشیدن که خود مرتکب شده  یردینیرسد و یا انجام عملی غمی سراحرم

که کمتر افرادی از اهل دربار به آن آگاهی بنویسد دهد به زبان فرانسه ترجیح می

 (19)«بله شدن»از اصطالح اغلب نان خود با ز یخوابگهموی برای اشاره به . داشتند

 :کنداستفاده می
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نسخه خطی )بله شده بودند.  Oklbekو  Belkisدیشب  

 (10: 9112/111بیوتات سلطنتی سازمان اسناد ملی، ش  19 آلبوم
و طبعاً است بر همگان واجب بوده  سراحرمباید توجه داشت که احترام به زنان 

به این مسأله توجه داشته که در صورت خوانده شدن این هنگام نوشتن ناصرالدین شاه 

 بانوانجزئیات رابطه جنسی او با این آنها از افراد دیگر صحیح نیست  از سویها نوشته

از اعتمادالسلطنه « تعیین حدود احترامات سفرا در ایران» در رساله د.باخبر شون

 :خوانیمیم
شهر یا شوارع صحرا عبور فرمایند  یهاخادمان حرم جاللت که از کوچه فصل سوم:»

سواره یا در  رمختاریوزاگر به وزرای مختار یا زوجات آنها تصادف نمایند در حالتی که 

از راه  -یچکالسکه باشد باید آنچه نوکر از ایرانی و فرنگی همراه دارد بجز کالسکه

معبر  کهیصورتدر ییتنهابه رمختاریوزوقت خود خارج بشوند و معبر را خلوت کنند، آن

منحصر باشد سواره یا با کالسکه در کمال عجله خواهد گذشت و یقین است که 

... غیر از  گرداندیبرمبلکه روی خود را  نمایدیم نظرصرفمالحظه ادب کرده از نگاه 

باید کالسکه خود را نگاه داشته پیاده  آیندیوزرای مختار از فرنگیهائی که از جلو م

وقت راه خود را حرم جاللت بگذرند، آن یهارا برگردانند تا کالسکهشوند و روی خود 

شهر و یا خیابانهای بیرون اگر از فرنگیهای  یهادر کوچه فصل چهارم: گرفته بروند.

حرم جاللت عبور نمایند باید مثل سایر مردم روی خود را  یهاپیاده باشند و کالسکه

: 1911)محدث،  «این قرار گذاشته شده استبرگردانند همچنان که در دولت عثمانی نیز 

910). 

احتمال  طبعاً ،است وقتی حتی نگاه مستقیم به اهل حرم هم ممنوع بوده بنابراین

های جنسی زنان حاالت و اندامدرباره  هایینوشته خواندن اتفاقی و یا غیر اتفاقی

غیرت را هم  لهبتوان مسأ بساچه ؛که باب میل شاه باشد است هم چیزی نبوده سراحرم

 .افزودبر همه این عوامل 

در تصحیحات  امین به این مسألهحال به بررسی رویکرد فاطمه قاضیها و مجید عبد

 :پردازیممیمختلف نخستین آلبوم روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه  یهاخود از بخش

ی اسام» نویسد:می گزارش شکارهای ناصرالدین شاه قاجارقاضیها در مقدمه کتاب 

صورت فهرست ارائه داده یا صحبتی در مورد آنها کرده، به فارسی نوشته است، که بهها را هنگامیزن

و چون در بسیاری موارد غلط بود  (41).صورت التین نوشته بودولی وقتی قرار خلوت با آنها داشته به

 .(19: 1981)ناصرالدین شاه، « تصحیح شد
 روزکوهـن شاه از سفر و شکار در فیـناصرالدیهای نوشتهدسته کتاب ـهمو در مقدم

صورت فهرست ارائه داده یا صحبتی در مورد آنها نموده به که بهها را هنگامیاسامی زن» :نویسدمی
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فارسی نوشته است ولی وقتی قرار خلوت با آنها داشته به خط فرانسه نوشته بود و چون در بسیاری 

 .(وچهاریستب ج: 1919، وهم) (11)«موارد غلط بود تصحیح گردید
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه ... به انضمام  مجید عبدامین در مقدمه کتاب

اسامی که به زبان التین و اکثراً ناقص و غلط نوشته شده، به » نویسد:می سفرنامه مازندران

 .چهارده( الف: 1911، همو) «و داخل چنگک قرار داده شده است (12)فارسی
می نروزنامه خاطرات ناصرالدین شاه ... به انضمام سفر اول خراسا بهمو در کتا

 uchi)... 19هایی که به زبان التین و اکثراً ناقص و غلط نوشته شده است، همچوناسامی و نام» :نویسد

 =یوشی... ،enis  =الدولهانیس) همو« )به فارسی تبدیل یافته و داخل چنگک قرار داده شده است ،

 .بیست( ب: 1911
های قم، روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه ... به انضمام سفرنامهوی در مقدمه کتاب 

 (18)نیز تنها با تغییر یک کلمه همان جمالت باال را تکرار کرده است. الر، کجور و گیالن

ناصرالدين  از سوي سراحرمامالي التین اسامي بانوان به رويکرد مجید عبدامین . 1-1

 :شاه

ناصرالدین  امالهای التینتمام  روشی غیرعلمی را در تصحیح پیش گرفته ومین عبدا

 است. در متن کتاب صورت فارسی آنها را نوشته حذف کرده و را از اسامی زنان شاه

و به ذکر  ندارد ایزبان فایدهیها برای محققان فارسفارسی کلمه امالیطبعاً ذکر مجدد 

 کنیم:یمیک نمونه اکتفا 

بیوتات سلطنتی سازمان اسناد ملی، ش  19خه خطی آلبوم )نس  

9112/111 :199) 

 (41الف:  1911)ناصرالدین شاه،  
 یک خط تصحیح نسخه و سه ایراد فنی:

امالی التین نویسنده از متن نسخه خطی و جایگزینی  و خودسرانهدلیل . حذف بی1

 ؛معادل ایآن با کلمه
یا  «داشتن رابطه جنسی»که در برابر  «بله شدن»دلیل اصطالح . حذف بی1

به عقیده نگارنده این سطور به همان نسبتی که این  ؛گیردقرار می «شدن بسترهم»

 هم که تازه «بله شدن»عبارات در نوشتار یا گفتار زشت و بد و غیراخالقی نیستند 

الً یراخالقی نیست پس حذف آن کامغزشت و  رفتار، این به غیرمستقیم است ایاشاره

 دلیل است.بی
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آنکه این نسخه خطی است حال 199به صفحه  غلطبه. ارجاع درون متن کتاب 9

 نسخه آمده است. 199جمله در صفحه 

سرا از سوي ناصرالدين رويکرد فاطمه قاضیها به امالي التین اسامي بانوان حرم. 2-1

 شاه:

 به را همه خانم قاضیها اما است نوشته شکل چند به را اسامی از بعضی شاه ناصرالدین

اول امالهای التین ناصرالدین شاه را از نام بانوان  ستون در. است داده تغییر صورت یک

نیز ذیل همان نام  است ایم و امالهای مختلفی را که از یک نام داشتهدرج کرده سراحرم

 .ایمنوشته ،کرده ثبت کتاب در نام آن برای قاضیها که را امالیی سوم ستون ایم؛ درآورده
 

 

 شاه ناصرالدین شکارهای گزارش کتاب در قاضیها فاطمه تصحیحات .1 جدول
 ناصرالدين امالي 

 شاه

شمارة صفحه 

 بیوتات 19آلبوم 

کتاب شمارة صفحۀ  تغییر مصحح

گزارش شکارهاي 

 ناصرالدين شاه

1 
 

Enis edole 

 
Enic edole 

 
Enis édolé 

8 

11 

18 
Aniss-al-doleh 

101 

190 

141 

1  
Belkis 

10 Bellequeis 110 

9  
Oklbek 

 
Okolbeké 

 
Okolbéke 

10 

11 

11 
Oghual Béké 

111 

حذف کلمه در ص 

119(11) 

111 

4 
 

Sororés ltane 
11 Soroural 

saltanéh 
111 

1 
 

Fatmé 
11 Fateme 119 

2 
 

Tardji 

11 

19 
Taarchi 

 119حذف کلمه در ص 

112 
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9  
Dokhter Émad 

18 Dokhtar Emaad-

al-doleh 
190 

8 
 

Sobïde 

 
Sobïdé 

 
Sebïde 

19 

44 

11 

Zobeideh 

Zobéideh 

Zobéideh 

111 

108 

111 

1 
 

Zaqi 
18 Zaaghie 190 

10 
 

Chirasi 

 
Chrasi 

10 

 

92 
Shirasie 

199 

189 

11 
 

Glinhkaném 
11 Gueline 

Khanom 
191 

11 
 

Tadjedolé 

 
Tadjedole 

11 

44 
Taadj-al-doleh 

199 

108 

19 
 

Tadjgoll 
11 Taadj Gaule 199 

14 
 

Choquhesltené 
 149 السلطنهشکوه 19

11 
 

Homakhan 
14 Homa Khanom 141 

12 
 

Nvab 
 111 خانم نواب 91

19 
 

Dohkter ҫalar 
49 Dokhtar Salaar 102 

18 
 

Séntordji 
41 Santoorchie 101 

11  
 Bakerدختر 

 Baghér 111دختر  42

10 
 

Chirasi quchéq 
18 Shirasié 

Koochekeh 
141 
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11 
 

Géran Soltan 

Hkanem 

98 Sultân Khanom 

Gondé 
911 

 

 فیروزکوه سفر از شاه ناصرالدین هاینوشتهدست کتاب در قاضیها فاطمه تصحیحات .1 جدول

 
 امالي ناصرالدين

 شاه

صفحه  ةشمار

 بیوتات 19آلبوم 
 تغییر مصحح

کتاب ۀ صفح ةشمار

هاي نوشتهدست

ناصرالدين شاه از سفر 

 فیروزکوه

1 
 

Nuch aferin 

 
Noch aferin 

101 

114 
Nossh 

Afarineh 

1 

11 

1  
Sehra 

101 Zahra 11 

9 
 

Masumé 

 
Mésumé 

109 

140 
Massoomeh 

11 

89 

4  
Sobyde 

102 Zobeideh 19 

1  
Bélkis 

111 Bellequeis 91 

2  
Bakéri 

112 Bagheri 91 

9  
Chems edolé 

111 Shamsaldoleh 10 

8  
Féréngi 

118 Farangie 21 

1  
Saki 

111 Zaaghie 22 

10  
Santurdji 

190 Santoorchie 28 
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 از سويبه امالي التین اسامي زنان نسبت . نقدي بر رويکرد دو مصحح 1

 :ناصرالدين شاه

« تصحیح» به نوشته« غلط» را اسامی این شاه ناصرالدین چون معتقدند مصحح دو هر

 ما در اینجا با دو واژه مهم سروکار داریم: اند بنابراینکرده اقدام هااین نام

 ؛غلط و تصحیح 
 ارائه به منوط نخست دانش حوزه در ایمسأله هر دانستن« غلط»که گفت  باید ابتدا

 و صریح باید ازآنپس و است -در اینجا مصحح–از سوی محقق  مستدل و قوی دالیل

 برگزیده را اصالحی رویکرد چه داندمی غلط که چیزی اصالح برای دهد توضیح روشن

های مختلف دانش و است؟ در غیر این صورت منطقی است که برای محققان حوزه

 دست مطرح شود:ی ازاینسؤاالتخوانندگان کتاب مصحَح 

 معیار فارسی تلفظ با هانام امال اینکه دانند؟می چه را نوشتن غلط مصححان معیار

آیا  اند؟نشده نوشته (10)فارسینگلیسی دقیق صورتبه اسامی یا و است؟ متفاوت کنونی

زبان را مطابق با تلفظ  شاه ناصرالدین تلفظ حال و تسلط دارند فرانسه زبان بر مصححان

بسیاری از  امالی که اندشده متوجه نخست وهله در اصالً دانند؟ آیاکنونی نمی فرانسه

 شاه ناصرالدین سوی از ترکی لهجه اعمال بااحتماالً و  فرانسوی الفبای با اسامی این

« ش» صدای نوشتن برای شاه ناصرالدین مثالً انددیده کهینهم یا همراه بوده است؟

 پس ،است کرده استفاده)در زبان فرانسه(  "CH" از )در زبان انگلیسی( "SH" حروف جایبه

امال؟  شکل یا است تلفظ در ایراد بودن، غلط از منظورشان آیا اصالً است؟ نوشته غلط

یک از دو مصحح معیار غلط دانستن این امالها را توضیح بینیم که هیچمتأسفانه می

 .اندکرده و فقط به رویکرد خود که تغییر و حذف است اشاره اندنداده

توجه به این نکته بسیار ضروری است که افرادی که به سراغ  :«تصحیح» واژهدوم 

از عمل  ف علمی، تخصصی و دقیقینخست باید تعریروند تصحیح نسخ خطی می

11  
Homá 

Hkanem 

191 Homa 

Khanom 
99 

11  
Fatme 

141 Fateme 88 

19  
Selténét 

144 Sultan 11 
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نسخه و بایدها و نبایدهای آن داشته باشند؛ در غیر این صورت ممکن است « تصحیح»

نسخه همان بار معنایی را دارد که مثالً  «تصحیح»به این شبهه دچار شوند که عبارت 

خه نس «تصحیح»مثال عنوانو به بریممی به کارآموزان برگه امتحان دانش «تصحیح»در 

های ناصرالدین شاه یعنی داشتن مجوز کشیدن خط بطالن بر اغالط خطی یادداشت

جای آنها؛ البته که در این حالت کاررفته، بهامالیی او و نوشتن امالی صحیح کلمات به

کند بلکه با حفظ کلماتی که طورکلی حذف نمیآموز را بههم معلم کلمات غلط دانش

آموز متوجه شود نویسد تا دانشحیح را در زیر آنها می، شکل صانداشتباه نوشته شده

 ایرادش در کدام حروف بوده است.

 وقت شود مصحح هرنداشتن تعریف دقیق از مقوله تصحیح نسخ خطی باعث می

و یا خوانش یا معنی آن  است غلط نسخه اصل در ایجمله یا کلمه کند تصور یا احساس

 طوربه اصالً یا دهد تغییر دلخواهبه و با اجازه خود ار آن دشوار یا نامفهوم استبرای او 

 تغییر که ایجمله یا کلمه دقیق ذکر با را متن در بردن دست این و کند حذف کامل

 متذکر کتاب تعلیقات بخش در حداقل یا حواشی بخش یا پاورقی در کرده حذف یا داده

 نشود.

روی واژگان التین برای دهد خواندن از حتی اگر مصحح احتمال می گفتنی است

خواننده غیرمتخصص یا حتی متخصص دشوار است، بازهم باید ابتدا جانب امانت را نگاه 

حفظ کند و در متن قرار دهد و  انددارد و واژگان نسخه را به همان شکل که نوشته شده

 بعد امالی فارسی کلمات را برای راهنمایی خواننده در قالب یا پاورقی ذکر کند.

؛ است مین که کلمات را یکجا به فارسی تغییر داده و جای بحثی باقی نگذاشتهعبدا

 «تصحیح»عنوان اما به بررسی امالی کلماتی خواهیم پرداخت که فاطمه قاضیها به

 های ناصرالدین شاه جایگزین آنها کرده است.نوشتامالی غلط التین

ضبط اعالم به شکل  دراست که عنوان مشخص نکرده هیچبه ویباید گفت ابتدا 

التین قرار است از کدام نظام قراردادی پیروی کند؟ آیا قصد دارد کلمات را با تلفظ 

صورت فارسینگلیسی ضبط کند؟ یا بر اساس تلفظ فارسی معیار کنونی و مثالً به

صورت به از سوی او توان گفت، ضبط اسامیطورقطع می؟ زیرا بههانگلیسی؟ یا فرانس

ها مند و بر اساس معیاری واحد صورت نگرفته است؛ بسیاری از ضبطیکدست و نظام

چند حرف  مثالعنوانبهپریشان دارد؛ یعنی کل غلط است، تعداد زیادی هم ضبط به

ی کنار ـبه صورتاما چند حرف آخر آن اند سی نوشته شدهـالفبای انگلی هنخست کلمه ب
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. اگر مصحح برای ثبت انددایی خاصکه در زبان فرانسه نماینده ص اندهم قرار گرفته

های غربیان به ایران یا سایر متون استفاده اسامی با این امال از منابعی مانند سفرنامه

یقین ، بهاست کمک گرفته برد و اگر از فردی دیگر، باید از منابع خود نام میاست کرده

که  است ها رسیدهو اگر هم با اجتهاد شخصی به این ضبطاست دان نبوده آن فرد زبان

 است.بوده متأسفانه باید گفت اغلب این اجتهادات غلط 

های ناصرالدین شاه مخالف است و نشان نوشتنگارنده قطعاً با تغییر و حذف التین

داند اما فایده مینوشت، کامالً بیباید آن نام را چنین و چنان می اودادن این را که 

امالی التین این اسامی نقد و بررسی خواهد  «صحیح»ادعای مصحح را درباره شکل 

های خود رویکرد واحدی ندارد، نگارنده نیز ناچار نوشتازآنجاکه مصحح در التین ؛کرد

 :است هر کلمه را با رویکردی متفاوت و مرتبط با امالی مصحح اصالح کند

 رنظ پیش از هر چیز با توجه به آنچه از مقدمه مصحح نقل کردیم باید گفت به .1

خط انواع . نداریم« فرانسه خط» نام به خطی ما داندنمی محترم مصحح رسدمی

 شامل های الفبایی خوداست. خط الفبایی هایمختلفی دارد که یکی از انواع آن، خط

 است همان نیز التین خط. ... است و گرجی ارمنی، یونانی، سیریلیک، التین، هایخط

 شاه ناصرالدین بنابراین؛ نویسندمی آن به فرانسه هازجمل مختلف کشورهای در امروزه که

 .ندارد وجود اصالً که فرانسوی خط به نه نویسدمی التین خط به

نوشته یعنی  Eرا با  Anissal Dolehجا ناصرالدین شاه همه»مصحح در پاورقی نوشته: . 1

Eniss( ». ...101: 1981، همو) هیچ کجا این نام ناصرالدین شاه در تنها گفت نهباید  نخست

که حال ایراد مصحح تنها بر  است ننوشته)با تلفظ مصحح(  Anissal Dolehصورت را به

. هم ننوشته است Sرا با دو  Enisدر هیچ کجا کلمه  باشد، بلکه Eیا  Aدر حرف  تفاوت

ثبت کرده که البته  Aniss-al-doleh صورتالدوله را بهانیس« صحیح»مصحح امالی 

گونه تشدیدی ندارد و این حرف دال است که از حروف کلمه انیس هیچ. صحیح نیست

شود؛ تلفظ می (Addoleh)صورت الدّوله که ال بر سر آن بیایید بهشمسی است و هنگامی

باید  ،بنابراین برفرض هم اگر مصحح قصد تغییر نوشتار ناصرالدین شاه را داشت

 .دادمیتغییر  Anisaddolehیا  Anis-Al-Dolehصورت: به

 توجه وجود دارد:در اینجا دو نکته قابل

اسامی خاص عربی در حالت عادی و بدون قرار گرفتن در جمله که  نخست آنکه

شوند نه با فتحه صورت مرفوع و با ضمه تلفظ میشود بهباعث تغییر نقش کلمات می
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هتر بود ثبت امالی ناصرالدین شاه هم بود تلفظی که ب یکاردستبنابراین اگر قرار بر 

هم که مصحح با فتحه ثبت  ی. این موضوع درباره سایر کلماتبود Anisoddolehشد می

های ناصرالدین نوشتتوجه داشته باشیم که به کمک همین التینکرده صادق است؛ اما 

متوجه شویم که این اسامی را نه با تا حدی به شکل تلفظ او پی ببریم و توانیم شاه می

کرده است و این مسأله از امالی رده و نه با فتحه بلکه با کسره تلفظ میکضمه تلفظ می

 و در جدول ذکر کردیم مشخص است.است که به التین نوشته هم هایی سایر نام

های آن روزگار هم ها و کارت ویزیتها، مهردیگر آنکه در بسیاری از سربرگ

صورت مرفوع چند گاهی هم بههر (11)ه استنوشت القاب با تلفظ مکسور ثبت شدالتین

 نوشته شده است:
 

 
 (29: 1911محمدجواد،  جدی،) الملکانتظام هایسربرگ: 1 تصویر

 

 
 (100: 1928 احمد، خوانساری، )سهیلی الملککمالویزیت  : کارت1 تصویر    

 

از الفبای  عموماًشاید در توضیح این مسأله بتوان گفت که در آن دوره، در ایران 

و ناصرالدین شاه نیز در ثبت القاب است شده ی برای نوشتار رسمی استفاده میفرانسو

و برای است داشته  مدنظررا هم  هتلفظ فرانس ،در مواردی فرانسوی الفبایرسمی با 

 کرده است.نام اَنیس را با تلفظ فرانسوی اِنیس ثبت  مثالًهمین هم شاید 
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 Bellequeisصورت ظ کرده که بهمعلوم نیست مصحح نام بلقیس را چگونه تلف. 9

 یا Bilquisیا  Bilqisیا  Belqisیا  Balqisاین نام  یامروزاستاندارد و نوشته است. نوشتار 

Belquis یا Balqees  است و در هیچ کجا ابتدای آنBelle شود.تلفظ نمی 

و د شوتلفظ نمی Oghual ،بکهیا اُقول بیگ(که )اغولبدر اغول «اُغول». لفظ ترکی 4

Oghul است. 
 Saltanéhمرفوع اولویت دارد ضمن آنکه امالی  نیز حالتتلفظ سرورالسلطنه . در 1

قصد نشان دادن  hو  éاز کنار هم قرار دادن دو واج غلط است و مشخص نیست مصحح 

یرملفوظ غزیرا یا باید مانند زبان فرانسه برای ادای صدای ه  است چه صدایی را داشته

کرد و یا باید مانند انگلیسی برای نشان دادن این را ذکر می éفقط  «سلطنه»در پایان 

 نوشت.می ehصدا، 
 شود.نوشته می Fatemehصورت . فاطمه به2
اگر هم قرار  پس (دختر عماد) Dokhter Émadوضوح نوشته شاه بهناصرالدین  اوالً. 9

دن کلمه به نسخه خطی افزو« الدوله»، ذکر کلمه اضافی اوستهای نوشتبر تغییر التین

 Emadoddolehصورت هم به ناماین  رسمی ؛ تلفظشود که امری است ناروامحسوب می

 است.ارجح 

، Zaaghie ،Shirasieدر پایان کلماتی چون  ie. معلوم نیست هدف مصحح از نوشتن 8

Santoorchie صورت زاغیه،های زاغی، شیرازی، سنتورچی و... و خوانش آنها بهبرای نام 

ننوشته  چنینگاه این کلمات را شیرازیه، سنتورچیه چیست؟ ناصرالدین شاه نیز هیچ

که باید گفت در زبان است بوده  سهاست. اگر هدف مصحح امال این اسامی با تلفظ فران

نه  Santoorchieای مانند عالوه نگارش کلمهشوند؛ بهفرانسه این کلمات چنین نوشته نمی

 .هسانگلیسی است و نه فران
صورت شود و نوشتن شیرازی بهنشان داده می z. در زبان فرانسه صدای ز با حرف 1

Shirasie .چه از این نظر و چه ازنظر حروف پایانی غلط است 
. گَلین به ترکی به معنی عروس است و گلین خانم نخستین زن عقدی 10

آمده.  دین شاهگزارش شکارهای ناصرالبار نامش در کتاب  11ناصرالدین شاه است که 

دهد ایشان این نام را از طرف مصحح نشان می Gueline Khanomصورت امالی این نام به

 است که غلط است. گُلین خانم خوانده
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که  است یدهرسداند مصحح محترم چطور به این نتیجه . نگارنده حقیقتاً نمی11

 ند.ثبت و تلفظ ک Gauleصورت گل بهرا در نام تاج (Gol)کلمه گُل 
ندارد و درست است  «ساالر»با فامیلی  «دختر». ناصرالدین شاه همسری به نام 11

Dohkter ҫرا به شکل  «دخترِ ساالر»که خود،  alar شود مصحح هم نوشته اما دلیل نمی

؛ زیرا اگر از ابتدا مصحح بر آن بود که Dokhtar Salaarفقط با تغییر یک حرف بنویسد 

کند، باید  یکاردسترا عیناً حفظ کند و فقط امالی کلمات را های ناصرالدین شاه تلفظ

نوشت: کرد؛ پس در ثبت این عبارت هم باید میدر سایر کلمات نیز چنین می

Dokhtareh Salar. 

را به  «شیرازی بزرگه»یا  «شیرازی کوچکه»وجه عبارت هیچ. ناصرالدین شاه به19

ثبت و تلفظ نکرده است و ما  Shirasié Koochekehصورتی که مصحح ثبت کرده یعنی 

 کنیم:امالی مصحح را به سه دلیل کامالً رد می
کند و چسبد، درواقع موصوف را معرفه میکه به آخر صفت می «ه»نخست: آن  

گیرد و اصل قرار می «این»یا  «آن»جای صفت اشاره دهد و بهیحی درباره آن میتوض

تبدیل  «شیرازی کوچکه»به  نمانقشحذف با  «آن شیرازیِ کوچک»آن را که بوده 

 شود.ی اضافه حذف مینمانقشخود بهکند؛ بنابراین با این ساختار خودمی

دوم: امالی ناصرالدین شاه را از این عبارت در سه موضع در نسخه در همان جدول 

وجه حرفی مبنی بر تلفظ نقش نمای اضافه در امالی هیچبینیم بهایم و مینشان داده

 .است خود ثبت نکرده

 :بینیممی نسخه 10 ۀصفح ۀجمل مانند متعدد مواضع در: سوم
بیوتات سلطنتی سازمان  19نسخه خطی آلبوم ) 

داده و همین نشان  قرار پرانتز را در کوچکه نویسنده کلمه (10: 9112/111اسناد ملی، ش 

وجه اضافه هیچو به جنبه توضیح و ایضاح و معرفه کردن دارد صرفاًدهد کلمه کوچکه می

 زبان با اندکی که ایخواننده هر آید ویدرنمخواندن آن با منطق زبان فارسی جور 

 «بله شد -نه بزرگه-شیرازی کوچکه »صورت: به را جمله این یراحتبه باشد آشنا فارسی

 خواند.و بدون نقش نمای اضافه می

ازهرجهت  (Nossh Afarineh)به صورتی که مصحح نوشته  «ینآفرنوش». امالی 14

هیچ تشدیدی ندارد و در زبان فارسی اصالً حرف آخر کلمه  «نوش»غلط است. واژه 

 با امالی مصحح. «آفرینه»است نه  «آفرین»گیرد؛ واژه دوم نیز تشدید نمی
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 (144)همان:  «بله شد. شب را هم »وضوح نوشته: . ناصرالدین شاه به11

تغییر داده که این دو کلمه باهم فرق  «ن خانمسلطا»را به  «سلطنت خانم»مصحح 

 دارند.

نوشت ناصرالدین شاه را به امالی فارسی تغییر داده ینالتمصحح در دو موضع  .12

« خانم نواب» در را نواب کلمه شاه ناصرالدین پیداست نسخه در کهطور هماناست. 

 به را کلمه دو هر فارسی ثبت کرده اما مصحح شکل همان به را خانم و نوشته التین

که خوانش صحیحی نیست زیرا ناصرالدین  خوانده« نواب خانم» را آن و نوشته فارسی

 (99)همان: . : استنوشته  «خانم نواب»صورت مختلف به مواضع در شاه این نام را
 

هاي ناصرالدين شاه و شناخت وجوهي ديگر از شخصیت نوشتالتین . تحلیل9

 او:

آید ها به دست مینوشتای که از این التینترین دادهن و مهمشاید بتوان گفت اولی

رسد ناصرالدین شاه قاجار نخستین ایرانی است که ظر میاعالم این عقیده است که به ن

 (11).برای نوشتن کلمات و جمالت زبان فارسی از الفبای التین استفاده کرده است

یا اصالح خط فارسی که بعداً از سوی ها با تفکراتی چون تغییر نوشتهرچند این التین

 شود همراه نبودهخان و ... مطرح میافرادی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم

خصوص در تاریخ ادبیات فارسی، تاریخ زبان فارسی و اما آگاهی از این مسأله به است

ورکلی اقدام به طیا بهیا تغییر خط فارسی  مطالعات مربوط به تاریخ پیشنهاد اصالح

بینیم اطالعاتی چنین نوشتن زبان فارسی با خط التین اهمیت بسیار دارد؛ متأسفانه می

های ناصرالدین شاه با داشتن ارزشمند و مهم باوجودآنکه سی سال است که یادداشت

 هاییکاردستبه دلیل همین شکل  است عنوان تصحیح بر روی آنها روانه بازار شده

 ن، ازنظر محققان پنهان مانده است.خودسرانه مصححا

تحلیل اطالعاتی که از  باکنیم سعی می کنیم ودو مسأله را مطرح میدر ادامه 

 (91)آید به آنها پاسخ دهیم:به دست می ی ناصرالدین شاههانوشتالتین

با الفبای  فارسی اصوات یا حروف از یک هر نوشتن ناصرالدین شاه برای آنکهنخست 

توانیم با بررسی این دیگر آیا میعبارتاست؟ به برگزیده ها رامعادل امکد فرانسوی،

 ههای فرانسبه وضع نوعی قرارداد برای معادل های خاطرات اودر روزنامه هانوشتالتین

 برسیم؟ اوحروف فارسی، از طرف 
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ای را در زبان خواهیم کلمهکه ما میدوم باید به این نکته توجه داشت که هنگامی

در هنگام نوشتن، کلمه را  ناخواهخواهود با خطی غیر از خط رسمی آن زبان بنویسیم خ

ها از سوی ناصرالدین شاه در تلفظ واژهآیا کنیم؛ پس کنیم ثبت میطور که تلفظ میآن

 تأثیری داشته است؟ به خط التین امالی کلمات

، Fatméی مانند ترین گمانی که با نگاه کردن به امالی کلمات. نخستین و مهم1

Dokhter ،Féréngi ،Mésumé ،Nvab آید، این است که و مانند آنها به ذهن می

ها نمود لهجه ترکی ناصرالدین شاه در ادای کلمات است و این این تلفظ یقواحتمالبه

 «گفتار»ی، شیوه صوتضبطمانند عنوان تنها سند تاریخی است که بهبه احتماالًامالها 

حال اگر این نکته را نادیده  ؛ها برای ما حفظ کرده استه را از پس سالناصرالدین شا

بگیریم و مانند مصححان محترم تصور کنیم او در نوشتن کلمه فاطمه یا فرنگی یا دختر 

یک سند تاریخی مهم را در  علناًشده، با حذف و تغییر این امالها  «اشتباه»دچار 

 ایم.شناخت بیشتر او از بین برده

 هایشماره :1 دولاصرالدین شاه بعضی از کلمات را به دو یا سه شکل نوشته )ج. ن1

توان مطرح ( که برای آن سه احتمال را می9 ،1 هایشماره: 1 دولج و 11 ،9 ،9 ،1

 کرد؛

نخست: در اینکه کدام حرف در زبان فرانسه با صدای موردنظرش مطابق بوده، تردید 

 ؛Sobïdéو  Noch Aferin ،Sobydeو  Nuch Aferinداشته است، مانند:

 Mésumé ،Oklbekو  Masuméکرده، مانند: دوم: نامی را خود به چند شکل تلفظ می

 ؛Okolbekéو 

 گذاری نبوده و گاهی باحوصلهنوشته و در قید اعرابسرعت میرا به واژهسوم: گاهی 

 ؛Enis Édoléو  Enis Edole، مانند: است کردهگذاری میاعراب

 ، (زاغی) Zaqiرا برگزیده:  Sو اغلب معادل  Zحرف ز گاهی معادل  . برای9

Sehra ،)زهرا(Saki )زاغی(. 

 Saki)زاغی(،  Zaqiرا برگزیده:  Kو گاهی معادل  Q. برای حرف غ گاهی معادل 4

 .(زاغی)

 .)بلقیس( Bélkis)باقری(،  Bakériرا برگزیده:  K. برای حرف ق معادل 1

)شیرازی کوچک(،  Chirasi Quchéqا برگزیده: ر Q. برای حرف ک معادل 2

Choquhesltené السلطنه(.)شکوه 
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 .Tadjedolé ، Senturdji، Tardji:برگزیده را DJ معادل چ و حروف ج . برای9
 نه و مرفوع صورتبه نه را السلطنهشکوه الدوله،شمس الدوله،انیس مانند . اسامی8

 .Chems Edolé ، Enis Édolé:کندمی تلفظ مکسور صورتبه بلکه مفتوح
 ثبت هفرانس تلفظ با را کلمه کندمی سعی صرف، نویسیالتین جایبه گاهی . شاید1

 .Chrasi ،Enis edole: کند

 نوشته HK صورتبه و شده اشتباه دچار معادل خ، KH صدای نگارش در . بارها10

Homá Hkanem، Glinhkanem، Dohkter Ҫ: است alar، Géran Soltan Hkanem. 
 ،Choquhesltené :دهدنمی قرار مصوتی« السلطنه» کلمه در س حرف از . پس11

Sororés ltane. 

 .Homakhanنویسد: رسد بعضی کلمات را ناقص می. به نظر می11
التین حروف یا اصوات  در انتخاب معادل اورسد بینیم به نظر میطور که میهمان

توانیم خالف مصححان و ما میاست اد داشته یک نوع قرارد خود برای فارسی حداقل

تأمل و قطعی در آثار او با آگاهی از مفاد این قرارداد حداقل از داشتن ادعای صریح، بی

 ها و درنتیجه تغییر و حذف آنها، بپرهیزیم؛ هرچندنوشتغلط دانستن این التین

نکنیم؛  نقد ده،کر انتخاب فارسی حروف برای که را هاییمعادل از بعضی توانیمنمی

 )خ( اغلب دچار اشتباه شده است. KHبینیم که بخصوص در نوشتن حرف همچنین می

های ناصرالدین شاه اطالعات ارزشمندی از کم و کیف نوشتبررسی التین 

های مثال دقتی که در نوشتن واجعنواندهد؛ بهدانش فرانسه او نیز در اختیار ما قرار می

ثبت دقیق تلفظی که مدنظر داشته، صرف کرده در نوع خود  برای ïیا  éخاص مانند 

 حائز اهمیت است.
 

هاي مصححان روزنامه از سويهاي ناصرالدين شاه نوشت. تغییر و حذف التین1

هاي خاطرات او در اين سي سال باعث پوشیده ماندن چه اطالعاتي در حوزه

 مختلف دانش شده است؟

زیاد ناصرالدین شاه نخستین ایرانی احتمالدهد به. مخفی ماندن اسنادی که نشان می1

 است که از حروف التین برای نوشتن کلمات و جمالت فارسی استفاده کرده است.

به لهجه  احتماالًو اینکه او اسنادی در بررسی نحوه صحبت کردن  ماندن . مخفی1

 کرده است.ترکی صحبت می
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یک نفر در  لمات و نحوه گفتارکاسنادی مبنی بر چگونگی تلفظ  ماندن . مخفی9

هم نه شدت در تاریخ زبان و ادبیات فارسی کمیاب است؛ آنسال پیش که به 110حدود 

 زبان گفتار یک فرد عادی بلکه ناصرالدین شاه قاجار.

های گفتار و نوشتار و سیر از دوره قاجار برای مقایسه تفاوت اسنادی ماندن . مخفی4

 تحوالت واجی.

 110های ترکی از حدود در بررسی سیر تلفظ بعضی نام اسنادی نماند . مخفی1

 سال پیش تاکنون.

 ناصرالدین شاه قاجار. یفرانسه داندر بررسی کم و کیف  اسنادی ماندن . مخفی2
 

 . نتیجه1

های ناصرالدین شاه قاجار چه در شناخت زوایای در این مقاله درباره اهمیت یادداشت

های خطی های دانش صحبت کردیم. نسخهسایر حوزهمختلف شخصیت او و چه در 

و به آنها است های خاطرات او را که تا به امروز برای ما شناسایی شده های روزنامهآلبوم

 که سلطنتی بیوتات 19طور خاص به آلبوم شماره دسترسی داریم معرفی کردیم و به

پرداختیم. پنج  است، قه. 1181 تا قه. 1191 سال از وی خاطرات روزنامه دربرگیرنده

معرفی  مختصر طورهای مختلف این آلبوم صورت گرفته بهتصحیحی را که از بخش

کردیم و گفتیم به  اشاره هاکتاب این ساختاری و فنی ایرادهای از تعدادی به و کردیم

جانبه و تخصصی به مقوله تصحیح و در بسیاری موارد دلیل ضعف در داشتن نگاه همه

به این  یهای فراوانینابسامانذوقی و نه علمی به تصحیح متن،  داشتن رویکرد

بررسی در این پنج تصحیح را ها یک مورد از این نابسامانیکه  تصحیحات راه یافته است

: تغییر و حذف امالی التین ناصرالدین شاه از اسامی همسران خود. دیدیم هر دو کردیم

های ناصرالدین شاه نوشتینالتبودن  مصحح بدون ذکر دالیل منطقی و با ادعای غلط

 به را هانوشتالتین همه عبدامین ؛اندرا تغییر داده و حذف کرده اوهای نوشتکلیه التین

با  .است داده تغییر صحیح التین به را آنها کرده ادعا قاضیها واست  کرده تبدیل فارسی

های نوشترسی التینهای ناصرالدین شاه از نسخه خطی و برنوشتدرج تصویر التین

های قاضیها در نوشتخانم قاضیها، با دالیل کافی نشان دادیم که تقریباً تمام التین

های ناصرالدین شاه غلط است و از هیچ روش استانداردی در ذکر نوشتتغییر التین

های ناصرالدین شاه پرداختیم و نوشتینالتبه تحلیل  اعالم به التین پیروی نکرده است.

حروف  ههای فرانسجه شدیم او حداقل برای خود یک نظام قراردادی برای معادلمتو
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درنهایت  های او را بررسی کردیم.نوشتفارسی داشته است؛ همچنین ایرادهای التین

های ناصرالدین شاه توسط مصححان در طول ده سالی که نوشتنشان دادیم حذف التین

اطمه قاضیها و بخش آخر آن از طرف مجید از سوی ف 19از زمان چاپ بخش اول آلبوم 

 یتی مختلف دانش و نیز در مورد شخصهاحوزهمحققان گذرد از یمعبدامین 

دست که ینازای را پوشیده نگاه داشته است؛ اطالعاتی اطالعاتناصرالدین شاه چه 

 کلمات نوشتن برای التین حروف از که است ایرانی فرد نخستین شاه ناصرالدین احتماالً

در  است.در تکلم، لهجه ترکی داشته  احتماالًو  است کرده استفاده فارسی جمالت و

پایان باید گفت تصحیح متون و نسخ ارزشمند زبان فارسی بدون توجه به تأثیر مخرب 

های دانش و بدون صبر و حوصله و تصحیحات ذوقی و غیرعلمی بر متن و بر سایر حوزه

درباره مواردی از متن نسخه که از معهودهای ذهنی تأمل کافی و انجام تحقیقات وسیع 

ارزشی تنها به نابودی و بی، نهدقت نظرنهایت  و وسواس است و بدون به دورمصحح 

کند، بلکه اطالعات اعتماد میانجامد و محققان را در استناد به این متون بینسخه می

 دارد.یمهای دانش نیز به دور نگه ارزشمندی را از دسترس سایر حوزه
 

 هانوشتپي

هم در فهرست ابتدای کتاب و هم در قسمت مربوط به توضیح این  ،های بیوتاتفهرست توصیفی آلبومدر کتاب . 1

 .114و  1: صص 1910ق خوانده شده است که صحیح نیست. ن.ک: آل داود، ه. 1191ق سال ه. 1191آلبوم سال 

 ایران، ملی اسناد سازمان انتشارات سوی از صفحه 111 و در بدیعی با تصحیح پرویز 1998 سال در 19 آلبوم .1

 1904-1901 سال جایبه کتاب شناسنامه و معرفی صفحه جلد، روی بر متأسفانه. شد منتشر اسناد، پژوهشکده

 .است شده چاپ 1909-1900 سال اشتباهبه

از سوی نشر کتابدار،  ات ناصرالدین شاهروزنامه خاطربا تصحیح الهام ملکزاده با عنوان  1981. این آلبوم در سال 9

که مصحح در مقدمه کتاب به ییازآنجاسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران منتشر شده است. 

ای نکرده، نگارنده طی صحبتی که با مصحح داشت باخبر شد آلبوم مذکور در شناسی آلبوم اشارهاطالعات نسخه

 د.شوکاخ گلستان نگهداری می

، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، های بیوتاتفهرست توصیفی آلبومداود، سیدعلی، آلک:  ر.. 4

 .119، ص 1910

 و زبان دکتری نامهپایان ،قاجار شاه ناصرالدین خودنوشت آثار شناختیسبک تحلیل نسیم، محمدی، :ک .ر .1

ترین یادداشت؛ که به تحلیل و بررسی قدیمی1911 تهران، دانشگاه نی،انسا علوم و ادبیات دانشکده فارسی، ادبیات

 های او پرداخته شده است.

، های بیوتاتفهرست توصیفی آلبومداود، سیدعلی، آلبرای اطالعات بیشتر درباره مشخصات نسخه ن. ک:  .2

 .111-114 ،1910تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 .89-11 صص: 1981 رالدین شاه،ناص: ک. ن .9



 129/ 1911 زمستان، 4،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 بر واست  شده آغاز 9 عدد با نامعلوم دلیلی به بنا کتاب متن در نسخه صفحه به ارجاع نخستین است . گفتنی8

 .است کرده پیدا ادامه اشتباهبه نسخه صفحه شماره به متنیدرون ارجاع کتاب، پایان تا اساس این

 شده نوشته مصحح مقدمه اساس بر رسدمی نظر به که هم سبحانی قتوفی دکتر آقای مقدمه بهذکرشده  . اغالط1

 .الف: نه 1911ناصرالدین شاه، : ک. ن .است یافته راه

 .هجده-: هفدهب 1911 همو، و دوازده-یازده صص: الف 1911 همو،: ک. ن. 10

 .هجدهب:  1911 همو،: ک. . ن11

 .21-91: 1981 قاضیها،: ک. ن .11

 برای شد خواهد منتشر یزودبه شااهللان  که «شدن بله» عبارت در دست انتشار خود درباره مقاله در . نگارنده19

 هاییادداشت خطی نسخ متن به استناد با را لغوی این عبارت معنای و دقیق و صحیح تلفظ بار نخستین

 .داده است نشان شاه ناصرالدین

 .برود کار به« است» فعل باید «بود» فعل جایبه و است تألیف ضعف دارای جمله مصحح .14

 مکتوب میراث انتشارات ویراستار یا و این بخش پرداخته جمالت ویرایش به خود مصحح نیست مشخص .11

 ازنظر بردنشان کار بههاست مدت که« گردید» به« شد» و« نمود» به« کرد» فعل تبدیل با است گرفته تصمیم

 .کاهدب ازپیشیشب کالم فصاحت از است، مذموم ادبی

 .ندارد و فعل است تألیف ضعف مصحح دارای جمله .12

 .بگیرد قرار قولنقل باید عالمت شود، ذکرها مثال آن مقابل در است قرار که« چون» مانند ایکلمه از بعد .19

 .بیست ب: 1919 ناصرالدین شاه،: ک. . ن18

 بله Okolbeké و Tardjï»: خطی نسخه از جمله این شاه ناصرالدین شکارهای گزارش کتاب 119 صفحه در .11

 شده حذف کامل طوربه( 11 :9112/111بیوتات سلطنتی سازمان اسناد ملی، ش  19نسخه خطی آلبوم .« )شدند

( در مواضع 1جدول  2؛ همچنین ناصرالدین شاه نام تارچی را )ردیف 119: 1981 ناصرالدین شاه،: ک. ن. است

 اطالع برای کرده حذف کتاب 19 صفحه در را نام این مصحح نچو اما نوشته شکل یک همین به مختلف

 .ذکر کردیم شده حذف کلمه که را کتاب صفحه و نسخه صفحه خوانندگان،

های غیررسمی از ساخته( English و Persian کلمه دو ترکیب) واژه فارسینگلیسی یا فارسنگلیسی یا پینگلیش .10

 شود.فارسی گفته می کلمات نوشتن ایبر انگلیسی الفبای است که به استفاده از

های ضمیمه متن را نیز جناب آقای دکتر رضا کسروی هستم که عکس دقت نظر. توجه به این نکته را مرهون 11

 کنم.وسیله از ایشان سپاسگزاری میینبد. قراردادنددر تأیید این مسأله سخاوتمندانه در اختیار نگارنده 

 را هاییلمثا بار نخستین ازاین به آن اشاره کرد، برایکه پیش« شدن بله» عبارت ارهدرب در مقاله خود . نگارنده11

 .است کرده ارائه شاه ناصرالدین طرف از فارسی جمله نوشتن برای التین الفبای کارگیریبه از

شناختی بکتحلیل سنامه دکتری نگارنده با عنوان از پایان 1و  1های . توضیحات این قسمت و بخشی از جدول19
ش در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده  1911 سالاست که در  شده درج آثار خودنوشت ناصرالدین شاه قاجار

 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دفاع کرده است.
 

 منابع
خاطرات اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات در اواخر دوره  ۀروزنام، محمدحسن بن علی، اعتمادالسلطنه

 ،تهران ،رج افشاریا ،مقدمه و فهارس، هجری قمری 1919 تا 1111 یهاری مربوط به سالناص

 .1910، امیرکبیر
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 فرهنگستان همکاری با نگاربرگ تهران، ،ایران هایبرچسب و هاسربرگ نخستینمحمدجواد،  جدی،

 .1911هنر، 

 و علمی محمدعلی ، تهران،کالملکمال غفاری محمد آثار و هنر: احوال کمالاحمد،  خوانساری، سهیلی

 .1928سروش، 

سازمان اسناد ملی ایران  ،تهران ،ه.ق( 1901-1122سفرهای ناصرالدین شاه به قم )، یها، فاطمهضقا

 .1981، «پژوهشکده اسناد»
ۀ سازمان اسناد و کتابخان ،تهران ،قه. 1919-1181مراسم دربار ناصری )جشن آشپزان(:  ،ـــــــــــــ

 .1911 ،می ایرانملی جمهوری اسال
 .1911، اطالعات ،تهران ،هرسال وچهاریسترسائل اعتمادالسلطنه: شامل ب، محدث، میرهاشم
زبان و  دکتری ۀنام، پایاننوشت ناصرالدین شاه قاجاردشناختی آثار خوتحلیل سبکمحمدی، نسیم، 

 .1911علوم انسانی، دانشگاه تهران،  ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و
 ، شمارهق 1181ق تا  1191روزنامه خاطرات از  بیوتات سلطنتی 19آلبوم دین شاه قاجار، ناصرال

، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 9908019: ملی شناسیکتاب ، شماره9112/111: منبع
 اسالمی ایران.

ه )محرم الی قاجار از سفر و شکار در فیروزکو ناصرالدین شاه یهانوشتهدست ــــــــــــــــــ،
 ج. 1919، میراث مکتوب، تهران تصحیح فاطمه قاضیها، ،(1181االول ربیع

 1184 الثانیجمادی تا 1189 االولربیع از قاجار شاه ناصرالدین خاطرات ۀروزنام، ــــــــــــــــــ
 نشر یکاربا هم افشار محمود ،عبدامین، تهران مجید تصحیح ،خراسان اول ۀسفرنام انضمام به قه.

 ب. 1911سخن، 
ق به  1910تا صفر المظفر  1901االول خاطرات ناصرالدین شاه قاجار از ربیع ۀروزنامـــــــــــــــــ، 

محمود افشار با  ،تهرانعبدامین و نسرین خلیلی،  مجید تصحیح ،انضمام سفرنامه عراق عجم
 الف. 1919، نشر سخن یهمکار

 انضمام به ق 1189 صفر تا 1184 رجب از قاجار شاه ناصرالدین خاطرات ۀمروزنا، ـــــــــــــــــ
 نشر یبا همکار افشار محمود ،عبدامین، تهران مجید تصحیح ،گیالن و کجور الر، قم، یهاسفرنامه

 ب. 1919، سخن
ق به انضمام  1189 االولیعتا رب 1181الثانی خاطرات ناصرالدین شاه: ربیع ۀروزنام، ـــــــــــــــــ

 الف. 1911، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهرانتصحیح مجید عبدامین،  ،مازندران ۀسفرنام
تصحیح فاطمه قاضیها،  ،قه. 1181-1191صرالدین شاه قاجار: گزارش شکارهای نا ،ـــــــــــــــــ

 .1981، ایران اسالمی ملی جمهوری ۀکتابخانسازمان اسناد و  ،تهران
 


