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  ينگار قرن يازدهم هجر خيتار ياستراباد يفزون

  ♦پروفسور ريحانه خاتون
واقع است و خزر  يايدرشهر کهن استراباد در شمال سلسله جبال البرز و در جنوب 

استراباد  يت قبلياز وال يقسمت يشهرستان گرگان کنون. آن استرک بود يمياسم قد
قصبة  ي، استراباد را در جايمان امويد بن مهلب فرمانده سپاه سليزي يتيطبق روا. است

 دان يابوالفدا مورخ و جغراف. خوانده شده ينام قبل به ن جهتياسترک بنا کرد، از ا
استراباد را از نام » خ البشريتار يالمختصر ف«سندة کتاب ين و نويعمادالد به ملقب
زوجة  منا ا اصل آن را استاراياالنب مولف جامع. داند ياستر ماخوذ م  به موسوم يشخص

استراباد  يل سلطنت پهلويشهرستان گرگان را تا او. ١ديگو يخسرو ميشاهزاده ک
در عهد نادر شاه . فتتاراج ر  به ن بارين شهر چنديا يدر دورة صفو. ٢دندينام يم

ک قلعة ي  به ليدورة قاجار تبد يدر ابتدا. ساخته شد يوار بلنديگرداگرد آن شهر د
 يبزرگ برا يشد و بازار يک شهر بزرگ حساب مين يم ايدر زمان قد. مستحکم شد
 يخيتار يهابنا. ن شهر دو بندرگاه گز و بندرشاه دارديا. بود ار معروفيتجارت هم بس

آباد، برج  اند از مسجد جامع، بقعه امامزاده نور، بقعة روشن ن شهر عبارتيبزرگ ا
  .٣رادکان، تورنگ تپه، شاه تپه و آبان تپه

                                                   
 .استاد و رئيس اسبق گروه فارسي دانشگاه دهلي، دهلي ♦

  ).يسيگلان(، ۷۲-۷۱نو، ص ي؛ سفرنامة مازندران، راب۱۳۵ص ، ۵ج ن، يمع  .١
  .۱۶۹۱، ص ۶ن، ج ي؛ مع۲۱۴۳نامة دهخدا، ص  لغت  .٢
  .٤٤٤خانه، ص ي؛ تذکرة م١٦٩١، ص ٦ن، ج يمع  .٣



  ٩٠  قند پارسي

  

 يمانند تسلّ انياست که علما و فضال و شعرا و مورخ ١ن همان استراباديا
، يم، ناطقي، مصلح، مقي، مراديي، لقاي، قسمتيگل، فهم يعل، ي، زماني، روغنياستراباد
طرف  به رهمايو غ يدان محمد صدر استرابيالد ر جماليوسف اصم، مي، ييهما

ن يشتند که همدند و دوست داين قدر پسنديها هند را ا يهندوستان رخ نمودند، بعض
 و ار کردند و تا آخر عمر هند را وداع نگفتنديخود اخت يجا ماندند و مسکن اصل

ن همان استراباد يا. دنديوطن خود بازگرد  به و امديهند موافق ن يها را آب و هوا يبعض
ابوالقاسم  يکيند، دشظاهر نة ادب يمعروف در زمت ين شهر دو شخصياست که از ا

 در عهد مغوالن يازدهم هجريل قرن يوالقاسم فرشته که در اوااب  به معروف يفندرسک
نوشت  يميگلشن ابراه يا خ فرشتهينام تار به خ هند راين جا کتاب تاريهند آمد و هم  به

 در عهد اکبر يازدهم هجريل قرن ياست که او هم در اوا يمحمد هاشم فزون يو دوم
ار جالب است که ين بسيا. ا ماندن جيد و همين هندوستان را پسنديهند آمد و سرزم  به

را خ مبسوط و معتبر هند يو تارس بودند ينو خيطور همزمان تار به هر دو فرد مذکور
  .نگارش آوردند  به

ن يالعاشق و مولف عرفات ٢گيهاشم برا  يفزون يخانه اسم اصليتذکرة ممولف 
مسکن  ن نقاش بوده که در استراباديالد پدرش جالل. گفته است ٣ر محمد هاشميم

» رهيبح«نام  به خيکتاب تار يفزون. بود شه معروف آن شهر هميداشت و تجارت پ
ع جبال دربارة يدر باب بدا. خود گفته است يو در آن استراباد را وطن اصل هنگاشت

  :استراباد رقمطراز است
 يکند که در شرق استراباد کوه ينقل م ين مغربيالد يخ محياز ش اي هدر نسخ”

جاست در آن موضع واقع شود چندان نمان نامند، اگر يکوه سل است که آن را
ث ين حديصدق ا ين حروف دعوايباران ببارد که آن کوه پاک شود و راقم ا

  .٤“کند چه از آن ملک است يم
                                                   

  .۱۱۵۱، ص ۳نشتر عشق، ج   .١
  .۴۴۴خانه، ص يتذکرة م  .٢
  .٥٦٦ن، ورق يالعاشق عرفات  .٣
  .۴۷۱ع جبال، ص يره در بدايبح  .٤



  نگار قرن يازدهم هجري فزوني استرابادي تاريخ  ٩١

در کتاب  يرسد ول يدست نم به يچ اطالعيچ مأخذ هيدر ه يخ تولد فزونيتار يبرا
ر آورده يدر تحره  ۱۰۵۵حوال تا سال ا» يفتوحات عادل شاه«در  يعنيخود  يدوم
ن اطالع هم مندرج است که سلطان محمد عادل شاه در سال يدر آخر کتاب ا. است
درآباد، دکن رفته يگلبرگه، ح  بهدراز  سويد محمد گيارت آرامگاه سيز يبراه  ۱۰۵۴
  .حتماً زنده بوده  ۱۰۵۵م که او تا سال يم حدس زنيتوان يپس ما م. ١بود

بود رشد  يد و هم همانجا که وطن ويان رسانيپا به را در استراباد ييتدااو دورة اب
 ل عمر خودياو در اوا. ار نموديتخلص اخت يرا آغاز کرد و فزون يينموده و شعرگو

شابور، قم، استخر يران مانند گرگان، آمل، طوس، نيغرض تجارت در نقاط مختلف ا  به
  :سفر کردراز، کاشان، مدائن و بغداد يش) ديتخت جمش(

عزم تجارت برآمده،  به از وطن يزندگان يام نشو و نمايو ا يدر بهار جوان”
صرف مردم اهل نموده در لباس  يارير سفر کرده، آنچه داشته در سيس اي هپار

  .٢“فخر فقر درآمده در آن لباس عالم را گشته
 ينه وقتخايحوالة تذکرة م به ست امايهند معلوم ن  به يوارد شدن فزون يخ قطعيتار

ره يکه در کتاب بح ييها وقوعه. ش او نبوديپ يويچ توشة دنيکه در هند پا گذاشت ه
. عه و طلسماتيبه و فنون بديان علوم غريکم در بياند مانند در باب چهل و  نوشته شده

  .ده بوديهندوستان رس  به .م ۱۶۰۵/ه ۱۰۰۸م که او غالباً قبل از سال يم حدس بزنيتوان يما م
ه آوله خواجه عبدالصمد ياهللا عل يصل يهزار و هشت از هجرت نبو خيبه تار”

خدمت اکبر شاه   به ساخته يبود صندوقچ يکه سرآمد هنروران آفاق ٣ينقاش
نه پرداخته بودند و ييآ به اطراف آن صندوق را که. درخسرو بالد هندوستان آو

 يننده نظر کرديخته بودند چنانکه چون بيش در آن آويلعل عمل از پ
صحرا  يو تا چشم کار کرد يخته مشاهده کرديها توده توده لعل ر فرسنگ  به
 شودند اقسام فواکه و اثمارگگر آن را يچون در د. ينظر آمد به ابان اندرويو ب

                                                   
  .وير  .١
  .۴۴۴خانه، ص يتذکرة م  .٢
  .ن قلم سرافراز کرده بوديريرا با خطاب ش يکبر که شاه ور عهد اينقاش شه  .٣



  ٩٢  قند پارسي

  

 يشودندگگر آن را يچة ديو چون در يننده نظر کرديچندانکه ب ينظر آمد  به
چهار طرف او هر  ن ازيو مثل ا يصحرا در صحرا بهار و نگار در نظر آمد

  .١“ده بوديننده نديچ بين چشم هيب بود که هرگز مثل ايعج يرا حالت يطرف
ت يواقيان نوادر و احجار و يو چهارم که در ب يکه در باب سه  ۱۰۱۴واقعة و 

  :سدينو يم ،آبدار است
ان هندوستان است ياز اعاظم را يکيسه که ياد يخ هزار و چهارده رايبه تار”

ر پادشاه ارسال داشت يدون بارگاه جهانگيت پادشاه جمجاه فرخدم به يالماس
م ياصطالح هند دو مثقال و ن  به ست و هفت توله بود و تولهيوزن ب  به که
اما چندان  يت نفاست و خوش نشانيبود در غا ين الماسياست و ا يشرع
پادشاه نمودند که   به ار کهيند بعد از مبالغة بسينداشت آن جوهر، گو ياندام
. نادر فرنگ طلب نموداستادان چابک دست از ب. داد ين را انداميد ايبته باال

د يزه باين قدر الماس ريهم ار سالمت باشدياستادان معروض داشتند که شهر
زه را بر چرخ نصب کردند يپس آن قدر الماس ر. دياندام آ  به ن الماس رايکه ا

آمد سقوتان هند دو برابر  اندام به ند چونياندام آوردند، گو  به و آن الماس را
  .٢“مت کردندياول را ق

در باب . در شرق بنگال موجود بوده است يم فزون ۱۶۰۸/ه ۱۰۱۷و قبل از سال 
  :ديگو ين خزندة ترسناک است، ميان ايحواله مار و کژدم که در ب به رهيبح ۳۵

 هند يشرق ين رساله را مشاهده افتاد آن است که در اقصايآنچه محرر ا”
از قصبات آن ملک  يکي رالبشر دريخ هزار و هفده از هجرت خيرتا به

آمد و تا چهار نوبت  ياد ميفر به يهر شبه از درخت يمار پور عثمان به موسوم
 بين بود و قريو تا صبح کار او ا يحق يگفت که حق ين عبارت را ميا
ن ذکر نکرد و خدا يک شب آن مار ترک اير در آن قصبه بود يشش ماه فق به
از  يچ تفاوت نبوديکه ه يادا کرد يفصاحت به ن کلمه رايواه است که اگ

                                                   
  .٥٤٨ر نجات و طلسمات، ص يعه از نيبه و فنون بديان علوم غريکم در بيره، باب چهل و يبح  .١
  .۴۷۸ت آبدار، ص يواقيان نوادر احجار و يو چهارم در ب يهمان، باب س  .٢



  نگار قرن يازدهم هجري فزوني استرابادي تاريخ  ٩٣

  .١“يگفتن او تا گفتن آدم
ر يکشم  به م ۱۶۱۶/ه ۱۰۲۵خانه در سال يمؤلف م يفخرالزمان يکه عبدالنب يوقت
کتاب  يند که فزونيگو يمالقات کرد و م يبا و. از قبل آنجا موجود بود يد فزونيرس
 يرزا لشکرير شد ميکه او وارد کشم يد و وقتيتمام رسانا به ريره را در کشميبح

) داريصوب(حاکم  ٢يمشهد يوسف خان رضويد يرزا سيصفدر خان بن م به مخاطب
دست آورده   به تيم زمام حاکم ۱۶۱۳/ه ۱۰۲۲در آخر سال  يرزا لشکريم. ر بوديکشم
م  ۱۶۱۶/ه ۱۰۲۵ در سال. داد ياستقبال کرد و مراعات فزون يرا با دلگرم ياو فزون. بود

ر از دست يکشم يداريصوب يامر و  به آورد ودرل خود ير را در تحويکشمشاه ر يجهانگ
 ريگرفت و صفدر خان از کشمرا  يو يجا يگ کابليصفدر خان رفت و احمد ب

ن معلوم ياز قرا. ٣دکن بازگشت  به يبعداً و. بود يهم با و يالهور برگشت و فزون  به
ق يب هندوستان سفر خود را آغاز کرد، اما بعد از مطالعة دقشود که او از نقاط مغر يم

 ينظم و ضبط دربارة سفر خود نداشت، گاه يچ ويشود که ه يره معلوم ميکتابش بح
هرات  يخيتار يد بناهايبازد يخارج از هند برا يشود و گاه يده ميدر شرق هند د

 و نورسپور و از آنجا الهور و سلطانپور يد گاهيآ يبنظر م ٤ريدر کشم يگاه. رود يم
 يعني يو يگرياز مقدمة کتاب د. شود يم دهيرفت و بعداً در دکن د ين مياج  به

 گزاردن مناسک حج ياز دکن برا يشود که فزون يمعلوم م يشاه فتوحات عادل
بنا بر  يگردد ولراستراباد ب يعنيوطن خود   به خواست که يبعد از آن م. ٥اهللا رفته تيب  به

طرف هندوستان  به ترک نمود ورا زادگاه خود   به ر خواهش رفتناحوال ناسازگا
جاپور دکن يب  به ينير بندرگاه ماالبار آمد، از آنجا از راه زمد يو يکشت .حرکت کرد

ر ين مرد آهن اميا. خان مالقات شد يمصطف  به ن ملقبينجا با مرزا محمد اميد و ايرس

                                                   
  .۴۸۳و پنجم، ص  يباب س بحيره،  .١
ر داده شده بود، او در سال ين اميخطاب صف شکن و منصب دو هزار پانصد به ادر زمان شاهجهان   .٢

  .افتيوفات ه  ۱۰۵۵
  .۱، ش ۱ن، ج يگزينتل کالج مير احمد، اوري؛ مقالة نذ۱۰۱۲، ص ۲؛ کاروان هند، ج ۴۴۴- ۴۴۳خانه، ص يم  .٣
  .۵۶۶ن، ورق يالعاشق عرفات  .٤
  .٣١٧و، ص يفهرست ر  .٥



  ٩٤  قند پارسي

  

ر ين اميکمک هم به يو فزون وقت جلوس محمد عادل شاه بود بهجاپور يمستحکم ب
 يد بناهايبازد بهن کتاب يدر هم. ١منسلک شد) ۱۰۶۷-۱۰۳۷( يدربار عادل شاه  به
الهور را با  يبناها ييبايو الهور هم اشاره شده است و ز يآباد، آگره، دهل اله يخيتار
 يها رن خرابهيمختلف ا يسه شهرهايکند و بعد مقا يسه مينورسپور مقا يخيتار يبناها

  :ديگو ياو م. گرداند ينورسپور را از همه بهتر م
 يآباد ساخته بنظر درآورده و بناها که اکبر شاه در اله يين ذرة احقر بناهايا”

  .٢“دهيو الهور را د يآگره، دهل
  :ديگو يگر ميد يجا
ن مصر جامع نورسپور متصل يا يتماشا  به ه ۱۰۵۰خ يتار  به ين داعيا”
د، يافت، سبب پرسيم خراب يقد يآبادان  به د و نسبتيجاپور دکن رسيب

ار است گاه از عبور لشکر ين کشور بسيها در ا ين خرابيفرمودند امسال ا
 شتريرا مدت اوقات ب ين داعيا. ين دهليو گاه از عبور سالط نينش تخت
شاپور، ين، استخر، نيخراب مثل مدا يرهاهاحت گذشته و شير و سيس  به

 کيچ ين بالد خراب هيا يراست  به مقس. دهيجرجان، آمل، طوس، قم د
  .٣“نورسپور نرسند  به
خ هند را مانند يال کرد که او هم تاريسد خيره را بنويخ بحين که تاريقبل از ا يفزون

خ آدم شروع کند تا زمان حال خود، يتاراز  يعني داورينان در نگارش بيشيسان پينو خيتار
. و نقل در نقل است ين روش تکراريد که اين فکر خود را رد کرد و فهميبعداً ا يول
از  يخ ويسد تا کتاب تاريروش جداگانه بنو به نو و يزيد که چيجه رسين نتيا به پس
 يداشت، اسفار طوالن ياديز يها تجربه, ع بوديچون نظر مؤلف وس. گران جدا باشديد

 يها ع، دسترس بر وقوعهير و وسيه بزرگ بوده، مطالعة کثشيانجام داده بود، تجارت پ
او . احسن انجام داد به ن کار رايوافر بوده ا يسينو خيت نقد و تاريو هم صالح يخيتار

                                                   
  .٣١٧فهرست ريو، ص   .١
  .۱۵۷، ص يشاه توحات عادلف  .٢
  .همان  .٣



  نگار قرن يازدهم هجري فزوني استرابادي تاريخ  ٩٥

  :ديگو يف ميدربارة وجه تأل
در خواطر داشت که حاالت گذشتگان را از آدم تا خاتم و  ياستراباد يفزون”

ر آرد، اما چون مکرر يد تحرين دم چنانکه سنت سلف است در قياز خاتم تا ا
اند  ن مقامات گشتهيع ايرد جمگ ما تقدم بر يو عجم و فضال ن عربيمؤرخ
ر کالم صدق انجام ين فقياند، ا کوتر پرداختهيبهتر و ن يگريک از ديو هر
 يرا سپر عذر خود ساخته از آن جاده انحراف نموده حرف انمياء من االياحل

ان شياوه کرده قلم ايده و يخواطر نرس به ب استادان راين ترتيا به چند که
راد يشود بنا را بر چهل و چهار باب ا يکه در فهرست نموده م يبيتتر به است

 ديده آيد آنکه نزد صاحبان دانش پسنديام. ديره گرديبح به نمودم و موسوم
  .وجوده منة به

  :ديگو يشمارد و م ين ميق تحسيره را اليبحو بعداً 
ــا  ز   هــر طــرف کــه شــناور شــوي در ايــن دري

  ن در او چـه بسـيار اسـت   بشو کـه لؤلـؤ مرجـا   
ــاور   ــزم اســت پهن ــه چــون قل ــره ک   مگــو بحي

  مگو بحيره که همچون محيطش اقطـار اسـت  
ــره  ــن بحي ــه از اي ــانده  ب ــرت نش   ام دل را حي

  بحيره نيسـت کـه بحـري عظـيم زخـار اسـت      
  تصغيرش کز وي مـراد تعظـيم اسـت    به مبين

  تحقيرش کين نامه پر ز اسرار اسـت  به مخوان
  صفحه ز بس گونه گون بـدايع اوسـت  به روي 

ــت   ــار اس ــار افک ــت به ــري ز لطاف ــان ب   ١“گم
که در سال  يوقت. شروع کرده  ١٠١٧ره را حدوداً در سال يبح يفزون
 درمالقات کرد او  يبا فزون يفخر زمان يعبدالنب يعنيخانه يم مولف م ١٦١٦/ه ١٠٢٥

. دهيل رسانيتکم  بهر يدلپذ رين کشمين کتاب را در هميا يو. ره مشغول بودينگارش بح

                                                   
  .١٠١٣، ص ٢؛ کاروان هند، ج ٥-٤ره، ص يبح  .١



  ٩٦  قند پارسي

  

م ييم بگويتوان ياند پس م ن کتاب مندرجياحوال زمان خود در ا ه  ١٠٢٦چون تا سال 
در  ييک جاي يول استده يان رسيپا به ن ساليف در همين تألين است که ايکه اغلب ا

  :ن کتاب نوشته استيهم
  .“بود رهيکار نوشتن بح به خ هزار و چهل و هفت که راقم حروفيبه تار”

د ين کتاب تجديبر اه   ١٠٤٧تا سال  يشود که فزون ين نوشتار معلوم ميپس از ا
خودش هرچه که او   به مالقات کرده بود و يبا و يچون عبدالنب. نظر کرده است

. د درست باشدين کتاب تذکر داده شده بايده پس حتماً احوال که در اينوشت د يم
  :ديگو يمعترف بوده و م ينفزو ياستعداد نقد و بررس به يعبدالنب
ق اخبار آنچه الزمة مورخ يار خوب نوشته و در تحقيخ را بسيالحق که آن تار”

  .١“گذاشت نکرده استوقه فريخ دارد دقياق تاريس  به است و تعلق
د يشا. در فصل منقسم شده است ها باب يره چهل و چهار باب دارد و بعضيبح

که چاپ شده است  يکتاب يب نکرده ولين ترتيخود احتمال ا يمؤلف در نسخه خط
  :چنين است فهرست ابواب آن
  :باب اول

  .رسد يدست ما م  به افراد ١١٩دربارة حسن و خلق . مکارم اخالق: فصل اول
ن يسالط ٢٢عدل و انصاف . ن کار آگاهيعدالت و انصاف سالط: فصل دوم

  .ان شده استيرا ب
  در اظهار کرامات و خوارق عادات: باب دوم

  رهميکامگار و غ ين با اقتدار و وزراير سالطيدر حسن تدب: سومباب 
  تبار ين عاليدر غفلت ملوک نامدار و سالط: باب چهارم
  در شجاعت شجاعان روزگار: باب پنجم
  ب و فرازينش  به ترکتاز و برآمدن ملوک: باب ششم
  باکيزان بير آثار قتاالن و خون: باب هفتم
  :باب هشتم

                                                   
  .۴۴۴-۴۴۳خانه، ص يتذکرة م  .١
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ملوک  يه است برايره که تنبين و وزرا و غيسالطانقالب حال : فصل اول
  صاحب سلوک

  طالعان يحاالت ب: فصل دوم
  اند دهيدولت رس به يمراحم خداوند  به گان کم بضاعت کهيحال فروما: باب نهم
  وبيات عالم الغياعاظم حروب و ظهور عنا: باب دهم

  حسن سلوک به ه هوشمندانيالملوک و تنب عبرت: باب يازدهم
  ل انصافيرسالت بر سب ياطراف و ادا  به فرستادن رسوالن: دهمباب دواز
  :زدهميباب س

  شوکت ياستقالل ملوک ذ: فصل اول
  جو دل يها يکو و طوبين يها جشن: فصل دوم
  )مکر زنان(س يس زنان بر تلبيلگفتار در تد: باب چهاردهم
  زنان صاحب شوکت يک ناميآثار دولت و ن: باب پانزدهم
  :همباب شانزد

  سخاوت سلسلة برامکه: اولفصل 
  سخاوت قاآن خان: فصل دوم
  ييحاالت حاتم طا: فصل سوم
  دهيبن زا يسخاوت و فتوحات معن: فصل چهارم
  ا از اکابر و اشرافير اسخيسخاوت سا: فصل پنجم

  ن کارآگاهيمت ملوک واالجاه و سالطيعز: باب هفدهم
  ف انام و جگرسوختگان خون آشاميعشق طوا: باب هجدهم

  :نوزدهمباب 
  رکانيفراست ز: فصل اول
  سانيالن و خست خسيبخل بخ: فصل دوم

  ت حساد بدنهاديغمز و سعا: ستميباب ب
  حافظه اشراف مهر اتصاف: کميست و يباب ب
  يبيات الريو عنا يبيف غيلطا: ست دوميباب ب



  ٩٨  قند پارسي

  

  حکمت پژوه يحاالت حکما: ست و سوميباب ب
  اند متصوف يرؤسا ن سلف که ازيحاالت سالک: ست و چهارميباب ب
 شانيب که از ايحاالت منجمان کارآگاه و آنچه سهم الغ: ست و پنجميباب ب

  عرصة ظهور آمده  به
  :ست و ششميباب ب

  اند بوده صکه قبل از حضرت خاتم رسول ييان حاالت وزرايب: فصل اول
  ه وآله وسلمياهللا عل يحضرت رسول اهللا صل يذکر وزرا: فصل دوم
  نيراشد يخلفا يذکر وزرا: فصل سوم
ک يشان در نود و يه که چهارده تن از ايبنوام يذکر وزرا: فصل چهارم
  اند سال سلطنت نموده
شان در پانصد يو هفت نفر از ا ين عباس که سيب يذکر وزرا: فصل پنجم

  و پنجاه سال سلطنت نموده
در صد و ده سال  نشايسامان که نه تن از ا يبن يذکر وزرا: فصل ششم

  اند هسلطنت نمود
شان در صد و پنجاه يه که چهارده تن از ايغزنو يذکر وزرا: فصل هفتم
  .اند سال سلطنت نموده
  نامند يالمه هم ميشان را ديه که ايآل بو يذکر وزرا: فصل هشتم
  :فصل نهم

  سالجقه يذکر وزرا: الف
  هيم شاهزخوار يذکر وزرا :ب

  ذکر وزراي چنگيزيه: فصل دهم
  ل مظفر و غوريانذکر وزراي آ: فصل يازدهم
  ذکر وزراي تيموريه: فصل دوازدهم

  اند ذکر وزرايي که در خدمت طرفداران بوده: خاتمه
  االثر بيان روياي صادقه سريع: باب بيست و هفتم
  :باب بيست و هشتم
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  ذکر بحور مشتمل بر دو فصل: فصل اول
  در عدد بحور: فصل اول
  غرايب بحار ربع مسکون و حيوانات آن: فصل دوم

  غرايب براري ربع مسکون و حيوانات آن: ب بيست و نهمبا
  غرايب انهار ربع مسکون: باب سيم

  عيون ربع مسکون) ها چشمه(غرايب : باب سي و يکم
  ربع مسکون) عالم(بيان بدايع : باب سي و دوم
  الغرايب مجمع: باب سي و سوم
  )کوه(کيفيت جبال : فصل اول
  ت و زلزالذکر امور هوائيه از قبيل آيا: فصل دوم
  ت آبداريواقيان نوادر احجار و يب :باب سي و چهارم

  مار و اژدها: و پنجم يباب س
  ع اشجار و آثار قدرت کردگاريبدا: و ششم يباب س
  بهيعه و حاالت عجيامور بد: و هفتم يباب س
  رهايوان و غيب تولدات انسان و حيب و عجايغرا: و هشتم يباب س
  يو و پرين و ديبه از اجانيعجمشاهدات حاالت : و نهم يباب س
  م و دوابير بهايقت کالب و سايوفا و حق: مباب چهل

  ر نجات و طلسماتيعه از نيبه و فنون بديعلوم غر: کميباب چهل و 
  ظهور آمده به ور و نوادر امور کهيب طيغرا: باب چهل و دوم
  ب جزائريغرا: باب چهل و سوم
  سة هندير اريجزا: فصل اول
  )عالم(ر ربع مسکون يجزا بيغرا: فصل دوم
  ر و متعلقات آنهايب نوادر جزايغرا: فصل سوم
  ر مغربيب نوادر جزايغرا: فصل جهارم
  :باب چهل و چهارم
  هيعمارت عال يچگونگ: فصل اول



  ١٠٠  قند پارسي

  

  ه بلدان معروفهيوجه تسم: فصل دوم
  ه القابات و خطاباتيوجه تسم: فصل سوم

  بلدان معروفه ياظهار معمور: خاتمه
  :مشکل داده شده است مانند يها واژه يبعض يمعن يتاب چاپک يبر حواش
  غ از غالفيدن تيدن، خصوصاً کشيچون باختن، برکش: اختن

  ديد و هنوز درست نگويزبان آ  به که يزبان طفل: کژ و مژ
  گمشدة: اوةي

  يزيشدت، ت: حدت
ده نوشت از آنها استفا يمرا ره يکه بح يکه در مطالعة مولف بوده و وقت ييها کتاب

بن شاه مظفر که پادشاه فارس بود  ييحيالصفا آمده که شاه ضةنموده مانند اندر رو
  .گذشت يرسم شکار م به يروز

لتمش در ين ايالد ن بن سلطان شمسيآمده که سلطان ناصرالد ياندر طبقات ناصر
  .عهد پدر و خواهر ملک بهرائچ داشت

  :ه استسالجق يان حاالت وزرايدر ب يخ آذريالجنان ش در مرأت
ــک    فخــر ســنجر کــه بــود فخرالملــک ــتش را فلـ ــر جاللـ ــود بحـ   بـ

ــان وال ــدر زمــ ــيــ ــرد او وال  نيت و تمکــ ــتح کـ ــفـ ــزنيـ   نيت غـ
ــ ــور   يلعلـ ــه کشـ ــزن شـ ــر يآور  از مخـ ــال کبـــ ــد در کمـــ   دنـــ
ــ ــر بتراشــ  بــه زان اي هکاس   ديچ قرن نديه به که چون آن کس  ديفک
ـ ش وزيسـاخت بهـر عـ    يمجلس ــاه وز    ري ــه ش ــراف جمل ــر ز اش ــپ   ري

ــ يآن چنــان کــه مــ يمجلســ ــ  يدان ــوا اي هروضـ ــر هـ ــان يبـ   ينفسـ
  رياز آن تـــدب يکــه کنـــد ســاغر    ريــــکــــرد آن گــــاه اتفــــاق وز

ــوروز   ــاعت نــ ــود آن روز ســ ــر مــ    بــ ــرد پ ــه يک ــالع ف ب ــط   روزي
ــت    ــد از دس ــام را فکن ــان ج   ن زد بشکســـتياز هـــوا بـــر زمـــ  ناگه
ــس   ــراب در مجل ــتش ش ــخ گش ـ سر گران شـد وز   تل   ر چـون نـرگس  ي
ــاد   ــه فت ــرا چ ــه ت ــد ک ــه گفتن ــرد   جمل ــه ک ــ يوان چ   ات روداد هچگون

ــل ن   يبـــاده نـــاخورده جـــام بشکســـت ــور عق ــت بدمســت يدر خ   يس
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ــدبيــــداد پاســــخ وز ــ  رير بــــا تــ ــ يک ــد از پ ــدامت ب ــ ين ن   ريتقص
  خطـا بـدو سـهو    يصرف کردم بس  بـا لـت و لهـو    ين جـوهر ين چنيک

ــد   ــب قنـ ــوهر مناسـ ــود جـ ــ    ليبـ ــه س ــراي کعب ــود از ب ــه ش   بيلک
ــريف     اين چنـين جـوهر لطيـف و ظريـف     ــام ش ــدان مق ــق ب ــود الي   ب
ــت    ــت طاع ــتم آل ــد گف ــون نش ــت     چ ــو آل ــاش ک ــم مب ــق را ه   عش
ــتم   ــدايت از دس ــد آن ه ــون بش   ١زدش بـــر زمـــين و بشکســـتم    چ

  :االسرار آمده بيدر غرا
باخت که اکثر صاحب خود را  يمرتبه خود م  به شطرنج آموخته بود، يا نهيبوز”
ت اعراض يآن شخص از غا. مات کرد يصاحب خود را در مجمع يروز .برد يم

  .٢“را بر سرش زد و او را کشت و اين بديع است بسيار بسيارشاه شطرنج 
  :وان آمدهيب تولدات انسان و حيب و عجايدر فصل غرا

هستند که  يهند جماعت يالهند آمده که در صوبة بهار از بالد شرق بيدر غرا”
شان باشد البته دندان يدانند و هرکه از مردان ا يس قرن مياو ش را از اوالديخو

شان باشد البته ياز مردان ا ياناً شخصياگر اح. ندارد در دهن و زنان دندان دارند
  .٣“دار از مادر متولد شود او را زنده نگذارند و او را حرامزاده دانند دندان
  :رده کهناصر خسرو آو: ديگو يبه ميان مشاهدات حاالت عجيدر ب
ر ييصورت آدم اما مثل جن قادر است بر تغ  به از جن است ين نوعيدر حد چ”

 يجهنده باشد که از درخت اي همرتب  به باشد، يسخت م يشهايصور و دلب
  .٤“بجهد فرضاً اگر صد گز باشد يدرخت  به
  :ديگو يکو هندوستان ميرة پيب جزيراغان يدر ب
جهت  به دهد ياز ميگر خود را امتيد يم است و راجة او از راجهايت عظيوال”

د دارد اما اکثر دم يل سفيچ کس از اقران خود رجوع نکرده و پنج فيه  به آنکه
                                                   

  .٣٨٢ره، ص يبح  .١
  .۴۶۵همان، ص   .٢
  .۵۲۲همان، ص   .٣
  .۵۲۸همان، ص   .٤



  ١٠٢  قند پارسي

  

  .١“زند ير شاه بن اکبر شاه ميجهانگ ياز خالص و بندگ
  :ديفرما يه جشن سده ميدر وجه تسم

ومرث را صد فرزند بود از قسم ين انجو آمده که کيالد در رساله شاه جمال”
که همه را  يروز. دنديحد بلوغ رس به و همه) همه مرد بودند( ير اناير غذکو

باشد  يچون در لفظ فرس صاد نم. دنديکرد آن روز را جشن سده نام يکدخدا م
  .٢“ن بودهيس به صد ظم باز لفياز قد

ان آنها يدر م يب پر است وليعج يها ره از وقوعهيخ بحيم که تاريدان يچنانکه ما م
  :مانند. چشم خود مشاهده کرده است به رهيف بحمولبرخي را 

از قصبات الهور  يکيپور که  ن حروف را مشاهده افتاده که در سلطانيراقم ا”
صفدر خان  يرزا لشکرير در خدمت ميالتقد که چند روز حسب ينياست در ح

 آورد ينمود، فرزند يام ميق يامر گازر  به شانيکه در خدمت ا يبود، عورت يم
همه روزه . کرد يداد و بزرگ م ير ميروز ش  به ار و مثل اطفال او راصورت م  به

ان يدستور معهود در م به ن ماريا يبرد تا چند سال، روز يگازرگاه م  به او را
مار را . شستن دهد به آمد که رخت يرخت مادر خفته بود از دور ناگاه شخص

ن يمادرش از ا. برداشت مار را کشت ينه در حرکت آمد، سنگيرينة ديد، کيد
خون فرزند خود  يبرد و دعو يخته او را نزد قاضيه آگاه شد، در او آويقض
چه او . ديآ يبر او الزم نم يزيالشرع چ نداد و گفت حسب يفتو يقاض. کرد

  .٣“د داديمار کشته نه آدم که خون بها با
  :گر هستيد يجا
جده که راقم حروف در سفر پر خطر هند بود مشاهده يه و راخ هزيبه تار”

کرامت کرد که  ياز سادات مشهد مقدس را خداوند عالم پسر يکينمود که 
 دهانش سر پستان مادر ياده از خنصر نبود و از کوچکيدر عظم جثّه ز

                                                   
  .۵۶۰ص  بحيره،  .١
  .۶۱۷همان، ص   .٢
  .۵۲۰-۵۱۹همان، ص  .٣



  نگار قرن يازدهم هجري فزوني استرابادي تاريخ  ١٠٣

در سال دوم چنان . ديچکان يکامش م  به ريرفت، قطره قطره ش يدهنش نم  به
را سوال کردم،  ياز والد سبب ترق. طفل ده ساله بود  به کرد که برابر يترق
  .١“ن باليديا يم، براينهاد يرقش مفبر  يلتّة چربشب هر : گفت

ره را در چهل و چهار باب منقسم کرده يکتاب بح يم که فزونيچنانکه ما مطلع هست
مکر  يها گر وقوعهيدر باب د. وزرا مختص نموده است يرا برا يطور مثال باب به .است
صاحب شوکت و  يها گر دربارة زنيدر باب د. ان کرده استيب و گول زنان بيو فر
  :نام ذکر کرده است، مانند کين

طاعت   به شتر اوقات و روزگار اويبود عابده که ب يل زنياسرائ يند در بنيگو”
که  يکودک. تافته بود ينان پختن تنور يآن زن از برا يروز. يصرف شد
. کرد، ناگاه در تنور افتاد يم يگشت و باز يگرد تنور م بررسم اطفال   به داشت
تافته در نظرش  يتنور. ديچ کس را در خانه ندين وقت پدر طفل آمد و هيدر ا
کند،  يپدر خنده م يرو  به د در آتش سوزان کهيطفل را دش رفت، يآمد، پ

قصه  غمبر آن زمان رفتند و گفتنديش پيپ. د و مادرش را آگاه کرديطفل را برکش
چون از . وسته دل با خدا دارديغمبر گفت مادر او پاک دامن است و پيآن پ. را

  .٢“دارد ين نگاه ميخدا سپرد، الجرم چن  به خانه برآمد طفل را
قاآن خان مختص  يرت و سخاوت و بخشش و کرم او کتايس يک باب براي

  :است، مانند
 ينزد او جماعت. دآمد و دو خربزه آور يقاآن خان در شکار بود شخص يوقت”

ش او حاضر بود و دو يموکا خاتون پ. نداشتند ٣که حاضر بودند، جامه و بالش
 د راين دو مرواريخان فرمود که ا. ن در گوش داشتيد مثل فرقديدانة مروار

پادشاه سالمت : موکا گفت. ستيز همراه نيچ چين بده که دگر هين مسکيا  به
قاآن . ميم نماياو تسل به ردا زر و جامهن چه داند اگر فرمان شود فياو قدر ا

                                                   
  .۵۲۰-۵۱۹ص بحيره،  .١
  .۱۸۵همان، ص  .٢
  .ن آن زمانيبالش مسکة زر  .٣



  ١٠٤  قند پارسي

  

ش را حوصله آن از کجاست که تا فردا ين مرد دروياما ا ييگو يراست م: گفت
موکا . ديک ما آيز کجا رود که عاقبت نزديد نيد دادن و مرواريصبر کند، حاال با

اندک  به دها رايت شادمان گشت و مرواريغا  به شيداد و آن دروب د رايمروار
ق يدل شد که تحفه ال د خوشيو آن مرد که خر) پنجاه بالش(روخت ف ييبها

ن تحفه يدانم که مثل ا يد که ميد که قاآن را خوش آيدا کردم، شايپادشاه پ
نگفتم : خان گفت. خدمت پادشاه برد موکا حاضر بود  به چون. کمتر آورده باشند

  .١“انواع مکرمت مخصوص ساخت  به آن شخص را. ديايما بش يپ رخکه آ
د که هرکه در مرض يگو يمولف م. مربوط است يعشق و عاشق يژدهم برايباب ه

دور  يند، راحت و آرام از وينش يآرام نم  به چ وقتيعشق مبتال گشته و ناکام شده، ه
است که درختان  ياهيند واژه عشق از عشقه گرفته شده است و عشقه گيگو يم. شود يم
ن يکنند، عشق هم يند و درخت را خشک ممک يدرخت را م ييچند و مواد غذايپ يم

ست مانند آن درخت ياب نيکامگردد و  ين مرض مبتال ميدر ا يطور است که اگر کس
  :شوند يف و نزار مينح

  که خود را بـرد و بـر آهـن ربـا دوخـت       همين عشق است که آهن را درآموخـت 
  ٢که محکم خـويش را بـا کهربـا بسـت      همين عشق است کـو بـا کـاه پيوسـت    

  :گر در ذکر حافظه اشراف مختص استيباب د
 يتيو شعر آ يقيدر حاالت شاه شجاع آمده که شاه شجاع در فن انشا و موس”

ک خواندن در دل ي  به را يت عربيشش ب جبوده و در حافظه چنان بوده که پن
دن در دل نگاه داشت و يک شني  به را يت عربيپانزده ب يداشته و نوبت ينگاه م
گر چنان ثبت يد يدن بر جايک دي  به صد سطر بوده به بيقررا که  يمکتوب
  .٣“اده نبودهيک حرف کم و زيکرده که  يم
مختلف مخصوص  يشهر و کشورها يها ک باب درباره زلزلهين طور يهم

                                                   
  .٢١٩ره، ص يبح  .١
  .۲۲۰همان، ص   .٢
  .همان  .٣



  نگار قرن يازدهم هجري فزوني استرابادي تاريخ  ١٠٥

  :ده استيگردان
من که مزرعه از موضع هوا يار يند در عهد متوکل چنان زلزله شد در ديگو”

ن مواضع آبادان اندر آن مکان بود هم ياد که چندگر افتية ديقر  به حرکت کرده
  .١“ر و زبر کرديرا ز
  :گر هستيد يجا
ب مسکون نوشته که يکه در باب غرا يا کند در نسخه ينقل م ٢ايمحمد زکر”
معلوم  يانه اصفهان و خوزستان و از او آوازيواقع شد در م يظيابر غل يوقت
م بود عالم غرق شود و يب د کهيبار يو چنان باران ٣شد مثل آواز نخل يم

ر افتاد و از يز به اريبس ير افتاد و هم از آن ابر ماهيز  به ار از آن ابريبس ٤ضفادع
ذ و خوش يار لذيبود بس يو آن ماه ندمردم گرفتند و نمک سود کرد يآن ماه

ار از آن يک ذراع بود در طول و مردم بسيقدر   به طعم و نمک سود شده و
  .٥“ره کردنديذخ
  :گر هستيد يجا
در  يکنند که روز ينقل م يخ بوعليآمده که از زبان ش يخ اقوام الملکيدر تار”

که  يک صد و پنجاه من از هوا افتاد نوعيوزن  به اي هآهن پارجوزجان  يحوال
جوزجان آوردند  يدند چون آن را نزد واليشن يميآواز عظ يآن حوال ياهال

از آن جدا کنند  يخواستند قدرهرچند . از آن طلب نمود يسلطان محمود قدر
. از آن جدا ساختند و نزد سلطان بردند يا قطعه آخر آهنگران. سر نشديم

آن اکثر  يسر نشد چه اجزايبسازد م يغيکرد که از آن ت يهرچند سلطان سع
  .“افته باشديبود که بهم اتصال  ٦جاورس يها مثل دانه

                                                   
  .۴۷۲ص  بحيره،  .١
  .۵۷۰، ص ۵ن، ج يبوده، مع يب مشهور ريدانشمند و طب يا رازيابوبکر محمد زکر  .٢
  .مگس ينحل به معن  .٣
  .قورباغه يضفادع به معن  .٤
  .٤٧٣ره، ص يبح  .٥
  .ارزن يگاورس به معن: جاورس  .٦



  ١٠٦  قند پارسي

  

است که در  ١آمده يرين نوع واقعة وحشتناک در توزک جهانگياز هم يکي
آواز  ياز سمت شرق يالديم ١٦٢١ل يآور ١٠باً يتقر يعني يشانزدهم جلوس و

ن افتاد، يزم به از درده جالندهر پنجاب نور از باال يکيدند يد ديوحشتناک در گوش رس
از  يکيد که يمحمد سع به ن خبريا. بارد ين شور از بهشت ميال کردند که ايخ  مردم
ناً يد که تخميدن آنجا، رفت و ديد ياو خودش برا. دنديد، رسانآن پرگنه بو يامرا

سبزه و کاه و  يچ نشانين قدر سوخته که هين پهنا و دوازده گز طول ايدوازده گز زم
ک تکة بزرگ و سخت آهن گرم درآوردند و يدند و ين را کنديزم. نمانده يدرخت باق

آن تکة آهن صد و . شدمتعجب  يليد خيچون شاه د. آگره فرستادند به ش شاهيپ
ک ير و يداؤد امر فرمودند که از آن آهن دو تا شمش  به شاه. شصت توله وزن داشت

با  يخواهش شاه آهن معمول  به سخت بود پس يليچون آن تکة آهن خ. خنجر بسازند
 The)ر قاطع و يرا شمش يکيشاه . ساختند دک کارير و يخته و دو تا شمشيآن آم

Piercingsword) را برق سرشت  يگريد(The Thundersword) بدل خان  يب. دنددا نام
  :ن واقعه را شرح داده استيسرودند که هم يک رباعي

  معهــد او بــرق آهــن خــا بــه افتــاده  از شاه جهـانگير جهـان يافـت نظـام    
  تمـام  يک خنجر و کارد با دو شمشير  حکـم عـالمگيرش   بـه  زان آهن شـد 

  :است که ينجا گفتنين هم ايا
د يبازد يبا خانمش برا يالديم ١٩٨٦ه سال يژانو ١٣ر احمد در يسور نذپروف”
حکم   به دو دسته را نگاه کردند، آن همان بوده که يخنجر. کا رفته بودنديآمر به شينما

هر دو دسته و . بر هر دو دسته موجود بود ير ساخته بودند و همان رباعيشاه جهانگ
  .٢“شود يم ينگهدار Freer Art Gallery شده از زر در يبا خاتم کار يا غهيبرگ ت

  :رانديقرار ز به ره استفاده نمودهيکه مولف بح ييها کتاب
؛ ير مازندرانيد ظهيخ طبرستان سيخ مغول؛ تاريتار؛ ياء برنيض يروز شاهيخ فيتار
نامه، آثارالبالد، شاهنامة  خ سالجقة روم، طغرليخ حافظ ابرو، تاريالذهب تار مروج

                                                   
١.  Beveridge ،۱۱ ۲۰۵، ص.  
  .١٦٣-١٦١ر احمد، ص يفه، مقالة پروفسور نذيالطا خيش  .٢



  نگار قرن يازدهم هجري فزوني استرابادي تاريخ  ١٠٧

ن يالد نامه مال شرف خ طبقات ناصر منهاج سراج، شرفينامه، تار ، سلجوقيفردوس
، ياحمد غفار ينگارستان قاضروم،  يخ ترکي، تاريهقيابوالفضل ب يخ ناصري، تاريزدي
خ آل يخ مغرب، تاري، تاريزدي ييحين يالد خ ظفرنامه موالنا شرفيخ وصاف، تاريتار

ن يالد شمس ين خلکان قاض، ابيران شاهيخ فتوحات مي، تاريخ مقدسيسامان، تار
م يخ ابن هضيدر، تاريخ مرزا حيالصفا، تارضة، رويريوان محمود ميالحةوي، حيلياردب
 ييحير يخ ميالتوار ، لبيريالملک، شرح مقامات حر رالملوک خواجه نظامي، سيثان
، اکبرنامه يخ با عليالبالد، تار بي، غراعين عليرالمؤمني، جغر و جامع حضرت امينيقزو
خ ياالسرار، آثارالحکما، تار بي، غرايخ فرشته ابوالقاسم فرشته استراباديلفضل، تارابوا

 موسوم يخ نظامي، تارةالقضا نيب عي، مکاتي، حاالت کسروينيجو يجهانگشا
خ يده، تاريخ گزي، تارييخ هندويالملک، تار ر نظاميالس بي، حبيطبقات اکبر  به

ات، تذکرة يالحکا ، منتخب جامعيافعيخ ي، تاريسمرقند ي، چهار مقالة عروضيفخربناکت
ر خواند، ي، دستورالورزا ميابوالفرج اصفهان ي، کتاب اغانيااللباب محمد عوف لباب
 يايالسلوک، وصا ، سلکيهمدان يد علير سي، ملفوظات ميريالمحجوب هجو کشف

آل عباس،  خي، تاريخ آذريب شيالعجا ، کتابييالملک، جداول جهانگشا خواجه نظام
خ ي، تاريعبدالملک مستوف يهقيب يمنيخ يوت، تاربن، شواهداليخ جالليالتوار عجام
، يخ آذريا شيالدن ، عجائبير استراباديابوالخ يالقلوب عالم اآلثار، نزهت عون
، هفت بيالغراحتفة، ياالسرار زمخشر عيرب يخ ابن جوزيالمخلوقات، بازنامه، تار بيعجا
خ ي، تاريخ آذري، جواهراالسرار شيخ محمود شاهيرنامه، تا العشاق، دانش حتفةم، ياقل
ر ي، جواهرنامه ميالملک خ قواميه، تاريالمکحتفة، يخ بهادر شاهيدر گورگان، تاريرزا حيم
ا، ياالصفضةالسعادت، رو دالفضال، بحري، رسالة فالحت، مؤيرازين منصور شيالد اثيغ

مجنون  يلي، ليمداهللا مستوفالقلوب ح ، نزهتيير نوايش ير عليات ميات، کليالحکا جامع
، يخ مقدسيتار خ،يالتوارةزبدن، يخ بهاءالديش ي، نان و حلوايگنجو ينظام
ر مدارک ي، تفسيطوس ينامة اسد ، گرشسبين محمد عوفيالد ات جماليالحکا جامع
، يقوشچ يالبلدان مال عل ه، عجائبيديالممالک، رسالة ص ن، مسالکيالد شهاب يقاض

، ينيا قزويالبلدان محمد زکر بيا، عجاياالنب ، قصصيأت مال قوشچيرسالة ه
نما، رسالة  ، جام جهانياقوت حمويالبلدان  خ معجميالسعاده محمد بن محمد، تارةشجر



  ١٠٨  قند پارسي

  

االسالم  بن شمس يابوالحسن عل يهقيخ بي، تاريخ اسکندرين انجو، تاريالد شاه جمال
 يخ طبري، ترجمة تارري، رسالة سوال و جواب وهب بن منيمنيخ ي، ترجمة تاريهقيب

ابن   به بن محمد المشهور ين احمد بن عليالد خ شهابي، ابناء العمر شيمحمد بلعم
  .، رسالة فالحتيخ بهادر شاهي، تاريحجر عسقالن
ن اشتباهات کاتب يجاها اشتباهات وجود دارند، ممکن است ا يره بعضيدر بح
ن طور ي، هم   گر يد يو جا) که درست امال است( يلوکهريک جا کيباشد مانند 

در  ييباشتن جا. ١تر کهچن استيا يروز شاهيخ فيدر تار يتمرکجهن استن وليا يگاه
ن طور يهم. ن آورده استيواژة باشت ين معنيا ين برايمؤلف مع يهق سبزوار است وليب

نقطه آمده  ين بين قومس با سيدر فرهنگ مع ين معجمه است وليره قومش با شيدر بح
 يشهادت اشعار فارس يجا برا  به جا. شوند يده ميهم د يره عبارات عربيحدر ب. است

را محفوظ  يفارس يشهرها يبعض يخين کتاب تاريا ن است کهيآورده است، پس هم
  .نگاه داشته است

د و روش يل رسانيتکم  به ک کتاب را با مهارت تمامي ين است که فزونيقت ايحق
ق الزم يتحق يکه برا ييها تمام نکته يو. ردهکار ب به خين تاريجداگانه در نگارش ا

. قه فروگذاشت نکردهيچ دقيف هينکات ظر ياست در نظر داشته و در تالش و سع
  :ره گفته استيبح يخود مولف برا

  ٢و آنچه در اعمال نسنجد هـم اوسـت    آنچــه در ادراک نگنجــد هــم اوســت 
سائز . سطر دارد ٣٢هر صفحه . صفحه ٦٥٧ يم است و دارايار ضخين کتاب بسيا
اب يره کميبح ينسخة خط. س و روان نوشته شده استيره در زبان ساده، سليبح. يرحل
 ياستراباد يره و فزونيخ بحير هند دربارة تارياز مورخان شه يراقم از بعض. هست

ک نسخة يش ين سال پيچند. مطلع نبودندک دربارة آن يچ يه يپرس و جو کردم ول
حسن  يافت شده وليران دريک دوست از ايدست  به مدر احيپروفسور نذ  به يچاپ

 يا ر احمد مقالهيپروفسور نذ. گرفته و پس نداده ياز و يگره کس ين که در علياتفاق ا

                                                   
  .١٩٣، ص يروز شاهيخ فيتار  .١
  .۴ره، ص يخ بحيتار  .٢



  نگار قرن يازدهم هجري فزوني استرابادي تاريخ  ١٠٩

ن، ج يگزينتل کالج ميدر زبان اردو نوشته که در مجلة اور» ياستراباد يفزون«عنوان   به
ک يره از يشده بح تشرمن يا م اتفاقاً نسخه ٢٠٠٣در سال . شده منتشر، ١، ش ٥

کمک  به که در دست بنده هست يچاپکتاب . ديدست راقم رس به رانيکتابفروش ا
 ١٣٢٨المکرم سال  فرد در دورة احمد شاه قاچار در ماه شوال  به نسخة منحصر

ه در يم واعظ مؤسس مدرسة مقدسة معارف اسالميخ عبدالکريآقا ش يديخورش
بر صفحة اول . ديچاپ رسان  به اهللا رزا امانياهر مدارالخالف تهران در مطبع استاد الم

  :درج است يکتاب اطالع
ــکّة د  جاسـت جهـان  ب شاه احمـد کـه تـا    ــه نيــس   باشــد ينــام و ب

  زيهواهللا العز
ار فلک خرگار و يل شهريل نبيل و خاقان جليدر عهد گردون مهد سلطان مهر اکل”

ن دوران و مهتر يفخر خواقثع مين و يغ خداوند نگيدر يندة بشتاجدار فلک سپاه بخ
االمر جناب  اب کامگار السلطان احمد شاه قاچار حسبيران شاهنشاه کامين ايسالط

م يد من اهللا العلين الموين و المتکلميالناطق ن و برهانين و المحققيالواعظةمستطاب قدو
ه در دارالخالفه طهران يم واعظ و مؤسس مدرسة مقدسه معارف اسالميخ عبدالکريآقا ش
المکرم  شهر شوال يف. رفتيرزا امان اهللا صورت انطباع پذير مير مطبعة استاد الماهد

  ه ١٣٢٨
  “١باشـد  يکه سـکندر غـالم و    بـــا ســـکندر برابـــرش نکـــنم

  :م دربارة چاپ کتاب در آخر کتاب نوشتهيخ عبدالکريش يآقا
ده يگردان ينير پشيخ و سيقرأت توار به ل و راغبيران مايپرستان ا ه وطنيفرقة ناج”
خوان و  د اسداهللا روضهيواعظ و جناب آقا س يخ عباس عليمعاضدت جناب ش  به لهذا

مستطاب ن کتاب يم صراف وفقهم اهللا شروع در طبع ايرزا محمد ابراهيجناب آقا م
نموده که واقعاً بحري است زخار و لؤلؤيي است آبدار کلماتش چون در خوشاب بل 

ا ينش در خاکدان دنيکه چشم اهل باب از آن کامياب چون اکسير کمياب و همه اولوااللب
ان ين بين چنيا يچ زبانيده و گوش اهل دانش در هيند يخ مجموعين تارين چنيا

                                                   
  .١ص  تاريخ بحيره،  .١
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مان ين مرحله با مرغ سليخود بردم راه قطع ا  به ل عنقا نهزمن بسر من. دهينشن يمحمود
ت يغا  به عمل آمده و به حيت جدوجهد در تصحيکردم و با انحصار نسخه نها

فتند و عالوه بر يزحمت ن به ن هنگام مطالعهيترجمه شده تا ناظره ياش در حاش مشکله
نداشت در کمال دقت فهرست نموده که معادل دو جزو  يواف ين چون فهرست کافيا

. چ تکلف از مطالبش محظوظ گردنديافته تا ارباب دانش بدون هيم يدر آخر کتاب ترس
  .اتمامه يواهللا الموفق عل

ل يتکم  به ش کتابت را ١٣٢٨شنبه در ماه شعبان  هساهللا روز  رزا نعمتيب مکات
ن يد پس اياتمام رس به ١٣٢٩االول  عيرب ١٧د و آن چاپ شده و فهرست آن در يرسان

  .فهرست بعد از چاپ اضافه شده است
 در مدت چهار سالوي . است» يشاه فتوحات عادل« يف فزونين تأليدوم

آن را م  ١٦٤٥/ه ١٠٥٥-م ١٦٤٠/ه ١٠٥٠ن سال يود و در بنوشتن کتاب مشغول ب  به
محمد  ،ديجاپور رسيب به بعد از سفر حجه  ١٠٥٠که در سال  يوقت. نوشته شده است

نام آن شاه نوشته پس با   به ن کتابيچون ا. جاپور جلوس داشتيشاه بر تخت ب عادل
 ر تا بادشاهن کتاب احوال چهايدر ا. ر مقدم مؤلف و کتاب هردو شدهيخ يدلگرم
ن يا. ل نوشته استيتفص به و محمد عادل شاه يشاه ثان م عادلياختصار و دربارة ابراه  به

ان مختص يشاه عادلاز ک ينام هر  به ک بابيکتاب شش باب منقسم است و هر 
  .ده استيگرد

  شاه وسف عادلي: باب اول
  شاه ل عادلياسماع: باب دوم
  شاه م عادليابراه: باب سوم
  شاه عادل يعل: باب چهارم
  شاه م عادليابراه: باب پنجم
  شاه محمد عادل: باب ششم

ن خانواده که يا يمختلف اطالعات وافر دربارة بان يها ن کتاب از کتابيدر ا يفزون
او بعد از . مان بودهيسلطان سل يوسف پسر کوچکي. دهيرسان شاه است، بهم وسف عادلي

انه از سلطنت يکرد و بعداً او را مخفبر تخت سلطنت جلوس  يم ثانيبرادر بزرگ سل
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  .در بردنديب  به ه ٨٨٠را در  يرون کردند و بعد از چند سال ويب
منسلک بود  يشاه ثان م عادليدربار ابراه به که يفزون يبر اختتام باب پنجم برا

  :ل مندرج استيعبارت ذ) يصحاف(آستر بدرقه  شوند و بر ياب ميها دست نامه حکم
”                         John Macdonald Kinneir“  
نظر درآورده و  به آباد ساخته که اکبر شاه در اله ييذرة احقر بناها يفزون“

  .١”دهيو الهور را د يآگره، دهل يبناها
 ايتانيدو تا نسخه در موزة بر. اب استيره کميهم مانند بح يف فزونين تأليا ينسخ خط

درج است و  ٢و، ج اولي، ريمخطوطات فارسشود و دربارة آن در فهرست  يم ينگهدار
  .ات بوديد حيق به ه ۱۰۵۴تا سال  ين اطالع هم نوشته است که ويا يو دربارة فزون

ق و خوانا و يسطر دارد، خط خوش نستعل ۱۶ورق، هر ورق  ۴۰۵نسخة اول 
بر صفحه دوم  يست و فزوني، صفحة اول نسخة دوم موجود نيدهم هجرينوشتة قرن ه

  :کند يم ن طور آغازيا
  .“شناسان قهيو دق يان سرکار آگاهيرموز دانا”

  .است يخط نسخ و نوشتة قرن نوزدهم هجر. سطر دارد ۱۵ورق و هرورق  ۱۷۵
را از همان زمان آغاز کرد که در استراباد در وطن  يشاعر هم بود و او شاعر يفزون

در تذکرة . رسد يدست ما نم به يو يدربارة شاعر يشتريمتأسفانه نمونة ب يخود بود ول
  :ت سوم خوانده نشده استين فقط سه تا شعر موجود است و مصرعه اول بيالعاشق عرفات

  ٣پيوسته طپان بر سـر خاکسـتر خويشـم     پروانه صفت دشمن بـال و پـر خويشـم   
  سر تا قدم آراسته چون جـوهر خويشـم    کي برم هـوا داغ اسـت کـه چـون تيـغ     

  ٤ر خويشـم يک لحظه که در تربيت اختـ   …………………………

                                                   
  .١٥٧فتوحات، ص   .١
  .۳۱۸-۳۱۷و، ص ير  .٢
گلشن،  ؛ صبح١١٥١، ص ٣؛ نشتر عشق، ج ٤٩٢الشعرا، ص  اضيدر تذکرة ر يت اول فزونيفقط ب  .٣

  .نقل شده است ٣١٧ص 
  .۵۶۶ن، ورق يالعاشق عرفات  .٤
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بيت  ۸۹نامه  آن ساقي. شود نامه فزوني دريافت مي در تذکرة ميخانة عبدالنبي ساقي
  :دارد و دربارة شعر وي نوشته است که

  .“منظومات کم دارد. بعضي از اشعار او خالي از حالتي و رتبه نيست”
م هست و احتمال قوي است که فزوني  ۱۵۹۸/ه ۱۰۰۷نامه يادگار سال  اين ساقي

بوسي  ت فتح خراسان در مدح شاه عباس در نگارش آورده است، اگرچه شرف قدموق
  :گردد طور نمونه چند بيت از ساقي نامه در ذيل نقل مي به .شاه عباس حاصل نشده بود

ــم    ــر آتش ــام ب ــاقي آن ج ــده س   که بـر يـاد جـم جـاه عـادل کشـم        ب
ــر   خداونــد شمشــير و جــام ســـرير    ــاق گيـ ــداد آفـ ــا و اجـ ــو آبـ   چـ

  به يک حمله تيغش خراسان گرفـت   رگ جان خصمان گرفـت  خدنگش
ــاه   ــن پن ــه دي ــاهان ش ــرافراز ش ــاه    س ــاس ش ــديش عب ــالي ان ــه ع   ش
ــهريار   ــن ش ــوي اي ــا گ ــي دع   ١مبادش جز اين در جهان هيچ کـار   فزون

متأسفانه  يار کم است ولينوشته شده، بس يفزون ين مقاله برايکه در ا يهر قدر
پس بنده مجبور . شود يافت نميگر دريد يها ها و کتاب هاد اطالعات در تذکريچون ز

  .ن اکتفا کنميبودم که بر هم
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