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 ا  نويارتم از اواخر ع ر ناصر بازشناسی سفرنامم
 )سفرنامة تبريز تا کرمان(

 5 الدين نجمیشمسدکتر                                                                                                 

 0 نیاررهاد دشتکیدکتر                                                                                                   

 )نویسندة مسئول( 9علی بازرگان هرند                                                                                                     

 چکیده
ای موسوم به سفرنامۀ کرمان است که در سال های ناشناختۀ اواخر دورة ناصری سفرنامهیکی از سفرنامه  

است. این سفرنامه حاصل سفری م موریتی است که نویسندة آن شرح سفرز را از ه.ق. نوشته شده 1609
در مقالۀ حاضر بود، است. نویسندة سفرنامه که تاکنون ناشناخته ماندهکرمان به رشتۀ تحریر درآوردهتبریز تا 

های آن بندی دادهاست. این مقاله در پیِ معرفی این نسخۀ یکتا، شناساییِ نویسندة آن و مقولهشناسایی شده
واخر عصر ناصری دربارة برخی برای تاریخ اجتماعی و اقتصادی ا ،جهت شناسایی اطالعات موجود در آن
ای منحصر به فرد است نسخه ،دهد نسخۀ سفرنامهپژوهش نشان میهای از شهرهای مهم این مسیر است. یافته

  استمیرزا فرمانفرما بودهالسلطنه از کارکنان دستگاه عبدالحسینخان بنانکه نویسندة آن میرزا اسماعیل
های سفرنامه برای شناخت تاریخ اجتماعی، است. دادهالسلطنه بودهنانرسد که کاتب هم بهمچنین به نظر می

اقتصادی و فرهنگی اواخر دورة ناصری واجد اهمیت است و نیمی از این سفرنامه مربوط به ایالت اصفهان و 
 مخصوصای شهر اصفهان است.
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 مقدّمم  .5
هایی که بیش از سایر منابع، اند. سفرنامهنویسی دانستهدورة قاجار را عهد رونق سفرنامه   

های آن عصر اند. بخشی از سفرنامهاوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بازتاب داده
ناصری های دورة اند. یکی از سفرنامهشناسایی و چاپ و بخشی دیگر هنوز شناسایی نشده

حاصل سفری م موریتی از تبریز  سفرنامهاین سفرنامۀ کرمان است.  ،استکه ناشناخته مانده
در رمضان این سال ناصرالدوله . است. ق.ه 1609تاریخ ت لیف نسخه . به کرمان است

و بالفاصله به جای او برادرز  ، درگهشتعبدالحمید میرزا، فرمانفرمای کرمان و بلوچستان
ی به حکومت کرمان یبا لقب جدید فرمانفرما ،ساالر لشکر، الدوله رتزا نصعبدالحسین میر

نویسندة سفرنامه که یکی از اعضای دستگاه عبدالحسین میرزا بود، با تنی چند شد. منصوب 
وی معروف به سوی کرمان حرکت کرد.  مترجم ،نفر از جمله شاهزاده محمدطاهر میرزا
ز تبریز آغاز نمود و از مسیر زنجان، قزوین، تهران، سفرز را از روز چهارم شوال آن سال ا

سفرنامۀ حاضر، . در روز نهم ذیحجه همان سال به کرمان وارد شد ،اصفهان، کاشان و یزد
 .شرح آن سفر است

 لم.بیان مسئ5-5

ف آنها. سفرنامۀ اند و هم مؤلّها هم خود ناشناخته یا کمتر شناخته شدهبعضی از سفرنامه   
است در مرحلۀ نخست با استفاده از ن جمله است که در این تحقیق سعی شدهپیش رو از آ

آنگاه با واکاوی  ،منابع و مآخه مربوطه، نام مؤلف و همچنین کاتب آن مشخد شود
جهت شناخت هرچه بیشتر تاریخ اجتماعی و اقتصادی  ،های اثربندی دادهسفرنامه، به مقوله

ری پرداخته شود و از این طریق با نگاه نویسنده و برخی از شهرهای ایران اواخر عهد ناص
 شد.های او نیز آشنا بازتاب اندیشه

 پیشینة تيقیق .5-0

-بر اساس جستجوهای انجام شده، تاکنون پژوهشی دربارة این سفرنامه صورت نگرفته   

 است و از نویسندة نسخه هیچ اطالعاتی در دست نیست.
 ت پژوهشضرورت و اهمیّ. 5-9

 نابعیکی از بهترین مترین میراث ملل دنیا و ترین و با ارززهای خطی یکی از مهمخهنس    
مایۀ ت ملی و دستاست. میراثی که سند هویّ فرهنگهر اصالت  نمایاندنبرای 
توانند می ،ماندهجای بهاهمیان سفرنامه این درهای امروز و فردای کشورهاست. پژوهش

قین ضروری ر بگهارند که شناساندن آنها جهت آشنایی محقّارزشی را در اختیاالعات بااطّ
ست که حاوی برخی نکات نو دربارة ا های سفرنامۀ حاضر آنترین ویژگینماید. از مهممی

تاریخ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بعضای سیاسی و نیز اطالعات جغرافیایی دربارة 
ت بازشناساندن نسخۀ مهکور میّهایی که بر اهشهرهایی چند از ایران است. از ویژگی
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شده با ایالت اصفهان و مخصوصای شهر ارتباط بیش از نیمی از مطالب مطرح ،افزایدمی
نماید، ذکر مشاهدات اصفهان است. یکی از وجوهی که این بخش سفرنامه را برجسته می

آنها را به ل تی قابل ت مّف با دقّف از آثاری است که در حال حاضر وجود ندارند و مؤلّمؤلّ
است. شناسایی نویسندة ناشناس اثر و برطرف کردن خأل ناشی از فقدان تصویر کشیده

ت این پژوهش بیش دربارة برخی از مناطق که با کمبود منبع مواجه است، بر اهمیّ ،هاداده
 است.از پیش افزوده

 
 بيث .0
ی، اجتماعی، جغرافیایی، توان اطالعات با ارزشی از اوضاع فرهنگمی اهسفرنامه در میان   

دست آورد. بر این اساس، تحقیق حاضر به شناخت ه سیاسی و اقتصادی مناطق مختلف ب
هرچه بیشتر تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران در اوایل قرن چهاردهم هجری و در مواردی 

 است. اعصار ما قبل آن نظیر دورة صفویه پرداخته
  ات ظاهر  نسخم. مشخ0-5ّ

ها . بررسی(2)موجود است ( 1) 113ی در کتابخانۀ مرکزی تبریز به شمارة اموالاین نسخۀ خط
بدلی در جای دیگر وجود  ۀدهد که نسخۀ حاضر منحصر به فرد است و نسخنشان می

ندارد. این نسخه از کتابهای واگهاری مرحوم حاج محمد نخجوانی و مشخصات ظاهری 
و کاغه فرنگی با جلد  11×5/1 ة سطرسطری با انداز 13-11صفحۀ  51چنین است:  آن

: 1696است. خح نسخه نستعلیق است )سید یونسی،  5/21×5/19ای در ابعاد تیماج قهوه
2/113.) 

 : آغاز نسخه
سفرنامۀ سفر کرمان در رکاب حضرت اشرف واال فرمانفرما روحی فداه در سن شصت و »

شنبه چهارم شهر شوال از تبریز . روز یک(6) 16009ئیل هفت سالگی به تاریخ شهر شوال لوی
که سرچشمۀ علوم و منبع  (1) شاهزاده محمدطاهر میرزا ،حرکت شد با نواب مستطاب واال

 .(5) (1)همانجا( )تصویر « …در یک دوروشکه نشسته به منزل باسمج راندیم ،فیوضات بودند
ر است و منزلی مفروز در جنب عمارت باغ که به عمارت گلخانه مشهو…: »انجام نسخه

)همانجا( )تصویر « مرحمت شد ماندیم. انشاءاهلل خداوند عاقبت سفر را به خیر ختم نماید
2.) 

: با ابیات، قصاید و غزلیاتی از شعرای معاصر نویسنده در یک مجلد است توضیحات
 )همانجا(.

 متن تقریبای خالی از غلح امالیی است. در باالی هر صفحه، منزل مربوطه و گاه نام ماه به
است. در سمت راست یا چپِ بعضی سطورِ حاوی تاریخِ ورود همان خح نسخه نوشته شده
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شود. همچنین بر اساس رسم کتابت قدیم، یا خروج، عدد مربوطه نیز در کنار سطر دیده می
خواسته برجسته نماید، از جمله رئوس مطالب یا بعضی ف میبر باالی قسمتهایی که مؤلّ

است. شمارة صفحات در باالی هر صفحه با قلمی خطی کشیده های ورود و خروج،تاریخ
اما خوشبختانه نگارندگان این  ،استف و کاتب، نامی در نسخه نیامدهدیگر است. از مؤلّ

ف را در اختیار پژوهشگران مشتاق نام مؤلّ ،عمل آمدهق شدند پس از تحقیقات بهموفّ ،مقاله
 کاتب نسخه ارائه نمایند. قرار داده و همچنین حدس خود را برای نام 

است متنی ادیبانه و مصنوع رسد نویسندة متن، نخواستهدر مورد سبک نگارز اثر به نظر می
ولی طبیعتای با برخی ترکیبات معمول روزگار قاجار همراه است. به نظر  ،نگارز درآوردبه
ت. البته وی در چند اسکار بردهرسد که نویسنده ادبیات و لحن گفتار را در نوشتار هم بهمی

 است. جا سبک منشیانۀ خود را نشان داده
 . نويسنده و کاتم سفرنامم0-0

اشعاری است که بندگان حاجی بنان »است: عبارتی چنین نوشته شده ،بر ظهر نسخۀ سفرنامه
کار رفته در آن، نخستین مفروض (. این عبارت و نامِ به6)تصویر « اندروحی فداه گفته

ها نشان داد که در یکی از منابع رای شناسایی نویسندة سفرنامه بود. پژوهشنگارندگان ب
صراحتای به نام چند تن از همراهان عبدالحسین میرزا فرمانفرما در حین ورود به کرمان اشاره 

خان بود. این منبع که خاطرات میرزا مصطفی« بست مستوفیبن»است و آن کتابِ شده
 نویسد: حکومت عبدالحسین میرزا می در ذیل ،مستوفی کرمانی است

خان تبریزی که به السلطنه اسداهللیکی حاجی بنان ،وی دو نفر آدم زیرک همراه داشت»
خان و او را به حکومت بود و دیگری فرج ترک، دوست اسداهللسمت و وزارت آورده

ه مستوفی (. البت101: 1696)مستوفی کرمانی، « رفسنجان و پاریز و انار و غیره فرستاد
 است )رجوع کنید به ادامۀ مطلب(. السلطنه دچار اشتباه شدهکرمانی در ضبح نام حاجی بنان

السلطنه اشاره شده، کتاب دومین منبعی که در آن به سفرنامۀ کرمان و حاج اسماعیل بنان  
برد. ای منظوم نام میاثر مرحوم آقا بزرگ تهرانی است که از سفرنامه« الهریعه»سترگ 

خان سماعیلا میرزااست که ایشان به نقل از فهرست نسخ خطی دانشگاه تهران چنین آورده
است که ضمن  منظومی کرمانۀ سفرنام، صاحب مثنوی ثاقب آشتیانی تبریزیه السلطنبنان

است )آقا بزرگ طهرانی، در آن مجموعۀ آمده 2161نسخۀ خطی دیوان خود به شمارة 
 .(3) (19/201ه.ق: 1106
و مقایسۀ آن با نسخۀ سفرنامۀ کرمان کتابخانۀ تبریز، با  (1)از مالحظه و بررسی دیوان  پس  

السلطنۀ آشتیانی د شد که نام نویسندة نسخۀ تبریز همان حاجی بنانقراین و شواهدی مشخّ
خان یعنی میرزا اسمعیل (1) خانۀ کاخ گلستان(از مجموعۀ آلبوم 1تبریزی )تصویر 

 است.لشکرنویس و مستوفی 
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به دستور ساالر لشکر  ،رفتن حاجی بنان به کرمان همچون زیادی قراین و شواهد
 منازل و سفر، راه خاتمۀ و شروع تاریخ نویسنده، بودن عبدالحسین میرزا فرمانفرما، آشتیانی

نسخۀ سفرنامه با یکی از دو خح نسخۀ دیوان، گویای آن است  شده، یکی بودن خح طی
 لسلطنه است. ابنان نویسنده که نام

تر شدن ها برای روشنبه همراه توضیحاتی در یادداشت 1موارد بررسی شده در جدول 
 اند.موضوع به شرح زیر آمده

  
مقایسۀ نسخۀ خطی سفرنامۀ کرمان کتابخانۀ مرکزی تبریز با نسخۀ خطی دیوان ثاقب  .5  دول  

 کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

 دقراين و شواه 
کرمهههان کتابخانهههة  سهههفرنامة

 مرکز  تبريز
ديوان ثاقم کتابخانهة  
 مرکز  دانشگاه تهران

راهررری شررردن بررره دسرررتور    
 عبدالحسین میرزا

 و دیگر جاهای سفرنامه (9) 1ص 
و  (10) 13تررررا33صررررد 
  (11) 91تا13صد 

آشررررتیانی بررررودن نویسررررندة 
 سفرنامه

نسررخۀ تبریررز مطررالبی دالّ بررر سررکونت برررادرزادة     15در ص 
االصرل برودن وی و   است کره آشرتیانی  یسنده در آشتیان آمدهنو

کره  طور از طرفی همان  (12)بخشددر نتیجه عمویش را قوت می
 .اشاره شد سرایندة دیوان دانشگاه نیز آشتیانی است

سررفر:  و مبرردأ ترراریخ شررروع
 چهارم شوال از تبریز

 19و ص  (16) 31ص  1ص 

 31ص  1ص  وداع با رفیقان در سرآسیا  

ترراریخ خاتمررۀ سررفر: هشررتم   
 ذیحجه

 19ص  (11) 51ص 

 خح کاتب
 خح نسخۀ سفرنامه با یکی از دو خح  

 (.3و  5نسخۀ دیوان یکی است )تصاویر 
 در راه ماندن 

اسررب سررفید گررران قیمررت    
 نویسنده

 (13) 92ص  (15) 11و13صد 

 31ص  (11) 21و ص  (11) 5ص درشکۀ چهار اسبه
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گرررهر نویسرررنده از میرررانج،   
ن، قرزوین، طهرران، قرم،    زنجا

از کاشان، اصفهان و یزد قبرل  
 ورود به کرمان 

 ورود به هر شهر
 به ترتیب در صفحات 
و  50، 25، 19، 11، 16، 11، 1، 5
51 

 31ص 

 31ص  (19) 12ص  چاپاری رفتن به تهران

ل سرررریاحت نمررررودن مفصّرررر
 اصفهان

 31ص  10تا25صد 

 ها هستند، چنین است:ه مشتمل بر بعضی قرینهاشعار مربوط به سفرنامه از دیوان دانشگاه ک

 (20)…قصیده در شرح مسافرت به کرمان و

 شرررنو ای سرررتوده بررره هرررر انجمرررن    
 

 سرررررررفرنامۀ آخرررررررر عمرررررررر مرررررررن   
 زدم سررروی کرمررران ز تبریرررز گرررام                

 
 مررررن العمررررر قررررد مرررررّ سرررربعون عررررام   

 برره سررنی چنررین شصررت منررزل سررفر     
 

 همانرررررا غریرررررب آیرررررد انررررردر نظرررررر  
 تبریررز رفررتن خطررا اسررت هررم از شررهر  

 
 کرررره مهررررد ولیعهررررد دلکررررش هواسررررت

 ز تبریرررز هجررررت گزیرررد   (21)نبایرررد 
 

 ر امیرررردکرررره باشررررد برررره سررررلطان مظفّرررر
 ولررری برررا چنرررین سررررور کامکرررار     

 
 خرررررررررردیو هنرمنررررررررررد واالتبررررررررررار

 نرررژادبررره گررروهر گرانمایررره و شررره    
 

 (22)ولیعهرررررررد را نخبررررررره دامررررررراد راد  
 ببایررد سررفر کرررد و از جرران گهشررت   

 
 و ز ایمرررران گهشررررت ز مررررال و عیررررال  

 کررره اقبرررال در سرررایۀ فرررر اوسرررت     
 

 همرررری دارمررررش از دل و مغررررز دوسررررت 
 ویرررژه کررره کررررد آنقررردرها عطررراهبررر 

 
 رواکرررره گفررررتم بررررس ای میررررر فرمرررران 

 دوروشررکه ببخشرررید و اسرربان چهرررار   
 

 لررررروازم بررررره تکمیرررررل قررررراطر قطرررررار  
 ال مررررراهبررررره روز چهرررررارم ز شررررروّ 

 
 بررره فصرررلی کررره رویرررد نبرررات و گیررراه    

 شررردم برررا شرررکوه  ز تبریرررز بیررررون   
 

 مشررررررایع رفیقرررررران گروهررررررا گررررررروه 
 ز یررررراران دیرینررررره گشرررررتم جررررردا 

 
 وداعیررررررردم انررررررردر سرررررررر آسررررررریا   

 برررره سرررروی میررررانج شررررتابان شرررردم 
 

 سررررپس از میررررانج برررره زنجرررران شرررردم   
 از آنجررا برره قررزوین کشرریدیم رخررت   

 
 اگرررر چنرررد گِرررل برررود و بررراران سرررخت   
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 چپرسرران ز قررزوین برره طهررران شرردم    
 

 هررررران سرررروی قررررم شررررتابان شرررردم   تز 
 اصرررفهان یْمسررراحت نمرررودم همررره  

 
 دگرررررر ره سررررروی یرررررزد گشرررررتم روان 

 ز یرررزد آمررردم سررروی کرمررران فرررراز   
 

 بررررره درگررررراه شرررررهزاده برررررردم نمررررراز  
 ( 33-31تا/ب: )ثاقب، بی                    

 چند بیت نمونۀ مرتبح از دیگر صفحات دیوان به شرح ذیل است:
 شاه کرمانم ز آذربایجان بیررون کشرید  

 
 (26)ت محکررم بررا کمنررد پیررزری گررردنم بربسرر

 غرالم  گفتم ای قربان خاک پای تو پیره 
 

                                                        نیست در من جوهری  ،هیچ خدمت را نشایم
  (11همان: )

 ؟چیسرتم مرن   ،آوازم نره خوشررو  نه خروز  
 کیسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتم

 

 بررریزیرررة تبریررز را بهررر چرره کرمرران مرری  
 ائی به نزد شره تررا تهمرت نهرم    گفت اگر ن 

 
 [ قفاکوبرررران کشررررند از هررررر دری …تررررا ]

 )همانجا(      
 چراره جررز تمکررین ندیردم اوفتررادم در کمنررد  

 
 همچو مسکین روبه اندر پنجرۀ شریر نرری    

 (19)همان:   
 اول اردیبهشرت   (21)در هزار و سیصرد و ده  

 
 ون بودی و زمین نیلروفری کاسمان زنگارگ

 ریرررز بیررررون آمررردم  ال از تبچرررارم شررروّ  
 

 الحجرره بوسرریدم زمررین چرراکری هشررتم ذی
 )همانجا(     

 کنری ر مری تصروّ  الدول ه نص رۀ تو مررا آن  
 

 کانرردر آذربایجرران بررودم رئرریس لشررکری    
 (16)همان:                

اما میرزا   توان استخراج نمودالسلطنه، مطالب زیادی از دیوانش میدربارة شخد بنان  
صحبت، آشنا خلق، دارای کماالت، شیرینی او را فردی زیرک، خوزخان مستوفمصطفی

نگاشت )مستوفی کند که سیاق و خح معمول فارسی را خوب میبه زبان فرانسه معرفی می
خان ذکر السلطنه را با نام اسداهللخان، بنان(. اینکه میرزا مصطفی101: 1696کرمانی، 

ه در چندین جا در دیوانش عالوه بر اینکه به لقب السلطننادرست است  زیرا بنان ،نمایدمی
است )برای مثال ن.ک: السلطنه، بنان و حاجی بنان اشاره کردهخود با عناوینی همچون بنان

است )برای نمونه (، نام خود یعنی اسماعیل را نیز ذکر کرده19و  11، 1تا/ب: ثاقب، بی
چنین  21قصاید وی در انتهای صفحۀ مثالی آخرین بیت یکی از   (21و  3، 6ن.ک: همان: 

 است:
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 وقت مرگ و هول قبر و برزخ و یوم الحساب
 

 چشم اسمعیل بر لطف تو باشد مستمر
 

ه.ق. جزو لشکرنویسان والیات آذربایجان بود )چکیده و متن  1609السلطنه در سال بنان
افرت نامۀ کرمان و (. عبدالحسین میرزا در مس1ه.ق:  1609های ایران، سالنامۀ کامل سالنامه

(. 11: 1612 است )فرمانفرما،السلطنه به عنوان رئیس دفتر لشکر یاد کردهبلوچستان از بنان
خان ناصرلشکر به این نویسد وی به جای میرزا محمدعلیه.ق. می 1610سالنامۀ ایران در 

 (. میرزا5ه.ق:  1610های ایران، سالنامۀ سمت نشست )چکیده و متن کامل سالنامه
(. 105: 1696داند )مستوفی کرمانی، خان این جایگزینی را اتفاق خیلی مهمی میمصطفی

نام وی را چنین  ،شدة خود در کرمانعبدالحسین میرزا در همین سال در وصیتنامۀ تنظیم
 است: آورده

رجوع  ،باشندخح چاکر در دست نداشته یاگر عرض و اظهار طلبی کنند و سند به مهر و امضا…
هرگاه  .میرزا سید عبداهلل نمایند ،الحضرهالسلطنه و مقربر رشته و ثبت معتمدالسلطان حاج بنانبه س

 ( 301: 1615 پاریزی، )باستانی .…بدهند ،آنها تصدیق کردند
ه.ق. دوباره وی را در سلک لشکرنویسان آذربایجان  1611سالنامۀ ایران در سال 

(. در نسخۀ تبریز 1ه.ق:  1611ایران، سالنامۀ  هایاست )چکیده و متن کامل سالنامهآورده
توان است، فقح مختصر عباراتی همچون عبارت زیر را میدربارة خود سخنی چندان نگفته

 دید: 
در شبانروز سه ساعت  خواب بنده از کثرت فکر و پریشانی حواس چند وقت است به همه جهت   

خان ستورالعمل کرمان را که میرزا اسمعیلخوانم، دنویسم، کتاب میخیزم، میمیاست. بعد بر
کنم، گردز مرور و سیاحت می ،بودبا محمدتقی فرستاده ،هران صورت نوشتهتمستوفی از 

 ( 26تا/الف: )ثاقب، بی .…روممی
است که نشان از ت یید احتمالی حرف کاربردههوی در جایی دیگر عبارتی فرنگی ب  

از سرچم الی آق »نویسد: با زبان خارجه است. او می مستوفی کرمانی در مورد آشنایی او
و  ادمیرابلمزار دست چپ جاده دره و تپه است. مجموعای گلزار و الله زار به قسمی که 

السلطنه بر طبق (. سن حاجی بنان1)همان: « اندقابل تحسین بود. گویا خیمۀ سرخ برافراشته
 1609(، در سال 1زی تبریز )تصویر صفحۀ اول نسخۀ خطی سفرنامۀ کرمان کتابخانۀ مرک

او حداقل تا  ،طور که قبالی اشاره شداست و همچنین همانه.ق. شصت و هفت سال بوده
 است.ه.ق. در قید حیات بوده 1613سال 

اثر حاج »است در مورد کاتب در وهلۀ اول بایستی گفت بر ظهر نسخۀ دانشگاه، چنین آمده
شتیانی آذربایجانی مستوفی محلی آذربایجانی و خح میرزا السلطنۀ آخان بنانمیرزا اسمعیل

(. 1)تصویر « باشد[ می…السلطنه پسر مرحوم میرزا رضاقلی مستوفی محلی ]خان مرآتتقی
رسد این نسخه دو خطه است اما اینکه آیا از دو همانطور که قبالی اشاره شد، به نظر می
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، هنوز به بررسی بیشتری نیاز دارد. نکتۀ اندکاتب است یا هر دو توسح یک نفر نوشته شده
تر دیگر آنکه اگرچه همیشه نوشتۀ ظهرنویسان را نباید وحی منزل پنداشت و از تحقیق دقیق

لکن آنچه که باید ذکر شود این است که میرزا رضاقلی مستوفی مهکور که به  ،غافل ماند
ست که وزیر و مستوفی شود، قاعدتای همان میرزا رضاقلی اعنوان پدر کاتب معرفی می

، 101: 1611دستگاه فیروز میرزا فرمانفرما پدر عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود )فرمانفرما، 
است که بعد از او در خان داشته( و بعید نیست پسری به نام میرزا تقی111و  113، 111

شد. بادستگاه صاحب منصبان دیگر از جمله عبدالحسین میرزا فرمانفرما مشغول شده
حداقل برای یکی از دو خح،  ،استنتیجه ظاهرای آنچه در ظهر نسخه در این باب آمدهدر

ای خطی از آداب ناصری در کتابخانۀ ملی . از طرف دیگر، نسخه(25) ت نیستدور از واقعیّ
است. بر صفحۀ پایانی آن یادداشتی « السلطنهمحسن ابن ]بنا[ن»ایران وجود دارد که به خح 

الهکر و نیز پدر نصرت بنان است. السلطنه است که پدر محسن فوقبا نام بنان به خح فردی
خح این یادداشت، به خح نسخۀ سفرنامۀ تبریز و یکی از دو خح نسخۀ دانشگاه شباهت 

بنابراین احتمال تقریبای زیادی است که   (23) ب(10ه.ق:  1615( )خلوتی، 1دارد )تصویر 
 .(21( و )21)ف همان کاتب باشدمؤلّ
 شناسی سفرنامم. داده0-9
به  ،ها بر حسب فرصتی که در اختیار داشتهالسلطنه در این سفر در شهرها و قریهبنان  

دهد حاصل گفت و است. بخشی از اطالعاتی که در سفرنامه ارائه میپرداختهگردز می
مناطقی است گوها و هم صحبتی او با اهالی هر منطقه است. حدود نیمی از سفرنامه دربارة 

(. در 15تا11تا/الف: شوند )ن.ک: ثاقب، بیکه در حال حاضر در استان اصفهان واقع می
این بخش، بخصوص به شرح برخی بناها و بعضی مباحث سیاسی، نظامی و اجتماعی شهر 

 (.10تا25پردازد )همان:اصفهان می
گجین، قراچمن، آقا، السلطنه از باسمج ]باسمنج[، حاجیمسیر حرکت کاروان بنان  

دره، کرشکین، قزوین، پی، زنجان، سلطانیه، خرممزار، نیکترکمان، میانج، سرچم، آق
آباد، آباد، حسینآباد، تهران، منظریه، قم، قاسمامام، حصارک، شاهحصار، قشالق، ینگی

 خوار، اصفهان، سگزی، کوپاسن، کاشان، ابوزیدآباد، خالدآباد، امامزاده، طَرق، مورچهسن
آباد، اقدا ]عقدا[، میبد، گنبد ]نوگنبد[، حسینبیه، نهمالاحمد، بن]کوهپایه[، مزرعه

الدین، کرمانشاه، انار، بیاز ]بیاض[، کشکو، آباد، یزد، محمدآباد، سریزد، زینحجت
، رباط و باالخره باغین بوده که در نهایت وارد (29) رفسنجان، کبوترخوان )کبوترخان(

 شود. کرمان می
ف ها است که مؤلّت راهوضعیّ ،استه شدهترین مقوالتی که در سفرنامه به آن توجّاز مهم  

است. دانان مسلمان بُعد سفر و فاصلۀ راهها را ذکر کردهمانند جغرافی ،در نیمی از موارد
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 لت آنها، صعوبت یا سهولت مسیر از لحا  عبور وسایها به کیفیّت راهوی در ذکر وضعیّ
ها نیز تا حدی است. او در این باب به عوارض طبیعی راهند درشکه اشاره کردهنقلیه مان
ی است. وی در این بخش گاه راویِ صرف نیست و در مواردی با حسّپرداخته
. (60) استشناختی به توصیف مناظر روی آورده و عشق خود به طبیعت را نشان دادهزیبایی
ترین ا روایت او از یکی از مهمشاهداتش است، امّالسلطنه اگر چه غالبای راوی صرف مبنان

های حمل و نقل در اواخر عصر ناصری پرده بر های اقتصادی ایران یعنی زیرساختآسیب
بود و شهرها و ای که به طور مستقیم بر تجارت بین شهری ت ثیر گهاشتهلهئدارد. مسمی

 لها و وسایکه به دلیل فقدان راه بودای کردهروستاهای ایران را تبدیل به مراکز خودبسنده
 بود. امری که در کمتر از دو دهۀ بعد از نگارز سفرنامه زمینه ساز رکود تجارت شده ،نقلیه

 یکی از دالیل نارضایتی بازرگانان ایرانی در انقالب مشروطه اعالم شد.
داتش از است. در مشاههای سفرنامه دربارة بناهایی است که دیدهبخش دیگری از داده   

کند. او برای بناهای بین راهی، در موارد زیادی بانی کاروانسراها و آب انبارها را معرفی می
است. سفرنامۀ او از این جهت که به تحقیق از افراد محلی نیز پرداخته ،یافتن تاریخچۀ بناها

ت همیّا ،دهندة میزان آگاهی تودة مردم از تاریخچۀ بناها و ت سیسات تاریخی استبازتاب
هایی است که دربارة ترین نمونۀ این نوع کسب اطالعات وی، نوشتهفراوانی دارد. کامل

 (.20نویسد )همان: کاروانسرای ابوزیدآباد می
السلطنه از های سفرنامه شرح مشاهدات بناندر همین راستا یکی از ارزشمندترین بخش

ناصری است. آنچه که بر  ت آثار و بناهای تاریخی شهر اصفهان در اواخر عصروضعیّ
ای از بناها است که امروزه جز نامی از ذکر جزئیات پاره ،استاهمیت این قسمت افزوده

هی یا علل توجّالسلطان تخریب و یا در اثر بیبناهایی که یا بدست ظل  استآنها باقی نمانده
در توصیف شهر السلطنه اند. با عنایت به دقتی که بناندیگر از صحنۀ روزگار محو شده

السلطنه چند روز بیشتر در اصفهان رسد اگر بناناست، به نظر میاصفهان از خود نشان داده
کرد، در حال حاضر نکاتی از بعضی بناهای تخریب شده اصفهان در اختیار ما ف میتوقّ

اما به همین مقدار که وی در این دو روز و یک   شودبود که در منابع دیگر کمتر یافت می
رسد تازه است و است در برخی موارد به نظر می( به شرح آنها پرداخته25شب )همان: 

شوند. از برخی مواردی که به شرح تفضیلی آنها برای اولین بار است که اشاره می
ستون )همان: توان به چهلدهد، میپردازد و یا حداقل جزئیاتی بیش از دیگر بناها میمی
-66و  61-60است( )همان: (، بازار )تا جائی که دیده29-21ان: (، تاالر تویله )هم25-23
( اشاره 61-63( و عمارت هفت دست )همان: 62-61(، مسجد جمعه )جامع( )همان: 61
دهد و لزومای اطالعاتی که دربارة دیگر آثار اصفهان می ،بایستی خاطرنشان ساخت  .کرد
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ولی قابل اعتنا و مفید به نظر  ،اه استاین اطالعات از منظر معماری نیست، اگرچه گاه کوت
 آیند.می
های سفرنامه دربارة تاریخ فرهنگی و اجتماعی برخی شهرها و حتی بخش دیگری از داده  

رسوم برخی شهرها و روستاها از آن  روستاها است. به عنوان نمونه، ذکر پوشش و آداب و
در میان مردم اصفهان و یزد را های رایج توان بازتاب پوششاند. در این بخش میجمله

پاشیدن بر روی هایی مانند آبهمچنین رسم  (51و  61برای مثال مشاهده کرد )همان: 
مردم شناختی درخور اعتنایی  هایاز داده ،رودزار وسح رودخانۀ زایندهدر شن هاچیت

 (.61است )همان: است که در کمتر اثری از دورة قاجار بدان اشاره شده
ای ه وی در ثبت نکتهتوان در این قسمت از آن یاد کرد، توجّکه می هاییمله گزارزاز ج

های پیشین دارد. وی حین بازدید از های مههبی ایران در دورهتاست که نشان از واقعیّ
اند که بریزند، از آنجایی که خود آجرها چنان کار نشده ،نویسدمسجد جمعۀ اصفهان می
اند اند، عمدای کنده شدهاند و ریختهکه مشخصای نام خلفا را داشته ییمعلوم است آن آجرها

 (.62)همان: 
های داده ،های ارزشمندی دربارة آن وجود داردمقولۀ دیگری که در سفرنامه، داده  

اقتصادی است. در این موضوع دربارة محصوالت کشاورزی و از جمله دربارة محصوالت 
شود. ذکر اطالعات ارزشمندی ارائه می ،نا به ضرورتباغداری برخی مناطق و شهرها ب

های تولیدات کارگاهی و همچنین بیان سطح رفاه اجتماعی و ها و مشاغل در حوزهحرفه
السلطنه به های اقتصادی است که بنانامکانات موجود برای بعضی مناطق از دیگر بخش

 ت است.ز اهمیّئااست، که از منظر تاریخ اقتصادی و اجتماعی حآنها پرداخته
های العات سفرنامه دربارة تاریخ سیاسی و نظامیِ شهرها در مقایسه با دادهحجم اطّ  

سفرنامه دربارة تاریخ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کمتر است. به عنوان نمونه در بخشی 
 به مسافرت ناصرالدین شاه قاجار به آن منطقه ،رسداز سفرنامه هنگامی که به منظریه می

-کند و این زمانی است که شاه در آنجا بوده و به سفر قم و عراق عجم میاشاره می

های مختصری از ( و سپس آگاهی21: 1611است )ن.ک: ناصرالدین شاه قاجار، رفته
(. در بخشی دیگر 15تا/الف: دهد )ثاقب، بیحضور ناصرالدین شاه در قم و آن اتفاقات می

پردازد که در چهل ستون و باغ کاج صاحب منصبانی می از سفرنامه به معرفی برخی از
(. در حوزة نظامی هم اطالعات او دربارة افواج 21و23اند )همان: اصفهان مشغول بوده

 (.21و21ت نیست )همان: خالی از اهمیّ ،اصفهان
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 گیر . نتیجم9
ارند که های خطی ارزشمندی جهت تحقیق وجود ددر گوشه و کنار ایران هنوز نسخه     

از آن جمله گزارز   دهندقان مشتاق قرار میمطالب مفیدی در ابعاد مختلف در اختیار محقّ
سفری است از اواخر عهد ناصری با نام سفرنامۀ کرمان محفو  در کتابخانۀ مرکزی تبریز، 

ف این اثر که گمنام که جهت پژوهش و تصحیح در دسترس نگارندگان قرار گرفت. مؤلّ
عمل آمده و یافتن قراین و شواهدی شناسایی و معرفی شد. وی که نه ات بهبود با تحقیق

ذوق و قریحه هم بود. وی فقح مستوفی و لشکرنویس حکومتی بود، بلکه شاعری خوز
د ثاقب بود که در رکاب با تخلّ ،السلطنۀ آشتیانیخان بنانهمان حاجی میرزا اسماعیل
هدات خود را ه.ق. از تبریز به کرمان آمد و مشا 1609در سال  ،عبدالحسین میرزا فرمانفرما

گونه این ،آورد. با مقایسۀ خح این نسخۀ منحصر به فرد با نسخ دیگربه رشتۀ تحریر در
شود دربارة هایی که میاست. در مورد دادهف بودهآید که احتماالی کاتب، همان مؤلّمیبر

السلطنه از توان به مشاهدات بنانبعضی مناطق ایران از این سفرنامه استخراج نمود، می
روستاها و  ،های مواصالتی، بناها، تاریخ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شهرهات راهوضعیّ

همچنین نکاتی از تاریخ سیاسی و نظامی اشاره کرد. وی در میان شهرها بیش از هر شهر 
 .رسداست که در مواردی توضیحاتش بکر به نظر میدیگر به اصفهان پرداخته

 
 هايادداشت

 .2913 ،شمارة پیشین. 1
فرزانه و  هاشمیمحمد  ،دانشورنسخۀ مزبور با زحمات مهندسان محترم آقایان عباس پرقیمت، ایوب . 2
ویژه سرکار خانم افسانه به ،نهایت با مساعدت و لطف دست اندرکاران محترم کتابخانۀ مرکزی تبریزدر

ندگان قرار گرفت که از این بابت کمال تشکر را از همگی یاجم برای تحقیق و تصحیح در اختیار نگار
 ایشان داریم.

 شود.استفاده از دو صفر جهت نگارز صدگان به رسم عددنویسی قدیم، در اینجا دیده می. 6
. استمحمدطاهر میرزا که ترجمۀ کتاب کنت مونت کریستو را در همین سفر در کرمان به پایان رسانده .1

مترجم گوید که بحمدهلل تعالی »است: است و چنین نگاشتهبه این مسافرت اشاره کرده ،در پایان جلد ششم
در تبریز شروع به ترجمه شد و در روز  1609در بیست و سیم صفر سال  ،که این ترجمه نیز به پایان آمد

ذیحجه که  در کرمان به اتمام رسید. و از روز سوم شوال تا چهاردهم 1610الحرام سال شنبه غرة محرمسه
مدت مسافری از تبریز تا کرمان بود، ترجمه متروک که تمام زمان ترجمه ده ماه و چند روز کشید و انا 

 (3/111ه.ق: 1626)دوماس،  .العبد محمدطاهر
 اند.تصاویر در پایان مقاله آمده. 5
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است که صحیح نیست و تهنوش« ی فی العصر الناصریالمتوفّ»السلطنه را الزم به ذکر است که در اینجا بنان. 3
ه.ق. وی حداقل تا  1613است  زیرا طبق سالنامۀ ایران چاپ شده« المستوفی»به جای « یالمتوفّ»ظاهرای کلمۀ 

 ذیل لشکرنویسان والیات آذربایجان(. 21ه.ق: پیوست، ص 1613است )ن.ک: رلنسن، این سال زنده بوده
که شرایح دسترسی به این نسخه را برای  ،نسبودیدر اینجا الزم است از سرکار خانم شهرزاد مقص. 1

 یم.ینگارندگان فراهم نمودند، صمیمانه سپاسگزاری نما
السلطنه لشکرنویس را در بر دارد، با لطف خان بنانجمعی که چهرة میرزا اسماعیلاین عکس دسته. 1

کل میراث فرهنگی ریاست وقت روابح عمومی ادارة  ،جناب آقای علی جمیل کرمانی ،پژوهشگر محترم
در دسترس نویسندگان قرار گرفت که بدینوسیله مراتب تشکر خود را از ایشان اعالم  ،استان کرمان

گرفتن سربازان م مور اردوی نظامی با عکس جیره 10نمرة »است: داریم. در ذیل عکس چنین آمدهمی
 .6جناب مشیر نظام   . 2 الدولهصرۀننواب  .1و مشیر نظام و لشکر نویسان خاصه.  الدولهنصرۀحضور نواب 
بست مستوفی صورت دیگری از این عکس در کتاب بن« حاجی میرزا اسمعیل لشکرنویس. .1مستوفی نظام 

 (.109: 1696است )مستوفی کرمانی، آمده
 به قسمت آغاز در معرفی نسخه رجوع شود.. 9
برای مالحظۀ آن به ادامۀ مقاله رجوع ای در شرح مسافرت کرمان است. این اشعار مشتمل بر قصیده. 10

 است.نیز آمده 5شود و قسمتی از آن در تصویر 

اشعار این صفحات شامل دو قسمت است: یکی در شرح حال خود و شکایت از بدسلوکی شاهزادة . 11
ها و ورزیو دیگری در شرح احوال خود و رفتار خسروانی با او و طمع 11و13والی کرمان در صد 

در  11)ابیات نمونه در ادامۀ مقاله و صفحۀ  91تا11در م موریت کرمان در صد  ،هایشندازیاهمپشت
 است(.آمده 3تصویر 
گوید السلطنه( فریادکنان به او )حسن( میمیرزا محمدتقی )برادرزادة بنان»متن مورد نظر چنین است: .12

یک لقمۀ نون و ماست داشتی …سوختهد پدرییبه من بگو ،خواهد فحش بدهیدبس است. اگر شما دلتان می
روی. حضرت واال فرمانفرما روحی فداه هم یک دو دفعه چرا عقب این مردم افتاده به کرمان می ،بخوری

کشم بگویم نیا. در قم )خطاب بری؟ من خجالت میالسلطنه( فرمودند که اینها را چرا میدر قم به من )بنان
برو ببین  ،آشتیان دو منزل است ،م که یک سال است عیال را ندیدهقدر اظهار کردبه میرزا محمدتقی( این

 «…یک ماه بمان بعد بیا. نپهیرفت و آمد اینجا
 .5تصویر . 16
 رسد.یعنی هشتم ذیحجه شامگاه به باغین می ،شب نهم ذیحجه السلطنهبنان. 11

این روزها که بنده  ،بودم و یک نوع رفاقت و محرمیت داشتاسب سفید خودم که صدتومان خریده…».15
بودند، یا ناخوز شده یا از توجه نکرده ،بودمهران به قم چاپاری آمده و گهاشتهتهران و از تاز قزوین به 

 «…بود. او را هم وداع و روبوسی کرده بدست باباعلی سپردهپیری بوده از پا افتاده
 ه مانندز نزاده مادری[ اسب من در راه ماند      آنچنان اسبی ک…بی خبر از آن که ].13
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اند، سینۀ آنها بستهاست که اسبهای سرکاری که دو رأس بوده و جلو میجهت ماندن کالسکه این بوده». 11
مال قدم از قدم بر  ،بودهسینۀ آنها زخم شده و ورم کرده ،توجه ننموده ،چی غفلت کردهرا درشکه

 «…بیاورند ،بود بکشند اند و چهاراسبه ممکنها خوب بودهداشت و اال مالنمی
 «درشکه را مالها سه اسبه و چهار اسبه نتوانستند بگهرانند ماندیم معطل.». 11
 «هران شدیم.ت ۀبه چاپاری محاذی غروب روان…». 19
 ، اشعاری دربارة تاریخ کرمان است.13تا31ادامۀ این قصیده در صد . 20
 اصل: بباید..21
 (.513: 1619میرزا بود )اعتمادالسلطنه،  عبدالحسین میرزا داماد مظفرالدین. 22
 (.1/901: 1630هر چیز سست و بی دوام را بدان تشبیه کنند )معین، .26
 1609است  زیرا عبدالحسین میرزا در سال ه.ق. دچار سهو شده 1610السلطنه مطمئنای در درج سال بنان.21

د )به عنوان مثال ن.ک: احمدی کرمانی، ه.ق. به حکومت کرمان نائل شد و در همان سال به کرمان وارد ش
السلطنه در همین ابیات، عبدالحسین میرزا در تبریز قبل از (. مضافای بر اینکه طبق تصریح خود بنان113: 1651

 1609شود پس در همان سال کند و او نیز راضی میحرکت به کرمان، با وی برای همراهی با او صحبت می
 ق. به کرمان قدم گهاشت.

 السلطنه، بیالسلطنه در مرکز اسناد کتابخانۀ مجلس موجود است )مرآتشش نامه از فردی با نام مرآت .25
السلطنه دو پسر به نامهای عبدالحسین و ا بر طبق اسناد محفو  در همانجا مسلمای میرزا محمدتقی مرآتامّ ،تا(

 (.1621است )مرآتی، ابوالقاسم داشته
متولد شده و این کتاب را  …خان در سنۀنورچشمی میرزا محسن ،هو العزیز»متن یادداشت چنین است: .23

که باید و شاید در تکمیل خح آداب مصروف  طوریه هجری نوشته. اگرچه ب 1615ئیل سنۀ در توخافوی
نداشته، لیکن دستش خالی از استعداد نیست. اولین کتابی است که نوشته. چنانچه بعد از این از روی شوق و 

ولی این دوره و زمان،  ،ا دقت کامل در تحصیل خح بکوشد، شاید طرقی)کها( کامل حاصل نمایدمیل ب
زبان فرانسه و حساب و هندسه و جغرافی و از این قبیل علوم مطلوب و رواجی دارد و پسندیدة میرزا علیخان 

 لوم مطلوبه برآید. نان را به نرخ روز باید خورد و در صدد ع ،الدوله صدراعظم است. به قول عوامامین
 کسب کمال کن که عزیز جهان شوی 

 
 کس بی کمال هیچ نیرزد عزیز من       
راست و درست است اقبال و بخت، خوب و الزم است، لیکن اقبال با کمال توأم شود، لهت و تعریف دارد  

د دانست و و مستوجب تمجید و تحسین عمومی است. در هر صورت هر وقت خداوند را حاضر و ناظر بای
شهر رمضان  11از طریقۀ تدین و انصاف خارج نگشت و اصالح کلیۀ امور را از او باید خواست. فی شب 

این کتابت را دیدم و  1663در تاریخ »است: در پایین این یادداشت، فرزند وی چنین نوشته.« 1615المبارک 
 «د. نصرت بنان.ها بداننالسلطنه را دیدم. برای اینکه باقیماندهخح ابوی بنان

 آنجا در رسید که دستبه السلطنهبنان یاجم، اشعار خانم لطف به آماده شدن مقاله پایانی روزهای در. 21
 السلطنه است.بنان که همان داشت اشاره و کاتب نسخۀ سفرنامۀ کرمان نویسنده به نام هم
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 .استیز استفاده شدهن (www.noorlib.ir)در این بخش از پایگاه کتابخانۀ دیجیتال نور .21

 شودبه هر دو صورت در سفرنامه دیده می. 29
 شد. در قسمت نویسنده و کاتب سفرنامه مثالی از آن ذکر -1

 
 صفحۀ اول نسخۀ خطی سفرنامۀ کرمان کتابخانۀ مرکزی تبریز .5ت وير 
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 صفحۀ آخر نسخۀ خطی سفرنامۀ کرمان کتابخانۀ مرکزی تبریز. 0ت وير 
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 ادداشت ظهر نسخۀ خطی سفرنامۀ کرمان کتابخانۀ مرکزی تبریزی .9ت وير 

 
گرفتن سربازان با ( در هنگام جیره1السلطنه حاجی میرزا اسماعیل لشکرنویس )عکس بنان .8ت وير 

 خانۀ کاخ گلستان()منبع: مجموعۀ آلبوم ( 6( و مستوفی نظام )2ظام )(، مشیر ن1میرزا )حضور عبدالحسین
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نسخۀ خطی دیوان ثاقب محفو  در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به عنوان  31ۀ صفح .1ت وير 

 نمونۀ خح غیر مشابه با نسخۀ تبریز
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نسخۀ خطی دیوان ثاقب محفو  در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به عنوان  11صفحۀ . 6ت وير 

 نمونۀ خح مشابه با نسخۀ تبریز 
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بر ظهر نسخۀ دیوان ثاقب محفو  در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه یادداشت نام مؤلف و کاتب . 5ت وير 

 تهران

 
السلطنه )احتماالی همان حاجی میرزا اسماعیل( و فرزندز در انتهای نسخۀ خطی دستخح بنان. 8ت وير

 آداب ناصری کتابخانۀ ملی ایران
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 کتابنامم
 هاالف. کتاب

. الطبعه الثانیه. 19. جالی ت انیف الشیعمالرريعم  ه.ق(. 1106آقا بزرگ طهرانی، محمدمحسن. ). 1
 بیروت: داراالضواء.

به تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی.  .ررماندهان کرمان(. 1651احمدی کرمانی، شیخ یحیی. ). 2
 چاپ دوم. تهران: کتابفروشی دانش.

ایرج افشار.  . به کوششروزنامة خاطرات اعتمادالسلطنم(. 1619خان. )اعتمادالسلطنه، محمدحسن. 6
 چاپ هفتم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

 چاپ پنجم. تهران: نشر علم.  .ررمانفرما  عالم(. 1615باستانی پاریزی، محمدابراهیم. ). 1
. کتابخانۀ مرکزی نسخة خطی سفرنامة کرمانتا/الف(. السلطنه. )بیخان بنانثاقب، میرزا اسماعیل. 5

 .113تبریز. شمارة اموال: 
. کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد نسخة خطی ديوانتا/ب(. . )بی ____________________ .3

 .2161دانشگاه تهران. شمارة 
ه.ق(. )بی تا(. لوح نرم افزاری. تهران:  1612تا  1290. )ها  ايرانو متن کامل سالناممچکیده  .1

 مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران.
. سازمان اسناد و نسخة خطی آداب ناصر (. ه.ق 1615محالتی. ) محمدابراهیم بن احمدخلوتی، . 9

 .5-11010کتابخانۀ ملی ایران. شمارة بازیابی: 
ترجمۀ محمدطاهر میرزا. . 3ج. حکايت کنت و مونت کريستوه.ق(.  1626دوماس، الکساندر. ). 10
 جا: محمداسمعیل بن معزالدوله. بی
ترجمۀ محمدحسین ذکاءالملک فروغی.  .2ج.ین ساسانیتاريخ سالطه.ق(.  1613رلنسن، جرج. ). 11

 تهران: دارالطباعۀ مبارکۀ دولتی.
ها  ها  خطی کتابخانة مرکز  تبريز: نسخمرهرست نسخم(. 1696ودود. ).سیدیونسی، میر12

به تنظیم و ویرایش هادی هاشمیان. تبریز: انتشارات  .2ج .اهدائی مرحوم حاج ميمد نخجوانی
 ستوده.
مساررت نامة کرمان و بلوچستان )بلوک گردشی بم مدت (. 1612فرما، عبدالحسین میرزا. )فرمان.16

 به کوشش ایرج افشار. تهران: اساطیر. .قمر  5955رمضان  01 ماد  الثانیم تا  05سم ماهم( 
به  .ها  حکومتی ریروز میرزا ررمانفرمانامم(. 1611فرمانفرما، فیروز میرزا بن عباس میرزا. ). 11
 اهلل کشاورز. تهران: سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکدة اسناد.وشش فتحک
 ةسابقم رئیس مياسبات قشونی آ ربايجان را ع ب ،السلطنمترآم ةنامتا(. السلطنه. )بیمرآت.15

. شمارة کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمیاز  1691بهمن  23بازیابی  .خدمت خود
  dlib.ical.ir/site/catalogue/410572.. سایت کتابخانۀ 5/91/10/1/60: بازیابی مدرک
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السلطنه ]مرآت ]فرزند مرحوم محمدتقی مرآتی عبداليسین مرآتی (.1621مرآتی، عبدالحسین. ).13

کتابخانه، موزه و از  1691بهمن  23بازیابی  .سابق[ در شکایت از تصرفات عدوانی ]برادرز[ ابوالقاسم
کتابخانۀ دیجیتالی:  نشانی. 16/109/6/1/135. شمارة بازیابی مدرک: د مجلس شورای اسالمیمرکز اسنا

dlib.ical.ir/site/catalogue/668239 
خان خاطرات میرزا مصطفی بست مستوری:بن(. 1696خان. )مستوفی کرمانی، میرزا مصطفی.11

 . به تصحیح علی جمیل کرمانی. تهران: سورة مهر.مستوفی کرمانی
 . چاپ چهارم. تهران امیرکبیر.1. جلدررهنگ رارسی(. 1630معین، محمد. ).11
 به ضمیمۀ تاریخ و جغرافیای راه عراق عجم. سفرنامة عراق عجم:(. 1611ناصرالدین شاه قاجار. ) .19

 .العاتبه تصحیح میرهاشم محدث. تهران: اطّ
.. 

  


