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Abstract 
In this article, the historical course of encyclopedia compiling in the Qajar period 
has been studied. The Qajar era, which is considered to be a period of familiarity and 
continuous communication of Iranians with the Western world, brought different 
gifts, including encyclopedia compiling for Iranians who had entered various fields 
of industries and sciences through translation. Nasser al-Din Shah Qajar, who was 
familiar with the teachings and the bodies of knowledge of his time, suggested the 
compiling of Nasserite Scientists' Encyclopedia to a group of scientists of his time 
and his knowledgeable ministers "Etemad al-Saltanah" and “Etezad al-Saltaneh” 
pursued it. The Nasserite Anthology, Kerasat Al-Ma’a, Matrah Al-Anzar fi Tarajem-
e Attebba Al-A’sar wa Falasefa Al-Amsar, and Mer’at Al-Boldan-e Naseri are some 
of the representative works that indicate the flourishing era of encyclopedia 
compiling in the Nasserite time. The Qajar period can be considered as the period of 
change from the old encyclopedic methods to the new era; In the encyclopedias of 
this period, the use of more resources as well as the progress of the alphabetic 
arrangement method can be seen. Although most of the encyclopedias of this era are 
historical, geographical, anthropological, and sometimes general, the Qajar era has 
provided new paths in encyclopedia compiling on Iranian culture. 
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  نگاري در دورة قاجار دانشنامه
  

  داود سيدعلي آل
  

  چكيده
نويسي در دورة قاجـار بررسـي شـده اسـت. عصـر       در اين مقاله، سير تاريخي دانشنامه

شـود،   مـي قاجار كه دورة آشنايي و ارتبـاط مسـتمر ايرانيـان بـا دنيـاي غـرب قلمـداد        
نويسي براي ايرانيان داشـته كـه ورود صـنعت و     رهاوردهاي مختلفي از جمله دانشنامه

شاه قاجـار كـه بـا     الدين علوم مختلف از راه ترجمه، اين مهم را ميسر كرده است. ناصر
را بـه  » نامة دانشوران ناصري«معارف و معاريف زمانش آشنايي داشت، پيشنهاد تأليف 

اعتضـاد  «و » السـلطنه  اعتمـاد «آن دوران داد و وزيـران دانـاي او    گروهي از دانشـمندان 
مطرح األنظـار فـي   «، »المعي سةكرا«، »ناصري  مجموعة«گرفتند.  اين كار را پي» السلطنه

هايي هستند  دانشنامه» مرآت البلدان ناصري«و » األمصار سفةتراجم اطباء األعصار و فال
توان  دورة قاجار را مي كنند.  اصري را روايت مينويسي در عصر ن  كه شكوفايي دانشنامه

هاي ايـن   نويسي قديم به عصر جديد دانست؛ در دانشنامه دورة تحول از شيوة دانشنامه
شـود.   دوره استفاده از منابع بيشتر و همچنين پيروي از شيوة تنظـيم الفبـايي ديـده مـي    

نگـاري و گـاه عمـومي     مهاي اين عصر، تاريخي، جغرافيايي، مرد هرچند عمده دانشنامه
نويسـي بـه روي    هـاي جديـدي را در دانشـنامه    گمان عصر قاجـاري، راه  هستند، اما بي

  فرهنگ ايراني گشوده است. 
  

    ها. نويسي، دورة قاجار، شيوه  دانشنامه ها: كليدواژه
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  مقدمه .1
ن نگاري در جهان اسالم و در ايران با ورود علـوم يونـاني و بـا توجـه بـه متـو       دانشنامه

وجود آمد. از اوايل قرن دوم هجري كه ترجمـه آثـار    بازمانده از زبان پهلوي در ايران به
اي نو، با اسـتقبال دانشـمندان    اي با شيوه يوناني به عربي آغاز شد، نگارش كتب دانشنامه

صـورت الفبـايي    هـا بـه   مسلمان مواجه گرديد، اما در آن زمان تنظيم و تأليف اين كتاب
وز ايرانيان مسلمان با اين سبك آشنايي پيدا نكرده بودند، مگـر كسـاني   مطرح نبود و هن

هـا   پرداختنـد. در ابتـدا بيشـتر دانشـنامه     كه به تأليف كتاب در زمينة فهرست كتـب مـي  
هاي ديگر، به زبان عربي بود، اما از سدة چهارم و پـنجم   همچون ساير تأليفات در رشته

تـأليف شـدند. بـه احتمـال زيـاد نخسـتين       هاي زبـان فارسـي    هجري نخستين دانشنامه
ــأليف  ــنامة ت ــالم،   دانش ــان اس ــده در جه ــاء«ش ــوم احص ــارابي  » العل ــر ف -329(ابونص

به زبان عربي است. پس از آن چند اثر ديگر به همان سبك بـه   )ق259-339.ش/ ه252
 تأليف بـين (اثر شعيابس فريغون » العلوم جوامع«نگارش درآمدند كه ازجمله آنها بايد از 

  ابوعبداهللا خوارزمي نام برد.» العلوم  مفاتيح«و  )ق344-327.ش/ ه318-334
سيناسـت؛ ايـن دانشـنامه     تأليف ابن» دانشنامه عاليي«نخستين دانشنامه زبان فارسي،   

شـده آن   هاي شناخته هاي گوناگون متداول در آن روزگار است و بخش مشتمل بر دانش
هـاي آن چـون بخـش     ا هنـوز هـم برخـي قسـمت    تاكنون در چند مجلّه انتشار يافته، ام

ها همواره يكنواخـت نبـوده    دست نيامده است. البته طرز تدوين اين دانشنامه جغرافيا به
طور محدود فقط به يك دانش پرداخته ولي اجزاي آن را با دقّت وصف  است؛ برخي به

اي  دانشـنامه  اشـاره كـرد كـه   » دانشنامه حكيم ميسـري «توان به  اند؛ ازجمله آنها مي كرده
تـرين   منظوم و ويژه دانش پزشكي است و در قرن چهارم سروده شده و در شمار كهـن 

  شود. آثار موجود به زبان فارسي نيز محسوب مي
تأليف شهمردان بـن  » نامه عاليي نزهت«سينا بايد از  هاي ديگر پس از ابن از دانشنامه  

(اثر مؤلفي ناشـناس  » دراري النجوم يواقيت العلوم و«ابوالخير رازي (اواخر قرن پنجم)، 
 )ق612-710.ش/ ه 594-689(الدين شـيرازي   قطب» التاج  ةدر«در نيمه دوم قرن ششم)، 

نام برد كه تـا چنـدي    )ق680-750.ش/ ه 660-728(حمداهللا مستوفي » القلوب هةنز«و 
پيش فقط بخش جغرافيايي كتاب اخير انتشار يافته بـود و اينـك مـتن كامـل آن در دو     
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الدين  شمس» الفنون نفايس«مجلد به چاپ رسيده است. آخرين اثر نامبردار در اين زمينه 
ق) است كه آن را در دو بخش كلـي؛ بخـش اول   753.ش/ ه731محمد آملي (درگذشتة 

علم و پـنج مقالـه    75علم و چهار مقاله و بخش دوم علوم اواخر در  85 علوم اوايل در
  تأليف كرده است.

اي  تـرين دانشـنامه   الزم به ذكر است كه پس از دانشنامه عاليي، مشهورترين و شايع  
-588(امام فخر رازي است » العلوم جامع«كه در ادوار قديم به زبان فارسي تأليف شده، 

كه آن را در شصت باب نگاشـته و در هـر بـاب آن، يكـي از      )ق 543-606.ش/ ه 527
هاي موجود از اين  نويس طور دقيق معرفي كرده است. كثرت دست علوم رايج زمان را به
  زبان بوده است. العادة آن بين مسلمانان فارسي اثر، نشانگر رواج فوق

سـرآغاز   عصر قاجار در تاريخ ايران از اهميت خاصي برخوردار اسـت. ايـن دوران    
آشنايي و ارتباط مستمر ايرانيان با دنياي غرب و تمدن جديد است؛ عصري كـه در آن،  

كـرد   طـي طريـق مـي     العـاده  تمدن غربي در مسير پيشرفت و دگرگوني با سرعت خارق
هـاي فرهيختـه كـه     تدريج ايرانـي  كه در ايران از پيشرفت تمدني خبري نبود؛ به درحالي

نظـر ايـن     جـويي برآمدنـد. بـه    اهي يافته بودند، در پي چارهكمابيش از اوضاع جهان، آگ
گروه انديشمند، قدم اول دستيابي به تمدن جديد، ترجمه آثار مفيد مخصوصـاً لـوايح و   

ويـژه در دوران طـوالني    قوانين به زبان فارسي بود. در پي آن، ترجمه كتب اروپـايي بـه  
فـت. تأسـيس دارالفنـون و آمـدن     آوري رونق يا شاه به نحو شگفت الدين پادشاهي ناصر

اي در ايـن جريـان    العاده استادان اتريشي به ايران براي تدريس در آن مؤسسه، تأثير فوق
هاي برگزيدة اين اسـتادان بـراي تـدريس، نـاگزير بايـد بـه زبـان فارسـي          داشت. كتاب
شد؛ پس گروهي هرچند اندك از مترجمـان و دسـتياران اسـاتيد اروپـايي      برگردانده مي

هـاي فرانسـه، انگليسـي و     هـايي از زبـان   ارالفنون، با كمك آن اساتيد به ترجمه كتـاب د
هـايي در   هاي جديد مخصوصاً آثار علمي محض و كتاب روسي پرداختند. ترجمه كتاب

  احوال بزرگان فلسفه، پزشكي و ساير بزرگان از همين زمان آغاز شد. 
ي و برخالف روش پيشـينيان، مـورد   شيوة الفباي  نويسي به سبك جديد و به دانشنامه  

مانند امـا بـه سـبك     توجه دانشوران ايراني قرار گرفت، البته در كنار آنها آثاري دانشنامه
ها كه اگرچـه ممكـن    ها، و مجموعه ها، سفينه قدما نيز پديد آمدند؛ آثاري همچون جنگ

هـاي   آگـاهي  است اطالق عنوان دانشنامه بر آنها صحيح نباشد، اما مملو از اطالعـات و 
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بـودن، در برخـي مـوارد     رغـم نـامنظم   اند؛ اطالعاتي كه به هاي گوناگون گرانبها در زمينه
  فردند. ارزنده و منحصربه

نگـاري همچـون تـأليف و     تصريح گفت كه رونـق اصـلي دانشـنامه    همه بايد به بااين  
انـش و  شاه آغاز شد؛ پادشاهي كـه خـود شـيفته د    الدين ترجمه آثار ديگر، از عصر ناصر

دانست و با فرهنگ اروپايي آشنايي  مند به رواج آن در كشور بود؛ زبان فرانسه مي عالقه
داشت و بيش از پانزده جلد از روزنامه خاطراتش را با قلم خود به نگـارش درآورد. او  

اي دانشمند بود بـه وزارت علـوم    السلطنه عموي خود را كه شاهزاده د خان اعتضا عليقلي
التأليف و دارالترجمه را  السلطنه در مقام نخستين وزير علوم ايران، دار ضادبرگماشت. اعت

ايجاد كرد و دانشمندان و مترجمان عصر خود را بـه كـار در آن مؤسسـات گماشـت و     
هاي اروپـايي   هاي بسياري از زبان اي تعيين كرد، در دارالترجمه كتاب براي هريك وظيفه

اي خطي بيشتر آنهـا در كتابخانـة ملـي محفـوظ     ه به فارسي ترجمه شد كه اكنون نسخه
هاي متعددي تأليف كرد.  است. اعتضادالسلطنه خود نيز دانشمندي روشنفكر بود و كتاب

هاي  فراهم آورد حاكي از تسلط او بر دانش» جنگ«اي از اطالعات كه با عنوان  مجموعه
شـود. وي   مـي  اكنون در كتابخانه سپهسـاالر نگهـداري   گوناگون است؛ اين مجموعه هم

رو مرتجعـان وقـت بـا او از در مخالفـت      خواه بود، ازايـن  اي روشنفكر و ترقي شاهزاده
برخاستند، اتهام بابيگري بر وي وارد كردند و او نيز براي دوركردن اتهام از خود، كتابي 

  در رد بابيه نگاشت.
ــلطنه در    ــازمان 1298.ش/ ه1260اعتضادالس ــس از او اداره س ــا ق درگذشــت. پ ي ه

السلطنه وزير انطباعات واگذار شد كه اتفاقاً بـيش   خان اعتماد نظر او به محمدحسن تحت
خوبي آشنايي داشت.  از سه سال در فرانسه درس خوانده بود و با مظاهر تمدن غرب به

اي  اي رونـق تـازه   المعارفي و دانشنامه ةبه اهتمام اين دو وزير دانشمند، تأليف كتب داير
نويسي و نثر پرتكلـف، اعتبـار    اين آثار هم تغيير كرد و ديگر مغلق يافت. سبك نگارش

فهـم بـراي    شد كه به زباني ساده و قابـل  اي مقبول واقع مي خود را از دست داد و نوشته
  شد.  عموم نوشته مي

  
  هاي دورة قاجار دانشنامه .2

اي كـه   نامهترين دانش السلطنه و شايد در سراسر عصر قاجار، مهم در عهد وزارت اعتضاد
تـرين دانشـمندان، در    بود كه چند تـن از برجسـته  » نامة دانشوران«تأليف و تدوين شد، 



  35) / داود سيدعلي آل( نگاري در دورة قاجار دانشنامه

مجموعـة  «اي ديگـر ازجملـه    نگارش آن دست داشتند. جز آن، چند مجموعه دانشـنامه 
  :پردازيم ترين آنها مي نيز پديد آمد كه در اينجا به معرفي برخي از مهم» ناصري

  
  نامة دانشوران   1 .2

دانشنامة مفصـلي اسـت در هفـت مجلـد در شـرح احـوال و گـزارش زنـدگي و آثـار          
دانشمندان و رجال و بزرگان دين، حكيمان، پزشكان، نويسندگان و مؤلفان علوم و فنون 

 الســلطنه در مختلــف و اصــحاب تصــوف. تــأليف ايــن دانشــنامه بــه دســتور اعتضــاد 
توقيع «كتاب چنين آمده است:  ق آغاز شد. در جلد اول در باب تأليف1294.ش/ ه1256

السلطنه وزير علوم صدور و نفاذ يافت  پناه ناصرالدين شاه برعهدة اعتضاد شاهنشاه جهان
كه در ترجمه احوال و شرح اخبار اساتيد علوم و مشايخ فنون از علماي اسالم و سـاير  

كابر حكما اديان؛ كتابي جامع و دفتري كامل ترتيب كن و نام هر كدام از فحول فقها و ا
و حذاق اطبا و اقطاب عرفا و مصـنفين هـر فـن و متبحـرين هـر صـناعت در عنـواني        
جداگانه، مذكور ساز و خالصه حاالت و نوادر وقايع و لطايف حكايات و نخب اشـعار  
و شيوخ احبارات و مشاهير تالميذ و اسامي تأليف و هريك را از اصول معتبر و مدارك 

نويسـندگان اصـلي نامـة دانشـوران،     » يش بـه شـرح آور....  كماب معتمد استقصا نموده بي
  شده به اين شرح بودند: دانشمنداني شناخته

كننـده   آبادي، او ظاهراً مؤلف اصلي كتاب و تدوين العلما محمدمهدي عبد رب شمس -1
ساوجي، شخصي اديب و طبيب بـود كـه    مجدالدين ابوالفضل -2نهايي متن بوده است. 
هنگـام چـاپ جلـد     ،ق1312.ش/ ه1273ب به قلم اوست. وي در بسياري از مطالب كتا

مالعبدالوهاب قزويني معروف به مالآقا، پـدر عالّمـه    -3دوم نامة دانشوران درگذشت. 
محمد قزويني. او در علوم ادبي و ترجمه علما و رجـال اسـالم تبحـر داشـت و بيشـتر      

ق 1306.ش/ ه1267احوال علمـاي لغـت و صـرف و نحـو بـه قلـم اوسـت. مالآقـا در         
ميرزاحسن طالقاني، وي در تأليف جلد اول دخالـت داشـت و تصـحيح     -4درگذشت. 

مطبعي كتاب نيز برعهدة او بود، امـا چـون بعـدها در زمـرة طرفـداران بـاب درآمـد از        
كرد؛  هايي مي السلطنه به نويسندگان دانشنامه، مكرر توصيه دارالتأليف بركنار شد. اعتضاد

ص و اسـتيفا و تمامـت     «گفته بود:  ازجمله در جايي چنين نخست آنكه در تتّبـع و تفحـ
و لغـويين و اطبـا و    ةآثار و اخبار و حاالت فقها و محدثين و حكما و منجمـين و نحـا  
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مفسرين و عرفا و مقرئين و شعرا و عروضيين و غيرهم از آغاز هجرت تا سـطوع انـوار   
اين مجموع محـيط، بـه ديگـر    دولت قاجار چندان بذل جهد نماييد كه كس را با وجود 

كتب و تراجم حاجت نيفتد. ديگر آنكه در ترك عصبيت مذهب و حميت طريقت چنان 
شرط مواظبت به كار بريد كه ضبط عقايد و تفصيل اقاويل و شرح مدايح و ثبت مناقب 
مخالف و مؤالف بر يك نسق فراهم آيد و برحسب اغراض رديه و اهواء باطله، جهـات  

كه وارد است تبديل نيابد. زينهار، صناديد اصحاب و تـابعين و بزرگـان    كالم از مساقي
  »ملت و دين و حنفاء خلفاي راشدين به كلمات ناشايست و القاب ناپسند ياد نكنيد.

كـه سـال فـوت     ،ق1298-1294.ش/ ه1260-1256 انجمن تأليف نامة دانشـوران از   
بودند و پس از او اعتمادالسـلطنه   السلطنه است، زير نظر او به كار تأليف سرگرم اعتضاد

ادامة كار را در دست گرفت. در زمان حيات اعتضادالسلطنه دو جلـد از ايـن كتـاب بـه     
دانشـوران بـه     چاپ رسيد و پس از او پنج مجلد ديگر اين كتاب نيز انتشار يافت. نامـة 

مام ماند. ترتيب الفبايي تنظيم شده است و با اينكه هفت جلد آن انتشار يافت، كتاب نات
السلطنه در روزنامة خاطرات خود معموالً گزارش پيشرفت كارِ نامه دانشـوران را   اعتماد

هاي دولتـي كـه    شد، در سالنامه داد و گاه مطالبي را كه افزون بر جلد، تأليف مي ارائه مي
كرد. هفت جلد نامة دانشوران كه به قطع رحلي اسـت   شد، درج مي زيرنظر او منتشر مي

» الـف «به چاپ رسـيد، ايـن مجلـدات از حـرف      ،ق1324-1296.ش/ ه1285-1258 از
  يابند. خاتمه مي» ش«شروع و به حرف 

  
  ناصري  مجموعة 2 .2

مانند در ده مجلد قطور به قطع رحلي مشتمل بر اطالعات  كتابي است مفصل و دانشنامه
لـدات،  هـاي منـدرج در ايـن مج    تفضيلي دقيق درباب مناطق وسـيعي از ايـران. آگـاهي   

شناسي، ايالت و عشـاير، شـيوه زنـدگاني     درزمينه مباحث جغرافيايي، تاريخي، جمعيت
ها، معرفي محالت شهرها و  ها و مغازه مردم، تعداد خانوار، مسائل اقتصادي، تعداد دكان

شـاه و در   مطالبي از اين قبيل است. اين مجموعه، طي چندين سال در عصر ناصـرالدين 
  السلطنه وزير علوم گردآوري و تأليف شده است. رمان اعتضادابتدا به درخواست و ف

اي  نامـه  السلطنه پرسـش  شيوه گردآوري و تدوين اين اثر بدين ترتيب بود كه اعتضاد  
تنظيم كرد و آن را براي حكام اياالت و واليات ايران فرستاد و از آنان خواست تا فضال 
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اي تنظيم كنند و به مركز ارسال دارند.  ها را در كتابچه و دانشوران هر محل، پاسخ سؤال
گيـري ايـن امـر نيـز ماننـد نامـه دانشـوران پـس از درگذشـت اعتضادالسـلطنه بـه             پي

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه سپرده شد و او توانست اطالعات مربوط بـه شـهرها و   
خـود را تـأليف نمايـد. درپـي     » البلـدان  مـرآت «روستاها را از آن استخراج كند و كتاب 

ها و رساالت متعدد به مركـز رسـيد، ايـن     ها و كتابچه هاي مكرّر وزير، كتاب درخواست
الشعرا در  هاي مختلف بود، شايد توسط محمودخان ملك ها و اندازه ها كه در قطع كتابچه
صـورت كتـابي واحـد درآمـد؛ زيـرا اسـتفاده از        هاي يك اندازه چسبانده شد و به آلبوم

  آساني ممكن نبود. ههاي كوچك و بزرگ ب كتابچه
هاي چندساله، مجلدات دوگانه مجموعه ناصـري فـراهم    ترتيب پس از كوشش اين به  

را برمبنـاي اطالعـات منـدرج در مجموعـه     » البلـدان  مـرآت «السلطنه كـه   آمد، اما اعتماد
قدري خالصه كرده اسـت كـه خواننـده     ها را به ناصري فراهم آورده، گاه مطالب كتابچه

رو چاپ اصـل ايـن مجلـدات ضـروري      شود؛ ازاين ور نويسندگان نميمتوجه اصل منظ
است. هشت مجلد از اين مجموعه مفيـد، ابتـدا در كتابخانـه وزارت دارايـي نگهـداري      

مانـده،   شد و سپس به كتابخانه سلطنتي [كاخ گلستان] انتقال يافـت. دو مجلـد بـاقي    مي
د موجود در كاخ گلستان را بعدها به كتابخانه ملي ملك واگذار شد. فهرست هشت مجل

ايرج افشار با ذكر جزئيات و فهرست كامـل منـدرجات آنهـا فـراهم آورد و در نشـرية      
هـا بعـد وي    منتشـر كـرد. سـال    )37-5ش) صـص   1337( 6جلد (فرهنگ ايران زمين 

فهرست تفصيلي دو جلد موجـود در كتابخانـه ملـك را اسـتخراج و در همـان نشـريه       
  منتشر كرد. )143-134ش) صص 1375( 29جلد (فرهنگ ايران زمين 

ها و مقـاالت   ها، كتاب صورت رساله شناسي به هايي از اين دانشنامه عظيم ايران بخش  
صورت جداگانه به چاپ رسيده است، امـا بخـش عمـده آن     در نشريات گوناگون، يا به

هنوز در دسترس اصحاب تحقيق نيست و ضرورت دارد به چاپ كامل آن اقـدام شـود.   
شناس انگليسي كه اهميت ايـن مجموعـه را    د دهه پيش خانم پروفسور لمبتون ايرانچن
مالك و زارع در «ها به بررسي آن سرگرم شد و در كتاب  خوبي درك كرده بود، مدت به

  مكرّر از آن سود جست.» ايران
شيوة تأليف و نگارش مطلب البته در همة اين مجلدات يكسـان نيسـت و بسـته بـه       

ه و سواد نويسندگان متفاوت است. ازجمله در جلد اول، مؤلفي كه دربـاره  ذوق و سليق
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هـايي خـاص بـه     كارگيري نوآوري اي نگاشته، با نگاهي تازه و با به شهر اصفهان كتابچه
انـد   صـنف بـوده   199تدوين و تأليف پرداخته است؛ چنانكه اصناف شهر را كه بيش از 

جات، مساكين، ايالت شهرنشـين،   لواط، عملهخوانان، ا چنين برشمرده است: اطبا، روضه
گـر،   گـر، كاغـذ   دوز، شيشـه  دوز، چادردوز، پـاره  بافت، ارس بندي، زري ساز، عالقه چيت
فروش، صباغ، تنباكوفروش،  فروش، دست كش، بلورفروش، كهنه ساز، طبق گر، حلبي قفل

  و از اين قبيل. 
  
  المعي   سةاكُرّ 3 .2

الملك كرماني متخلص به اديب و المعي، از دبيـران و   افضلتأليف و تدوين غالمحسين 
مستوفيان عصـر ناصـري و دسـتيار دانشـمند محمدحسـن خـان اعتمادالسـلطنه وزيـر         

اي مفصل و چهار جلدي اسـت   انطباعات در دارالترجمه ناصري. كُرّاسه المعي مجموعه
طـي  صفحه در قطع رحلي كـه تـاكنون بـه چـاپ نرسـيده اسـت و نسـخة خ        2838در 

شـود.   در كتابخانة مجلس نگهـداري مـي   9453تا  9450هاي  فرد آن به شماره منحصربه
كراسه مشتمل بر مطالب و مباحـث گرانبهـاي تـاريخي، حقـوقي، سياسـي، اجتمـاعي،       

هاسـت. در ايـن اثـر، ترجمـه      مذهبي، اقتصادي، تاريخ پزشكي، تاريخ علـم و سـفرنامه  
  كه براي نخستين بار در ايران ترجمه شده است. تعدادي از لوايح و قوانين اروپايي آمده

هاي  اين اثر مفصل، هرچند ترتيب الفبايي ندارد اما دانشنامه گرانبهايي است از دانش  
الملك است. اما  هاي آن به قلم گردآورنده يعني افضل متداول آن روزگار كه بيشتر بخش

ملك امانت را حفظ كرده و ال برخي رساالت مندرج در آن از آثار ديگران است كه افضل
الملك در شـروع مجلـد    آنها را با ذكر نام نويسندگان، در اثرش واردساخته است. افضل

اول كتاب، فهرست كاملي از مندرجات چهار مجلد فراهم كرده و در جدولي مـنظم در  
مطلب و رسـاله   220چند صفحه آورده است. برطبق فهرست مذكور در اين اثر، حدود 

ي گوناگون يادشده، درج گرديده كـه در اينجـا بـه فهرسـت برخـي از ايـن       ها در رشته
  شود: مطالب و مندرجات اشاره مي

جـويي،   شوراي دولتي، كتابچه ايجـاد دارالتنزيـل بـراي صـرفه     قانون ترتيبات مجلس  
كتابچة راهنمايي در اداره ايالت، انتقاد قانون انحصـار دخانيـات ايـران، قـانون سياسـي      

شاه، تفصيل اسامي سالطين قطبيه در صوبة دكن هندوستان، كيفيت  الدين خطاب به ناصر
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مرض وبا و ظهور و بروز آن، احاديث و اخبار قصار در تهذيب اخالق، فهرسـت كتبـي   
كه در ايران به طبع رسيده، نقشة شهر ري، منافع چوب چيني، طريقة خـوردن فـادزهر،   

درخـت خرمـا و طريـق غـرس و نمـو آن،      زاده داود، اتحاد اسالميت، تحقيق  مقبرة امام
حساب تنباكو و توتون، صورت بلوكات و قراي واليت بسطام، اليحه در بـاب نشـان و   

  ساير امتيازات، كتابچه كاداستره يعني مميزّي.
تيـر  دان و مـورخ بـود. او در    الملك شاعر و نويسنده و حقوق خان افضل غالمحسين  

ق 1348.ش/ ه1308شـد و در همـين شـهر در    ق در تهران زاده 1279محرم .ش/ ه1241
  درگذشت. 

  
  األمصار   سفةتراجم اطباء األعصار و فال األنضار في مطرح 4 .2

ــه ركــن  ــأليف ميــرزا عبدالحســين زنــوزي تبريــزي ملّقــب ب ــه  ت الحكمــا و معــروف ب
ق) وي فرزنـد  1360.ش/ ه1319ق درگذشـت  1283 .ش/ ه1245 الدولـه. (زاده  فيلسوف

ها و آثار چندي از خود برجـاي گذاشـته    تهد زنوزي است و كتابميرزا محمدحسن مج
اي است حـاوي   األنظار، دانشنامه ترين آنها كتاب فوق است. مطرح است كه يكي از مهم

تـرين ايـام تـا     نامه و آثار و تأليفات پزشكان، فالسفه و حكمـاي جهـان از قـديم    زندگي
فر از حكيمان و فالسـفه و پزشـكان   ن 407دوران قاجاريه. در مجموع در اين اثر احوال 
رغم آنكه آثـار متعـددي در حـوزه     كند به  درج شده است. مؤلف در مقدمة اثر گاليه مي

شود اما در چند سده اخير بـه احـوال فيلسـوفان و پزشـكان      تاريخ و ادبيات نگاشته مي
 توجهي نشده و به همين سبب او به تأليف اين كتاب روي آورده اسـت؛ كتـابي كـه بـه    

  شمار آورد. حقيقت بايد آن را دانشنامه پزشكان و فالسفه به
ترتيب تأليف كند:   األنظار در نظر داشت كتابش را در سه مجلد و بدين مؤلف مطرح  

ترين دوران تـا عصـر مؤلـف در دو جلـد بـه       شرح احوال و آثار اطبا و فالسفه از قديم
زندگي پزشكان و حكيمان معاصر بايست به احوال و  ترتيب الفبايي، و جلد سوم كه مي

مؤلف بپردازد، اما او توفيق تكميل و گسـترش كتـاب در سـه مجلـد را نيافـت. وي در      
تأليف اين كتاب روشي محققانه را در پيش گرفته و برخالف رسم پيشينيان، منابع خود 

اب مرجع مهم در كتابش نام برده است. زنوزي در تأليف كت 65كرده است. او از   را ذكر 
صرفاً به بيان اقوال ديگران اكتفا نكرده، بلكه آرا و سخنان مختلف را با هم مقايسه كرده 

  و سنجيده و آنچه را كه درست يافته در اثرش وارد ساخته است.
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ق يعني قبل از پيروزي مشروطه بـه انجـام   1324.ش/ ه1284تأليف مطرح األنظار در   
زمان حيات مؤلـف در تبريـز بـه چـاپ     ق در 1335.ش/ ه1295رسيد و نخستين بار در 
به كوشش ميرهاشم محدث و مقدمه دكتـر   ق،1431/ش. ه1388سنگي رسيد. سپس در 

محمود عباسي توسط مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي وابسته به دانشگاه شـهيد  
  بهشتي به چاپ رسيده است.

  
  البلدان ناصري   مرآت 5 .2

ي كه به ترتيب حـروف الفبـا تنظـيم شـده، امـا      شناس دانشنامه مفصل جغرافيايي و مردم
خــان اعتمادالســلطنه (درگذشــته    حســن ناتمــام مانــده اســت. مؤلــف آن محمــد    

كـردة   الترجمـه ناصـري اسـت. او تحصـيل     ق) رئيس دارالتأليف و دار1313.ش/ ه1274
دارالفنون بود و مدت سه سال و چهار ماه در فرانسه و در سفارت ايران شاغل بود و در 

جا به تحصيالت خود ادامه داد و به زبان فرانسوي تسلط كامـل پيـدا كـرد. وي در    همان
آمـده    دست زماني كه وزير انطباعات بود كتاب مرآت البلدان را با استخراج اطالعات به

البلـدان   دسـت نيـاورد. مـرآت    در مجموعة ناصري تأليف كرد، اما فرصت اتمام آن را به
ايران است اما روش تنظيم آن يكسـان نيسـت؛ ازجملـه     دربارة جغرافياي بالد و مناطق

كه نوبت به مدخل تهران رسيده، قسمت اعظم جلد دو و سه را به معرفـي ايـن    هنگامي
  شهر و حوادث سياسي آن اختصاص داده است. 

البلدان، فقط شامل پنج حرف اول الفباسـت و بقيـه آن     شدة مرآت چهار مجلد چاپ  
نامـه جغرافيـايي شـهرها و     اين كتاب در حقيقـت فرهنـگ   تأليف و تدوين نشده است.

هاي ايران است و گذشته از منابع مكتوب فارسـي و عربـي، از    ها و مكان روستاها و راه
رو اين اثر همواره در شمار مراجـع اصـلي    اين تحقيقات اروپائيان نيز بهره برده است. از

  شود.  هاي جغرافيايي ايران محسوب مي شناسايي مكان
  
  هاي محلي دانشنامه .3

در اين عصر با همت دانشمندان مركزنشين و نيز مؤلفان شهرسـتاني، چنـدين دانشـنامه    
مهم ويژة برخي مناطق ايران پديد آمد كه سرشار از اطالعات ارزنده و دست اول راجع 

ها اطالعات جغرافيـايي   به آن نواحي است. اگرچه مباحث و مطالب اصلي اين دانشنامه
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شناسي، ايالت و شناخت تبارهـاي   هاي تاريخي، تاريخ اجتماعي، مردم ا قسمتاست، ام
توجهي از ايـن آثـار را دربرگرفتـه     اي و آداب و رسوم محلي نيز بخش قابل ايلي و قبيله

ها، فارس از اقبال بيشتري برخوردار بـود؛ زيـرا سـه دانشـنامه       است. در ميان اين ايالت
  قــــه بــــه شــــرح زيــــر پديــــد آمــــد: پربــــار و ارزنــــده در بــــاب ايــــن منط

  آثار عجم.  -3نامه ناصري و  فارس -2األخبار،   نزهت -1
در » الشـمس  مطلـع «دربارة مشهد و خراسان هم تأليف مهم اعتمادالسلطنه موسوم به   

  شوند: اختصار اين چند اثر معرفي مي هاي پرمحتواست. در اين جا به شمار اين دانشنامه
  
  االخبار   نزهت 1 .3

اي كه در دوره قاجار درباره ايالت فارس تأليف شده است. مؤلف آن،  ين دانشنامهنخست
شاه بود كـه   نگار خورموجي، از مورخان و اديبان عصر ناصرالدين ميرزاجعفرخان حقايق

كـه   رديفان خود هرگز پيرامون تملق و چاپلوسـي نگشـت و تاجـايي    برخالف بيشتر هم
كـرد. سـرانجام    آمد در آثارش درج مـي  صحيح ميمقدور بود اطالعاتي را كه به نظرش 

دولت قاجار نتوانست او را تحمـل كنـد؛ بنـابراين بـه بغـداد تبعيـد شـد و همانجـا در         
االخبـار، جغرافيـا و تـاريخ و بناهـاي      ق درگذشت. مندرجات نزهـت 1301.ش/ ه1263

ـ    ا باستاني و تاريخي فارس و اطالعاتي درخصوص ساير شهرها و اماكن ايـن منطقـه، ت
سواحل خليج فارس و درياي عمان است. در اين اثر، او به احـوال رجـال و بزرگـان و    
شاعران و نويسندگان فارسي نيز پرداخته و دربـاب هريـك از آنـان از روزگـار پـس از      

  اسالم تا عصر خود اطالعاتي به دست داده است.
  
  نامه ناصري   فارس 2 .3

ها، رودها و  ها، كوه مانند در تاريخ و جغرافياي فارس، شهرها و شهرستان كتابي دانشنامه
ابنية باستاني اين ناحية جنوبي ايران. نويسنده اين اثر ميرزاحسن سنائي شـيرازي اسـت   

نام او تأليف كرده است. مؤلف در اين اثر بـه   الدين شاه و به  كه كتابش را در عهد ناصر
ها، ايـالت و عشـاير    منطقه نيز پرداخته و دربارة طبقات اجتماعي، خاندانتاريخ سياسي 

هاي مفيدي گرد آورده و   فارسي و خالصه درباب كليه مسائل اين منطقه از ايران آگاهي
بـه ايـالت و عشـاير، آداب و     ويژه اطالعـات او راجـع   در اثرش مندرج ساخته است. به
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ارس در آن دوره مفيـد و سـودمند اسـت؛    رسوم شهري و اوضاع معيشتي و اقتصادي ف
توان مؤلف اين كتاب  شناس نامور عقيده دارد مي اي كه دكتر علي بلوكباشي مردم گونه به

نامه ناصري نخستين  شمار آورد. فارس شناسي ايران به را جزو پيشروان و بنيانگذاران ايل
  رسيده است. ق در تهران به چاپ سنگي1313.ش/ ه1274و  ق1312.ش/ ه1273بار در 

  
  آثار عجم   3 .3

نامـه رجـال و    دانشنامه مفصلي در تـاريخ، جغرافيـا، آثـار تـاريخي و باسـتاني، زنـدگي      
هـاي مـذهبي، عقايـد      ها و دانشمندان ناحيه فارس و نيز اطالعاتي درباب آيين شخصيت

شناسي اين ايالت. اين كتاب تأليف ميرزامحمدنصير حسيني  ديني، آداب و رسوم و مردم
ق) از دانشـمندان و  1335-1271.ش/ ه1296-1233الدولـه (  شيرازي ملقب بـه فرصـت  

اش را در شيراز گذرانـد. آثـار عجـم، در دو     نويسندگان شيرازي است كه بيشتر زندگي
جلد تدوين شده است كه در اين دو جلد، اطالعـات مبسـوطي دربـارة تـاريخ فـارس،      

هـاي   وال شـاعران عـرب، سـروده   احوال فالسفه، حكمـاي قبـل از اسـالم، گزيـده احـ     
سرايندگان دربارة فارس و اطالعات مفصل درباره شـيراز درج گرديـده اسـت. تـأليف     

ق در بمبئـي  1314.ش/ ه1275ق پايان يافت و سـال بعـد در   1313.ش/ ه1274كتاب در 
  به چاپ سنگي رسيد.

  
  الشمس مطلع 4 .3

يي مسير تهران به مشهد، شهر مشهد و خراسان و شناسا دربارةنوعي دانشنامه تخصصي 
شاه به خراسان  الدين خان اعتمادالسلطنه كه آن را هنگام سفر ناصر از تأليفات محمدحسن

در سه جلد به نگارش درآورده است. اين كتاب به روش الفبايي تنظـيم شـده و سـبكي    
هير هاي جغرافيايي، از مشـا  اي دارد. مؤلف به دنبال گزارشي دربارة مكان كامالً دانشنامه

و رجال خراسان نيز سخن به ميان آورده است. جلد دوم كه اختصاص به شـهر مشـهد   
بخـش جلـد    يابد. پايـان  دارد، مفصل است و با گزارش احوال مشاهير آن شهر پايان مي

حيــث بايــد  دوم؛ فهرســت موجــودي كتابخانــة آســتان قــدس رضــوي اســت و ازايــن
شناسـان عصـر جديـد ايـران      ران و كتابنگا ترين فهرست اعتمادالسلطنه را يكي از قديم

شمار آورد. جلد سوم ويژه شهرهاي نيشابور، سبزوار، شاهرود، سمنان و دامغان، يعني  به
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مسير تهران به مشهد است. اين كتاب در عصر مؤلف با قطع رحلـي بـه چـاپ سـنگي     
  رسيده و سپس چندبار تجديد چاپ شده است.

  
  هاي ديگر دانشنامه .4
اي يا  هايي كه از آنها ياد كرديم، در دورة قاجار تعداد زيادي آثار دانشنامه هجز دانشنام  به

اند كه اگرچه در مقايسه با آثـاري   اي به قلم نويسندگان مختلف تأليف شده دانشنامه شبه
اند، از اهميت كمتري برخوردارند، لـيكن ارائـه فهرسـت از     كه پيش از اين معرفي شده

ها  ي كوتاه آنها، نشانگر آن است كه در اين عصر، غير از دولتيترين اين آثار و معرف مهم
طـور مسـتقل و بـا همـت      مند بودند، كسان ديگـري نيـز بـه    كه از امكانات بيشتري بهره
انـد،   ها انتشار يافتـه   اند. تاكنون برخي از اين دانشنامه زني كرده شخصي در اين حوزه قلم

هـا نگهـداري    وكنار كتابخانه نويس در گوشه صورت دست اما بسياري از آنها هنوز هم به
  ترين آنها معرفي شوند: جا ضرورت دارد بعضي از ارزنده شوند. در اين مي

  
    حةالسيا بستان 1 .4

هاي جغرافيايي تشكيل  دانشنامه متنوع و باارزشي است كه بيشتر مندرجات آن را آگاهي
-1091شــاه ( مســتعلي العابــدين شــيرواني ملقــب بــه دهــد. مؤلــف ايــن اثــر، زيــن مــي

شاه قاجـار اسـت و    شاه و محمد ق) از دانشمندان عهد فتحعلي1253-1124.ش/ ه1216
ق بــه انجــام رســانده اســت. شــيرواني 1248.ش/ ه1211كتــاب خــود را در شــيراز در 

السفر بود كه به كشورهاي خاورميانه، هند، كشمير، بدخشان، تركسـتان،   دانشمندي كثير
بــر آن در داخــل ايــران هــم  ارمنســتان ســفر كــرد و افــزون يمــن، حجــاز و عثمــاني و

كرد  آوري مي هاي زيادي داشت و از هرجا و هركس اطالعات فراواني را جمع مسافرت
نامه و به  صورت فرهنگ السياحة را به ساخت. وي بستان و در آثار متعدد خود مندرج مي

افيـايي، مـداخلي را بـه    بـر مباحـث جغر   ترتيب حروف الفبا تدوين كرد و در آن، افزون
تاريخ، هندسه، نجوم، شاعران و عارفان، فقها و اصوليين نيز اختصاص داد. او همچنـين  
به برخي موضوعات ديگر همچون علم رمل و اكسير و تعبيرخواب هم توجـه داشـت.   
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ق در تهران بـه  1310.ش/ ه1271چندين سال پس از درگذشت مؤلف در  حةالسيا بستان
  چاپ سنگي رسيد.

  
  گنج دانش 2 .4

ق 1305.ش/ ه1266خان حكـيم آن را در   دانشنامه جغرافيايي ديگري است كه محمدتقي
شـهرها و   دربـارة نوشته و به روش الفبايي مرتب كرده است. گنج دانش تـأليفي كامـل   
ــاريخي و شخصــيت   ــران، حــوادث ت ــايي اي ــاكن جغرافي ــاي مشــهور و  دهــات و ام ه

كتاب را بـه شـيوة محققـان جديـد نگاشـته و از       هاي متنوع است. مؤلف، اين يادداشت
عصر خود در آخر كتـاب فهرسـتي    منابع پرشمار سود برده و برخالف بيشتر مؤلفان هم

طوالني از منابع مورد استفاده خود را به دست داده است. همچنين وي از برخـي كتـب   
  اروپايي هم در كتاب خود استفاده كرده است.

  

  الجنّة رياض 3 .4
هاي چنددانشي معروف عصـر قاجـار، نوشـتة محمدحسـن زنـوزي خـويي        از مجموعه

آور شـهر   العلوم است. او كتابش را به حسينقلي خان دنبلي حـاكم نـام   مؤلف كتاب بحر
ق در 1316.ش/ ه1277خوي در عصر فتحعليشاه تقديم كرد. زنـوزي ايـن كتـاب را در    

  پايــان بــرده اســت:  يــك مقدمــه و هشــت روضــه و يــك خاتمــه بــه شــرح زيــر بــه 
در احوال جمعـي   -2اول در احوال جمعي از ذوات شريفه از امامان و غيره،  ضةرو -1

احـوال   -4. يةالنها  الي يةدر ذكر آنچه در عالم موجود است من البدا -3از ذوات خبيثه، 
ملـوك و طبقـات    -6مشاهير شعراي عـرب،   -5علماي عامه و خاصه و عرفا و حكما، 

هـايي از ايـن    نوادر حكايـات. تـاكنون بخـش    -8احوال مشاهير و وزراء،  -7سالطين، 
  كتاب انتشار يافته است.

  
  بحرالعلوم   4 .4

ق) كتـابي اسـت   1246-1172.ش/ ه1209-1137از ميرزا محمدحسن زنـوزي خـويي (  
خـان   ق تأليف و به نام حسـينقلي 1209را در  مانند در هفت جزو كه زنوزي آن  كشكول

ده است. زنوزي از معاريف علمـاي روحـاني و اديبـان برجسـته عصـر      دنبلي موشح كر
ناصري است. او رياضيات و ادبيات و علوم ديني را فـرا گرفـت و مـدتي از درس آقـا     
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محمدباقر بهبهاني استفاده كرد. دو كتاب مذكور كه هر دو تأليف زنـوزي هسـتند جنبـه    
  رخوردارند.اي دارند و در ميان اهل ادب از شهرت خاصي ب دانشنامه

  
  األصول   منتخب 5 .4

اكبـر مسـتوفي در اواخـر     خان مستوفي فرزند علـي  مانند كه آن را سيد مهدي كتابي دانشنامه
ق، از فرانسه بـه فارسـي ترجمـه كـرد و شـامل      1304.ش/ ه1265شاه در  الدين دوران ناصر

هيئـت،   - 5 فيزيك، - 4تاريخ طبيعي،  - 3جغرافيا،  - 2تاريخ عمومي،  - 1مباحث زير است: 
هـا،   هاي هندسه، مسكوكات، تقسيم ازمنه، معرفـت پارچـه   اطالعات گوناگون در دانش - 6

خواندگان دارالفنون  و درستلگراف و ناخوشي جانوران. مستوفي مترجم كتاب از شاگردان 
  قديم بود و از برخي استادان فرانسوي خود بارها تمجيد و تعريف كرده است.

  

  العلوم عةمجمو 6 .4
اثر محمدكاظم خراساني در يك مقدمه و نـه بـاب و يـك خاتمـه. مقدمـه آن، در بيـان       

  روزه از هر ماه است. معرفت ساعات ايام و احكام سي
  هـا،   خـواص برخـي سـوره    -2هـا،   هـا و آيـت   باب اول: اسماءاهللا و عدد برخـي سـوره  

 علـم  -8مجرّبـات پزشـكي،    -7احضـار،   -6تخريـب،   -5تحبيـب،   -4طلسمات،  -3
  در معرفت نباتات و حيوانات و خاتمه: استخراجات جفري. -9تركيبات مشق، 

  
  الملوك   تقويم 7 .4

اثر محمدقاسم سبزواري كـه آن را بـراي سـلطان مـراد ميـرزا حسـام السـلطنه عمـوي         
كيفيـت   -2توحيـد،   -1هـاي زيـر اسـت:     شاه تأليف كـرد و در بـاب دانـش    ناصرالدين

تقسيم ربـع   -7هيئت،  -6موسيقي،  -5شناسي،  قيافه -4ن، االنسا تطبيق -3، النطفة مسقط
هاي بالد. دو نسخه خطـي از ايـن اثـر در     مسافت -9طول و عرض زمين،  -8مسكون، 

  كتابخانه ملي ملك موجود است، اما تاكنون منتشر نشده است.
  

    المنيعةاخبار  في يعةآثارالبد 8 .4
-ق1289.ش/ ه1251المـورخين (  ملـك السلطنه مشهور بـه   خان لسان تأليف عبدالحسين

خان هدايت و نگارنده چند مجلد آثار تـاريخي   ) از نوادگان رضاقليق1352/ش.  ه1312
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اي اسـت و حـاوي شـرح اصـطالحات      هاي دانشنامه و ادبي. آثارالبديعة در شمار كتاب
هـاي   علمي و فلسفي، ذكر رويدادهاي تاريخي و اختراعات، و گزارشي دربارة پيشـرفت 

  اروپايي است.دول 
  
  گنجينة دانش   9 .4

ــف  ــرزا يوس ــار  از مي ــان مستش ــت   خ ــه (درگذش ــال 1313.ش/ ه1274الدول ق)، از رج
شـاه كـه مـدتي كـارپرداز دولـت ايـران در        دان عصر ناصـرالدين  كرده و حقوق تحصيل
شـمار   از آثـار مشـهور او بـه   » يك كلمه«ترخان و سپس در پترزبورگ بود. كتاب  حاجي
ــي ــنامه    م ــب دانش ــش از كت ــه دان ــار در      رود. گنجين ــتين ب ــه نخس ــت ك ــد اوس مانن

  سنگي رسيده است.ق در بمبئي به چاپ 1302.ش/ ه1264
  
  نور و تجلّي   10 .4

األطبا متخلص به ناصر از دانشوران دورة ناصـرالدين شـاه. او ايـن كتـاب را در      اثر نظم
ق در ده نور و يك خاتمه به شـرح  1310.ش/ ه1271اواخر دوران حكومت اين شاه در 

  زير نوشته است: 
  ان و سياسـت مـدرن،  تـاريخ پيشـدادي   -2نور اول در توحيد حاوي چهـار تجلّـي،    -1
علـم   -7قـوانين لشـكرآرايي،    -6پزشكي،  -5پرورش كودكان،  -4ستايش از شاه،  -3

مذمت مسكرات و لهو و لعب  -10تحصيل هنر و علوم،  -9قانون تمدن،  -8مماشات، 
و خاتمه در برخي رويدادهاي مربوط به تاريخ اجتماعي و مردم در عصر قاجار. اين اثر 

  است. تاكنون منتشر نشده
هـاي گونـاگون اسـت؛     به اين ترتيب بايد گفت عصر قاجار دورة نگـارش دانشـنامه    

نويسان قديم به عصر جديد. مهمتـرين ويژگـي ايـن دوره،     دورة تحول از شيوه دانشنامه
هايي  ها به شيوه الفبايي است؛ هرچند هنوز مقاومت استفاده از منابع بيشتر و تنظيم كتاب

نگـاري در   ترديـد دانشـنامه   كردند. بـي  هاي نو استقبال نمي شيوهشد و برخي از  ديده مي
  توجهي پذيرفته است. نويسي عصر قاجار تأثير مستقيم و قابل دورة معاصر، از دانشنامه

  



  47) / داود سيدعلي آل( نگاري در دورة قاجار دانشنامه

  نامه كتاب
 . تهران: انتشارات زوار.از صبا تا نيما). 1375پور، يحيي ( آرين

ش]، 1390[ 2نامه قانون و حقـوق، ش   ، ويژهنشرية پيام بهارستان». معيال رساالت حقوقي كراسه). «1390داود، سيدعلي ( آل
  .838-809صص 

  .35-29. تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، صص مقدمه جامع العلوم امام فخر رازي). 1388داود، سيدعلي ( آل
اسماعيل سعادت، تهـران: فرهنگسـتان   . زير نظر دانشنامه زبان و ادب فارسي». نامه ناصري فارس). «1391اصيلي، سوسن (

  .756-754، صص 4زبان و ادب فارسي. ج 
  .37-35، صص 6. ج نشرية فرهنگ ايران زمين». هاي خطي كتابخانة وزارت دارايي فهرست نسخه). «1337افشار، ايرج (
  .143-134، صص 29، ج فرهنگ ايران زمين». وارة مجموعة ناصري فهرست). «1375افشار، ايرج (

  .400-394، صص 4، ترجمة دكتر بهرام مقدادي. تهران: انتشارات مرواريد. ج تاريخ ادبيات ايران). 1369ون، ادوارد (ابر
، زير نظر اسماعيل سعادت. تهران: فرهنگستان دانشنامه زبان و ادب فارسي». نامة دانشوران ناصري). «1395بيدگلي، آمنه (

  .389-386، صص 6زبان و ادب فارسي، ج 
داود، تهـران: كتابخانـه مجلـس. مقدمـه و      ، تصحيح سيدعلي آلاألخبار نزهت). 1380نگار خورموجي، ميرزا جعفرخان ( قحقاي

  جاهاي مختلف.
. به كوشش ميرهاشم محـدث، تهـران: مركـز تحقيقـات اخـالق و حقـوق       األنظار مطرح). 1388زنوزي تبريزي، عبدالحسين (

  پزشكي. مقدمه و جاهاي مختلف.
، ترجمه ابوالقاسـم پاينـده. تهـران:    هاي جغرافيايي در جهان اسالمي نوشته تاريخ). 1379، ايگناتي يوليا نوويچ (كراچكوفسكي

  انتشارات علمي فرهنگي. مقدمه و جاهاي مختلف.
  .900-899، صص 6. تهران، ج مؤلفين كتب چاپي فارسي و عربي). 1344بابا ( مشار، خان

  .695-646. صص 6اي. ج  . تهران: مؤسسه فرهنگي منطقههاي خطي فارسي نسخهفهرست ). 1353منزوي، احمد (
  


