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  ايران قرن نوزدهم ميالدي از ديدگاه علي ميرزا مفتون
  ∗ذاکره شريف قاسمي

در قرن , مفتون که اطّالعات ما دربارة او بسيار کم است  بهحاجي علي ميرزا متخلّص
 آورد و از طريق ايران جاعربستان رفت و مناسک حج را ب  بهنوزدهم ميالدي از هند

  .هند برگشت به
ن ي است که ايفارس  بهراني ايخي سفرنامة تار١»االسفار  سوانحياالخبار فةزبد«
 يمأخذ. ف نموده استي تألير معروف هندي غيره دست وليسنده و شاعر چينو
 ي که دربارة مؤلّف از الباليالعاتتنها اطّ.  از او در آن رفته باشديامد که ذکريدست ن به
آباد  ميعظ  بهد شد و سپس متولّين است که او در دهليا, ديآ يدست م  بهن سفرنامهيا
  .م کرديالدوله ناصر جنگ تقد نير اميوز  بهمنتقل شد و سفرنامة خود را) پتنا(

ارت ي زي سوانح االسفار اساساً شرح مسافرت مؤلّف است که براياالخبار فةزبد
  . روزانه نوشته استيها ادداشتيصورت   بهخانة خدا
 يها قسمت(انهار   بهها طين محيز اک اياست و هر) باب(ط ي سه محين کتاب حاويا
ن سفرنامه در دو مجلّد يط اين دو محيتنها اول. م شده استي تقسيمتعدد) کوچک

ن يط سوم ايمح. مضبوط است) ۶۳۱ شمارة(پتنا , جداگانه در کتابخانة خدابخش
تا . ٢شود ي مي در پتنا نگهداريگريدر کتابخانة د, دست آمد  بهراًيسفرنامه که اخ

ن سفرنامه در کتابخانة ي از ايا نسخه, ن سطور تفحص کردهيسندة اي که نويحدود
                                                   

  .نو دهلي, استاد فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو  ∗
 .يالدي م٢٠٠٣/ي شمسي هجر١٣٨٢بهشت ماه يارد, نو يچاپ دهل  .1

اند که  نجانب فرستادهيا  بهبرايط را ين محي بنارس عکس اي دانشگاه هندويبخش فارس, دکتر حسن عباس  .2
 .رسانم يچاپ م  بهشاءاهللا م و انهستح ي تصحمشغولبنده 
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نمونة کامل يک فرمان جالِب 
توجه نادرشاه که دربارة هشدار 

دزدان و راهزنان منتشر کرده  به
در اين سفرنامه نقل شده , بود
 .است

ط يتوان گفت که دو مجلّد جداگانة مذکور و مح ين مي و بنابراه استه نشدديد يگريد
  .فرد است  بهسوم نامبرده منحصر

 ي هجر۱۲۴۱ در سال يالثّان عيم که مؤلّف در روز هشتم ربيبر ي ميپط اول ياز مح
ا عازم يق کلکتّه و از راه دريآباد از طر مي مناسک حج از عظي ادايبرا) م ۲۶-۱۸۲۵(

ان يب  بهط اوليمؤلّف در مح. ديعربستان گرد
اوضاع , نيعالوه بر ا. مناسک حج پرداخته است

نه و مکّه در آن زمان يمد, جده,  کلکتهياجتماع
 و مساجد و يخي تار مهميخچة بناهايتار همراه با
. ندرن شهر قرار دايمدادر گر مقدس که يد يبناها
. ط مذکور مورد ذکر قرار گرفته استيدر مح
ط دوم سفرنامة مذکور در دوران حکومت فتح يمح
 ,نوشته شده) م ۱۸۲۶-۷ (ي هجر۱۲۴۲در سال ) قه  ۱۲۱۲-۵۰( شاه قاجار يعل
  :سدينو يکه مؤلّف م چنان
ست يان هزار و دوياسالم حساب ين تذکرة خجسته که از روير ايتا سال تحر”

,  موجودات استييو چهل و دو سال از هجرت فخر کائنات و علّت غا
  .“گذشته
  :م شده استير تقسيقرار ز  به) کوچکيها قسمت(هفت نهر   بهطين محيا

  .شرح حال مسافرت مؤلّف از جده تا مسقط  بهنهر اول راجع
  .خ و اوضاع مسقطينهر دوم دربارة تار

ط ي محينسخة خطّ. ران استيدار مؤلّف از اي شرح ديمانده حاوياقگر بيپنج نهر د
ن يان اي استنساخ شده و چنان که در پاييق خوانايخط نستعل  بهدوم توسط خود مؤلّف

 ۱۲۴۹ در سال يالثّان ينهم جماد, در روز چهارشنبه, دهيمه ثبت گردينسخه در ترق
  .ده استيل رسيتکم  بهيهجر

 ۱۲۴۲ سال يالثّان عيفدهم ماه ربي عربستان در روز شنبه همفتون هنگام مراجعت از
  از بندر بوشهر.شود يران مين راه وارد ايرسد و از هم يساحل بندر بوشهر م  بهيهجر
 ياز تهران برا. کند يتهران مسافرت م  بهجا و از آن, اصفهان  بهرازياز ش, رازيش به
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قاطر و االغ   باي جهانگرد هنديها ن مسافرتيا. رود يمشهد م  بهحرم مقدس ارتيز
 مسافرت خود از آن نقاط يگر که مؤلّف طي ديروستاها و جاها, شهرها. رديگ يانجام م
 از ياريبس مؤلّف با. ان شده استين سفرنامه بيات تمام در ايجزئ با, شود يرد م
دا ي پييان آن زمان آشنايرانيران و آداب و رسوم ايات دربار و حکومت ايخصوص
او . ر درآورده استيرشتة تحر  به,مشاهده کرده, دهيچشم خود د  بهکند و آنچه را که يم
  :سدينو ين ضمن ميدر ا
, ر درآمدهيز تحريح  بهن کتاب مستطاب آنچهياد که در ايمکشوف اولواالبصار ”

  “…دهيده است نه شنيهمه د
ران در قرن ي اي و اقتصادياسي و سي دربارة اوضاع اجتماعين سفرنامه مطالبيدر ا
 دربارة نقاط مختلف در يعالوه شرح  به. مورد گزارش قرار گرفته استيالدينوزدهم م

اها و يدر, بازارها, ها ابانيخ, کاروانسراها. آمده است, شود ي مها رد راه که مفتون از آن
 شهرها و يها  و پوليرانيپول ا, ارهاو دربارة چاريحاتين توضيچنهم, ها پل

 يها نها در مقابل پوليمات آن و ارزش اي و تقسيشاه, ها سکّه, يراني ايها شهرکده
کازرون و زلزلة , ي هنديها وزن ها با سة آني و مقايراني ايها وزن, ي و فرانسويهند
ت يفيمحصوالت و ک, ها يدنيها و آشام يخوردن,  که بنابر آن رخ دادييها يراز و خرابيش
جاها که  محصول آن همه(ات و درآمد يگمرک و مال يها اداره, ها وهيها و م گل, ها آن

 يها امام, و روستاها شهرها ي رؤسا و کدخداهايها اسم, دهي سفر خود ديمؤلّف در ط
دانشمندان و , رانيحال مختصر چند تن از رجال حکومت آن روزگار ا شرح, جمعه

اکان ن و حکّ مثل نقّاشايا ار و اشخاص حرفهکاران و تج علما و فضال و شعرا و صنعت
ده ي دها مالقات کرده  از آنيبرخ ناکاران و زرگران که مؤلّف بايسان و مينو و خوش

  . آنها هم مورد ذکر قرار گرفته استي شهرها و روستاها و آب و هوايمرزها, شود يم
 و ياسي و سي است از اوضاع اجتماعينمودار, ديآ يدست م  بهن سفرنامهيآنچه از ا
ن نمودار يدر ا. گذشتهک صد و هفتاد و پنج سال ين در حدود راي مردم اياقتصاد
 ي است که موجب سرافراز يهيبد, ها ييبايز. شود يده ميهم دها با يبيها و ناز ييبايز

گذشته   بهجا که مربوط از آن,  باشديد موجب سرشکستگيها حتماً نبا بياست اما ناز
ن سفرنامه يا. ن وجود نداشته باشدرايگر ممکن است در ايها د بياست و امروز آن ناز
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 و ي و اجتماعيخينة تاريشيپ ش بايش از بيسازد که ب ي را فراهم ميا فرصت تازه
ده يرساينجا  بهران از کجا يم که اي ببري پ سهيق و مقايتحق م و بايران آشنا شوي ايفرهنگ
  .کنند ي مي زندگييان در چه دوران استثنايرانياست و ا

ها را که در  زاده  اماميها مقابر و روضه,  بودي مذهبين شخصمؤلّف سفرنامه چو
ده و اطّالعات مفصّل دربارة طرز بنا يدقّت د ار بايبس, ر مسافت او قرار گرفته بودنديمس

از , ن بناها وجود داشتهي ايها واري دي رويا بهياگر کت. ها نگاشته است  مقبرهيو معمار
سندگان يمؤلّف از مقابر شعرا و نو.  ثبت کرده استها نقل برداشته و در سفرنامة خود آن
 که در ي و مذهبيخي تاريشرح بناها باز ي آن مقابر را نيها بهيدن کرده و کتيران هم ديا
  . است آوردهستهيب شاي ترتينظم و دارا ق و بايار دقيبس, ن سفرنامه آمدهيا

ات ي از مالي معاف در موردي هجر۱۲۴۰ شاه قاجار در سال ي که فتح عليا نامه وقف
 مسجد شاه در اصفهان ي در ورودي کنده و روي لوحي منتشر و رويوانيو وجه د

ک فرمان جالِب ين نمونة کامل يهمچن. ن سفرنامه مضبوط استيدر ا, نصب کرده بود
سفرنامه نقل ن يدر ا, دزدان و راهزنان منتشر کرده بود  بهتوجه نادرشاه که دربارة هشدار

ز ضمناً مورد شرح قرارگرفته ي نيدارا و يواني اصطالحات دين بعضيچنهم. شده است
  :ح داده شده است کهي توضيبارة اشک آغاسرمثالً د. است
  .…“ر لشکري که مراد از سردار لشکر و غيمنصب اشک آغاس”

  :ف شده کهيه و بلوک تعرياز ناح
ا دو ي يفاصلة فرسخ  به که در اطراف آن ضلعيهاتيه عبارت است از ديناح”

 آن ي که در نواحياتيه از قرياد واقع شده باشد و بلوک کنايا کم و زي يفرسخ
اده ي و زي و چهارده و پانزده فرسخيده مثل دو فرسخي بعيها فاصله  بهها هيناح

  .“اند از آن واقع
 يجا و جا ت خربوزة آنيفيدربارة ک,  در ضمن گزارش نصرآباديجهانگرد هند

  :سدينو يگر ميد
م من ياز ن, نيريقه و شيپوست و بزرگ و خوش ذاار نازک يجا بس  آنخربوزه”
در .  اشتهار تمام دارديشود و خربوزة سه مقام در خوب يز تا دو من شاه ميتبر

آباد و در کاشان نصرآباد و در قم بلوک  ن و گرگاب و زمانياصفهان خربوزة س
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ر تند رو از سر باشد که اگر سوا ي نازک پوست ميحد  به,سراچه مشهور است
  .“ترقد ياز صدمة سم سمند چون کتان م,  گذردزشيالج

, ار کردندين جا سکونت اختيهند آوردند و هم  بهيها که رو يرانيدربارة ا
 ره مرتّبيارت و غي زي که براييها ي دربارة هندياند ول  نوشته و چاپ شدهييها تذکره
ها بعد از   از آنيرفتند و بعض يران ميا به
جا سکونت   همانيراني ايها زن اج باازدو
.  گفته نشده استياديمطالب ز, دنديگز يم
 از ياديم که عدة زيبر ي مين سفرنامه پياز ا
ران ي در ايالديها در قرن نوزدهم م يهند
 ي مختلف زندگيها نهيبردند و در زم يبسر م

 يبعض. دادند يم  را انجام يا ستهيخدمات شا
 و شاهزادگان ي شاهيهادربار  باينها حتّياز ا
  :مثالًَ.  داشتنديز وابستگين

شة طبابت ي که پيآباد ضي فيسيد عل”
ن يم ايجده سال مقي از ه,ش گرفتهيفراپ
 يها جا مالقات ن آنيد و اراکيعما  بهاند و ار کردهيجا تأهل اخت اراند و همانيد
 شهورت سيد منصور صاحب ميمع  به,عزت و اقتدار دارند  بهتکلّفانه يب
 و,  لکهنو استيگره که ده کروه مينداران سليل زمي که از سرخيچودهر به
از  ـ نيهم امجعيصلواة اهللا عل ـن ية معصوممئارات عتبات اي حصول زيتمنّا به

 اند و هنوز ن صفحاتيوارد ا, ار کردهيعرصة سه سال هجرت از وطن اخت
 راقم ي که آشناي صاحب لکهنوير مدد عليو جناب م, اند دهيز نگرديمطلب فا به

  .“دندياالوان گردان مسرورالوقت و مبتهج, قدم رنجه فرموده, برآمدند
اوصاف مستحسنه متّصف و در علم جفر   به کهيآباد  شاهجهانيسيد هاشم عل”

منّت  يدر دارالخالفة تهران از چهارده سال ب… ح دارنديقة ثابت صحيو اعداد سل
جا اکرام و اعزاز  ند و اکابر آنيفرما ير ميف سي شرکمال تکلّف اوقات  بهيبعد

  .“ندينما ي درجات مياعل  بهجناب موصوف

ان شهري است از شهور  سمنمحةدرالمر”
, فضا و نضارت قرين با, قديمة ايران

مشتمل بر مزارعات و بساتين و در عهد 
دورة سه فرسخ آباد و اهالي و  ماضيه به
جا از دولت و مکنت شاد  سکنة آن

بودند که از وفور نعمت و دولت 
 .“نمودند هند کوچک مي تعبيرش به
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  : اطّالع داده شده کهيگر هندي دين دربارة شخصيهمچن
,  مرزا از کثرت اظهاريم حسن عليم و کريجا شاهزاده حل  آنيفرمانفرما”
, يها  خطوطعةيذر  بهو حضرات بابرکات رفقا… اج تکرار گفتار نداردياحت

 ير نواب که از سکنايوساطت جناب م  بهطالب مالزمت شاهزادة آزاد
سرکار   بهان و از دوازده ساليق البياللسان و رش قيطل است يمرد, آباد شاهجهان

  .“شاهزادة بلند اقبال عالقة روزگار دارند
 مالقات ي براياگر فرصت,  فاضل بودي خودش شاعر و شخصةچون مؤلّف سفرنام

از آن استفاده , ديرس يدستش م  بهراني آن زمان ايدانشمندان و علما و فضال و شعرا با
ها   از آنيحال مختصر ران مالقات کرده بلکه شرحيگونه رجال ا نيا او نه تنها با. کرد يم

الشعرا محمد  دربارة ملک. ها نگاشته است فات آني از اشعار و تأليانتخاب را همراه با
  :کند يب اظهار نظر ميعندل  بهن خان متخلّصيحس
”اشرف الشرفا و , مفخر اصحاب الکالم, االحتشام يب بارگاه سلطان ذومقر

ب که پس يعندل  بهخان المتخلّصن يجناب ملک الشعرا محمد حس, مرجع العرفا
 الشعرا نظر  خان ملکير جناب غفران مآب فتح عليده سياز ارتحال پدر حم

خطاب پدر مرحوم   بهي اله حضرت ظلّيوان اعليز د آن واال جناب ايستگيشا به
ض صحبت يف  بهوساطت جناب مرزا محمد فاضل خان راقم  به,مخاطب آمده
اده يشان زيدة حضرت ايده و اوصاف حميل پسنديده فضايشان رسيجناب ا
  .“يسلّمه اهللا تعال, حد حصر است از
کند و احوال  يرا هم نقل م از اشعار مرزا محمد فاضل خان راقم يا دهيسنده گزينو

  .سدينو يمختصر او را م
ار مفصّل آورده و يآن حضرت را بس  بهو اعتقاد مردمان يتشالر حال محمد باقر شرح

فاتش شده يلأ بلکه خواهان ت,نفوذ نه تنها مالقات کرده ر و باين عالم برجسته و شهيا با
  .ه کرده استيمؤلّف هد  به را»االنوار مطلع«نام   بهو او کتاب خود

 از امور را چه از ياريبس, ن داشتهيزبيق و تي دقيجا که نظر مؤلّف سفرنامه از آن
مؤلّف شرح .  کرده استيافته و بررسي درياسي و سي و چه از نظر اداريلحاظ اجتماع

 که در اطراف ينام صدخره و زبان  بهيا هي دربارة مراسم ازدواج در قريار پرارزشيبس
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ن دربارة اخالق مردمان قهروت و يچنگرفت و هم يتفاده قرار ماصفهان مورِد اس
  . گذاشته استيجا  به,امدهيپسندش ن  به کهيراني ايعزادار

  :سدينو يدربارة ازدواج و ضوابط آن در صدخره م
دهند و اگر  يشوهر نم  به سال دختريه است که تا سين ديااز ضوابط اهل ”
اگر , يغرض لطف و انتعاش جوان. کنند يبدنامش م, شود ي مرتکب مياحد
  .“سر استيه مين ديدر, يتوان
  :الع داده کهن دربارة شغل زنان و دختران و مردان کتل کمارج اطّيهمچن

  .“ي و کار مردان مزارعت و چارواداريشغل زنان دوک زن”
ن يا,  سمناني خوشگوار و وضع خوب مالين سفرنامه دربارة آب و هوايدر ا

  :ديآ ينظر م به گزارش جالب توجه
, نيفضا و نضارت قر با, رانيمة اي است از شهور قدي سمنان شهرمحةدرالمر”

 و يدورة سه فرسخ آباد و اهال  بههين و در عهد ماضيمشتمل بر مزارعات و بسات
 رشيجا از دولت و مکنت شاد بودند که از وفور نعمت و دولت تعب سکنة آن
  .“نمودند يهند کوچک م به

ها هم توجه کرده  يراني ايران و شئون زندگيوب در اي و عصينقا  بهيجهانگرد هند
 دزدان و يها تيها و فعال  راهيناامن  بهطور مثال  به.ده استيف را متذکّر گرديو نقاط ضع

. آن را مطرح کرده است, فتادهيپسند خاطر مؤلّف ن  بهيزيراهزنان اشاره کرده و اگر چ
  :سدينو يم, دياميپسند مؤلّف ن به ها که يراني ايدربارة عزادار

بلکه در کل ) مشهد(جا   که در آن و الثّناةيلتحه اي سيد الشّهدا عليقة عزاداريطر”
ه که متعلّقات يخصوصاً ساختن شب.  نداردياستحسان, ع استيران نزد عوام شايا

 از ب که مقصودي و ذکر مصايروضه خوان  بهباست مگر خواص کهيآن بس ناز
  .“ندينما ياکتفا م, د کربالستيکا بر شهندبه و ب
  در کازرون که منجري و نعمتيدرينام ح  بهن دو گروهياختالف ماب  بهن اويچنهم
  : داده استياطّالع اساس, شد يزد و خورد م به

 يم خلف عن سلف مدعي که از قدي و نعمتيدريباشند ح ي ميا فهيجا طا آن”
 که باهم متّحدالمذهب نيند و طرفه اينما ي قتال و جدال م,لت مذهب خود شدهيفض



   ميرزا مفتوني از ديدگاه عليايران قرن نوزدهم ميالد  ١٩٥

  

 ن واقعهيالحال هر ماه ا, ديکش ين دعوا سر ميق در هر هفته ابسا. اند هيعشر اثنا
د يآ يال نميخ  بهنيس لعيس ابلير تلبين جنگ و جدال غيمأخذ ا. ديآ يوقوع م به

  .“بخشد يحال شان نم  بهيس سوديحاکم و رئ چير هيد و تدبيو تهد
 معروف فرانسه و يها ها در مقابل پول ارزش آن, يراني ايها رة پولمؤلّف دربا

  :سدينو يمات آن مي و تقسيشاه, يهند
. چند اقسام است  بهج بازار است و نقره که مرويمعلوم باد که اقسام نقود ذهب”

,  هم مشهور استي شاهيفتح عل  بهال کهياول از اقسام نقره و صرف آن ر
,  هم هستيناريهزار د  به که معروفية صاحبقرانيپ و رويست و پنج شاهيب
 ي سه قاز و قاز اسم فرضي سه پول و دو قاز و هر پولي و هر شاهيست شاهيب

ک يه باشد و گ و سه تني سيک قرانيپس مجموع پول .  نداردياست که فرد
ند و ي هم گوين را عباسي باشد و ايهدهند که چهار شا يم ي را پنج ربعيقران
ها  ن اوقاتيت و در اشپانزده صرف دا,  مشهور بوديعباس  بهق که سابيربع

 باشد و ي ده شاهيکي که هر ي را دو پهن آبادي است و هر قرانيهمسر ده پول
اند و  نها همه از نقرهيضار و ا, ک قاز باشدي و يهر هفت پول را که دو شاه

ن يا  به.ي شاه را سهي و سکّة لکهنوي و سه شاهيآباد س  فرخية مرشدآباديروپ
 و يناريال فرانسه را سه هزار ديو ر.  شديرازي پنج پول شيحساب هر آنة هند

تومان و صرف آن هشت   به معروفياما نقود ذهب. دهند ي خورده ميهفت شاه
تفاوت وزن و سکّه از پنج پول تا چهار   به اماية صاحبقرانيده روپ ال کهنه باير
  .“… دهند يرف مص پول يشاه
ه آن دوره و ي و روسيرانين ايها ماب  دربارة خصومتي که جهانگرد هنديعاتالاطّ

 ياسي سيها يران و تجاوز کاريا  بهه نسبتيز روسيآم ها و رفتار خشونت يگزارش بدقول
  . استيخيت تاري اهميدارا, ن سفرنامه داده شده استيآن کشور که در ا

 ينثرش بعض.  استينة سبک هندن نموين سفرنامه بهتريد تذکّر داد که نثر ايبا
 که ي و عربياد هندي زيها واژه.  و مسجع استيشتر مقفّي بيتکلّف ول يجاها ساده و ب
ات قرآن ي و آي عربيها اشعار و جمله. اند کاربرده شده  به,نوس هستندأ ناميدر فارس

ف بر قت است که مؤلّين حقيااز  يخته شده که حاکينثر آم طور مناسب با  بهزيم نيحک



  ١٩٦  قند پارسي

  

مؤلّف ما شاعر , آن شد  بهکه قبالً اشاره چنان.  تسلّط داشتي و عربيهردو زبان فارس
, شود يسفرنامه خوانده من ي اي که از خود مؤلّف در البالي متعدديهم بوده و شعرها
د اقرار کرد که ي است و باي فارسي در سرودن شعرهاي ويدست رهينشانگر مهارت و چ
ار يست و بسين بعض جاها نثرش کمتر از شعر نيبنابرا, د بومچون مؤلّف شاعر ه
  .جالب توجه است
باغ نو هم مشهور بوده   بهش باغ شاه کهي چند از مؤلّف که در ستاياتيدر آخر اب

  :شود ينقل م, است
  جـــو ســـروآزادســـتاده بـــر لـــب 

ــدو ــا  نده ي ــر پ ــر به ــشيه    پوس
  صفا چون گـوهر خـال       با يچه نهر 

  اهشده ز آن آب روشـن در شـب مـ       
   خوشگوار و سـرد و شـفّاف       يچه آب 
  ض گلـشن  يد بـرون از فـ     يح آ حيص

  رانيـ جـا طبـع پ     گـردد آن   يجوان م 
 

  چو محبوبان سرکش مست و مغرور     
ــا گــرد کلفــت از تــنش دور    کنــد ت

ـ صـفا چـون د      بـا  يچه آب    دة حـور  ي
   نـــوري نـــور علــ يوضــوح معنــ  
  صـد طبـع کـافور       بـه  برودِت مـاء و   

  مــار رنجــور  يدرونــش گــر رود ب  
  ش چـشم بـد دور     يوا آب و هـ    يزه
 

  


