
 
 
 
 

 

 *اطالعات کتابداری در تذکرۀ نگارستان دارا
 )متنی از آغاز قرن سیزدهم هجری قمری(

 

 احمد شعبانی )اصفهان(

 

 مقدمه

ند د، چدر سالهای پایانی عصر زندیه که منتهی به آغاز سلطنت قاجاریه ش

 ةه مطالعخین این دوره باقی مانده است که بمفید از مورّ  متن ادبی و تاریخی

و  جتماعی و مسائل فرهنگی آن روزگار و شرح حال مؤلفین، کاتبانشرایط ا

 ةتوان تذکرکند. در این باب میای میاصنافی از این دست کمک شایسته

ز روهی اال گبیگ دنبلی را نام برد که در آن به احوزاقنگارستان دارا از عبدالرّ

ه ت کنادی  اسناظمان گفتار این عصر پرداخته و از متون شایسته و قابل است

وانی تابخکنگاران و شیوع کتابت و برخوردار از اطالعات سودمندی از اوضاع نامه

 شود.این دوره محسوب می
 

 زاق دنبلیشرحی بر زندگی عبدالرّ

بیگ طور اجمال در باب زندگی عبدالرزاقآنچه از برای اطالع خواننده به

                                                           

ریرا دپژوهشهای ایرانشناسی )نامواره دکتر محمود افشار( به کوشش ایرر  افشرار و محمرد رسرول  * 

 .514-507. ص 17گشت. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.   
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ق. در شهر خوی تولد یافت،  . ه 1176ت است، اینکه در تاریخ دنبلی حائز اهمیّ

پدرش بیگلربیگی تبریز و مضافات بود و فرزند را به عنوان گروگان و رهن از 

مرادخان زند کند. چون علیخان زند روانه میق. به نزد کریم . ه 1186 ةسن

کشید و شیراز را پس از نه ماه تسخیر کرد، خان میلشکر بر سر صادق برادر کریم

ق. به آذربایجان اعزام  . ه 1199االول سال به اصفهان و در ربیعوی را از شیراز 

کند و در نهایت استغنا به کند. او در حیات خویش از مشاغل دنیوی استعفا میمی

در تاریخ ادبی و سیاسی  (1)ورزد.اکتساب علوم و مجالست دانشمندان عشق می

اعیان این صنف این دوره صاحب چند اثر معروف بوده که از جمله در بین 

بیگ در تاریخ االبرار شهرتی فراگیر دارد. عبدالرزاق ةيتسلاالحرار و  ةبتجر

ق. در تبریز  . ه 1243ف حاصل نمود و در معظمه تشرّ ةق. به مک . ه 1241

 (2)وفات یافت
 

 اهمیت نگارستان دارا

شاه و فتحعلی ةای است از احوال شعرای دورتذکره نگارستان دارا

ست. تحریر درآمده ا . ق. به رشتة ه 1241ت اشعار آنان که در سال منتخبا

خصی شهرچند عبدالرزاق در دیوان دولتی اشتغالی نداشته، لیکن صاحب زندگی 

صله فا آذربایجان تا متالطمی بوده و بالد شیراز و اصفهان را که از موطن وی

 ثرش بهاین ست. بنابرااین والیات آشنایی داشته ا ةخوبی دیده و با سکنداشته، به

اب شود، بلکه ابوگزارش احوال صاحبان تراجم محیط آذربایجان محدود نمی

 گیرد.مختلفی را از اماکن کشور در بر می

 ةبیگ از حوزچرخش قلم عبدالرزاق نگارستان دارادیگر اینکه در  ةنکت

ار ادبی، به نکات اجتماعی در زندگی و احوال ناظمان گفتار است. بر این قر
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نکات ارزنده و حائز اهمیتی در موضوعات گوناگون، چونان اشتغال، حاالت 

ای از قلم آمده است، که مجموعه ةطبقاتی و ارتباطات اجتماعی این افراد به رشت

آن بازتاب روند فرهنگی و اجتماعی آغاز قرن سیزدهم هجری قمری را به دیده 

 آورد.تصویر می
 

 اراناحوال اجتماعی کاتبان و کتابد

 وایلاآنچه از بررسی اوضاع اجتماعی کاتبین و کتابداران عصر زندیه و 

هنگی شود، جایگاه متنوع طبقاتی این دسته ازمردان فرقاجار روشن می ةدور

ای نی جاست. در باب اقشار واالی این گروه ابوالقاسم بن محمد عیسی الفراها

ین ا، در رسم کتابت دارد که اقدامات اصالحی وی در باب دگرگونی و اصالح

رن ل قاو ةدوره موجب دگرگونی و تغییرات قابل توجهی در سیستم اداری در نیم

هت ل موجب گردید تا دستورالعملی را جسیزدهم شده است، چنانچه این تحوّ

ن از چنیی کند. همتحریر درآورده، و به قانون العمل مسمّ ةمنشیان خاص به رشت

قت ود هر هر منشور که وقتی نگاشته بو»داشته:  بیگ بیانآن جمله که عبدالرزاق

صل ا ةخواند و یک حرف با نسخشد سواد آن را از دفتر حافظه میضرورتی می

خواص  شود که دقت عمل برای کتاب در دربار وآشکار می (3)«بود.مخالف نمی

 پادشاه تا چه حد اهمیت داشته است.

 یسی روز به روز او در مجموع اینکه، درجات ابوالقاسم بن محمد ع

زارت وق. پس از وفات پدر در تبریز به  . ه 1237گرفت، به نحوی که در سال 

 ق. وسایل حرکت محمدمیرزا و . ه 1250میرزا منصوب شد، و در سال عباس

 جلوس او را به تخت سلطنت فراهم آورد.

تر سخنی از عشرت رفته که از اقوام هایی نازلاز همین صنف و در مایه
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الکتاب بوده، که الملوک ملکمقام فراهانی است که در سمت ملکنزدیک قائم

آنچه از اقشار  (4)قائم مقام در دستگاه دولتی آن دوره است. ةنشان از نفوذ خانواد

شود اقبالی است که نجبا و صاحبان ه آشکار میت آنها برای عامّکاتب و اهمیّ

دادند، به نحوی که یوسف نشان میثروت از این اشتغال برای فرزندان از خود 

ص به عزیز از نجبای الهیجان و در بارگاه پادشاه سمت کتابخوانی بیگ متخلّ

 داشته است.

بوده  حشوراب افرادی بودند که با کاغذ و قلم متّ سوم از منشیان و کُ ةدست

و  قاللو از حاصل دسترنج کتابت، معیشت خود را گذرانیده و در حقیقت به است

 آوردند.سر میی دنیوی روزگار را بهوارستگ

بیگ شرحی از از این گروه است وصال، صفایی، و نظیر که عبدالرزاق

 آورد.احوال آنها را به گزارش می

 لیلقدر نهایت اینکه، از این صنف افرادی چونان اختر از جمله افراد 

 شود که در عسرت زندگی را وداع گفته است، بر اینر میتصوّ البضاعة

شود که حاالت اجتماعی کاتبین چونان امروز از تنوع ص میقرار مشخّ

 چشمگیری برخوردار بوده است.
 

 های عبدالرزاق بیگ در باب مسائل کتاباطالعاتی چند از گزارش

شود که بیگ چند نکته جذاب حاصل میاز بیان قلم و سخن عبدالرزاق

 بارت است از:کند. این مباحث عکمک مفیدی به مسائل کتابداری می

: از قرار در آن عصر، افرادی در دیوان و دربار پادشاه، كتابخوانی. الف

سر برده که بر این امر روزگار وزرا و حاکمین در منصب کتابخوانی به

اند. آشکار نیست که کتابخوان در چه زمانی به امر مزبور مبادرت گذرانیدهمی
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ام دو تن از این افراد موسوم به ندیم کرد، لیکن نکرده و چه موضوعاتی را ادا می

 مزبور در  است. ةو عزیز در تذکر

اران : در آن دوره استنساخ سریع و نیکو در بین دوستدسفارش كتابت ب.

 انچهمندی بوده است. چنکتاب مقامی ارجح داشته و بدقولی کاتبان موجب گله

نوشتن  خدا نخواسته اگر کسی را حاجت»در شرح احوال عشرت آمده است: 

م تسلی ةر وعدبیتی فرستد و اگافتاد سالی دو به مراعات یگانگی دوکتابی به او می

 (5)«و اتمام کتاب قیامت باشد هنوز نزدیک است.

ود و : از شواهد موجمباركه سلطان به تالیف كتاب ةاهتمام دفترخان ج.

 ته بهکاتبان وابس ةشود دیوانخانه و ادارص مینقل روایت احوال اختر مشخّ

حمد وقع متداشت، چنانچه لفین مبذول میؤلیف آثار مأپادشاه اهتمامی از برای ت

 درش دربرا مبارکه جهت اتمام کار ةل به دفترخانباقر نشاطی برادر اختر در توسّ

 احوال معاصرین با ناکامی مواجه شده است. ةموضوع تذکر
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احوال کاتبان و کتابداران ةدر ارائ  

کتر اپ دچ نگارستان داراظور ذکر احوال کاتبان و کتابداران از متن به من

ش.  . ه 1342جویی شد. این اثر که به نحو نفیسی در عبدالرسول خیامپور بهره

ی اریخقین ادبی و تطبع شده، دیرزمانی است دور از دسترس پژوهشگران و محقّ

آن بخش  در  در کتاب،است. بر این مبنا به ترتیب ذکر احوال هر ناظم گفتار من

 ری وهای کتابت، طبع اثر، اشتغال کتابدااز حیات صاحب ترجمه که به زمینه

ن الن آمترسّ وشود. بر این قرار نه تن از شاعران کتابخوانی مرتبط است، ارائه می

دیم، ز، ندوره مشتمل بر ابوالقاسم بن محمد عیسی الفراهانی، امید، عشرت، عزی

 و وصال را در بر دارد. اختر، صفایی، نظیر،
 

(1)  

 ابوالقاسم بن محمد عیسی بن محمد حسن الفراهانی
 

 به واقی دفتر تا نیابت صدر اعظم هیچ مرتدر مناصب ارباب قلم از مشّ

ن و سمی وای نیست که سرتاسر آن را به اقدام اهتمام نپیموده باشد و غث مرحله

بت کتا ن مغفور تحریر ورث و جدید او را نیازموده. ابتدا که در دیوان خاقا

بار در دفتر آموخت سرعت ضبط و قوت حفظی داشت که هرچه یکمی

بر  لی ازکرد که بار دیگر بر همان ترتیب و توانگاشت چنان در خاطر ثبت میمی

واد شد، سنوشت ... و هر منشور که وقتی نگاشته بود هر وقت ضرورتی میمی

 بود.ف با نسخه اصل مخالف نمیخواند و یک حرآن را از دفتر حافظه می

... رسم تحویل و تحصیل که جز تحمیل رسوم و تعطیل مرسوم حاصلی 

ی منسوخ ساخت، و در این باب اجتهادی ت و نوکر نداشت بکلّدیگر برای رعیّ

نمود که تفاوت طبقات و اغالق حساب و اغالط کتّاب معلوم گردد و آن کتاب 
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لعمل نمود، و آن نسخه کتابچه ای چند مشروح و مفصل را موسوم به قانون ا

است و الحال در میان است که هرچه و هر که با  گذارد و خرا  بردارد یا 

 (6)ور و ریزه خوار آید بالتمام نام به نام در ضمن آن مسطور استبهره
 

(2) 

 امید

مانند. ندیم خان از خاک نهاوند و در حسن اخالق بیاسمش ابوالحسن

ریب قود است و کتابدار آن جناب ... دیوانی ترتیب داده نواب شاهزاده محم

 (7)چهار هزار بیت.

(3) 

 عشرت

ک اسم شریفش میرزا مهدی است. سید حسینی فراهانی و از اقوام نزدی

 الکتّاب.الملوک ملکمقام است، امروز در سرکار ملک قائم

هم د هیاند که من گواخود مرقوم فرموده ة... نواب محمود میرزا در سفین

و  که اگر تواند روزی دو هزار بیت کتابت کند به وجه احسن و خط مستحسن

او  ه ازپربها، و اگر در نوشت دست نگاه دارد مانند درویش مجید نویسد. و گل

ا ، خداند که با وجود جلدنویسی مطیع قلمش جلدنویسانداشته که مرقوم نموده

 راعاتافتاد سالی دو به منخواسته اگر کسی را حاجت نوشتن کتابی به او می

زدیک ننوز یگانگی دو بیتی فرستد و اگر وعدة تسلیم و اتمام کتاب قیامت باشد ه

ه کسوس اند که من از تصنیفات خود کتابی به او فرمایش کردم؛ افاست و نوشته

 (8)وعده به قیامت هم نداد.
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 (3) 

 عزیز

بوده  بیگ از خطة الهیجان رشت و یوسف مصر خوبروییاسمش یوسف

صاص پیشخدمتان خاص اختغالم ةزمر و پدرش از نجباء آنجاست و در طفلی به

جاه ص یافته و در بارگاه آسمانتخلّ« عزیز»جسته ... و از حضرت شاهنشاه 

 (9)ست.ا خوان آفتاب خسروانگردان و کتابآفتابه
 

(4) 

 ندیم

ن طّتواجدادش از قزوین رفته در بارفروش مازندران  اسمش میرزا محمد،

دمت خجسته، میرزای مشارالیه معروف به مازندرانی شده. در حضرت خالفت به 

یک  هل وکتابخوانی سرافراز بوده ... در اوایل این سال که هزار و دویست و چ

(10)باشد بدرود جهان  نمود.
 

 

(5) 

 اختر

خان ساکن لرستان و مالزم دربار سلیمان اسمش احمدبیگ، از جماعت

اوالد غالمان صفویه. در جوانی خدمت زندیه کرده بود ... از آنجا  قاجار بود و از

لیف تذکره معاصرین افتاد. در جمع اسامی أبه اصفهان شتافت و به خیال جمع و ت

سعی مبذول داشت، مهلت اتمام نیافت، برادرش محمد باقربیگ نشاطی به هوس 

از عهده برنیامده البضاعه بود اتمام کار برادرش نشاطی کرده، چون مردی قلیل

ل به کتاب دفترخانة مبارکه شد تا در آن کارش یاری کنند؛ آن نیز دست متوسّ
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خان راوی رسید و ظرف حنا نداده نشاطی درگذشت و اوراق او به محمد فاضل

 (11)و کاغذ توتیا گردید.
 

(6) 

 صفایی

موسیقی  محمد، از اهل اصفهان خلدبنیان است. در علم سیاق و مالّ  اسمش

ند کعیشت نویسد ... به دسترنج کتابت کسب مگانه و خط نسخ را نیز پاکیزه میی

 (12)گوید.و گاهی شعری می
 

(7) 

 نظیر

بود  فیقرحسین اهلل بیگ، از ایل زنگنه کرمانشاهان و شاگرد مالّ اسمش امان

هان جنمود. مردی قانع و از و در اصفهان به کتابت معیشت زندگانی خود می

 (13).هزار و دویست و بیست و شش به مجمع روحانیان پیوست ةسنوارسته و در 
 

(8) 

 وصال

را  اصلش از خاک پاک شیراز و مرید ابوالقاسم عارف شیرازی ... خطوط

 عت بهنویسد، خصوصاً خط نسخ را، و از جمله اهل حال در زاویه قنانیکو می

 (14)گذراند.دسترنج کتابت معیشت خود می
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