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چکيده
کتابشناسي و شناسايي دقيق منابع ،اولينگام براي
پژوهش در هر رشته و موضوع است .بدون اشراف بهمنابع و
مراجع ،نميتوان بههيچ تحقيقي دست زد .دربارة کتابشناسي
خليجفارس ،منابع چندي موجود است؛ اما با توجه بميزان
استقبال جامعة علمي و حتي مردم عادي ،نسبت به مسائل
خليجفارس از طرفي و ضرورت مطالعة اين آبراه از طرف ديگر،
بهانضمام گستردگي موضوع ،هنوز جاي زيادي براي معرفي
و نقد و بررسي منابع آنجا وجود دارد .اين مقاله ،به معرفي
و نقدي نهچندان مفصل ،دربارة يکي از قديميترين منابع
مکتوب و مهم خليجفارس در عصر حاضر؛ يعني فارسنامة
ناصري ،اثر حسيني فسايي (تأليف :اوايل قرن چهاردهم
هجري قمري) ميپردازد؛ اثري که آنرا در عصر جديد ،نقطة
انتقال دانش قديم به روشهاي علمي تحقيق ،در مطالعات
مربوط به خليجفارس دانستهاند .بنابرين ،مقدمه؛ زندگينامة
کوتاه مؤلف؛ آثار حسيني فسايي؛ ساختار کتاب؛ جايگاه و
اهميت فارسنامة ناصري در مطالعات خليجفارسشناسي که
در واقع ،نتيجة پژوهش را نشان داده ،قسمتهاي مختلف اين
نوشتار را تشکيل دادهاند .روش تحقيق توصيفي و پژوهش
بشيوة مطالعات کتابخانهيي انجام شده است.
کليد واژگان
خليجفارس؛
كتابشناسي

فارسنامة

ناصري؛

سرگذشتنامه؛

 .1کارشناس ارشد کتابداري و مدير اجرايي فصلنامة مطالعات خليجفارس.

1

مقدمه
آنچه تحقيقهاي امروزي را از نوشتههاي قديم جدا کرده،
استفاده از روشهاي نوين درگردآوري اطالعات؛ رويکرد نو
بر اساس روشهاي علمي جديد (نشأتگرفته از پيشرفتهاي
متأخر اروپا) و نيز شيوة تدوين و ارائة اطالعات در قالب کتاب
يا مقاله است .تا حدود يكصدسال پيش ،شناخت ايرانيان
دربارة خليجفارس ،يک شناخت سنتي و قديمي ،بههمان
شيوههاي منابع و متون کهن (مانند کتاب فارسنامه ،اثر
ابن بلخي) بود؛ يعني تا قبل از آن ،هنوز تحقيق بهروشهاي
علمي امروز رواج نيافته بود؛ بعنوان مثال ،کتاب فرهنگ
االخبار تاريخ و جغرافياي فارس ،اثر محمدجعفر خورموجي
که در اواخر قرن دوازدهم هجري قمري ،نوشته شده از
همان الگوهاي تاريخ و جغرافيانويسي سنتي ايران ،پيروي
کرده است.
از آنجا که کتاب فارسنامة ناصري در شمار نخستين آثار
نگاشته شده ،در مورد خليجفارس و خليجفارسنويسي ،به
سبک جديد و علمي قرار ميگيرد ،در اين نوشتار بدنبال پاسخ
به اين سؤال هستيم که «جايگاه فارسنامة ناصري در مطالعات
خليجفارسشناسي چيست و در نهايت چه دستاوردهايي را
براي آن منبع باارزش ميتوان برشمرد؟».
كتاب فارسنامة ناصري ،اثر ميرزا حسن حسيني فسايي

كه نگارش آن در حدود سال1893م 1311/.ه.ق .به پايان
رسيده است ،نقطة انتقال نوشتههاي قديم با تحقيقهايي به
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روش جديد در مطالعات خليجفارس است (انوري:1390 ،
)414؛ زيرا محتوا و شيوة تحقيق و نگارش اين کتاب ،ارزشهاي
يک تحقيق جديد را  نسبت به زمان خود نشان ميدهد .در
ادامه  بعد از بررسي احوال ميرزا حسن ،با اين کتاب و اصول
تحقيقاتي آن آشنا ميشويم.
زندگينامة مؤلف
فارسنامة ناصري ،تأليف ميرزا حسن حسيني فسايي
است .وي از خانوادهيي قديمي از سادات يکي از محلههاي
قديمي شهر شيراز« ،دشتکي» ،بود که با سي و هفت واسطه،
«ميرزا حسن فرزند ميرزا حسن ،ابن ميرزا مجدالدين
محمد صدرالدين ،ابن سيد عليخان صدرالدين ،ابن احمد
نظامالدين ،ابن محمد معصوم ،...ابن علي ابن الحسن
اميرالمؤمنين ابي طالب عليهمالسالم» ،خود را بحضرت علي
(ع) منتسب ميدانستند .ميرزا حسن آخرين فرزند خانواده،
در سال 1237ه.ق .در فسا متولد شد؛   اما سهماه پيش از
تولد ،پدر خود ،سيد ميرزا حسن؛ را از دست داد و مادرش
براي زنده نگاه داشتن نام و ياد همسر ،آخرين فرزند خود را
«حسن» ناميد .ميرزا حسن تا ده سالگي تحت سرپرستي مادر
و سپس برادر ارشد خود باليد و بزرگ شد و نزد آنها به کسب
علم و ادب پرداخت؛ تا آنجا که بقول مرحوم ميرزا محمد
نصير فرصت حسيني شيرازي « ...در فنون عربيه و حکمت
الهي و رياضي و طبيعي،گوي سبقت از امثال و اقران ربود )...
(حسيني شيرازي 1354 ،ه.ق.)84 :.
پدرميرزا حسن حسيني فسايي ،سيد ميرزا حسن ،در
سال 1180هـ.ق .بدنيا آمد و بدليل داشتن خطي خوش در
نستعليق مشهور بود .سيد ميرزا حسن در سال  1237هـ.ق
در فسا درگذشت و در جوار مقبرة والد خود ،در بقعة ميرزا
در رونيز علياي فسا ،بخاک سپرده شد .مادرش (دختر تاجر
شيرازي ،معروف به آتشي) نيز در خوشنويسي سرآمد بود.
حسيني فسايي دربارة مادر خود مينويسد ...« :چون حاجي
مشاراليه آثار فوز و صالح را در اين دختر بديد ،کتب ادعيه و
رسائل شرعيهاش بياموخت و اين زن از برادر خود آقا کاظم
مجتهد ،در خانه نحو و صرف و فقه آموخت و پدر او را به
خطاطان سپرد و اين زن در خط در نسخ و ثلث از خوشنويسان
104

بود و چندين قرآن و زادالمعاد نوشت که هدية هر کدام از صد
تومان ميگذشت» (حسيني فسايي.)1/15 :1367 ،

شادروان حاجميرزا حسن حسيني فسايي ،مؤلف فارسنامة ناصري؛
مأخذ( :حسيني فسايي.)118 :1367 ،

ميرزا حسن حسيني فسايي ،ابتدا نزد ابوالحسنخان مجتهد
فسايي مقدمات علوم را فرا گرفت و در ادامه ب ه محضر حاج

شيخ مهدي مجتهد کجوري مازندراني رسيد و «علوم شرعيه»
و «رياضيات» را نزد او آموخت .وي طبابت را نزد ميرزا سيد
علي نياز فرا گرفت و در اين دانش نيز بشهرت رسيد .حسيني
فسايي درسال 1275هـ.ق .بهمراه عبدالباقي ميرزا ،والي
الرستان ،به بندر نايبند رفت و در آنجا ناظر فروش صدف،
به انگليسيها و حمل آن به اروپا بود .وي در سال1277هـ.ق.
مدتي در بوشهر ،ميهمان حاجي عبدالنبي ،تاجر بوشهري ،بود
و در سال 1287ه.ق .از راه دريا به مسقط رفت و از آنجا براي
انجام فريضة حج ،عازم مکه و مدينه شد .در سال 1292هـ.ق.
بهمراه احتشام الدوله پسر معتمدالدوله فرهاد ميرزا ،به بندر
ديلم رفت و در آنجا هم بهمطالعة جغرافيا پرداخت .سهسال
بعد و پس از مسافرت وي به بندر گناوه  ،در سال 1297ه.ق .با
کشتي تجاري بهجزيرة خارک رفت و اندازة دقيق آن جزيره را

مطالعات خلیجفارس  /سال اول /شمارة سوم  /پائیز 1393

نقد و بررسي کتاب فارسنامة ناصري

بدست آورد .حسيني فسايي را بايد در زمرة خليجفارسشناسان
بومي معاصر ايران دانست .او با بسياري از بزرگان و دانشمندان
منطقة خود از جمله ،سديدالسلطنه دوستي و ارتباط نزديک
داشت (همان :1382 ،مقدمة مصحح.)1/
سرانجام ميرزا حسن حسيني فسايي در دوازدهم رجب سال
 1316هـ.ق( .در سن هفتاد و نه سالگي) در شيراز درگذشت.
پيکرش را جوار جد بزرگوارش ،باني و واقف «مدرسة منصوريه»
بخاک سپردند .مرحوم نعمت فسايي ،شاعر معاصر حسيني
فسايي ،مادة تاريخ فوت ميرزا حسن حسيني فسايي را در مصرع
«حسن با پيمبر دگر حشر دارد» در قطعهيي چنين آورده است:
«...ب��زرگ قبي��ل ،حس��ن ،ش��د ز دني��ا
ک��ه ب����اران رح��م��ت ب��ه گ���ورش ب��ب��ارد
چ��و آن پ��اک ف��رزن��د ب��ا علم و دان��ش
ک��ج��ا م�����ادر ده�����ر ،دي���گ���ر ب��ي��ارد
ک��ن��ون نعمت از ب��ه��ر ت��اري��خ ،گفتا:
حسن ب��ا پيمبر دگ��ر حشر دارد »...
(همان.)1/32-33 :1367 ،

آرامگاه حاج ميرزا حسن حسيني فسايي ،مؤلف کتاب فارسنامه ناصري،
در مدرسة منصورية شيراز؛ مأخذ( :حسيني فسايي.)1/33 :1367 ،

آثار ميرزا حسن حسيني فسايي
آثار ميرزا حسن حسيني فسايي ،عبارتنداز:
● تفسيرحسن ،شامل شرحي بر قرآن (چاپ سال
1312خوشيدي)؛
اين تفسير ،قرآني است ،محشي که حسيني فسايي
در نوشتن حواشي آن از تفاسير اربعه بهره برده است.
● تحفة احتشامي ،شامل پند و اندرز به نظم؛
اين کتاب براي احتشامالدوله  -سلطان اويس ميرزا
 پسر معتمدالدوله فرهاد ميرزا ،سروده شده است(سديدالسلطنه.)169 :1362 ،
● نقشة مملکت فارس ( ترسيم در سال 1295ه.ق).؛
ميرزا حسن حسيني فسايي ،بعد از سياحت دقيق
مملکت فارس ،نقشة آن را بصورت پراکنده ترسيم
کرد .در سال 1289هـ.ق .بهتشويق فرمانرواي فارس-
سلطان مسعود ميرزا -ظلالسلطان قاجار ،آن نقشه را
تنظيم و به او تقديم کرد .در سال 1293ه.ق .بفرمان
معتمدالدوله فرهاد ميرزا ،به طول و عرض نقشه افزود و
آن را به ناصرالدينشاه قاجار هديه کرد .بدليل اهميت
و جايگاه ويژة نقشه ،مينورسکي بهچاپ مستقل اين
نقشه اشاره کرده است (حدودالعالم من المشرق الي
المغرب.)376 :1372 ،
● فارسنامة ناصري.
فارسنامة ناصري که موضوع مورد بحث اين نوشتار
است ،در پي دستور ناصرالدينشاه قاجار ،پس از
مشاهدة «نقشة مملکت فارس» ،توسط ميرزا حسن
حسيني فسايي به نگارش درآمد.
شاه درسال 1296ه.ق .دستخطي بدينمضمون براي
حسيني فسايي نوشت:
«مؤلف نقشة بزرگ مملکت فارس ،ترتيب بلوکات و دهات
و کوهها و چشمهها و رودخانههاي فارس را بوصفي که در
نقشة تأليفي خود نگاشته ،در کتابي نوشته ،وقايع اتفاقيه هر
جايي را بمناسبت بنگارد» .ميرزا حسن چون کتاب را به فرمان
ناصرالدين شاه نگاشته بود ،در نتيجه کتاب ،فارسنامة ناصري
نام گرفت (حسيني فسايي :1382 ،مقدمة مصحح.)1/
ابياتي که در ادامه ميخوانيد ،در تأييد اين گفتار است:
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نقشة مملکت فارس؛ مأخذ( :حسيني فسايي.)2/895 :1367 ،

« ...فارسنامه ،ف��ارس را در برگرفت
زي���ن س��خ��ن ع��اق��ل ن��ي��اي��د درشگفت
ک��وه و ص��ح��را ،چشمه و رود و جهات
ط��ول و ع��رض و فرسخ و شهر و دهات
س��رب��س��ر در ف��ارس��ن��ام��ه گفتمي
آن��چ��ه ب���اي���د ،در م��ع��ن��ي سفتمي
ف��ارس��ن��ام��ه ت���ار و پ���ود از ف���ارس شد
ت��ار و پ��ود از ري��س��م��ان ،ک��رب��اس شد
ت��ار و پ��ود ف��اس چ��ون در ه��م دوي��د،
ف��ارس��ن��ام��ه ن���اص���ري آم����د پ��دي��د
ف��ارس��ن��ام��ه گ��رب��خ��وان��ي س��رب��س��ر
ف�����ارس را ب��ي��ن��ي ت���و رن����ج سفر
ش���اه م��ا در ف����ارس ن��ام��د هيچگاه
ف���ارس را آوردهام در پيشگاه »...
(حسيني فسايي.)2/1675:1367 ،
ساختار کتاب
فارسنامة ناصري کتابي است ،مشتمل بر تاريخ ،جغرافيا
106

و جغرافياي تاريخي فارس .ميرزا حسن حسيني فسايي کتاب
خود را در دو گفتار (گفتار اول و گفتار دويم) و هر گفتار را در
يک جلد تنظيم کرده است .گفتار اول دربارة احوال پادشاهان
و فرمانروايان و اعيان مملکت فارس از صدر اسالم تا سال
1311هـ.ق است؛ اما از آنجا که نويسنده دستنوشتههاي
سال 1100تا 1300هـ.ق .خود را مفقود ديد ،بهناچار سال
1300هـ.ق .را تاريخ پايان جلد اول فارسنامة ناصري قرار
داد .جلد دوم فارسنامة ناصري به بيان «صفحة زمين فارس
و آنچه را خدايتعالي بر آن آفريده يا مردم در آن ساختهاند»،
اختصاص دارد .بدينترتيب ضمن بيان مقدمات علميه ،به ذکر
تقسيم فارس در دورة پيش از اسالم؛ خصائص شيراز و محالت
شيراز؛ علما؛ شعرا؛ وزرا؛ بقاع؛ مساجد؛ مدارس و بساتين
شيراز و سپس به ترتيب الفبايي بشرح بلوکات فارس ،آب و
هوا ،محصوالت و مشاهير و آثار آنها پرداخته است و در پايان
از ايالت مملکت فارس ،به ترتيب الفبايي جزاير خليجفارس؛
چشمهها؛ درياها؛ درياچههاي فارس؛ رودخانهها؛ صحراها و
طوايف متفرقه؛ قلعههايکوهي؛ کوهها و معادن فارس ،سخن
رانده و در پايان نيز فهرستي از دهات بلوکات فارس را ضميمة
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آن ساخته است .گفتار دوم هم در سال 1304ه.ق به پايان
رسيد .با وجود اين ،اشارههايي به سالهاي  1309تا 1311ه.ق.
در فارسنامة ناصري ميتوان يافت .حوزة کتاب فارسنامة
ناصري ،شامل بخشهايي از سواحل و بنادر خليجفارس؛ استان
فارس استان خوزستان و بخشهايي از استان کرمان امروزي
در دورة بعد از اسالم تا اوايل قرن چهاردهم هجري قمري
را شامل ميشود .گفتار اول فارسنامة ناصري ،بخط ميرزا
محمد خان منشي در سال 1312ه.ق .و گفتار دوم آن بخط
عبدالرحيم بن محمد علي فيروزکوهي در سال 1313ه.ق.
به رشتة تحرير درآمد و در چاپ افست «رشديه» به زيور طبع
آراسته شد .در ماه جمادي االول سال  1313ه.ق ،.نخستين
چاپهاي هر دو جلد فارسنامة ناصري ،براي اولينبار در زمان
حيات مؤلف ،در «چاپخانة آقا سيد مرتضي» در تهران بهچاپ
رسيد (همان.)1/39 :1367 ،
در مقدمة گفتار اول فارسنامه آمده است« :در جمادي االول
سال  1313ه.ق  .در دارالخالفة طهران در کارخانة سيدمرتضي
به يد آقا ميرزا حسن به حليه طبع درآمد» (همانجا).
بررسي محتوايي فارسنامة ناصري
مصحح ،منصور رستگار فسايي ،در ابتداي کتاب نوشته
است:
«فارسنامة ناصري ،آيينة تمامنماي تاريخ و جغرافياي فارس
در دورة طوالني بعد از اسالم ،تا اوايل قرن چهاردهم هجري
قمري است و دقيقترين و نادرترين اطالعات را دربارة مملکت
فارس با بياني ساده و لطيف و گوشنواز که از ترکيب طبيعي
نثر و نظمي فصيح و بليغ نشأت ميگيرد به خوانندگان ارائه
ميکند و از کليترين و با اهميتترين وقايع تا جزئيترين و بظاهر
بياهميتترين ،اتفاقات مربوط به اين قسمت از سرزمين ايران
را با دقت و حوصله و وسواس عجيبي ،منعکس ميسازد ...
فارسنامة ناصري از بدو انتشار مورد توجه کامل دوستداران علم
و ادب قرار گرفت و چندبار تجديد طبع شد؛ اما بتدريج بدليل
نوع خط و چاپ ،نداشتن فهرستها و توضيحات الزم ،مهجور
ميماند و الزم بود که چاپي جديد و امروزي از اين کتاب ارائه
شود که نقائص گفته شده را فاقد باشد و بتواند جوانان عالقمند
را جلب کند و ارباب تحقيق را مفيدتر افتد( »...همان.)1/9 :

از آنجا که «مملکت فارس» در زمان تأليف کتاب ،همان
فارس بزرگ و تاريخي را شامل ميشده که يک ايالت ساحلي
بوده است ،بخشهاي زيادي از کتاب بطور مستقيم با سواحل؛
بنادر؛ جزاير و مسائل خليجفارس در ارتباط است.
جلد يا گفتار اول فارسنامة ناصري ،همانطور که اشاره
شد ،به احوال پادشاهان و فرمانروايان و اعيان مملکت فارس
از زمان صدر اسالم تا تاريخ نگارش کتاب اختصاص دارد .اين
بخش در واقع تاريخ عمومي و محلي فارس است که با تاريخ
ايران پيوند دارد .بنابرين ،ميتوان آن را در شمار تاريخ عمومي
بخشي از ايران بحساب آورد؛ زيرا مؤلف در بسياري از موارد
گفتار را از محدودة فارس بيرونبرده و شرح کاملتري از آنجا
ارائه ميدهد .روش نويسنده در اين جلد ،بيشتر به تاريخنويسي
سنتي ايراني – اسالمي شبيه است تا به پژوهشهاي جديد.
درحالي که روش او در جلد دوم (که به وضعيت زمان خود
پرداخته) ،به شيوههاي تحقيقي جديد نزديک شده است.
حاج ميرزا حسن حسيني فسايي براي تنظيم فارسنامة
ناصري از منابع فراوان و گستردهيي استفاده کرده است که
يا به اين منابع بطور مستقيم اشاره کرده يا مطالبي را از آنها
برگرفته است .بطور کلي منابع فارسنامة ناصري  به دو دستة
«شفاهي» و «مكتوب» تقسيم ميشوند:
منابع شفاهي
اين منابع شامل معمرين مورد اعتماد يا مردم آگاه و
مطلع ،بدون ذکر نام و مشخصات آنها است .بدينترتيب،
منابع شفاهي مربوط به عصر حاج ميرزا حسن حسيني فسايي
را بدرستي و دقت نميتوان شناخت؛ اما بطور مسلم ،اين افراد
کساني هستند که محققي چون مؤلف فارسنامة ناصري،
اعتبار کالم و بيان آنها را شناخته و بهگفتار آنها ،بعنوان منابع
موثق ،اعتماد کرده است.
منابع مکتوب
منابع مکتوب فارسنامة ناصري را ميتوان به دو دستة
منابع مذکور و منابع غيرمذکور تقسيم کرد .منابع مذکور
شامل کتابها و رساالتي هستند که نويسنده بدليل اعتباري
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که براي آنها قائل است ،بطورمرتب از آنها نام ميبرد؛ بعنوا 
ن
مثال ،در جايي از کتاب بضرورت موضوع آورده که در کتاب
تاريخ وصاف نوشته است ...« :در دولت غازان خان ،اهالي
شيراز التماس باروئي کردند...شيخ سعدي عليهالرحمه فرموده
است ( »...همان.)1/40 :1367 ،
منابع مكتوب غير مذکور ،کتبي هستند که از آنها بدون
ذکر نام و مشخصات سخن ميرود .گاهي نيز مؤلف فارسنامه از
افراد براي نوشتن مطالبي از آنها درخواست کرده و به مشخصات
اين افراد نيز اشاره داشته است ،مانند« :ترجمة خطوط ميخي
را علي قليخان مخبرالوله ،وزير علوم ترجمه کرده ،براي
مؤلف فارسنامه فرستاد( »...همان .)2/1537 :1367
منابع جلد اول ،همان منابع اصلي تاريخ و جغرافياي ايران،
مانند سلجوقيان ،اثر ابن بي بي؛ تاريخ وصاف ،اثر شرفالدين
هّ
عبدالل شيرازي؛ سفرنامة ناصرخسرو؛  تاريخ حزين ،اثر حزين
الهيجي؛ تاريخ گزيدة حمداهلل مستوفي؛ جهانگشاي نادري،
اثر ميرزا مهديخان منشي استرآبادي و نظاير آن است که
شامل ،برخي نوشتههاي جديد ،مانند جامجم فرهاد ميرزا؛  
تاريخ ايران  ،اثر سرجان ملکم و  ...نيز ميشود.
«او مطالب اين بخش از کتاب خود را از خالل دهها کتاب
تاريخي و بهاستناد ديدهها و شنيدهها و استنباطات شخصي
خويش فراهم ميآورد و بههمين جهت بخش اول کتاب او
صرفنظر از اين که تاريخ اجتماعي و سياسي است ،بظهور و
افول بسياري از علما و شعرا و بزرگان؛ حوادث ارضي و سماوي؛
قحطساليها و سالهاي فراواني؛ نبردهاي عقيدتي و دشمنيهاي
قومي؛ آداب و رسوم محلي؛ ويرانيها و آبادانيهاي شهرها؛
ايجاد و نابودي مراکز علمي و ادبي و مذهبي و انگيزههاي
شخصي يا اجتماعي اين حوادث اشاراتي مشبع و آموزنده دارد
و اگرچه در تحتتأثير منابع ،گاهي القاب و اوصافي را براي
رجال و بزرگان مورد بحث بکار ميبرد که بسيار احترامانگيز
و حتي تملقآميز است؛ اما در ذکر وقايع ،کارش روشنگري
است ،خواننده را فريب نميدهد و بر حقيقتي سرپوش نمينهد
و گفتنيها را ميگويد و اخالق نيک و بد مردم را آنچنان که بوده
است ،باز مينمايد و بههمين جهت گاهي حتي کالمش ب ه
108

مرز خرافاتگويي و زود باوريهاي ساده لوحانه نزديک ميشود»
(همان.)1/89 -90 :
بطور کلي مؤلف فارسنامة ناصري در تأليف اين کتاب از
 61عنوان ،منبع مکتوب استفاده کرده است .مؤلف فارسنامه
در عين حال گاهي به ضعف خود در زمينهيي معين اشاره
ميکند؛ بعنوان مثال ،در بلوک سرحد ششدانگه ( گفتار دوم)
مينويسد:
«تميز و تشخيص هر يک از اين نواحي از ديگري بدست
نيامد که نگاشته گردد ( »...همان .)1/42 :1367 ،تمامي
منابع فارسنامة ناصري ،جنبة تاريخي و جغرافيايي ندارد و
بعضي شامل مقدمات علمي؛ اطالعات ادبي؛ لغت؛ تفسير و...
است.
«فارسنامة ناصري ،شايد از معدود کتابهايي باشد که در
گفتار اول خود ،دقيقاً اوضاع و احوال اجتماعي و حوادث و
وقايعي را که ديگر تاريخنويسان متذکر آن نشده يا از آنها به
تسامح گذشتهاند ،مشروحاً و دقيقاً مطمح نظرقرار ميدهد .در
اين گفتار نظام حاکم بر جامعه با نظمي منطقي و بهمپيوسته
با تمام ابعاد زشت و زيباي آن نشان داده ميشود ،بههمان
اندازه که از سالطين و بزرگان ،وزراء و امراء و حکام و ضابطين
و فراشان سخن ميرود از علما و دانشمندان و فقها و شعرا
و نويسندگان سخن رانده ميشود و بههمان حد که وقايع
مهم از قبيل جنگها و تغيير فرمانروايان و قساوتهاي ارباب
قدرت مطرح ميشود ،به زندگي طبقات متوسط و فرودين
جامعه نيز توجه ميشود و حسادتها و رقابتها و توطئهها؛
نيکنفسيها؛ خيرانديشيها؛ بخششها؛ در جوار شکنجهها و
عذابهاي قساوتآميز ،مطرح ميگردد .از راهزنان؛ سرهنگان؛
شاهزادگان؛ فقها؛ واليان فارس و رجال درجه دوم و سوم در
شهرهاي کوچک و بزرگ اين بخش از کشور سخن ميرود
و از حرصها و مالاندوزيهايي که رمق جامعه را ميگيرد؛ از
باجخواهيها و باجدهيهايي که معلول جامعهيي استبدادزده و
مرعوب است و از روابط سياسي عصري که استعمار کمکم
جاي پاي خود را بصورتهاي مختلف در نواحي مختلف ايران؛
منجمله فارس استوار ميسازد و توطئهها و فريبها ميآفريند،
همه و همه در اين کتاب با موشکافي سخن ميرود .اخالق
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اجتماعي؛  ...و منکرات بههمان اندازه به ديد ميآيد که
شکنجهها؛ کله منار ساختنها و چشمکندنها و قتل عامها و
غارتها و اسير گرفتنها .نويسنده فراموش نميکند که آنان که
از قدرت نيز فاصله دارند ،چون شعرا و نويسندگان و تجار
و مردم عادي محالت حيدري و نعمتي چه مسائلي دارند و
چگونه اعمال آنها گاهي در سطح جامعه به فاجعههاي شوم و
دردانگيز ميانجامد و همينگروه نيز تا مجالي مييابند ،چگونه
بر هم ميتازند و کار يکديگر را ميسازند .روابط مالاندوزانة
اجتماعي؛ قاضي که مال يتيمان را ميبرد؛ عالمي که به
شهادت ناروا امالک موقوفهيي را به ديگري ميبخشد؛ برادري
که بمنظور تصاحب مال برادر او را ميکشد و   ...ولگردهايي که
بر سر مردم ميتازند و بر مال و ناموس آنها چيرگي مييابند،
همه و همه سطور گفتار اول فارسنامه را به آيينة عبرت تاريخ
بدل ميکنند.
مؤلف فارسنامه مردي است ،نکتهسنج و علتياب و
تحليلگر ،با زباني مهربانانه و نرم و لطيف ،همچنان که در
گفتار اول فارسنامه در ذکر رجال طراز اول از قبيل امراء و
وزراء و حکما به بيان القاب مسجع و موزون فراوان مبادرت
ميورزد» (همان.)1/91 -92:
اما ارزش کتاب فارسنامة ناصري بيشتر ب ه مطالب جلد دوم،
مربوط است که در واقع بدنبال همان دستوري که ناصرالدينشاه
در تهية اين اثر داده ،تهيه شده و بحق ،ميرزا حسن حسيني
فسايي در تأليف اين بخش از کتاب «تسعي بليغ به خرج داده و
تالقي چشمگير از خود بروز داده است» (همانجا).
بنقل از مقدمة کتاب ،جلد يا گفتار دوم ويژگيهاي زير را
دارد:
« ...در گفتار دوم فارسنامه ،ميرزا حسن بهتبيين و توضيح
اوضاع و احوال جغرافيايي و اقليمي فارس و شهرهاي آن
ميپردازد و پس از بيان مقدمات علميه از شيراز و خصائص و
بناها و بقاع و بساتين و علما و شعراء و وزراء آن سخن ميراند
و چون به شهرها و بلوکات فارس ميرسد ،کاري را انجام
ميدهد که هنوز پس از بيش از صدسال که از تأليف اين کتاب
ميگذرد ،مشابهي نيافته است.

او همانند محققي خردمند و جستجوگر بهگردآوري
اطالعات دربارة فارس پرداخته است و سالها رنجي توانفرسا
بر خويشتن هموار کردهِ ،دههاي دور و نزديک و شهرهاي
کوچک و بزرگ فارس را در چهارچوبة محدودة فارس شناخته
شدة آن روزگار ،مورد توجه قرار داده است و در اين کار نيز
نظم و ترتيب و منطق علمي حاکم بر کل کتاب را معمول
ميدارد .آنچه در گفتار دوم کتاب بوضوح بچشم ميآيد ،آن
است که ميرزا حسن ميکوشد تا بلوک ،شهرها و روستاها را
بطوري جامع معرفي کند و بقول خودش گفتار دوم را:
در بيان صفحة زمين فارسي و آنچه را خداي تعالي بر
آن آفريده يا مردمان ساختهاند ،نمودم ،مانند شهر شيراز
و محالت آن و اعيان هرمحله و بقاع و بساتين و بلوکات
فارس و قصبات و عرض و طول و سمت قبله مسلمانان آنها
و دهات و جهت و نسبت قصبات به شهر شيراز و جهت و
نسبت دهات به قصبات پس ايالت فارس و تيرههاي ايالت و
جزائر و چشمههاي مشهور و درياچه و رودخانهها و قلعههاي
خداآفرين که بر فراز کوهها آفريده  ...پس نام کوههاي مشهور
فارس؛ پس معدنهاي فارس را بوصفي که در نقشة مملکت
فارس به اختراع اين بنده مرتسم گشته است ،بترتيب حروف
ايراني با مالحظة حرف دوم و سيم؛ بلکه چهارم و پنجم ،تا
جستن نام هر بلوکي و قصبه و قريهيي و همچنين در ساير
چيزها آسان گردد؛ مث ً
ال اگر بخواهيم ،بدانيم که نام بلوک
کازرون و قرية نودان کازرون در کجاي اين فارسنامه است؛
او ًال رجوع بفهرست دهات بلوکات در آخر اين کتاب نموده،
نودان را در ترتيب نون و واو و دال و الف و نون بخوانيم که
از توابع کازرون است؛ پس مالحظة عنوان کاف و الف و زاي
و راء؛ يعني کازرون نموده در عنوان بلوکات جستجو کرده
کازرون را بيابيم .پس در ذيل کازرون درعنوان نون و واو و دال
و الف و نون ،نودان را خواهيم يافت و جهت و نسبت کازرون
را نسبت به شيراز و جهت و نسبت نودان را به کازرون معلوم
داريم( »...همان.)1/111 -112  :1367 ،
آنچه در توضيح و تکميل اين مطالب بايد افزوده شود ،آن
است که ميرزا حسن تمام موارد را بهاضافة مقدمات علميه
(بجز تعيين انحراف قبله که اغلب جاي آن را خالي گذاشته
است) ،در حد کمال انجام داده است؛ اما بجز آنچه که به
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آنها اشاره کرده ،موارد ديگري را نيز در کتاب باارزش خود
آورده که مبين دقت و همهجانبگي نگرش ميرزا حسن در ارائة
اوضاع کامل از شهرها و روستاهاست .اين کتاب خيلي زود،
بعنوان يک اثر مرجع توجه محققان ايراني را بخود جلب کرد
(حکمت.)41 - 45 :1342،
آنچه کتاب فارسنامة ناصري را در رديف تحقيقات جديد
قرار داده و آن را از نوشتههاي پيش از خود متمايز کرده،
توجه حسيني فسايي به موضوعاتي ،مانند «ايل پژوهشي
کرانهها و پسکرانههاي خليجفارس است که ارزش زيادي
دارد (بلوکباشي .)33-37 :1348 ،در نتيجه شاهد استفادة
گسترده از فارسنامه ،بعنوان يک منبع مهم در موضوعات
2
مختلف مربوط به خليجفارس هستيم.
نتيجه
جايگاه کتاب فارسنامة ناصري  را در مطالعات خليجفارس
ميتوان به شرح زير برشمرد:
● کتاب فارسنامة ناصري باتوجه به تاريخ نگارش (پايان
تأليف :سال 1304هـ.ق ، ).در زمرة نخستين آثار
مرتبط با خليجفارسشناسي در دويستسال گذشته
است .بنابرين ميرزا حسن حسيني فسايي را بايد در
شمار پيشکسوتان مطالعات خليجفارسشناسي در
زمان خود در ايران دانست.
● روش تدوين فارسنامة ناصري ،با توجه به ساختار
دروني در نقطة انتقال تأليف کتاب ،بشيوة قدما و
روشهاي جديد است .کتاب از حيث محتوا ،بويژه
در گفتار (جلد) اول از همان الگوي تاريخنگاري
 .2براي آگاهي بيشتر ن.ک .به :خيرانديش ،عبدالرسول؛ «حاج ميرزا
حسن فسايي و مسئلة اوقاف مدرسة منصوريه» ،کتاب ماه تاريخ و
جغرافيا ،شمارة سي و نه ،ديماه  ،1379صص13 -17؛ نيز ن.ک.به:
رحيملو ،يوسف؛ «سير تاريخنگاري محلي ايالت فارس» ،مجلة دانشکدة
ادبيات و علوم انساني دانشگاه الزهرا ،شمارة چهلم ،بهار ،1384صص
1-12؛ همچنين ن.ک.به :سينايي ،سيد عطاهلل؛ «ايالت ،طوائف و هويت
ايراني» ،مطالعات ملي ،شمارة پنجاه و دو ،زمستان  ،1391صص– 106
 81و نيز وثوقي ،محمدباقر؛ «نيروي دريايي ايران در دورة قاجار» ،تاريخ
روابط خارجي ،شمارة سي و شش ،پاييز  ،1387صص .122 - 146
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اسالمي – ايراني پيروي کرده است؛ يعني ،همانند
ديگر تواريخ محلي که شمارشان اندک نيست،
وقايع منطقة فارس را از رحلت حضرت رسول (ص)
تا روزگار نويسنده ،بنا به توالي زماني آورده است.
نحوة ارائة مطالب نيز بههمان شيوة تاريخنگاري
اسالمي است (انوري .)414 :1390،مطالب فراوان
جغرافيايي کتاب نيز شبيه به آثار جغرافياي اسالمي،
مانند نزهى القلوب ،اثر حمداهلل مستوفي است .هر
چند بنا به زمان نگارش ،شکل تکامل يافتهتري دارد؛
اما مطالب گفتار (جلد) دوم از شيوههاي سنتي،
فاصله گرفته و ديدگاههاي يک انديشمند معاصر را
ميتوان در آن يافت .همچنين نبايد از نظر دور داشت
که ميرزا حسن خان با نوشتهها و تحقيقهاي جديد
عصر خود نيز آشنايي داشته است .از همينروست که
گاه خواننده با تحليلهايي در کتاب روبرو ميشود که
برگرفته از بينشهاي جديد است .با اين همه چنانچه
فارسنامة ناصري را اثري در حوزة تحقيقهاي روشمند
جديد بدانيم ،راهي بخطا رفتهايم .بنابرين ،کتاب در
فاصلة بياني و انتقالي نگاشتههاي قديم به تحقيقهاي
جديد قرار گرفته است .نوشتههايش از حيث مطالعات
خليجفارس بسيار ارزنده و در تاريخ خود مرجع شمرده
ميشود .منابع فارسنامة ناصري ،عموماً منابع تاريخ و
جغرافياي اسالم و ايران و تواريخ محلي هستند .از
نوشتههاي غربي ،مانند تاريخ ايران تأليف سرجان
ملكم در ميان تعداد  61منبعي كه مصحح در ابتداي
كتاب فهرست كرده است ،انگشت شمارند .فارسنامة
ناصري ،بتصحيح و تحشية عالمانة ،منصور رستگار
فسايي ،بطور كامل توسط «انتشارات اميركبير» در
سال  1367به چاپ رسيد .همانطور که پيشتر گفته
شد ،نخستين چاپهاي فارسنامة ناصري در سالهاي
 1312و  1313ه.ق .و در زمان حيات مؤلف صورت
پذيرفته است.
● فارسنامة ناصري ،اثري است کام ً
ال مرتبط با خليجفارس
و ناحية پسکرانهيي مهم آن ( ايالت فارس) و بنابرين
در بررسيها ،با توجه به تاريخ نگارش آن بخودي خود
داراي اهميت است .حجم مطالب ( 1679صفحه،
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نقد و بررسي کتاب فارسنامة ناصري

بدون در نظر گرفتن فهرستها و در مجموع 2179
صفحه) ،نشان از کتابي پر از مطالب با ارزش دارد که
اين ويژگي اهميت آن را دو چندان کرده است.
● اطالعات آن در بسياري از موارد ،خاصه در گفتار
دوم ،تنها مرجع و يا بعبارتي ،مهمترين مرجع
حال حاضر و در دسترس است؛ مث ً
ال هر فردي که
قصد مطالعة وضعيت بلوکات فارس را در اوايل قرن
چهاردهم هجري قمري دارد ،بدون مراجعه به کتاب
حسيني فسايي ،کاري دقيق وسنجيده ارائه نخواهد
داد .بنابرين فارسنامة ناصري ،يک مرجع بسيار مهم
دربارة خليجفارس است و در موضوعات اقتصادي
و اجتماعي منبع قوي و ارزشمندي بشمار ميآيد.
همچنين مطالب کتاب در حوزههاي اطالعاتي ديگر،
مانند جمعيتشناسي نيز کاربرد فراوان دارد.
● نقشة پيوست کتاب دربارة خليجفارس و ايالت فارس
نيز با توجه به تاريخ تهيه و اطالعات بدست آمده شده،
داراي اهميت زيادي است.
● نکتة ديگر تصحيح و تحقيق  قابلتوجه  منصور رستگار
فسايي بر کتاب است .تحشيه و تعليقهاي کتاب ،کافي
و بجاست .فهرستهاي چندگانه و مفصل پاياني نيز بر
ارزش مطالعاتي کتاب افزوده است.

 سديدالسلطنه ،محمدعلي خان؛ سفرنامة سديدالسلطنه،بتصحيح احمد اقتداري ،تهران :انتشارات بهنشر.1362 ،
 حسيني شيرازي ،فرصت؛ آثارالعجم ،بمبئي :عبداهلل طهراني،1354هـ.ق.
مقاله
 انوري ،اميرهوشنگ؛ «بررسي روند تاريخي آگاهي يافتگيايرانيان نسبت به اهميت خليجفارس» ،مجموعه مقاالت هفتمين
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پوراحمد ،تهران :جهاد دانشگاهي.1390 ،
 بلوکباشي ،علي؛ «ايل پژوهي ميرزا حسين فسايي درجغرافياي تاريخي فارسنامة ناصري» ،نشر دانش ،سال بيست و
يکم ،شمارة چهارم.1384 ،
 حکمت ،حسن علي؛ «فارسنامة ناصري» ،مجلة وحيد ،شمارةسوم ،اسفند.1342
 خيرانديش ،عبدالرسول؛ «حاج ميرزا حسن فسايي و مسئلةاوقاف مدرسة منصوريه» ،کتاب ماه تاريخ و جغرافيا ،شمارة سي و
نهم ،ديماه .1379
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