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ــت. اين اثر،  نزهت القلوب، كتاب معروف حمداهللا مسـتوفى قزوينى اس
ــى ايران، به  ــادر كتابخانه ى مل ــخه هاى خطى و ن ــع بخش نس از مناب
ــت قرن هشتم هجرى (دوره ى  ــماره ى 5-22433، در نيمه ى نخس ش
ــى نگارش يافته و بخش عمده اى از آن  ايلخانان مغول)، به زبان فارس

به جغرافياى ايران اختصاص دارد. 
مؤلّف كه نام كامل او را حمداهللا بن ابى بكر بن امين الدين ناصر مستوفى 
ــتوفيان قزوين تعلّق داشت و آنان  قزوينى ضبط كرده اند، به خاندان مس
ــان را به حّر بن يزيد رياحى  ــناختند كه نسبش را به همين عنوان مى ش
ــاندند. حمداهللا مسـتوفى نيز به سّنت خانوادگى، از ايّام جوانى به  مى رس
ــتوفى گرى ديوان ايلخانى اشتغال يافت. الجرم در انجام وظايف، به  مس
نواحى مختلف و شهرهاى سلطانيه، تبريز، بغداد، اصفهان و... سفر كرد. 
ــب كرد و  ــت مطالعه ى منابع و مباحثه با معاريف هر ناحيه را كس فرص
ــهر  ــتم 750ق. وفات يافت. مقبره اش در ش ظاهراَ در ميانه ى قرن هش
ــال  ــه به جا مانده كه در س قزوين به صورت برجى كوچك و چهارگوش

1319ش. مرّمت و كاشِى نماى آن تجديد شده است. 
ــه اثر مكتوب از خود به يادگار گذاشته كه به ترتيِب تاريِخ  ــتوفى س مس

تأليف عبارتند از: 
الف) تاريخ گزيده كه تأليف آن در 730ق. به انجام رسيده است. 

ــبك و سياق شاهنامه كه تأليف آن در  ب) ظفرنامه، اثرى منظوم به س
ــيده است. ظفرنامه به واقع دنباله ى شاهنامه است،  735ق. به اتمام رس

از حيات نبى اكرم(ص) آغاز مى شود و به زمان مؤلّف خاتمه مى يابد. 
ــتر غرض از تأليف  ج) كتاب معتبر جغرافيايى نزهت القلوب كه «... بيش
اين كتاب، شرح احوال ايرانست...» (ص405 نسخه ى موضوعه). اگرچه 
ــوم در خاتمه ى كتاب به تاريخ تأليف آن اشاره  ــيوه ى مرس مؤلّف به ش
ــال 740ق. به مثابه سال جارى  ندارد، ليكن در متن حداقل دو بار، از س
ياد كرده است: «... و اسامى بروج و اطوال درين سال اربعين و سبعمايه 
هجرى كه تاليف اين كتابست و عروض و اقدار مشاهير كواكب چنانچه 
در كتاب نمودار الثوابت آورده ام...» (خاتمه ى ص27 نسخه ى موضوعه) 
ــه تقويم هاى  ــخه ى موصوف، در باب مقايس ــًا در صفحه ى30 نس ايض
ــنه اربعين و سبعمائه هجرى  ــد: «... و درين تاريخ كه س ملل مى نويس
است غره محرم روز جمعه موافق... بيستم مهرماه سنه ست و سبعمائه 
ــر تصريح مؤلّف در مواضع اخير،  ــى...» كه الجرم، بنا ب يزدجردى فارس

دكترفرزان عزيززاده 
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سال 740ق. را بايد زمان تأليف نزهت القلوب محسوب داشت. 
عموم نسخه هاى نزهت القلوب با اين عبارت آغاز مى شود: «چون واهب 
ــت،  مواهب بى علّت علت كلمه كه مبدع مخترعات و مخترع مبدعاتس
ــى كالم مجيد كه مبنى  ــن فرايد فوايد مبانى معانى يعن ــع قواني در جام
است بر اصطالحات مثالث و مثانى در ترتيب تركيب سبع المثانى تعليم 
ــت و زبان تاليف كتاب  ــت...» و پس از آن در خصوص علّ ــوده اس فرم
ــته است: «... ياران و دوستداران درخواست نمودند كه چون  چنين نگاش
ــى در مجموعه  ــر احوال اكثر ايران واقفى اگر اين اوصاف بزبان پارس ب
ــمع شود و چون به تمام در قيد كتابت  رود و مجلس انس اصحاب را ش
آيد يادگارى نيكو و نامدارى بى آهو باشد... » (به نقل از ص5 نسخه ى 

موضوعه) 
ــه موضوعات، منابع و مآخذ  ــف در همان آغاز و پيش از پرداختن ب مؤل
ــم از ابوزيد احمد بن سـهل  ــت: صور االقالي ــوان كرده اس ــاب را عن كت
ــالك الممالك  بلخى، التبيان اثر احمد بن ابى عبداهللا محمد البكرى، مس
ــخه ى  ابوالقاسـم عبيـداهللا بن خرداد خراسـانى و جهان نامه كه در نس
ــتنِد مقاله ى حاضر، از مؤلّف آن نامى نرفته و مّحل مربوطه، بياض  مس
ــخه ى موضوعه) و همچنين است در  ــته) مانده است. (ص4 نس (نانوش
بسيارى فهرست هاى طراز اّول نسخه هاى خطى فارسى و فقط در ذكر 
ــخه ى خطى نزهت القلوب به شماره ى633 از جلد هفتم نسخه هاى  نس
ــى Bankipore از جهان نامه با عنوان  ــى كتابخانه ى عموم خطى فارس
ــده است. مستوفى از منابع ديگرى  ــتادان» ياد ش «جهان نامه بعضى اس
ــار البالد زكرياى  ــون عجايب المخلوقات و آث ــت همچ نيز نام برده اس
ــنامه ى ابن البلخى، آثار الباقيه و التفهيم بيرونى، رساله ى  قزوينى، فارس

ملكشاهى، رساله ى سنجريه، تاريخ اصفهان اثر اسحاق اصفهانى، صور 
ــرى و... «ديگر كتب  ــب عبدالرحمـان صوفى رازى، اخالق ناص الكواك
ــر آن، كه هر  ــول كالم و فالحت و غي ــه و اص ــث و فق ــير و حدي تفس
ــطور بوده است براى العين مشاهده نموده  يك بوقت حاجت مى ايد مس
ــدر الحصول بااليجاز و  ــنوده، بق ــدى كه از روايت معتمد القول ش و چن
ــيده و آن را نزهت القلوب نام نهاده...»  ــلك كتابت كش االختصار در س

(صص6-7 نسخه ى كتابخانه ى ملى ايران) 
مسـتوفى گرچه مدعى است كتاب را به زبان پارسى تأليف كرده، ليكن 
ــواهد، امثله و ابيات عربى و به ويژه آيات  ــر كتاب مشحون از ش سراس
قرآن كريم است و به نوشته ى تاريخ ادبيات در ايران، مجلد 3/2 و 3/1 
ــاده  «نثر حمداهللا مسـتوفى چه در تاريخ گزيده و چه در نزهت القلوب س
ــاب [نزهت القلوب] از منابع  ــت و مؤلّف در تأليف اين كت و بى پيرايه اس
ــت كه  ــتفاده كرده و ارزش كتاب او مخصوصًا در آنس مختلف متقن اس
ضمن ذكر نواحى و بالد ايران، پاره يى اطالعات مربوط بعهد خود را هم 

در آنها آورده و تحت تاثير روش زكرياى قزوينى قرار دارد...»
ــخه ى موضوعه، كتاب را به  ــف بنا بر مندرجات صفحه ى هفتم نس مؤل
ــيم كرده و چنين نوشته است: «... بنيان سخن بر  بخش هاى ذيل تقس
فاتحه و سه مقاله و خاتمه نهاده شد، فاتحه و آن مشتملست بر مقدمه 
ــماوى كرات و  ــامل ابداع اجرام س ــه مقاله «مقدمه ش و ديباچه» و س
ــته: «... در ذكر ترتيب ابداع افالك  عناصر» و يا آن گونه كه مؤلّف نوش
ــفليه.» (ص7  ــوم عناصر و ما يتّعلق بذلك من آالثار العلويه و الس و نج

نسخه ى موضوعه)
ديباچه «در ذكر ربع مسكون و شرح طول وعرض عالم بوقلمون وصف 
ــبعه و اطراف آن» «... مقاالت مقاله اّول در ذكر تكوين مواليد  اقاليم س
ــه مرتبه است» «مقاله دويم در  ثالثه معادن و نبات و حيوان و آن برس
ــت مكمل الصوره و المعنى و متفاوت  ــان و آن بر دو گونه اس ذكر انس
الهيئه و الحركه و...» و به دنبال آن، شرح مفّصلى از مختصات جسمانى، 
ــان ارائه شده است. (صفحه 8)  اعضاء و جوارح و خصوصيات روحى انس

از جمله «العجب الخيانه الحقد الحسد الوفا المروه و الفتوه و...»
مقاله ى سوم بخش جغرافيايى كتاب با عنوان «در صفت بالد و واليات 
و بقاع و آن چهار قسم است (ص9) كه در آن درباره ى شهرها، نواحى، 
ــده است،  ــتاها و به ويژه در خصوص ايران مطالب مفّصلى ارائه ش روس
ــم اول در ذكر حرمين  ــد از: «قس ــه ى اخير عبارتن ــم از مقال چهار قس
ــريفين شرفه اهللا تعالى و مسجد اقصى كه اشرف بقاع جهان و قبله  الش

اهل ايمان است.»
ــت بر  ــرح احوال ايران زمين و آن مبنى اس ــم دويم در ش (ص9) «قس
ــرح و تقسيم طول  مطلعى و مقصدى و مخلصى و مختمى مطالع در ش
ــرض و اقاصى بالد ايران زمين. مقصد در ذكر واليات و بالد ايران  و ع
ــاكنان هر واليت  زمين و چگونگى آب وهوا و بنياد عمارات و صفت س

و بالد ايران زمين بيست بابست و...» (ص9) 
ــمت در خصوص مناطق و نواحى «ايران زمين» -  مستوفى در اين قس
ــه - از مناطقى همچون عراق  ــى كه در نزهت القلوب به كار رفت تركيب
ــتان، ديار بكر، ربيعه و زاولستان  عرب، اران، شروان، گرجستان، ارمنس
ــرزمين هاى همجوار  ــتقل و س ــورهاى مس نام برده كه اينك بعضًا كش
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ــتان، اران و...» همچنين در  ــر ارمنس ــكيل مى دهند، نظي ــران را تش اي
ــأن  ــخه ى موضوعه با عنوان «باب دوازدهم در ش صفحه ى 531 از نس
ــرح واليت فارس و نقل از فارسنامه  ى ابن بلخى  بحر و بّر فارس» به ش
ــته  پرداخته و در صفحه ى 653 با عنوان بحر عمان و فارس چنين نوش
ــت: «بحر عمان و فارس لجه ايست از درياى هند... و حد شمالى آن  اس
واليات عراق عرب و خوزستان... و درين بحر جزاير بسيار است و آنچه 
ــمارند... مردم نشينش هرموز و  ــاب ملك ايران ش ــهور است از حس مش

قيش و بحرين و خارك و...»
ــتوفى با ذكر نام جزاير و موقعيت آنان، جايى براى  ــمت، مس در اين قس
ــن، درباره ى آب ها و  ــتعمار نوي ــاخته و پرداخته ى اس برخى ادعاهاى س

جزاير ايرانى در خليج هميشه فارس به جاى نگذاشته است. 

قسم دوم كتاب شامل بخشى با عنوان َمْخلَْص و مشتمل بر پنج فصل 
زير است:

يكم/ راه ها و فواصل ايران 
دوم/ كوه هاى ايران 

ــوم/ شرح سرزمين هايى كه اينك داراى مرز مشترك با ايران هستند  س
و در ادوار مختلف، خراجگزار ايران بوده اند. 

چهارم/ سرزمين هايى كه هيچ گاه قسمتى از امپراتورى ايران نبودند. 
خاتمه ى اين قسمت، شامل عجايب و شگفتى هاى سرزمين هاى ايرانى 

و ساير مناطق عالم است. 

ــت و على رغم آن كه نزهت القلوب  مسـتوفى گرچه كارگزار مغوالن اس
كتابى عمدتًا جغرافيايى است، در خصوص واقعه ى هائله ى مغول بنا بر 
ــاهدات، عاليق تاريخى و ميهنى آن چه بر ايران زمين رفته است را  مش
ــبك و شيوه ى نگارش كتاب  چنين توصيف مى كند كه ضمنًا معّرف س
نيز هست: «... و شك نيست كه خرابى كه در ظهور دولت مغول اتفاق 
ــال ديگر هيچ  ــان رفت، اگر با هزار س ــام كه در آن زم ــاد و قتل ع افت
ــدى هنوز تدارك پذير نبودى و جهان بدان حال نرفتى  واقعه حادث نش
ــبحانه و تعالى نظر مرحمت فرموده  ــه پيش از آن واقعه بود... حق س ك
ــد الدهر از نكبات زمان در حفظ و امان خود  ــت ايران زمين را تا اب مملك
ــخه ى كتابخانه ى  نگاه دارد، بمنه وجوده و لطفه و كرمه» (ص440 نس

ملّى ايران)
ــته، با «كالم العهده  مؤلّف آنجا كه بر قولى و مطلبى اعتماد كامل نداش
ــاخته، نظير آنچه در صفحات 714-716  على الراوى» آن را متمايز س
از عجايب المخلوقات كه مطالب محّيرالعقول و افسانه نقل كرده است. 
ــددى از نزهت القلوب را  ــخه هاى خطى متع كتابخانه ى ملّى ايران، نس
ــماره ى 3625/ف و 4758/ف  ــخه هاى ش حفاظت مى كند. از جمله نس
ــخه ى  ــاس نس ــد، مقاله ى حاضر بر اس ــن همان گونه كه مرقوم ش ليك
ــخه ى اخير در قطعى است كه  ــماره ى 22433 تنظيم شده است، نس ش
غالبًا رقعى خوانده مى شود و مشتمل بر 720 صفحه. ابعاد يك ورق آن 
حدود 166×255 ميليمتر است كه به دليل آسيب هاى قبلى، در وضعيتى 

است كه ذكر خواهد شد. 
ــه ى 131 همچنين صفحات  ــا صفح ــاب، از آغاز ت ــت كت بخش نخس

ــيزدهم هجرى، از كاغذ فرنگى به رنگ  714 الى 720 نونويس قرن س
ــده است. بخش دوم نسخه، از صفحه ى 132 تا  نخودى و آهار مهره ش
ــخه، صفحه ى 713، متقّدم و متعلّق به قرن دوازدهم هجرى  اواخر نس
ازكاغذ اصفهانى با اندكى فرسودگى است كه نشانه هاى جزئى آبزدگى 
ــاهده مى شود. مسطر صفحات كتاب 21 سطر ى  و لك در اوراق آن مش
ــطر  ــت. گرچه ابعاد مس ــدود 60-80 ميليمتر اس ــطر، ح و طول هر س
ــتعليق  ــر) اندكى كوچك تر و به قلم نس ــاى نونويس (متأّخ در بخش ه

تحريرى و راده گذارى شده است. 
ــه ظاهراً به  ــاض مانده ك ــخه ى موضوعه بي ــى از نس ــدود صفحات مع
نقشه هاى ايران و جهان اختصاص داشته است ليكن در نسخه ى حاضر، 
ــده است، مقايسه شود با توصيف نسخه ى مندرج در  طرح و ترسيم نش
ــخه هاى خطى فارسى  صفحات 419-418 از كاتالوگ مجموعه ى نس
ــيرازه ى  در كتابخانه ى موزه ى بريتانيا. كتاب با فرم هاى چند ورقى و ش
ــت. جلد آن مقوايى با رويه ى تيماج قهوه اى،  ــده اس ته دوخت تنظيم ش
ــيه ى ضربى با اندرون كاغذى ساده  طرح لچك ترنج و نيم ترنج و حاش
است. صفحه ى ظهريه ى نسخه با نقش مهر تمليكى و كتيبه ى «الواثق 
ــتطاب  باهللا الغنى عبده عبدالغنى 1225» و جمله ى «هذه الكتاب المس
مما اشتريه و كتبه به لنفسى» در ذيل آن، مبّين تحرير يادداشت و خريد 

كتاب، توسط صاحب مهر اخيرالذكر است. 
نسخه با مبحث «اختتام كتاب در تمهيد عذر مولف است» در صفحات 
ــت: «منم  716 الى 720 خاتمه يافته و با عبارت ذيل پايان پذيرفته اس
فانى و باقى كردكار است يا عله العلل و يا معبود كل ملل... احشرنا تحت 
ــالم و ارزقنا لقائك يا ذالجالل و االكرام  لواء خير االنام و ادخلنا دارالس

نزهت القلوب
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بمحمد و اله الصلوه و السالم و التحيه و االكرام يا خالق االنام تم» 
ــتهار در مباحث جغرافيا و  نزهت القلوب مسـتوفى به دليل سنّديت و اش
به ويژه جغرافياى «ايران زمين» همواره مورد اقبال پژوهشگران بوده و 
ــبب اينك نسخه هاى خطى متعددى از كتاب در مجموعه هاى  بدين س
ــود كه از  ــر جهان حفاظت مى ش ــر، كتابخانه ها و موزه هاى سراس معتب
ــه ى ملى ايران،  ــاره كرد: كتابخان ــه مى توان به موارد ذيل اش آن جمل
ــتان حضرت  ــران، كتابخانه ى آس ــگاه ته ــزى دانش ــه ى مرك كتابخان
ــگاه بين المللى قزوين،  معصومـه(س) در قم، كتابخانه ى مركزى دانش
ــم، كتابخانه ى آيت اهللا مرعشـى  ــه ى ق ــه ى فيضي ــه ى مدرس كتابخان
ــگاه فردوسى مشهد و  ــكده ى الهّيات دانش نجفى قم، كتابخانه ى دانش

كتابخانه ى مجلس شوراى اسالمى. 
ــور، مراكز ذيل را مى توان نام برد: كتابخانه ى  و از مجامع خارج از كش
ــخه هاى خطى فارسى، كتابخانه ى عمومى  موزه ى بريتانيا/ بخش نس
 Buhar ــه ى ــى كتابخان ــخه هاى خط ــًا بخش نس   Bankipore ايض
 Curzon ــخه هاى خطى فارسى از مجموعه ى هندوستان/ بخش نس
ــخه هاى مندرج در كاتالوگ نسخه هاى  ــيايى بنگال/ نس از انجمن آس
ــى كتابخانه ى دانشگاه كمبريج از جمله، نسخه ى شماره ى  خطى فارس
ــخ  ــا افتادگى معدودى اوراق در متن، به خط نس ــراه ب Add 3146 هم
ــيه ى بعضى  ــت هاى اصالحى و تكميلى در حاش بدون تاريخ با يادداش
ــيراز نگاشته  ــپتامبر 1879 كه در ش ــتى به تاريخ س صفحات و يادداش
ــت. همچنين كاتالوگ  ــده و مبّين خريد نسخه در شهر اصفهان اس ش
ــاپ 1888م. طى  ــى در كتابخانه ى برلين چ ــخه هاى خطى فارس نس
ــخه هاى  صفحات 371-369 ذيل رديف هاى 352-347 به معرفى نس
متعددى از نزهت القلوب پرداخته است. ايضًا كاتالوگ نسخه هاى شرقى 
ــخه از نزهت القلوب پرداخته.  ــق به اعقاب براون به معرفى دو نس متعلّ
ــه جغرافياى ايران  ــماره ى K. 2 (10) كه بخش مربوط ب ــخه ى ش نس
ــاد موقوفات گيب به  ــط اسـترنج در بني ــى آن توس با ترجمه ى انگليس
ــخه ى اخير به كتابخانه ى سـر آلبرت هوتوم  ــت. نس ــيده اس چاپ رس
ــته، به خط نستعليق و بدون ذكر تاريخ استنساخ شده است و  تعلق داش
يادداشت هاى متعددى از سـر آلبرت به همراه دارد و در سال 1876م. 
ــده است. نسخه ى ديگرى از كتابخانه ى مزبور  در دامغان خريدارى ش
به قلم سهراب بن حاجى اله كرم سنندجى كه در ماه صفر و بدون سال 
ــاخ بوده، ليكن متعلّق به دوران متأّخر است. نيز بايد از كاتالوگ  استنس
ــى در موزه ى بريتانيا نام برد كه ضمن  ــخه هاى خطى فارس مفّصل نس
صفحات 420-418، به ارائه ى شرحى از نسخه شناسى و كتاب شناسى 
نسخه اى از نزهت القلوب پرداخته و به دنبال آن، فهرست چند نسخه از 
كتاب نيز عرضه شده است. همچنين نسخه هاى متعددى كه كاتالوگ 
ــاى 408 الى 412 به معرفى  ــر كتابخانه ى بودليان، ذيل رديف ه معتب

آنان پرداخته است و... 
مقايسه و بررسى فهرست هاى ايرانى و خارجى در خصوص نسخه هاى 
ــت كه اوًال قديمى ترين نسخه ى كتاب،  متعدد نزهت القلوب، مؤّيد آنس
ــخه هاى خطى فارسى در كتابخانه ى موزه ى  همانست كه كاتالوگ نس
ــى آن پرداخته و گرچه فاقد  ــا طى صفحات 420-418 به معرف بريتاني
رقم و تاريخ استنساخ است، در خاتمه متضمن نقش مهر و يادداشتى از 

ــين نسخه است كه مبّين خريدارى كتاب در سال 969ق. در  مالك پيش
ــهر حلب به هنگام عزيمت به مكه بوده است، الجرم استنساخ كتاب  ش
نمى تواند فراتر از ميانه ى قرن دهم باشد. ثانيًا از ميان معدود نسخه هاى 
ــى به  ــخه ى مذّهب و رنگه نويس ــب كتاب به ويژه مى توان به نس مّذه
ــى در  ــخه هاى خطى فارس ــت نس ــماره ى 98 از مجموعه ى فهرس ش
ــتان اشاره كرد كه عالوه بر سرلوح  كتابخانه ى عمومى Buhar هندوس
ــى و... در خاتمه داراى نقش  ــى صفحات، رنگه نويس مذّهب، جدول كش
مهرهاى متعدد از پادشاهان Oudh در آغاز و خاتمه ى نسخه است و به 
نوشته ى فهرست نگار، گرچه فاقد تاريخ استنساخ است، ليكن بر اساس 

شواهد به قرن هفدهم ميالدى تّعلق دارد. 
نزهت القلوب براى نخستين بار بر اساس نسخه اى خطى به قلم مهدى 
ــنويس ايرانى در سال 1894م. در شهر  شـيرازى «ملك الكتّاب»، خوش
ــر شد، ايضًا خالصه اى از كتاب  ــتان چاپ سنگى و منتش بمبئى هندوس

توسط ُدرن به چاپ رسيده است. 
ــى نزهت القلوب و  ــش جغرافياي ــاب- بخ ــوم كت ــن مقاله ى س همچني
ــال هاى 1919-1915م. به  ــى آن- در دو جلد طى س ترجمه ى انگليس
ــًا در «بين النهرين و ايران زير  ــزو موقوفات گيب ايض هّمت اسـترنج ج
ــال 1903م. در اروپا  ــلطه مغوالن در قرن چهاردهم ميالدى» به س س
ــر يافت. همچنين در سال 1336ش. همين بخش از كتاب،  چاپ و نش
با تصحيح، مقابله و تعليقات اسـتاد محمد دبير سياقى در تهران چاپ و 
ــد و مجدداً در سال 1378ش. با همان تعليقات و حواشى، در  منتشر ش

قزوين و توسط نشر طه چاپ و انتشار يافت. 
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