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 دهيچک
ه ک است يصفو يدوره به مربوط یخیتار ياحماسه یتون عبدالقادر رزایم يقندهارنامه

 نیاست. ا نشده یو بررس حیتصح حال بهو تا  بودهناقص  آنموجود  ينسخهتک
 حوادث يسهیمقاآن، به  يندهیسرا یزندگ ینسخه و بررس نیا یمعرفپژوهش ضمن 

که  است آن يدهندهنشانها متن تذکره یبررسپرداخته است.  یخیتار آثار گرید با آن
است که  ينصرآباد يتذکره ،قندهارنامه يندهیسرا يدرباره قول نیمعتبرتر و نیترمهم

 يرهتذککه در  یاتیاب کلماتِاز  یبعض. داندیم یتون عبدالقادر رزایمرا  ندهینام سرا
ت متفاو حاضر ينسخه اتیبا اب ،آمده است قندهارنامه از یالخاقانقصصو  ينصرآباد
 شاملویو قل يدارد که نصرآباد قندهارنامه گرید ياختالف، نشان از نسخه نیاست. ا
 املوولی قلی ش ياستفاده. ستین دستامروز آن نسخه در  اما اند؛داشته یدسترس بدان

 اتیو جزئ دوم عباسشاه ،یصف شاه زمان يهاجنگ شرح يبراکتاب  نیاز اشعار ا
 یخیو ارزش اطالعات تار تیشده است، اهم انیکتاب ب نیکه تنها در ا یعیوقا

 یخیتار يهاکتاب گرید با کتاب نیا حوادث اتیکل کهچنان دهد؛یم نشان راقندهارنامه 
 .شودیم دهید ییهایناهمگون ات،یجزئ از یبرخ در تنهادارد و  یخوانهم يصفو عصر

 .هیصفو دوم، عباسشاه ،یصفهشا ،یتون عبدالقادر رزایم ،قندهارنامه: های کليدیواژه
 

 مقدمه. 1
 نیا .کشندیم ریتصو به نی  مع یزمان در را یخیتار عیوقا و حوادث یخیتار يهاحماسه  

. دندیمف اریبس زین یخیحوادث تار یبررس يبرا شان،یادب تیگذشته از اهم هاحماسه نوع
 شدنکیعلت نزد را یخیتار حوادث شدنشفاف و مکان زمان، ابهام شدنکم صفا
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 يهامنظومه يدرباره صفا (12: 1389 صفا،. کر) .داندیم یخیتار به یمل يهاحماسه
 ینی مع و مدو ن و یپهلوان يهاداستان با شاعر سروکار» که است معتقد مصنوع یحماس

. آوردیم وجود به خود شیپ از را یداستان و پردازدیبلکه خود به ابداع و ابتکار م ست،ین
 رشع يبرا که ینیقوان و قواعد تیرعا با مختارند و آزاد شاعران هاداستان گونهنیا در

 لی  تخ و کنند ابداع را شیخو داستان موضوع بخواهند گونه هر است، انیم در یحماس
 (6-5: همان) «.سازند لیدخ آن در را خود
 هب سروده برون و کرهیپ تنها»: معتقد است که مصنوع يحماسه در خصوص يکزاز    

 نیراست يحماسه ساختار و سرشت که یینمادها و هاارزش و هاهیجانما و ماندیم حماسه
 یخیتار يحماسه ن،یدروغ يحماسه. ندارند ییجا حماسه نیا در هاست،در گرو آن

 یخیتار یها گزارشسروده نیبرآمده نه اسطوره. ا خیکه از دل تار ياحماسه یعنیاست. 
 و نندهیهستند. آفر یخیتار يدادهایرو ها،نیها، سرزمهستند. چهره عیو شاعرانه از وقا

 (193-192: 1372 ،ي)کزاز «.است نندهیآفر همان ندهیسرا یعنی ؛است یکی ندهیسرا
 هیصفو و مصنوع مربوط به دوران یخیتار ياحماسه زین یتونعبدالقادر  يشاهنامه

 یعرفم بهحاضر بر آن است تا  پژوهش. استنشده  یو بررس حیتصح حال به تا که است
 .بپردازدآن  يدرباره چند یمالحظات و حماسه نیا

 
 پژوهش ینهيشيپ. 1. 1
 يدرباره يامقاله چیه لیدل نیبد ،است نشده حیتصح تاکنون یتون عبدالقادر يقندهارنامه 
 امن دو ادو جا ب اشفهرستوارهدر  يمنزو تنها است؛ نشده نگاشتهحماسه تاکنون  نیا

به  گریو د قندهار و رانیا حرباز آن به عنوان  جاکی. بردیم نام کتاب نیا از متفاوت
 يوارهفهرستبه  آنها از یکی لیذ در سپس. است کرده هینما را آن ،قندهار نامهفتحعنوان 
 مجلس يعنوان دوم، فقط از نسخه وستیارجاع داده است. در پ پاکستان و رانیا مشترک

 و ندارد اشاره يدیجد يبه نسخه پاکستان و رانیا مشترک يوارهفهرستنام برده است. 
 (1525: 1382 ،يمنزو) .مجلس است يموجود همان نسخه ياست که تنها نسخه آشکار
 ،ينصرآباد طاهر محمد يتذکرهآن در سه  يسندهیو نام نو قندهار فتحنامه اشعار
 .شودیم افتی یالخاقانقصص ن،یخلدبر
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 مسئله انيب .2. 1
 انیهند از آن گرفتنبازپس يبرا دوم عباسشاه جنگ تیاهم و قندهار يمنطقه ارزش

 نیترلکام که ؛دیبه نگارش درآ هیدر عهد صفو ياریبس يهاسبب شده است تا قندهارنامه
 يهاجنگ اتیبه جزئ هاقندهارنامه گرید از شیب و است یتون عبدالقادر يقندهارنامه آنها،

 یخیتار ياحماسه یتون يقندهارنامهدوم پرداخته است.  عباسشاه و یصفزمان شاه
 خیارکتاب در ت نیا اتیدوم است که استفاده از اب عباسشاه و یصفشاه زمان به مربوط
 ازآنجاکه. دهدیم نشان يصفو عصر در را اثر نیا یخیتار تیاهم ،یالخاقانقصص
 به یخیتار آثار ای هاتذکره از یبرخ در و است یخط يانسخه قندهارنامه، يمنظومه
 اشاره يگوناباد ای یعبدالقادرتون يگونهیفردوس کالم قدرت و آن بودن وارشاهنامه
 قیطر از هم شودیکوشش م ارزشمند، اثر نیا یمعرف ضمنرو  شیاند، در جستار پکرده
 با هم و شود حاصل یاطالعاتاثر  نیا يندهیسرا يدرباره ،یخیتار منابع و هاتذکره
 يهامتن با آن يهایناهمگون و هایهمگون ه،یعهد صفو یخیآن با منابع تار يسهیمقا
 .شود روشن یخیتار

 یبررس و نقد. 2
 قندهارنامه یمعرف .1. 2

 است شده نوشته ياریبس يهانامهفتحدر آن  که است ییهادوران از یکی يصفو يدوره
 شده سبب قندهار يمنطقه کیاستراتژ تیموقع. است قندهار فتح هانآ موضوع نیترمهم و

 يبرا دهارقن. باشد داشته انیرانیا يبرا يادیز تیاهم ربازید از نیسرزم نیا فتح که است
 غزنه ل،کاب یعنی ،يامروز افغانستان از یبخش در هند انیگورکان دولت يهاگاهیپا کنترل

 يرضو). داشت يادیارزش ز آن یغرب مناطق کنترل زین و بلوچستان از ییهابخش و
  (36: 1393 ،یخراسان

است که به جنگ قندهار پرداخته است  يدوران صفو يهااز حماسه یکی قندهارنامه    
 دومعباس و یصفشاه دوران در که یمهم يهافتح يدربارهرا  يو اطالعات ارزشمند

از اعتماد  توانیاثر را م نی. صحت مطالب ااست درآورده نگارش به افتاده، اتفاق
 زمان حوادث نقل يجابه را آن اتیاب که افتیدر قندهارنامهبه  یالخاقانقصص يسندهینو
 (217: 1371 ،یقل یول). است آورده دوم عباسشاه
یم شروع «دوم يدعوا» قسمت ازبدون آغاز است.  و ناقص منظومه نیا ينسخه تک    
و مخاطب آن سردار  ستین معلومآن  يسندهینو که شودمی آغاز يانامه با منظومه. شود



 (39پياپی) 1398، بهار 1ی شماره ،11 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــــ  44

 

غداد به سمت ب رفتناز عراق و  انیبازگشتن روم برنامه  نیاست. ا یروم انیرکسپاه لش
 آن از يوزریپ بغداد به انیروم يحمله با که است باور نیا بر نامه يفرستنده. داردکید أت

 و شکست شوندیم سپریبه بغداد، عراق و عجم ب انیروم يحمله با رایز است؛ انیروم
 هک نندیبیم نیاما صالح را در ا ،دارند حمله قصد و روندیم بغداد به انیروم. خورندیم
 صلح هب وادار را او وانیمر جنگ در انیرانیا شکست يادآوری و بغداد يفهیخل ترساندن با

 دادبغ يفهیخل به لطف و انذار با همراه يانامه روم سردار ،خسروپاشا دلیل نیهم به ؛کنند
سپس  کند وتجهیز می سربازان و غله ،یخوراک با ابتدا شهر را بغداد يفهیخل. سدینویم

 یمرودرخواست سردار  بهگرم از قاصد،  ییرایضمن پذ فهیخل پذیرد. فرستاده را می
 پاشاسروخ ،روم سردار دست بهجواب نامه را  بازگشت، از پس قاصد .دهدیم یمنف پاسخ

 گاهآ جنگ يبرا بغداد یآمادگ اعالم و صلح يبرا فهیخل یمنف جواب از را او و رساندیم
کنار دجله و  انیرانیا جنگو شاعر  ماندیم ناقص حماسه از قسمت نیا تیروا. کندیم

 از انیرانیا در فرجام. شوندیم جنگ وارد انیروم با انیرانی. اسرایدرا میگذشتن از فرات 
 ،مهنا. باشد دجله از گذر يبراآنها  راهبر تا کنندیم انتخاب را یشخص سپاه، نژادانيتاز
 . است خواهنهیک انیروم از زین خود که شودمی انیرانیا راهبر عرب، نژاد از سرافراز يریدل

 يقلعه به یصفشاه دنیرس شرح شاعر و شودمیناقص رها  جانیا در داستان بارهگرید    
 انیب را سپاه دو انیم جنگ و انیرانیا ساختنخندق و پاشایمرتض بستن در و روانیا
 . ستا شده انیب روانیا جنگ سپس و آمده یصف شاه مدح نخست، قسمت نیا در. کندیم

 مخالفت با اما رند،یگیم میتسل به میتصم یروم انیسپاه. ابدییم ادامه جنگ ماه دو     
 ،ردیمیم شکست از ترس و اریبس يشهیاند دلیل به روم سردار. شوندیم روروبه سردار

 هشتادروز تا و کنندیم آغاز را جنگ دوباره انیروم. دارندیم پنهان را او مرگ انیسپاه اما
 تا شودیم دیناام قلعه گرفتن از صفیشاه. زندیریم یرانیا النیآتش بر سر  قصرشان از
 يبرا را او و داردیم برحذر ینینشعقب از را او که شنودیم ینادعل همچون ییندا کهنیا

 حمله قلعه به دوبارهو  دهدیندا گوش م نیبه ا یصف شاه. کندیم قیحمله به قلعه تشو
 کل قزلباشان. اندازندیم وارید نییپا به را انیروم و روندیم باال برج از قزلباشان. کندیم

 حصار وشده  بیتخر انیرانیا دست به زین انیروم دوم حصار. کنندیم ریتسخ را قلعه
 گیرد.را سراپا خون فرامی نینار

 انیروم بر را راه و دهدیم زنهار را انیروم شهنشاه. شوندیم میتسل تینها در انیروم    
کلب و داردیم نگه را «پاشکان» نام به یشخص اما ؛بروند شانهنیم به تا گذاردیم باز
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 انیپا به جانیجنگ مهم در هم نیا تیروا. کندیم روانیا حصار مسئول را الر خان یعل
 یصفشاه قصد انیب به شاعر ادامه. در شودینم مشخص پاشکان سرگذشت و رسدیم
 و رودیم کاشان به اصفهان از یصفشاه. آوردروي میهندوستان و سفر او  ریتسخ يبرا
یم و شودیم خارج اعتدال از شراب خوردن به دلیلاما مزاجش  ماند،یم آنجا در یمدت
 .سپارندیرا در قم به خاک م صفیشاه. جسد ردیم

 در شاعر. اوست يهايدالور شرح و یثان عباسمدح شاه منظومه نیا يبعد قسمت    
 خبر. پردازدیم هندوستان ریتسخ يبرا یثان عباسشاهبه قصد  مدح، از پس قسمت نیا

 هندوستان يجا به عباسشاه که ترسدیم صریق و رسدیم صریق به یثان عباسشاه حرکت
 . سدینویم یثان عباسشاه به یبا اظهار تواضع و بندگ يانامه صریق. کند روم قصد
 گنج مشهد یاهال به و شودی)ع( مشغول مرضا صحن امام ریبه تعم مشهد درشاه     
 تسبُ در شاه. است ستبُاو قلب خراسان، هرات و سپس  ي. مقصد بعددهدیم ياریبس

جنگ  يبرا زین انیهند. رودیو سپس به سمت قندهار م ندیبیم سان را خود سپاه نخست
 .کنندیم فتح یراحتو بست را به نینار يدو قلعه انیرانی. اکشندیصف م انیرانیبا ا
 دکشیم را انیهند از ياریبس يعده او. شودیم بست يقلعه گرفتن مورأم «خانمحراب»
 صادر را قندهار يقلعه ينابود دستور دومعباسشاه. رودیم شاه نزد یبوسيپا يبرا و
 . کنندیم کسانیبا خاک  زیآن قلعه را ن انیرانیا و کندیم

 صلح هم با يهند و یرانیا سپاه دو. سدینویم انیهند يبرا ياآزادنامه دوم عباسشاه     
 آن اطراف ینواح یتمام قندهار، فتح از پس عباسشاه تا کشدیم طول ماه دو. کنندیم

 نشیجانش جهانشاه پسران از یکی هندوستان از یربع هر در. کند ریتسخ زین را منطقه
در  حماسه. زدیریم همبه هندوستان یپادشاه و کنندیم شورش او ضد بر و شوندیم

 دربار ریوز ،یگیب وانید ابنو  و دوم عباسشاه در ستایش مدح دو. رسدیم انیپا بهاینجا 
 .است آمده کتاب يانتها در یصفشاه
 
 قندهارنامه حماسه یندهیسرا .2. 2

 یزندگ اتیاز آثار، نام، جزئ ياست. در منظومه شواهد ناقص یتون يقندهارنامه متن
 يحماسه يندهیسرا ها، سه قول دربارهو تذکره یخیتار يهااما در متن ،شاعر وجود ندارد

 .شودیم دهید قندهارنامه
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از آن در  زین يمنظومه که منزو نیا يندهیسرا يدربارهمنبع  نیمشهورتر -الف
 کمال رد است، تون تیوال اکابر از» :است ينصرآباد سخن کرده، استفاده اشوارهتفهرس
مذکور بود و بعد از آن  تیوال ریرا داشت. وز تیقابل تینها و بود یگذشتگ و یمردم
 اقاسمرزیهست، اجاره نموده با خلف ارشدش م تیوجوهات خاص ه که در آن وال ياپاره

محاسبه به اصفهان آمده، در سال دوم جلوس  حیکه در کمال استعداد بود، جهت تنق
 رزاقاسمیم چشم برآورده، شانیا يخانهآالت و ادوات سحر از  ياپاره یاز دشمن یشخص

اطر شده، خ يتفرقه و یشانیپر سبب یمعن نیا را عبدالقادر رزایم و شد کنده علت نیا به
 ندهارق و رانیا يداشت، محاربه میقادر بوده، دست عظ ينظم مثنو بیفوت شد. در ترت

 :شد یقلم تیب چند نیا جملهآناز آورده نظم سلک به را
 دیتوح در

 استتت ستترور آن ستتزاوار شیستتتا
 صتفات ستمینو چتون شییکتتای به
 

 استت دفتتر نیتا دستتور و است فرد که 
 «دوات انتتتدر مفتتترد شتتتود بمرک تتت

 (106-104 :1378 ،ي)نصرآباد       
ذکر  ،یثان عباسشاه مدح» با عنوان اتیاب يتعداد ينصرآباد متن، نیا يادامه در

 يدر نسخه اتیاب نیاز ا ي. تعدادآوردیم «دیگو شدن شب درگرفتن قلعه بست، 
 تمتفاو منظومه با کلمات یبعض درآنها  از یو بخش ستیموجود ن یتون يقندهارنامه

 دفتر نیا دستور و است فرد که/ است سرور آن سزاوار شیستا» :تیمثال ب براي ؛هستند
 نی( ا82: تایب ،یتون). دارد وجود «داور »،«سرور» يکلمه يجا به منظومه در «است

 يمنظومه کاتب ينسخه با ينصرآباد ينسخه منبع نبودن یکی يدهندهنشانتفاوت 
 .است حاضر

 ادی «يگوناباد قاسم رزایم» نام با ياندهیسرا از دوم، يقهیحد قسمت نیخلدبر در-ب
 يسخنور داد شاهنامه نظم در. بود خود روزگار معارف و شعراء ریمشاه از» :است شده
اشعار آن ممتاز زمان که در شاهنامه  يازجمله. نهاده بلند طاق بر را نظم یگیواالپا داده،
 برابر هاوانید نیب یمعن نظر در که است تیب نیا گفته، روز آمدن و شب رفتن بیتقربه 

چون  و «انیع يدینهان شد سپ یاهیس /آسمان کرد چشم گردش یکی» :نظم. است
 تیشکا در را تیب دو نیا افت،ین وجود بود او دلخواه کهچناننظم شاهنامه  يزهیجا

 :نظم. گفت
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 را هتتتخام عتتتطم انتتتزب دمتیبر
 ستین برگیب که دوران باغ نتیدر

 را شهنامه است نیا تتتتیخاص که 
  ستین مرگ از کم انتتتمیلئ يعطا

 جنان اضیر متوجه دو و هشتاد و در سال نهصد ،دیرس انیپا به روزگارش چون و 
 (477: 1372 ،یاصفهان)واله  «.دیگرد
 امن لیذ در که «انیع يدیسپ شد نهان یاهیس /آسمان کرد چشم گردش یکی» تیب

آن  جزبههست.  زین یتون قندهارنامه يمنظومه در است، آمده «يگوناباد قاسم رزایم»
است،  افتهین یفردوس همانند درخور، يازهیجا «قاسم رزایم» کهنیبه ا نیخلدبر ياشاره

 يشاهنامه يمنظومه در. دارد مطابقت قندهار نامهفتح يمنظومه ينسخهبا مضمون تک
 دلیل نیرا بدون امر شاه سروده است و به هم اثر نیا که کندیم دیکأت شاعر ،یتون

و  ينوازمهمان انتظار هودهیب که داندیم ياناخوانده مهمان همچون را خود يمنظومه
 ز/ خجل باشد ناخوانده مهمان که/ دل هودهیب بزم نیا در يبند چه» صله دارد: افتیدر
 (11: تایب ،ی)تون «نگفت کس شه امریب شهنامه که/ فتام در شکمانده بس تو کار
 من» آمده است: یالخاقانقصص در «يجنابد عبدالقادر رزایم» عنوان با شاعرنام -پ

 عبدالقادر رزایم یصاحبقران یفردوس یاعن قاسم رزایم مغفور مرحوم ابن متکلمات
 (217: 1371 ،یقلولی ) «.يجنابد

 نقل به ينصرآباد که یاتیو اب یتون يقندهارنامه يمنظومه نیب مشترک اتیاب تعداد
 مشترک منظومه و يگناباد رزاقاسمیم نیباست که  یاتیاز تعداد اب شتریب آورد،یم یتون از

 سبب نیبد ندارد؛ یخوانهم منظومه اتفاقات با زین قاسمرزایم یزندگ زمان یطرف از. است
. باشد کسانی تواندینم یتون رآمده است، با عبدالقاد نیخلدبر در که يگناباد رزاقاسمیم
مختلف  يهااست که در کتاب ییسراحماسه به مشهور يشاعر يگناباد قاسم رزایم

 او آثار و قاسمرزایم یزندگ يدرباره يمختصر شرح صفا. است شده ادی او از گذشته
. بود گناباد سادات از و فیشر یخاندان از يگوناباد یقاسم رزاقاسمیم» :است کرده انیب

 شغل نیا او یول ؛دیرسیم رزایم به ارث به مقام نیا و داشتند او خاندان را گناباد يکالنتر
 .تپرداخ يشاعر به و درآمد فقرا يز  در خود و واگذاشت رزاابوالفتحیم خود برادر به را

نگاشته شده نام برده و گفته است  957که به سال  یسام يتحفهشاعر در  نیاز ا رزایمسام
سوم  ،مجنون و یلیلدوم  ل،یاسماعشاهسرگذشت  ای شاهنامه یکی :دارد يکه چهار مثنو

که به  المعاصر نفائسدر  رزاعالءالدولهیم. نیریش و خسروچهارم  ،نامهچوگان ای کارنامه
 يشهنامهکرده است به نام  ادیچند منظومه  یاز قاسم ،نگاشته شد يهجر 979-973سال 
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 خیدر تار یعال نواب يشاهنامه و تیب 4500 شامل لیاسماعشاهدر شرح سلطنت  یماض
 یاله: شودیم آغاز زیر تیب با یقاسم ينامهشاهرخ .تیب 4500 در تهماسپ سلطنت شاه

یب خداوند: گرید يانسخه در و تراست ییخدا و میابنده همه /تراست یپادشاه بحق
شرح  به ستا راجع منظومه نیا. تراست یپادشاهجان  می/ بر اقلتراست ییخدا چون

در  است دهینام نامهشاهرخخود آن را  ندهیو گو گورکان موریت ریسلطنت شاهرخ پسر ام
: 1389 )صفا، «کردش خطاب نامهشاهرخ/ فلک ابیکام آسمان ز شد که کتابم: تیب نیا

-169: 1028 ،یمعان نی)گلچ قاسمرزایم یزندگ شرح شامل زین خانهیم يتذکره (364
 خالل در رزاقاسمیم که است ییهانامهیساق از ییهانمونه شامل مانهیپ يتذکره و( 180
 (432-423: 1359 ،یمعاننیگلچک. ر) .است سروده رهیغ و يمثنو آثار
 خیدر تار «یتون عبدالقادر» با «يگناباد رزاقاسمیم» دهدیباال نشان م مطالب یبررس    

 يجا به «يجنابد» پسوند دلیل نیهماند و به شده انگاشته کسانی اشتباهبه یالخاقان قصص
در  «قاسم رزایم» نام وجود: از نداخلط نام عبارت نیا لیاست. دال آمده «یتون»

ها، همنظوم انیم مشترک يهاتیبتک نفر، دو نیا بودنسراحماسه شاعر، دو ينامهیزندگ
. در آنها یزندگ زمان یکینزد و شاعر دو هر يهاحماسه انیم در نامهیساق اتیاب وجود

 از فقط و ندارد وجود ندهیسرا افتنی يبرا يشاهد چیه ،حاضر يقندهارنامهمنظومه 
. دیفهم دوم عباسشاهو  یصفشاه بارا  یتون عبدالقادر یزمانهم توانیم حوادث و هامدح
 اما ؛اردد قرار یتون از قبل و است يمشهور يسراحماسه و اریبس فاتیلأت يدارا يگناباد
 .است دست در قندهارنامه تنها یتوناز 
 قولاسا بر تواندیم نیوجود ندارد و ا یتون عبدالقادر از ياثر گرید يهاذکرهدر ت    

 در رایز ؛باشد اومورد غضب واقع شدن و  یدشمنان تون تیسعا ناشی از ينصرآباد
و مورد  است شده کتابت وقت سلطان دستور به و سینودست صورت به هاکتاب گذشته

 مهمنظو در یتون. است داشته دنبال به را اثرش و او ينابود شاعر، کی شدنغضب واقع
 شد، هاشار آن بهکه  یاتیاب اما ؛کندینم يااشاره پسرش چشم شدن کنده و شاه غضب به

 قندهارنامه يحماسه یاوست. تون يبه منظومه وقت سلطان يمهریب و یتوجهیب گویاي
موجب ناشناخته  که گرید لیدل .شودمواجه نمی استقبال با داندیکه مبا آن ،دیسرایم را

 و دگانسنینونثر در آثار  ایمنبع شعر  اوردنین است، شده آن يسندهیاثر و نو نیماندن ا
 وجود ذشتهگ منظوم و منثور يهامتن يالالبه در که یاتیاب اریبس چه ؛است نیشیپ شاعران
 امهقندهارن يمنظومه انیم اتیاشتراک اب ،گری. مورد دستیاما خالقشان مشخص ن دارند،
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 به ينابادگ نام دادن نسبت اشتباه باعث مهم نیهم و است رزاقاسمیمنسوب به م اتیبا اب
 .است یتون عبدالقادر

 
 منظوم و منثور یخیتار گرمتونیبا د قندهارنامه یخیحوادث تار یسهیمقا .3. 2
 روم سردار به نامه .1. 3. 2

 ارسرد) آن مخاطب فقط و ستین معلوم آن يسندهینو که شودیم آغاز يانامه با منظومه
 :است مشخص( روم

 دیکش دیبا بغداد يسو عنان»
 گذر لشگر نهادند گردن چو
 

 دیپد يگشاد دیآ در زان مگر 
 سپریب شودیم عجم و عراق

 (2: تایب ،ی)تون                
 يرندهیگ و یصفشاه نامه، يسندهینو ،یاسالم يشورا مجلس تیسا در نسخهدر این 

 نیا آنها گویاي مضمون و اتیاب نیا يدستور لحناما  ،است شده یمعرف روم سردار آن،
    :نوشته شده است پاشاخسرو ،روم سردار به یروم يبلندمرتبه مقام طرف از نامه که است

 اگتتر خامکتتتار میگشتتت رزم نیتتدر ا»
 متا پشتت پتس کسریست خراب

 

 کامکتار شتودیمت متا ز دشمن دو 
 «متتا مشتتت در بتتاد جتتزبتته دیتتاین

 (1 :تایب ،یتون)                       
 :دیفهم اتیاب خالل از توانیم را او ربودنیاما پ ست،ین مشخص مقام نیا نام هرچند
 ریتپ دانستته کترد ستخن ختتم چو»
 

 «ریتزر چتون رخ گشتت را شیاندکج 
 (2)همان:                         

شکست  از رایز ،نکند حمله رانیا به که دهدیم هشدار را روم سردار نامه، يسندهینو
 انیروم بغداد، راه از رایز دهد،یمبه بغداد  حمله دستور. او ترسدیم انیرانیا برابر در
 يانامه يحاو رانیا یاسیس مکاتبات و اسناد. دهند شکست را هاعرب و انیرانیا توانندیم

 مرادسلطان به يانامه هند پادشاه. دارد یخوانهم منظومه ينامه با يحدود است که تا
 .کند پاک رانیا از را قزلباشان يهیسا تا خواهدیم او از و سدینویم بغداد به حمله يبرا
منظومه  يدر نامه ،مضمون که همانا حمله به بغداد است (22: 1360،غفاري فرد و نوایی)

 ياست و نامه يمنظومه دستور يلحن نامه چهاگر اما ؛است کسانیپادشاه هند  يو نامه
 حمله یخیتار يواقعه از دو هر که است پرواضحدارد،  گونهخواهش یپادشاه هند لحن
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 نیا يسندهینو ،یاسالم يشورا مجلس تیسا ينوشته برخالف .دهندیم خبر بغداد به
 نی. اپاشاستخسرو  ،و مخاطب آن سردار روم روم سلطان بلکه ؛ستین صفیشاهنامه 

 به هند پادشاه ينامه اما ؛نشد افتی هند و رانیا خیتار يهاکتاب از کیچینامه در ه
آن  شدن حادث و جنگ نیا گویايبه بغداد  حمله يبرا او قیتشو مبنی بر روم سلطان

 است.  صفیشاهدر زمان 
 بغداد و فرستادن قاصد یفهيخل به روم سردار ینامه .2. 3. 2

 دهدیم حیترج و ندارد حمله تئجر اما رود،یم بغداد یکینزد به سپاهش با روم سردار
 ،یتونک. ر) .سازد روانه صلح امیپ رساندن و بغداداوضاع  یبازرس ينفر قاصد را برا کی
 (5: تایب

گزارش را بغداد به یروم سردار یلشکرکش خالصه، طوربه یصفشاه تا یصفخیش از
 يااشاره قاصد فرستادن يبرا خسروپاشا به خطاب روم سلطان ينامه هاما ب دهد،یم

سردار روم  ينامه دارد، یخوانهم نامه نیا با مضمون نظر از که يانامه تنها. است نکرده
 ،ياسترآباد ینی)حس .است انذار و صلح و لطف اظهار آن مضمون که است یصفبه شاه
1366: 238-240) 
 يمهاما فاقد نا کند،یم گزارش را بغداد سمت به یمخبر رفتن سردار رو ،ریالس هخالص    

 خنس روم و سلطان صفیشاه نیب ينگارنامه از تنها و است بغداد يفهیخلروم به  سلطان
 فرستادن و بغداد به یروم سردار رفتن شرح منظومه، و کتاب نیا نیب تشابه وجه. دیگویم

  (71-70 :1368 ،یاصفهانی)خواجگ .است منطقه نیا اوضاع یبررس يبرا بغداد به قاصد
 ارید به حمله يبرا رومامر سلطان  بر یمبتن یعباس يآرا عالم خیتار لیذ طالعاتا    
 (30-29: 1317 )ترکمان، .ستین نامه خود از ياثر متن نیا در هم باز اما است، عجم

 شاه ينامه جواب و رانیا شاه به خسروپاشا سردار جانب از يانامه به ادامه در کتاب نیا
: همان) .است کسانی آمده، گرید یخیتار يهاچه در متنبا آن زین نامه مضمون. اوست به
 .ردداوجود  بغداد به روم سردار یلشکرکش خبر زین رانیا یاسیس مکاتبات و اسناد در (52
 و ياقتصاد یاجتماع یاسیس تحوالت خیتار( 30-24: 1360 ،غفاري فرد و یی)نوا

 جنگ و بغداد به حمله يبرا مرادسلطان دستور زین هیصفو دوران در رانیا یفرهنگ
  (230: 1392 ،غفاري فرد و یی)نوا .آورده است خالصه طوربه را نیالنهرنیب
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ر اما تنها د ،سردار روم به بغداد وجود دارد یخبر لشکرکش ادشده،ی یخیتار يهامتن در
 خیتار لیذمنطقه اشاره شده است. در  طیشرا یبررس يبه فرستادن قاصد برا ریالسهخالص
 دوران در رانیا یفرهنگ و ياقتصاد یاجتماع یاسیس تحوالت خیو تار یعباس يآرا عالم
اما خود نامه  دارد، وجود بغداد به حمله جهت خسروپاشا به روم سلطان فرمان هیصفو

 اتیجزئ با را اتفاقات نیا منظومه که است آن يدهندهنشانآورده نشده است. شواهد 
 .است آورده یخیتار يهاگرکتابید به نسبت يشتریب

 روم و رانیا سپاه دو ییارویرو و دجله از انيرانیا گذر .3. 3. 2
در  انیشکست اول روم شرح کهیدرحال زند،ینم یحرف انیروم اول شکست از منظومه
 یصفشاه  زمان حوادث اتیجزئ ،در منظومه عبدالقادر. است موجود هاخیتار یتمام

است و حذف  آورده را دوم عباسزمان شاه در قندهار حوادث جنگ و او مرگ ازجمله
 که است آن يدهندهنشاندو سپاه و جنگ در کنار دجله و فرات  ينگارنامه نیباتفاقات 
 سردارقسمت  نیا در. است کرده حذف راآنها  ای نداشته یدسترس هاقسمت نیا به کاتب
 ،یتونک. ر) کندیم کمک دجله از انیرانیا گذر يراهبر يبرا مهنا همراه به خانرمنوچه

 (38: تایب
 ییروایرو از سپس و دهدیم شرح را انیشکست اول روم صفیشاه تا یصفخیش از 
. است شده ذکر منوچهرخان بدون عرب يمهنا نام. دیگویم سخن انیرانیا و روم سپاه دو

 انیرانیا با جنگ زمان دتم و است روز پنجاه خسروپاشا توسط قلعه ریتسخ زمان مدت
از مهنا و  ینام ریالسهخالص در (241: 1366 ،ياسترآبادینیحسک. ر) .ستین معلوم

-106: 1368 ،یاصفهانیخواجگک. ر) .است شده ذکر واقعه خودفقط  و امدهیمنوچهر ن
107) 
 خاناز منوچهر یاما حرف هست، کیبرستم و مهنا نام یعباس يآرا عالم خیتار لیذ در    

 در یول ،حضور دارد روانیدر جنگ ا «گیبرستم»، . در منظومهستیو مدت زمان جنگ ن
-207 :1371 ،یقلولی ) یالخاقان قصص (64-63: 1317 ترکمان،ک. ر) ستین اثر نیا

 ياقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس تحوالت خیتار ،(98: 1380) دوره صفویان رانیا خیتار (،213
 مکاتبات و اسناد ،(230: 1392 فرد،غفاري و یینوا) هیصفو دوران در رانیا یفرهنگ و
در کنار رود  انیو روم رانیبه جنگ ا زین ،(7: 1360فرد،غفاري و یینوا) رانیا یاسیس

و مدت زمان  هاتینام شخص ریجنگ نظ اتیآثار جزئ نیدر ا اما ؛انداشاره کرده دجله
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 نیآخرحذف کرده است و  یکل طورجنگ را به نیا رانیا ینظام خیتاراست.  امدهیجنگ ن
 کشدیم ریتصو حادث شده است، به روانیاز جنگ ا پس که را روم و رانیا انیم جنگ

 (46: 1364 پارسادوست،)
 سخن «عرب يمهنا و منوچهرخان» نام به ییهاتیشخص از منظومه گرسو،یاز د      

 ؛دهندیم عبور دجله از را رانیا سپاه و شوندیم داوطلب انیرانیا يراهبر يبرا که دیگویم
 و است نداشته حضور جنگ نیا در خیتار يهاکتاب از کیچیه در «خان منوچهر» اما
ذکر  یعباس يآرا عالم خیتار لیذ ،یصفشاه تا یصفخیش ازکتاب در  عرب يمهنا تنها

 زین «گیب رستم» نام به یتیشخص از مهنا جزبه یعباس يآرا عالم خیتار لیذشده است. 
در جنگ مذکور حضور ندارد.  یخیتار يهاکتاب يهیبق و منظومه در که بردیمنام 
اند و و روم در کنار رود دجله پرداخته رانیجنگ ا يواقعه به گریدیخیتار يهاکتاب
 رینظیب اطالعات تیاهم يدهندهنشان. مطالب حاضر نیستندسرداران جنگ  نام داراي
 واقعه نیا یخیتار يهاکتاب يهیبق رایز ؛است حله جنگ يدرباره یتون قندهارنامهکتاب 

 .  اندکرده یپوشچشم آن از یکلبه ای اندآورده خالصه یلیخ را
 پاشا یمرتض بستن در و روانیا به خاقان سفر .4. 3. 2
 پاشا یمرتض بستن در روان،یا به خاقان سفر دجله، از انیرانیا گذر شرحاز  بعد ،منظومه 

 بدون زین منظومه از قسمت نیا. کندیم تیروا را روانیا جنگ يبرا صفیشاه تو حرک
 جنگ نیا در( 41: تایب ،یتونک. ر) .است ناقصو  پردازدیم روانیا جنگشرح  به مقدمه

 است آمده زین «گیبرستم» فرمانده نام شوند،یم ذکر ادامه در که بهیس مسئوالن نام جزبه
 (7-5: ک. همانر)

صص  ض نام یالخاقان ق شایمرت ستن عمل و پا ست، اوردهین را روانیا دروازه ب اما  ا
ص سهخال صفهان یخواجگ) ریال : 1379 ،یانیب) رانیا ینظام خیتار ،(205-200: 1368 ،یا
 روانیبه ا صفیشاه يحمله رانیا خیتار در. اندکرده اشاره پاشایمرتض یکوتوال به( 344
صه آورده  یلیخ ست، شدهخال ست چهارم مرادسلطان قلعهاما کوتوال  ا  آژند،ک. ر) .ا

ست روانیگرفتن ا يبرا صفیشاه يبه حمله خیالتواره زبد (98: 1387 شاره کرده ا اما  ،ا
سئول قلعه را مصطف شا یم ستوفک. ر) .داندیم پا سناد در (106: 1375 ،یم  مکاتبات و ا

سیس ست به روانیا يقلعه، رانیا یا  گریدو همچون  گرددیم فتح چهارم مرادسلطان د
سپار روانیا گرفتنبازپس يبرا صفیشاه هاخیتار  ،فردغفاري و یینواک. ر) شودیم ره
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 دوران در رانیا یفرهنگ و ياقتصتتاد یاجتماع یاستتیستت تحوالت خیتار (6-7: 1360
 خانرستتتتم را قلعه يریگپساما مستتتئول باز زند،ینم یحرف قلعه یکوتوال از هیصتتتفو

 تشابه وجه (231-230: 1392 غفاري فرد، و یینواک. ر) .داندیم یصفشاه و سپهساالر
 يقلعه اشتتغال و روانیا يمنطقه گرفتنبازپس يبرا یصتتفشتتاه حضتتورچهار اثر،  نیب
 خیتار در ،منظومه جزبه «گیب رستتتم» . نام فرمانده ستتپاهاستتت انیعثمان توستتط روانیا

اما در  ،آمده است هیصفو دوران در رانیا یفرهنگ و ياقتصاد یاجتماع یاسیس تحوالت
 حضور ندارد.  روانیشخص در جنگ ا نیا ،یخیتار يهاکتاب گرید
 سربازان شیآرا .5. 3. 2

 نیحس ژن،یب پور: کندیم ذکر اتیاب خالل در را جنگ در اضرنام سرداران ح ،منظومه
 نیا از. ير ساالر روان،یش دارسپه جنگ، روزیف ترک درانصف اوش،یس ن،ید شاه ناظر

. دهدیم دست از را خود يپا يگرید و دست یکی ير ساالر و روانیش دارسپه سرداران،
 اندزده حلقه قلعه دور بهسربازان  یعنی است، وارعشاق قلعه دور به سربازان شیآرا
 (43-42: تایب ،یتون)

اما نام سرداران  ،کندیم گزارش مرکزوار را انیسپاه شیآرا صفیشاه تا یصفخیش از 
 و شدند سرافراز یبوس بساط عز  به ،داشتند همراه که ياتوپخانه با» است: اوردهیرا ن

 (252 :1366 ،ياسترآباد ینیحس) «گرفته انیم در مرکزوار را قلعه دور مآثر نصرت عساکر
 نیشیپ اثر دو همانند روانیا يقلعه تصرف يبرا ریالسهخالص در رانیا سپاه یجنگ شیآرا

: 1368 ،یاصفهانیخواجگک. ر) است نشده ذکر روانیا و نام سرداران در جنگ است
 یتمام از یول است، نشده يااشاره ینظام شیآرا به یعباس يآرا عالم خیتار لیذ در (207

 :1317، ترکمان) .است شده ادی ،هست منظومه در نامشان روانیا جنگ در که یسرداران
170-179) 
نوع  نیکه ا کندیم ذکر چهارگوش صورترا به انیسپاه شیآرا رانیا ینظام خیتار 

 یفصشاه» است: اوردهیوار منظومه منافات ندارد. نام سرداران جنگ را نبا حالت عشاق زین
 کی هر کرده میتقس چهارقسمت به را قلعه اطراف يمنطقه اتیعمل ينقشه طرح ضمن

به  رانیا یاسیس تحوالت خیتار (345: 1379 ،یانی)ب «.گذاشت یفرمانده اریاخت در را
 در» :شوندیم یزخمآنها  یتون يمنظومه در که دارد اشاره روانیا جنگ در تنمرگ دو 

                  «شدند کشته شروان یگیگلربیب خانفرخ و یباشکیشیا خانیقل امام جنگ امیا
 (231: 1392 غفاري فرد، و یینوا)
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 برداشتن در جهت از راآنها  تیاهم باال، يهاکتاب در یجنگ شیآرا یچگونگ انیب  
 يمنظومه دقت و صحت يدهندهنشان باال يهاداده. دهدیم نشان ینظامیاسیس اطالعات

 با ابکت نیا یخیتار يهاداده. است اتیجزئ در هاگرکتابیداست و اختالف آن با  یتون
 .دارد يشتریب یخوانهم هیصفو يدوره يهاکتاب

 و زمان جنگ هابهيس تيمسئول .6. 3. 2
 بزرگ، غالم و یقورچ) سپاه فرماندهان کی به را هابهیس از کیهر تیمسئول یصفشاه 

 ماه دو منظومه در جنگ. مدت سپاردیم( کیبخلف الر، خان یعلکلب و روانیش خان
 انیروم مقاومت خاطربه گرید روزو نود دوم يقلعه يبرا روز هشتاد و روانیا يقلعه يبرا
 (70-50:تایب ،یتونک. ر) .شده است ذکر
 را الر خان یعلکلب روان،یش خان نام فقط باال يهانام از صفیشاه تا یصف خیش از 
 ینیحسک. ر) .کندیم گزارش ساعت هفت را روانیاجنگ زمان مدت و است آورده

 طولو  ستین جنگ درحاضر  اشخاص از ینام ریالسهخالص در( 253: 1366 ،ياسترآباد
 خیتار لیذ (210-200: 1368 ،یاصفهان یخواجگک. ر) .است شب تا صبحجنگ  نیا

 کی را روانیا جنگ زمان مدت( 106: 1375 ،یمستوف) خیالتواره زبد ،یعباس يآرا عالم
 خیتار (181: 1317 ترکمان،) .ندارند هاقلعه ياداره تیمسئول به ياو اشاره دانندیم روز
 ده جنگ اتمام تا دوم عباسشاه یاز لشکرکش را روانیا مدت زمان جنگ رانیا ینظام
 مذکور يهاخیتار از کیچیلحاظ طول جنگ ه از (346: 1379 ،یانیب) .کندیم ذکر روز
 مشخص اما ؛است متفاوت هاخیتار در هابهیس و نام مسئوالن ندارند یخوانهم منظومه با

 صورت هیاول امکانات با و هینقل يلهیوس بدون که هیصفو دوران يهاجنگ که است
 .است شدهینم تمام روز کی در گرفته،یم
 روانیا حکومت یواگذار. 7. 3. 2

. ردیمیاز ترس شکست خوردن م ی. سردار رومردیگیباال م روم و رانیا انیم جنگ
 دانیم در .روندیم انیرانیبه جنگ ا يشتریب يزهیو با انگ کنندیمرگ او را پنهان م انیروم

 رحذرب جنگ يصحنه در ماندن زشاه را ا ان،یسپاه. کندمی اصابت صفیشاه به توپ جنگ
ک. ر) است ینادعل هیشب که ییندا دارد،یبازم نشاه را از رفت یدرون ییاما ندا دارند،یم

 (59: تایب ،یتون
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 «کانپاش» جزبه را همه یصف. شاهشوندیم دانیم روزیپ یصفشاه یفرمانده به انیرانیا
 .کندیم واگذار الر خان یعلکلب به را روانیا يقلعه یحکمران و دهدیم رفتن رخصت

 (70: تایب ،یتونرک. )
 یجزئ روانیا که) «چخورسعد» حکومت يواگذار به تنها یصفشاه تا یصفخیش از 
 ،ياسترآبادینیحسک. ر) .اشاره دارد الر خان یعلکلب به( است خیتار نیا در منطقه آن از

 (253-250:همان) .است چهار و چهل و هزار خ،یتار نیا در اتفاق نیا سال (253: 1366
و از  دهدیم کیبنیحس به را روانیا یمیزع شاه ان،یرانیا يروزیپ از پس ریالسه خالصدر 

: 1368 ،یاصفهان یخواجگک. ر) .است نشده زده یحرف روم يفرمانده مرگ وپاشکان 
 (همان) .تاس چهار و چهل و هزار سال همان کتاب نیا در روانیا يواقعه خیتار( 210
           .پردازدیم خان یعلکلب به روانیا امارت یمیزع تیبه روا ،یعباس يآرا عالم خیتار لیذ
 )همان( .است 1048 سال کتاب نیا در واقعه زمان( 182: 1317 ترکمان،ک. ر)

 از نهیعب یالخاقانقصص در منطقه آن گرفتنبازپس يبرا روانیا به انیرانیا يحمله     
 ددارن وجود متن در یوکاستکم چیه بدون اتیاب و است شده آورده عبدالقادر يمنظومه

 همان حمله نیا خیتار ،یالخاقانقصص در (240-217: 1368 ،یاصفهانیخواجگک. ر)
 .است کرده تکرار متن در قاًیدق را عبدالقادر اشعار رایز است، منظومه خیتار

 يقلعه یمیاست و زع امدهیروم ن يندهپاشکان و مرگ فرما رانیا کامل خیتار در
 رانیا ینظام خیتار( در 393: 1379 ملکم،ک. ر) .شودیم سپرده خانیقلمحمد به روانیا
 (346: 1379 ،یانیبک. ر) .ستین روم سلطان مرگ و پاشکان روان،یا یوال از یحرف ز،ین

 روانیا میزع هیصفو دوران در رانیا یفرهنگ و ياقتصاد یاجتماع یاسیس تحوالت خیتار
 و اسناد (231-230: 1392غفاري فرد، و یینواک. ر) .داندیم الر خان یلعکلب را

 و ياقتصاد یاجتماع یاسیس تحوالت خیتار مشابه یاطالعات زین رانیا یاسیس مکاتبات
 (8-7: 1360غفاري فرد، و یینواک. ر) .دارد هیصفو دوران در رانیا یفرهنگ
سانی هاخیتار یتمام در روانیا جنگ زمان       ست شده ذکر ک  لیذدر کتاب  جزبه ،ا
س يآرا عالم خیتار سال  یعبا شمگ تفاوت. کندیذکر م 1048که آن را  ها، متن نیا ریچ
 ستتخن یصتتفشتتاه با که یدرون ییو ندا ی. مرگ ستتردار روماستتت روانیافتح  اتیجزئ
شکان و دیگویم صصدر منظومه و  جزبه پا شده عنوان گرید کتاب چیدر ه یالخاقانق  ن

ست سئول. ا شخاص به هاخیتار در فتح، از پس روانیا يقلعه تیم سبت یمتفاوت ا  ادهد ن
 آوردهرا  قندهارنامه يمنظومه اشتتعار که) یالخاقان قصتتصشتتده استتت. در منظومه،  
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 یاسیس تحوالت خیتار ،صفیشاه تا یصفخیش از ،یعباس يآرا عالم خیتار لیذاست(، 
صاد یاجتماع سئول هیصفو دوران در رانیا یفرهنگ و ياقت  خان یعلقلعه به کلب تیم

. در شودیداده م خانیقلبه محمد تیمسئول رانیا کامل خیتار. در است شده سپرده الر
ص سه خال ص روانیا يقلعه یمیزع ریال شخ سبه نام  یبه   خیتار. شودیم داده کیبنیح
 .است جنگ از بعد روانیا يقلعه يافاقد نام کوتوال بر رانیا کامل خیتار ران،یا ینظام

 یصفشاه مرگ .8. 3. 2
. است شده اشارهآن  به اریبس منظومه در که است یموضوعات از یکی یصفشاه مرگ
 کاشان به و کندیم حرکت اصفهان از. دارد را هندوستان سمت به حرکت قصد صفیشاه
 از مزاجش اد،یز شراب مصرف علت به و پردازدیم طرب و شیع به کاشان در. رودیم

 یصفشاه جسد دفن محل( 73: تایب ،یتونک. ر) .رودیم ایدن از و گرددیم خارج اعتدال
 (80: همان) .است شده ذکر)ع( معصومه حضرت مرقد جوار در قم

 ،یقل ی)ولی الخاقان قصص ،(260: 1366 ،ياسترآبادینیحس)ی صفشاه تا یصفخیش از
 يآرا عالم خیتار لیذ ،(302-297 :1368 ،یاصفهانیخواجگ) ریالسه خالص ،(260: 1368
به کاشان را رفتن به هند و محل  یصف( علت سفر شاه256-255: 1317 ترکمان،)ی عباس

 اند.  کرده انیدفن او را در قم ب
 خیتار (،426: 1347 ،ي)راز رانیا کامل خیتار(، 390: 1379 ملکم،)رانیا کامل خیتار

 در رانیا یفرهنگ و ياقتصاد یاجتماع یاسیس تحوالت خیتار(، 101: 1387 آژند،) رانیا
 :1372 تاجبخش،) هیصفو خیتار و( 234-233: 1392 غفاري فرد، و یینوا) هیصفو دوران
اند و از آوردن علت مرگ و علت اشاره کرده صفیشاهمرگ  زمان به تنها (،329-347

  .اندکرده یپوشسفر شاه به کاشان چشم
 رانیا نیب گعلل جن ،(شاردن يسفرنامه از نقل به) رانیا یاسیس مکاتبات و اسناد      

 مشهد تاریز را کاشان به صفیشاهرفتن  علت وداده است  حیتوض لمفص  یلیخ را هند و
گ او از مر شیپ کسالیشاه را مربوط به  یضیو مر يگساریمکتاب  نی. اکندیم انیب
  (12: 1360 ،غفاري فرد و یینوا) .قم است زین متن نیا در شاه دفن محل. داندیم

 وزمان و مکان مشخص است  کیدر  یصفشاه مرگ ادشده،ی یخیتار يهامتن در     
در منظومه،  مزاج رییتغ همان یعنی یصفشاه مرگ علت. ستین موجودآنها  در یاختالف
 یعباس يآرا عالم خیتار لیذ ،ریالسه خالص ،یصفشاه تا یصفخیش از ،یالخاقان قصص
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عات اطال ياند. همهکرده اکتفا او مرگ زمان به تنها گرمتونید اما ؛است شده انیب کسانی
 .کنندیم دییتأرا  یتونقندهارنامه  تیروا ،رانیا یاسیس مکاتبات و اسناد جزبه
 او سفر آغاز و هندوستان ريتسخ یبرا یثان عباسعزم شاه .9. 3. 2

 سردار. رودیم سمنان به و کندیم حرکت اصفهان از قندهار ریتسخ قصد به عباسشاه
 عباسشاه که ترسدیم رایز سد،ینویم دوم عباسشاه به یبندگ اظهار بر یمبتن يانامه روم
شاه( 91-90: تایب ،یتون. کر) .کند حمله روم به و شود منصرفهند  به رفتن از دوم

 ریتعم بهاو مشهد است و  يبعد . مقصدکندیم یو لشکرکش رودیم بسطام به دوم عباس
 :تایب همان،) .دهدیم اریبس زرشهر  نیا یاهال به و شودیم)ع( مشغول رضا امام صحن

را  نی. قلعه بست و نارندیبی. در بست سپاه را سان مرودی( او به سمت قندهار م91-93
 انیاز هند يادیز يعده ،یرانیا سپاه سرداران از یکی خان،محراب. کندیفتح م یبه راحت

 عباسشاه .کشدیماه جنگ طول م دو. رودیبه چادر شاه م یبوسدست يو برا کشدیرا م
 .ستا گرم سالح ز،ین جنگ ابزار. شوندیم میتسلآنها  و سدینویم انیبه هند يانامهامان
 سمت از او. است امدهین سفر يبرا دوم عباسشاه عزم لیدل یالخاقان قصص در 

: 1374 ،یقل یول) کندیم افتیدر نیقزو در را رومشاه  يو نامه رودیم نیقزو به اشانک
 :همان)شود می مشغول مشهد ریتعم به و رودیم مشهد جان،شاه مرو به سپس (270-271
 دوم، عباس شاه زمان درو هند  رانیا انیشرح جنگ م يجا بهکتاب  نیا (275-280

  .آوردیقندهارنامه م يرا از منظومه اتیاب
 خیتار(، 427: 1347 ،ي)راز رانیا کامل خیتار ،(394: 1379 ملکم،) رانیا کامل خیتار

 صفیشاه دادن پناه دلیلو هند را به  رانیجنگ ا يشهی( ر113-112: 1387 )آژند، رانیا
 سکوت دوم عباسشاهبه  روم سلطان ينامه يدرباره هاکتاب نیا. دانندیم خانیقل امام به

 . انداوردهیاو را ن یلشکرکش یچگونگو  دوم عباسشاه حرکت اتیجزئ و اندکرده
 عباساهش شیقسمت با ستا نیاست. ا ناقصکوتاه و  اریبس يزیتبر صائب قندهارنامه     
 نیا در قندهار و رانیا جنگ. شودیم شرح مقدمه بدونسپس جنگ  ،شودیم شروع دوم

 گتفن و توپ از یحرف و است ریشمش و کمان و ریت همچون سرد يهاسالح با منظومه
 است: یخیو فاقد هرگونه اطالعات تار ستین

 آبتتتدار شتتتد ختتتاک دل کتتتانیپ ز
 بتتتود متتترگ يدروازه طتتتاق کمتتتان

 

 متتار ریتتت از پتتر شتتد یترکشتت فلتتک 
 ربتتودیمتت پتتردالن از دل ستتهمش کتته
 (3548: 1383 ،يزیتبرصائب )     



 (39پياپی) 1398، بهار 1ی شماره ،11 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــــ  58

 

 يااشاره چیه هندوستان ریتسخ يبرا عباسشاه يزهیانگ به ینیقزو دیوح يقندهارنامه
 عباس شاه سفر شرح به سپس و شودمیآغاز  عباسشاه شیستا با حماسه نیا. کندینم
 خوار، گرتاب، دهن، سر ز،یخمرغ آباد،دولت به اصفهان از دوم عباس شاه. پردازدیم

 دامغان، قوشه، سمنان، ستون،یب سرخه، الجد،سأر آباد،عبدل نمک،ده رشمه، خراسان،
 هندوستان و قدمگاه ن،یاسفرا شابور،ین کالبوش، بسطام، شاهرود، مالده، خسروآباد،

 که يسردار خانمحراب. شودیم سپاه يآورجمع مشغول فراه و هرات در او. رودیم
 تیشخص اما ،آمده است یهمچون اثر تون زین منظومه نیا در کند،یم ریتسخ را بست

یب ،ینیقزوک. وحید ر) .ستین یتون يقندهارنامهدر  خان، یعلغالم منظومه نیا گرید
 (41-1: تا

 يگفته طبق و است خالصه اریبس منظومه نیا درو قندهار  رانیجنگ ا قسمت     
حال رد،یگیم کمک مشهد مردم از قندهار به یلشکرکش يبرا دوم عباس شاه ،ینیقزو
 از اثر نیا. دهدیم اریبه مردم مشهد زر بس دوم عباس شاه یتون يمنظومه در کهآن

شده  ادی يهاخیاز تار کی چیو نه در ه قندهارنامه يکه نه در منظومه بردیمنام ییشهرها
و قندهار در  رانیو مدت زمان جنگ ا گرمجنگ سالح سرد و  ابزار. ستین هاآن از ياثر
 (37 همان:). منظومه چهل روز است نیا

 علت هیصفو دوران در رانیا یفرهنگ و ياقتصاد یاجتماع یاسیس تحوالت خیتار
 از کتاب نیا. داندیم انیرانیا غرور شدن دارحهیجر را عباس شاه توسط قندهار تصرف

 ،ستین یتون يمنظومه در که دیگویم سخن هند شاه به بسطام در دوم عباسشاه ينامه
 ياقتصاد یاجتماع یاسیس تحوالت خیتار (254: 1371 ،یقل یول)ی الخاقان قصص اما در

 .دارد وجود (244-243: 1392 ،غفاري فرد و یی)نوا هیصفو دوران در رانیا یفرهنگ و
 جاجابه و است ینیقزو يعباسنامه مطالب تکرار، همگی رانیا ینظام خیتار يهاداده   
 عباس)بسطام( شاه یلشکرکش يمنطقه ثیح از کتاب دو نیا .دهدیم ارجاع متن نیا به

و  جهانشاه  به دوم عباسشاه ينامه چون ییهانامه اما ؛دارند مطابقت منظومه با دوم
ک. ر) اندآمده کتاب نیا در که دوم عباسشاهبه  جهانشاه ينامه و قندهار قلعه کوتوال

. ستندین یتون يمنظومه در(، 462-460: 1379 ،یانیبو  99-93: 1329 ،ینیدقزویوح
 يداریخر جنگ زاتیتجه ستانیس و فراه هرات، روان،یا عراق، مشهد، از یثان عباسشاه
ارتش  ينقل و مهمات برا و حمل لیوسا خراسان قصبات و شهرها از سپس ،کندیم
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 و همان: 104-103 :همان) .آورندیم مشهد و شابورین از عراده و توپ و کندیفراهم م
463-464) 
 یقلیمرتض یفرمانده به را یسپاه و شودیم یجنگ شیمشغول آرا دوم عباسشاه    
 ،عده نیا از بعد. کندیفراه م يروانه شقراولیعنوان پ به یگیگلربیب و سپهساالر خان
 از پس او. دهدیم قرار خود ستاد مرکز را هرات عباسشاه. شودیم روانه سلطانقلندر
. شوندگرفتن قندهار روانه  ياز سرداران برا ياعده تا دهدیم دستور يماریب یمدت
 به نرفت آمادهو خود  دهدیم فرمان بست يمحاصره به منطقه نیا فتح از پس عباسشاه

 زندیقندهار اردو م کینزد یباغ عباس در الحجهيذ دوازهم خیتار در او. شودیم قندهار
 (464-465: 1379 ،یانیبو  115-106: 1329 ،ینیدقزویوحک. ر)

ز مشغول دفاع ا یو افغان يهند انیسپاه .شودیقندهار به دستور شاه محصور م يقلعه     
رک قلعه را ت یافغان پردل قلعه، حاکم. کنندیقلعه را خراب م وارید انیرانی. اشوندیقلعه م

 محصوران هب حتینص و یافغان خانپردل فرار و بست قلعه فتح بر یمبن يا. شاه نامهکندیم
 ،ینیقزو دیوحک. ر) .است شده اشاره بدان منظومه در زین نامه نیا. فرستدیم قلعه در

 خواهندیم مهلت روز سه محصوران عباس،اهش ينامه دنیرس از پس (466-467: 1329
 (468-467: 1379 ،یانی)ب .شوندیم میتسل و فرستندیم شاه نزد را خود ندگانینما و

 يصفو شاهان زمان در رانیا یاسیس يهانامه يحاو رانیا یاسیو مکاتبات س اسناد    
با  هانامه. است شده ذکر زین دوم عباسشاه و یصفشاه يهانامهآنها  خالل در که است
 اثراز  رانیا یاسیس مکاتبات و اسناد يسندهیمطابقت دارد. نو عباسنامه هاينامه
 کرده استفاده دوم عباسزمان شاه يهاذکر نامه يبرا عباسنامهاز  بکدونیفر و بکدونیفر

 یثان عباسشاه ينوشته دوکتاب،  نیا در( 144: 1360غفاري فرد، و یینواک. ر) .است
 صالیسواد فتحنامه که بعد از است» و «قندهار مبارک يقلعه يفتحنامه سواد» عنوان با

 .دهندیم حیتوض رابه طور اجمال فتح قندهار  هامتن نیا کهوجود دارد « داراشکوه نوشته
 و اسنادکه در  ییهانامه ،هیصفو يدوره یخیتار يهانامه و اسناد( 156-151 همان:)

 شاهد آوردن از دلیل نیذکر کرده است و بد یآمده است را به تمام رانیا یاسیس مکاتبات
 (346-320: 1343 ان،یثابت) .شده است يخوددار هامتن نیا از
: 1372 تاجبخش،ک. ر) .است کرده اشاره قندهار فتح به یاجمال صورتبه هیصفو خیتار    
 يورهد یخیتار يهااسناد و نامه از زین شده استفاده کتاب نیا در که ییهانامه و اسناد (352
. ستین دوم عباسشاه زمان در يدیجد مطلب يدارا و است شده گرفته انیاثر ثابت هیصفو
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 اشاره دوم عباسشاه زمان در رانیا و قندهار جنگ به زین دوم، عباس شاه عهد در رانیا
 دیجد مطلب حاوي و انییاروپا يهاباال و نوشته يهااز کتاب یاما منابع او تمام کرده،
 گرفتنپس ياز قصد شاه برا هند و رانیا روابط خیتار( 115-114: 1380لوفت،) .است

 همچون کتاب نیا در. دیگویم سخن انیهند يدوم برا عباسشاه ينامهامانو  قندهار
هار اظ يدر هرات برا یسلطان عثمان یلچی. اشودیاز بسطام شروع م یلشکرکش ،منظومه

 (166: 1373 اسالم،ک. ر) رسدیم یخدمت شاه عباس ثان یصلح و دوست

 يحمله دلیل ،ینیقندهار قزو يو فتحنامه یالخاقانقصص  قندهارنامه، يمنظومه در     
 يهاتنم يهیدر بق اما ؛استذکر شده  نیسرزم نیا ریتسخ هندوستان، به یثان عباسشاه
تاریخ ایران، تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی اقتصادي فرهنگی دوره همچون  یخیتار

ها متن نی. ااست شده یابیشهیر حمله دلیل ایرانصفویه، تاریخ کامل ایران، تاریخ نظامی 
. منابع دانندیم یصفشاهحمله به هندوستان را مربوط به زمان  يبرا عباس شاه يزهیانگ
 دانندیم هند و رانیا روابط یرگیت علت را یصفاقدامات شاه زیدوره ن نیمعاصر ا یمغول
 (469: 1923 کنبو،ک. ر)

 است، مشترک یثان عباسشاه زمان در هند و رانیا انیم جنگ ادشدهی آثار يهمه در     
 هیفوص زمان يهاخیتار در و است معاصر خیتار يهایژگیو از اتفاقاتو شرح  لیاما تحل
 ينامهقندهار در جنگ ابزار. پردازدیم اتیجزئ شرح به تنها سندهینو و ندارد وجود لیتحل

. است ندیاثربخش به یحماس يرنگ و بو امر نیا علت. است سرد سالح يزیتبر صائب
پهلوانان  يقدرت بازو دادننشان و یرزنیشمش و تنبهتن ينبردها يجا گرم يهاسالح
 . پردازدیها مو تفنگ توپ کیبه وصف شل ریو شاعر ناگز ردیگیرا م
حمله  دستور که است پادشاه و گرم يهااسلحه همان دانیم پهلوان هاحماسه نیا در    
 یشاه معرف يفرماندهان و سربازان تحت لوا يهیبق و دهدیم را ...و  ینینشعقب ای
 هممآنها  يریگنشانه ،و تنها ستیمبارزان مهم ن یجسمان يرویها نجنگ نی. در اشوندیم

از  ياست و تنها تعداد کسانی یخیتار يهاکتاب گریبا د یتون يمنظومه اتیجزئ.است
. ستین آننوشته است، در  جهانشاه به جنگ از پس و شیپ که دوم عباسشاه يهانامه
 است، نشده حذف آن از یفصل که است آن گویايها در قسمت قندهار بخش یتوال
دین بها نامه نیا اوردنین ییاست. چرا اوردهیقسمت ن نیها را خود در انامه یتون نیبنابرا

 ؛ندارد يگرید دیفرمان جنگ است و اطالعات جد ينامه فقط دارا نیا دلیل است که
 آگاه  رانیتصرف ا يبرا انیروم يهیاول قصد از را مخاطب که روم سلطان ينامه همچون
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 فرمان مرگ است.   يو حاو کندیم
 ضد بر یثان عباس شاه پسران دنیشور و هندوستان حکومت شدن آشفته .10. 3. 2
 یثان عباس شاه مرگ و او

 :کندیم اشاره قندهار فتح از پس حوادث به خالصه تیدر چند ب قندهارنامه يمنظومه
 شتتاه دو ختترم نستتل از آمتتد بتتار بتته»

 داراشتتتکوه و اورنتتتگ بیتتتز شتتته دو
 شکستتت را صتتف دو هتتر در يدارا ز

 نبتترد انیتتپا بتته ره نیتتا شتته جتترم چتتو
 دیتد زنتده را شیختو و شتد صحت به
 پستتتر کیتتت هندوستتتتان ربتتتع هتتتر ز
 ستتتپنج و نطتتتع چتتترخ يچتتتهیباز ز

 جهتتتان نستتتلش ز يو بتتتر دیبشتتتور
 نبتترد در روبتتهرو پتتدر بتتا شتتد چتتو
 گشتتت دانتته لیتتح و دام نشوافستت چتتو

 یمحکمتتتت از بگسستتتتتش دام زهتتتتم
 

 متتتاه ستتتلخ و غتتتره را هنتتتد شتتتب 
 ستتتوه شتتد نیتتا بتتارکیتت و آن بتتار دو

 پستت گشتت نیتا اورنتگ يو شکوه
 متتترد زنتتتده شتتتد متتتاریب انتتتدوه ز
 دیتچ شیختو متردن گتل حسترت به

 پتتدر يجتتا بتته شتتد نینشتت مربتتع
 پتنج شتاه شتد ملتک يخانته کیت بته
 هندوستتتان باختتت در متتاتشتته بتته
 کتترد چتتهآن پستتر از دیتتد چتتار یکتتی

 گشتتت افستتانه و افتتتاد ختتود بنتتد بتته
 یخرمتتتت بتتتتس ز ختتتتزان بهتتتتارش

 (176-175: تایب ،یتون)            
 يدارا جهانشاه. رسدیم اتمام به قندهار سرنوشت از ياخالصه با حماسه انیپا
 یپراکندگ دچار هندوستان حکومت و کنندیم شورش هم ضد بر که شودیم یفرزندان

است که  نیا يدهندهنشان ،شودیم انیپا تمام موخره آوردن بدون کتاب چون .شودیم
 ابو ن و دوم عباسرا که در مدح شاه یاتیناقص است و کاتب تنها اب زیکتاب ن يانتها
 .است افزوده آن يانتها به خاتمه عنوان به افتهی یگیب وانید

 يماریب» :است داده شرح کامل طوربه را جهانشاه نانیجانش انیجنگ م رانیا خیتار
 او فرزندان نیب در ینیجانش جنگ موجب 1657 سپتامبر/ 1067 ذوالقعده در جهانشاه
 ینظام يروین از استفاده يبرا را شاه تیحما تا برآمد درصدد داراشکوه شاهزاده و شد
مده، آ شیموقع بوده که در اصفهان صحبت دخالت پ نیدر ا محتمالً. آورد دست به رانیا

وه داراشک یدر نظر گرفته شده است. ول ینسبتا اندک يرویمنظور ن نیا يچرا که برا
 الس در و افتاد بیزو به دست برادرش اورنگ ابدیدست  یمهم جینتوانست به نتا

 یاجتماع یاسیس تحوالت خیتار در (113: 1387 )آژند، «.دیسر قتل به 1069/1659
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 طور به جهانشاه ینیجانش سر بر اختالف زین هیصفو دوران در رانیا یفرهنگ و ياقتصاد
 (245-244: 1392 ،غفاري فرد و یی)نوا .است شده ذکر مفصل
 پردازدیم اتیجزئ شرح بدون جهانشاه فرزندان میانبه جنگ  رانیا کامل خیتار      

مغوالن را سبب آشوب در  يحمله هند و رانیا روابط خیتار(. 395: 1379 ملکم،ک. ر)
 سر بر جنگ و قندهار سرگذشت (180: 1373 اسالم، ک.ر) .داندیقندهار م يمنطقه
 یلیخ یتون يمنظومههمچون  هیصفو يدوره یخیتار يهامتن در جهانشاه ینیجانش

مغول  يسبب آشوب قندهار را حمله هند و رانیا روابط خیتارخالصه آورده شده است. 
 .ددار یهمخوان هاخیتار ریسا با یتون يقندهارنامه يمنظومه اطالعات بنابراین ؛داندیم
 

 یريگجهينت. 3
و شاه عباس دوم است که  یصفمربوط به زمان شاه یخیتار ياحماسه یتون يقندهارنامه
 عصر در ار اثر نیا یخیتار تیاهم ،یالخاقانقصص خیکتاب در تار نیا اتیاستفاده از اب

 و یصفشاعر آن با شاه یزمانهم ثیاز ح یتون يقندهارنامه .دهدیم نشان يصفو
 عهد آن یخیتار يهاکتاب با آن اتیجزئ و است متقن یاطالعات يدارا دوم عباسشاه

 . است یبررس قابل و ارزشمند اریبس ثیح نیا از و دارد تطابق
 جیتابه ن مرتبط منابع و هاتذکره قندهارنامه، يواکاو از پس نگارندگان جستار نیا در

 یشاراتا که است ياتذکره نیمعتبرترکه  ينصرآباد يتذکره بر بنا .1:  افتندیدست  ریز
 کلمات و یبعض در نکهیتوجه به ا بادارد، روشن شد  یتون يقندهارنامه يدرباره مهم
اضر ح ينسخه بامتفاوت  يانسخه يکه نصرآباد دارد اختالف حاضر ينسخهبا  اتیاب
شاعر و سرشناس  رزاقاسمیم نام با عبدالقادر پدر نام شباهت. 2. استداشته  اریاخت در

ه سبب شده است ک نامهیو سرودن ساق ییسراحماسه ات،یبودن هر دو شاعر، اشتراک اب
 هب را يجنابد پسوند و پندارد کسانی را منظومه دو نیا شاعر یالخاقانقصص يسندهینو
 زاریم دشمنان یبدزبان علتبه ينصرآباد يگفته بنابر .3نسبت دهد.  رزاعبدالقادریم

 یعنی رزاعبدالقادریم پسر چشم و شوندیم واقع سلطان غضب مورد پسرش و عبدالقادر
 يندهسینو منفورشدن دهدیها نشان مداده نیا ی. بررسشودیعلت کنده م نیبد رزاقاسمیم

 است شدهامر سبب  نی. هماست شده نیاو و کتابش در اعصار پس یکتاب سبب گمنام
 راینماند؛ ز یباق ینام چندان هاخیها و تاردر تذکره یتون عبدالقادرقندهارنامه و نام  از تا

که مورد  یندگانیاست و سرا گرفتهیکتابت انجام م قیدر دوران گذشته نشر کتاب از طر
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 يقندهارنامه يسهیمقا .4است.  شدهیم یآثارشان دچار فراموش شدند،یغضب واقع م
 است نیا گویايدوره،  نیا ياز قندهارنامه یو برخ يعهد صفو خیبا توار یتون عبدالقادر

 نظر از ست،یآن عهد همخوان ن یخیآثار تار گریبا د اتیجزئ یاگرچه در برخ اثر نیا که
 عهد يمطالعه موثق منابع از یکی رونیازا و همسوست مرتبط آثار گرید با ماجرا اتِیکل

  .رودیم شمار به دوم عباسشاه و یصفشاه دوران در يصفو
 

 منابع
 . ریرکبیتهران: ام .هند و رانیا روابط خیتار(. 1373) .اضیر ،اسالم

 قلم  نی. تهران: زرهیصفو يدوره رانیا ینظام خیتار(. 1379) .خانبابا ،یانیب
: تهرانو عراق.  یعثمان ران،یا یو حقوق یخیتار روابط(. 1364) منوچهر پارسادوست،
 .انتشار یسهام شرکت
 . دینو: رازیش. هیصفو خیتار(. 1372). احمد تاجبخش،

یعقوب آژند، ي پژوهش دانشگاه کمبریج، ترجمه. (1380). تاریخ ایران دوره صفویان
 جامی تهران:

 محمدعلی صائب، و به کوشش محمد قهرمان .اشعار وانید(. 1383) .صائب ي،زیتبر
 ی و فرهنگی.علم: تهران
 يآراعالم خیتار لیذ. (1317) وسفی محمد مورخ، ،یمنش به ریشه کیاسکندرب ترکمان،
 . هیاسالم: تهران ،يخوانسار یلیسه حیتصح به .یعباس

 .سایت مجلس شوراي اسالمیقندهارنامه.  تا(.)بی .تونی، عبدالقادر
 يهیسرما به: تهران. هیصفو يدوره یخیتار يهانامه و اسناد(. 1343) .اهللحیذب ان،یثابت

 .نایکتابخانه ابن س
به کوشش  .یصفشاه تا یصفخیش از(. 1366) .یمرتض بن دحسنیس ،ياسترآباد ینیحس

 .یعلم: تهران احسان، ،یاشراقاحسان 
به کوشش ایرج  .ریالسه خالص(. 1368) .یخواجگ بن محمدمعصوم ،یاصفهان یخواجگ

 .یتهران: علم ،افشار
 .اقبال: تهران .رانیا کامل خیتار(. 1347) .عبداهلل ،يراز

 عهد در هند و رانیا مناسبات در قندهار نقش» (.1393) .نیدحسیس ،یخراسان يرضو
 .44-34 صص، 3 يشماره ،15سال  ،رشد آموزش تاریخ .«هیصفو
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 .ریرکبیام: تهران. رانیا در ییسراحماسه (.1389) .اهلل حیذب صفا،
  .مرکز: تهران. اسطوره حماسه، ا،یرو. (1372)، جالل الدین. يکزاز
به  ،یشیقر دیوح حیتصح به نامه(.جهان)شاه صالح عمل(. 1923) .محمدصالح کنبو،

 .ادب یترق مجلس بنگال:  ،یزدانیکوشش غالم 
 یفخرالزمان یمالعبدالنببه کوشش  .خانهیم يتذکره(. 1028). احمد ،یمعان نیگلچ

 . اقبال: تهران ،ینیقزو
 . دانشگاه نشر: مشهد .مانهیپ يتذکره (.1359) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت.

 ،يجهاندار کاووسیکبه کوشش . دوم عباسشاه عهد در رانیا(. 1380) .پاول لوفت،
 .خارجه امور وزارت انتشارات و چاپ مرکز: تهران

تهران:  ،يگودرزبه کوشش بهروز  .خیالتواره زبد(. 1375) .محمدمحسن ،یمستوف
 .يزدیا افشار محمودموقوفات 

 افسون: تهران رت،یحبه کوشش اسماعیل  .رانیا کامل خیتار(. 1379) .سرجان ملکم،
 .یاسالم المعارفدائره مرکز: تهران. یفارس يهاکتاب فهرستواره(.1382). احمد ،يمنزو

: تهران محسن، ،ينصرآباد یناج. ينصرآباد يتذکره (.1378) .طاهر محمد ،ينصرآباد
 .ریاساط
همراه  رانیا یاسیاسناد و مکاتبات س (.1360) عباسقلی. ،غفاري فردو  نیعبدالحسنوایی، 
  . رانیا فرهنگ ادیبن انتشارات: تهران. یلیتفض يهاادداشتیبا 
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به کوشش  (.انیصفو روزگار در رانیا) نیخلدبر(. 1372) .وسفی محمد ،یاصفهانواله
 . يزدی افشار محمود موقوفات :تهران محدث، هاشمریم
 عباسشاه يساله22 یزندگان شرح ای عباسنامه(. 1329)  .حسینمحمدطاهر ،ینیدقزویوح

 . (سابق یفردوس) يداود: اراک دهگان، به کوشش ابراهیم (.1073-1052) یثان
 . قندهار يفتحنامه(. تابی). تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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