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Forsat-od-Dowleh Shirazi, a historian, scholar, poet, painter, musician and 

modernist artist, wrote The Works of Ajam at the end of the Qajar dynasty. He 

employed so many of the principles of modern historiography in his book. This 

research concentrates on the method and insight of Forsat-od-Dowleh Shirazi 

in his historiography. The article demonstrates that he was familiar with the 

principles of the knowledge of modern historiography and observed them in his 

book. These principles include analysis of events, teamwork, knowledge of 

ancient scripts, and simplicity in writing style. The article argues that although 

the author followed some traditional principles of historiography, such as 

quoting Arabic and Persian poems, he provided a model for modernist 

historiography in Iran. 
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 الدوله شیرازینگاری فرصتبینش و روش در تاریخ 
 0محمد کشاورز بیضایی 

 ، ایران.زیدانشگاه تبر یاسالم ۀدور رانیا خیتار یدکتر دانش آموخته

 رضا معینی رودبالی
 ، ایران.معارف اسالمی دانشگاه فرهنگیان استادیار گروه آموزش الهیات و

 15/4/98 مقاله پذیرش تاریخ 97/ 62/16: مقاله دریافت تاریخ
 (612تا ص  189)از ص 

 چکیده

مند برجسوهه و  اش، مرسویقیدا  و دا  و  خ، ادیو،، شواعر،  ق و   الدوله شیرازی، مورر  اثر فرصت آثارعجمیخ تار

. برده استکه  ریسنده در تدوین آ  از بسیاری اصرل  رین دا ش تاریخ بهره  استقاجار   رگرای اواخر دورۀ

شیرازی را  الدولهگاری فرصت بر تاریخروایی و تحلیلی، بینش و روش حاکم  این جسهار با روشی ترصیفی و 

بیونش و   دهند که فرصت در دو حورزۀ  ا  میهای این پژوهش  در کا ر  ترجه خرد قرار داده است. یافهه

همت گماشهه  آثارعجم گاری علمی و  رین واقف برده و به رعایت آ  در های تاریخروش، به مبا ی و ویژگی

ها و رویدادها، اسهعا ت از کار یابی عل ی پدیدهست تحلیل در ری هاز: روش کارب ا د عبارتها است. این ویژگی

کارگیری  ق ه، جغرافیوا، ریایوی،   ای و بهگیری از علرم و منابع جدید، روش میدا ی و م اهدهگروهی، بهره

خی، شهرها، اماکن و بناهای تاری ه به دا ش خطرط باسها ی، پی ینۀگیری در امر تحقیق، ترج اشی و ا دازه ق 

سبک و  ثری ساده. همچنین حاصل  یریکارگ بهگرایی، تعص، و زودباوری و تاجهناب از رویداد گاری، م ی 

 گواری سونهی، نور :    های تواریخ دهد که  ریسنده با وجرد وفاداری به برخی شاخصهاین پژوهش   ا  می

طرحی  ر  گاری، علمی تاریخل مهن کهاب، از حیث ترجه به اصر یجا یجااسهعمال اشعار عربی و فارسی در 

 تحریر درآورده است.  گاری محلی ایرا  به رشهۀتاریخ ا داخهه و تاریخی  رگرا در عرصۀدر

 

 .آثارعجم گاری محلی، الدوله شیرازی، روش، بینش، تاریخفرصت کلیدی: هایواژه

 
 

 مقدمه

ابع ارزشمند و ارز ده در  گاری ایرا ی و از منهای مهم تاریخ گاری محلی یکی از شاخهتاریخ

راریخ محلوی مهوم و   رود. ایالت فارس، از ایاالتی است که تو شناخت تاریخ ایرا  به شمار می

 در دورۀ  گواری ایرا وی عریوه  مورده اسوت.     قاجوار در تواریخ   مهعددی را خصرصوا  در دورۀ 

ی جهتور ت مهوم و مناسو، آ  از رو وق قابول     گاری فارس با ترجه بوه مرقعی و   اصری، تاریخ

 گارا  محلی بزرگی نر : میورزا حسون فسوایی، میورزا جعفرخوا       گردید و تاریخ برخرردار

الدوله شیرازی پا به عرصه ظهورر گذاشوهند. عهقوه بوه خواط و وطون،       خررمرجی و فرصت

ای در کنار تحریض و ت ریق زمامدارا  و حاکما  محلی در رشد و مفاخرت محلی و منطقه
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: 1696قیوداری،  ؛ قودیمی 184: 1625)روز هوال،  ترجهی داشوهه اسوت   ر قابلتدوین تراریخ محلی، تأثی

تنظویم و گوردآوری اطهعوات مربورط بوه       ،افزو  بور ایون   (.656: 1696؛ قنرات، 629 -612: 1692

هوای اقهصوادی   آوری مالیات و آگاهی مرکز از ترا مندیشهرها و ایاالت  یز در کیفیت جمع

 گواری محلوی بوه    یخ گاری تأثیر بسزایی داشهه است. توار یختار ۀگر  نیالت، در رشد یک ایا

 ای دربوارۀ هوای گسوهرده  ات و دادهشهرشناسی در دل تاریخ است کوه اطهعو    رعی به مثابۀ

هوا،  فرهنگوی، عموارات و ابنیوه    ت و نگر گی پیدایش شهرها، اعیا ، رجال سیاسوی و کیفی 

(. 686: 1682)آژ ود،   دهود  موی به دسوت  های جغرافیایی، اقهصادی و اجهماعی ات و ویژگیمزار

سیاسوی و  ظوامی دوری ورزیود و     گاری محلی فارس، آشکارا از مسائل و رویودادهای  تاریخ

شوادی،  )رحیملور و سواالری  به اویاع اجهماعی، اقهصادی، فرهنگی و مذهبی فارس پرداخوت   غالبا 

1684 :6.) 

کوه از   رود موی محلی فارس به شومار  تراریخ  له شیرازی از زمرۀالدواثر فرصت تاریخ عجم   

از جایگواه درخورر و ممهوازی     ، گواری های  رین تاریخحیث رویکرد و اقبال فرصت به شیره

ت جغرافیوایی و آثوار و   ویوعی   اطهعواتی دربوارۀ   ر شده است. این کهاب دربردار ودۀ برخرردا

اها  و شو  مطالو، و مریورعات گر واگر  دربوارۀ    تاریخی ایالت فوارس و همچنوین    بناهای

خی از باورها و اطهعواتی  حاکما ، اعیا ، رجال، شاعرا ، هنرمندا  و دا  مندا  فارس و بر

تورین و م وهررترین آثوار فرصوت بوه      یکی از مهوم  اثر که. این استدیگر  قاط ایرا   دربارۀ

ترجهی در  زد اهول  رود؛ نه در زما  حیات  ریسنده و نه بعد از آ  از اقبال قابلشمار می

 ، گاری آ بنابراین شناخت بینش و روش حاکم بر تاریخ؛ و ادب برخرردار گردیده است علم

اسهمی را،  و   گاری ایرا ی گاری فرصت و سهم وی، در تاریخت و جایگاه تاریخترا د اهمی می

 روشن  ماید.

-تواریخ  دربوارۀ  :پژوهش حایر شایا  ذکر برده ایون اسوت کوه    آ چه در خصرص پی ینۀ   

ای صوررت  های ارز وده قاجار به طرر خاص، پژوهش ایرا  اسهمی به طرر عام و دورۀ  گاری

 گواری محلوی   گرفهه که برخی از آ ا  به تراریخ محلی ایرا ی و اسوهمی و همچنوین تواریخ   

تواریخ  »ا د. از جمله: فرا هس روز هال در بخش پونجم کهواب خورد    ایالت فارس  یز پرداخهه
 گاری محلی در قلمرو اسهم صوررت  تاریخ ترین بحث را دربارۀجامع « گاری در اسهمتاریخ

های تألیف این دسهه از تراریخ پرداخهه است. عبودالرحیم قنورات در کهواب    داده و به ا گیزه

هوای  و ویژگوی  قیمصادبه تراریخ محلی ایرا ی،  «اسهمی  گاری محلی ایرا  در دورۀتاریخ»

 گواری  تاریخ»ت. یعقرب آژ د در بخ ی از کهابش با عنرا  آ  تا قر  هفهم ه.ق. پرداخهه اس
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پرداخهوه اسوت.    تواریخ عجوم  به شکلی اجمالی  به تراریخ محلی ایورا  از جملوه    «در ایرا 

در یومن  «  ریسی در ایرا  عصر قاجوار تداوم و تحرل تاریخ»قیداری در کهاب عباس قدیمی

اری محلی فارس  یز ترجه   وا  داده و بوه    گقاجار، به تاریخ  گاری دورۀداخهن به تاریخپر

االخبوار خررمورجی   ةهو  ز ییفسا ینیحس اصری  فارسنامۀ ری ظآثار دیگر آثار عجم،  غیر از

هوا و  ای از ویژگوی را مررد بررسی قرار داده است. آثار تحقیقی دیگر  یز تنها به معرفی پواره 

ی جامع و  مسهقل بوه روش و بیونش   اما به شکل 1ا د؛پرداخهه آثار عجمکارکردهای تاریخی 

 گواری  ا د. از این رو این جسهار با ترجوه بوه جایگواه مهوم تواریخ     حاکم بر این اثر  پرداخهه

کوه ایون    یسؤاالت گاری وی را روشن  ماید. است بینش و روش تاریخ درصددالدوله، فرصت

ا نوه روش و  الدولوه شویرازی بو   گریی به آ  برآمده این اسوت فرصوت  تحقیق درصدد پاسخ

 پرداخهه است؟ عجم آثاربین ی به تصنیف 

رل وبا ی و اصوی زیادی به مرسد فرصت از حیث بینش و روش تا ا دازهبه  ظر می   

های گیری از برخی ویژگیهرهو گاری  رین آگاهی و آشنایی داشهه و در یمن بتاریخ

 خرد وارد  مرده است. به  گاریهای آ  را در تاریخ گاری سنهی، عناصر و ویژگیتاریخ

رویدادها، اسهعا ت از روش گروهی و میدا ی و اسهفاده  یابی علتکارگیری روش تحلیل در 

از ابزارهای  رین در امر تحقیق،  ثر ساده و روا ، دوری از تعص، و زودباوری، پرهیز از 

نش به شمار  گاری وی در بعد روش و بیهای تاریخمبا ی و ویژگی از جمله گاری، وقایع

 رو د. می

 الدوله شیرازینگاهی اجمالی به حیات سیاسی و اجتماعی فرصت. 0

میرزای »و « میرزا آقا»، ملق ، به «فرصت»میرزا محمد  صیرالحسینی شیرازی، مهخلص به 

، در ماه صفرالمظف ر سال «الدولهفرصت»و معروف به « فرصت شیرازی»، م هرر به «فرصت

: مقدمه، 1675الدوله شیرازی، )فرصتدر شیراز ن م به جها  گ رد  م. 1854.ق./ اکهبر ه 1671

یرزا ابرالحسن وی تحصیهت خرد را در مکه، و محضر بزرگا ی نر : شیخ مفید، آقا م (.19

ها و فنر  مخهلف، به ا جام رسا ید. وی الدین اسدآبادی در رشههدسهغی، و سید جمال

شرد ترسط پدرش با  مند عهقهپیش از اینکه به شعر  زما ی که بیش از یازده سال  داشت؛

فرصت در  (.687: 1682الملک شیرازی، ؛ شعاع19 :1675الدوله شیرازی، فرصت)هنر  قاشی آشنا شده برد 

در عین  ،ر باالیی داشهه و از سبک و اسلربی ویژه برخرردار برده استقلم تبح   قاشی سیاه

کرده  گاری میهره دست داشهه و گاهی اوقات قلمدا ناشی گل و مرغ و تکاینکه در  ق 

شرکت « ا جمن ادبی داور»در  نکهیبر افرصت همچنین افزو   (.672: 1628)پاکباز، است 
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را « فرصت»شعاع، ایزدی، فصیحی، ا جمن ادبی  ری ظاست خرد  یز با شاعرا ی  کرده یم

 از جملۀ (.666: 1676امداد، )ت کیل داده و به تدریس مباحث ادبی و شعری پرداخهه است 

میرزا شاه،  جفقلیظفرالدینالسلطنه فرز د مترا  به کسا ی نر : شعاعشاگردا  فرصت می

صرراسرافیل شیرازی اهلل خالقی اسهاد مرسیقی و میرزا جها گیرخا  میرزا، روحعباس  رۀ

ای ادب به گر هاشاره  مرد. اشراف و تسلط وی بر فنر  و شعر  صرراسرافیل مدیر روز امۀ

تحریر کهابش را مدیر  کس، فیض در «  جفی دُر ۀ»میرزا  ریسنده کهاب فقلیبرده که  ج

 (. 4: 1626میرزا، ) جفقلیمحضر فرصت دا سهه است 

در هایی از عمر خرد را  خبگا ، مررخا  و هنرمندا ی است که بخش فرصت از زمرۀ   

رج از ک رر سپری  مرد و در بنیا  فرهنگ ، مهاجرت و اقامت در داخل و همچنین خاسفر

فراوا  داشت و نه برای   مرد. وی به سفر و عزیمت، عهقۀایفا  یدر گقابل رین ایرا   قش 

وسیعی از ایرا ، عراق و هند  یها بخشهای اداری به تفریح و نه به قصد ا جام مأمرریت

 66ن سفر فرصت در سن سفر کرد و در برخی از شهرها برای مدتی اقامت گزید.  خسهی

رت صر م. 1879.ق./ه 1696سالگی وی و به قصد اجرای درخراست معهمدالدوله به سال 

برد  م. 1885.ق./ه 1626رفت. سفر بعدی وی به سال « بهر» گرفت. او در این سفر به قلعۀ

 یز به سرک ی  م. 1889.ق./ه 1627که به اتفاق برادر خرد به عهبات عالیات رفت. در سال 

اهم آورد. در آمده است، فر« آثارعجم»هایی را که در راحی مخهلف فارس پرداخت و  ق ه 

های السلطنه رهسپار بخشخا   ظامقلی، به خراهش حسین م 1896ق./.ه 1611سال 

الدوله )فرصتدیگری از فارس همچر : تخت جم ید، کازرو ، شاپرر، بهبها  و ممسنی شد 

 (.41: 1675شیرازی، 
به هندوسها  رفت و پس از  زدیک به یک سال  م. 1926.ق./ه 1661در سال فرصت    

السلطنه، والی فارس به شیراز بازگ ت و مهعاق، اقامت در هندوسها  به درخراست شعاع

بنا بر خراست همین شاهزاده به تهرا  رهسپار شد و به  م. 1925.ق./ه 1666آ  در سال 

یهخت قاجارها سپری  مرد. فرصت در طی مدت مدت پنج سال از ز دگا ی خرد را در پا

شاه، السلطنه پسر مظفرالدین اعاقامت خرد در تهرا ، عهوه بر تعلیم و تربیت میرزا شع

آمرزی در  زد عالما  و فضهی پایهخت، بسیاری از حرادث و رویدادهای ذ و علمتلم 

-ا که مربرط به سالهای آ  رم روطیت ایرا  را از  زدیک لمس و م اهده کرد و گزارش

.( برد یبط و ثبت  مرد. در همین زما  وی از م 1928 -1925.ق./ه 1662-1666های )

 1662گرفت و فرما ی دریافت داشت. او به سال « الدولهفرصت»مظفرالدین شاه قاجار لق، 

به شیراز بازگ ت و به ریاست معارف شیراز رسید. در زما  ریاست وی  م. 1928.ق./ه
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-)فرصتشرد سرب میومح ها آ دی مدرسه در شیراز احداث گردید که وی با ی تعداد زیا

های مخبرالسلطنه هدایت ها و ت ریقفرصت همچنین با مساعدت (.46: 1675الدوله شیرازی،  

ق./ ه. 1664در سال  (.22: 1624، صدرهاشمی؛ 682: 1685)هدایت، را ا ه ار داد  «فارس روز امۀ»

ت فرصت یک قطعه   ا  طهی علمی با دسهخطی از مرکز به وی . به پاس خدمام 1915

 بر اثر عاریۀ م. 1962.ق./ه 1669 فرصت در سال (.128: 1667الدوله شیرازی، فرصتشد )اهدا 

حبی، آبادی، )معلمزخم معده ن م از جها  فرو بست و در جرار حافظیه به خاط سپرده شد 

 (. 688: 1651؛ بامداد، 6221: 1656

ادبیات، های مخهلف علرم، از جمله: ر حرزهخا ی است که دصت، از معدود مرر فر   

ای از خرد بر اشی، جغرافیا، اشراف داشهه و آثار ما دگار و ارز دهشناسی،  ق مرسیقی، باسها 

ایرا   ۀگذشه را از دا  مندا  برتر تاریخ سدۀترا  وی طرری که میجای گذاشهه است. به

ای از در تمامی مراحل عمر خرد به تعلیم و تعلم اشهغال داشت و لحظهآورد. وی  ربه شما

ترا  در اعطای القابی نر : ر و اشراف وی در علرم را میکرشش باز ایسهاد. تبح 

الملک شیرازی، )شعاع، به او بی هر درط  مرد «رفائیل ثا ی»، «ما ی ثا ی»، « صیرالدین ثالث»

های وی باعث شد تا معلرمات و آگاهی طیف گسهردۀ(. 8: 1695پرر، ؛ قاسم687: 1682

)هدایت،  فارس روز امۀ مسئرلریاست عدلیه شیراز،  ری ظهای مخهلفی را و شغل ها تیمسؤول

برداری را تجربه  ماید. فرصت همچنین در کنار افرادی نر : معلمی و  ق ه (،682: 1685

میرزا اسکندری از اعضای ما السلطنه رئیس مجلس شررای ملی و سلیمحمردخا  احه ام

آثار عجم : به ترا  میاز آثار فرصت   (.416: 1627)ورهرام، ، برده است «تمجمع آدمی »
البیا  ةو تتمتقریر تاریخ اجمالی ایرا  فارس، تاریخ و جغرافیای ایالت  در حرزۀ )شیراز امه(

دریای منطق،  حرزۀ در اشکال المیزا الدین اسدآبادی، اثر سیدجمال االفغا فی تاریخ
مرسیقی و عروض،  در حرزۀ بحرااللحا خط میخی،  در حرزۀ  حر و صرف خط آریا، کبیر

 اشاره  مرد.  ثر من آتو  الفرصهدبسها در قراعد بازی شطر ج،  شطر جیه، مثنری هجر امه

 تدوین، ساختار، محتوا و منابع آثار عجم. 1

مند برد. ز دگی و فرهنگ مردم راغ، و عهقه  ریسی و  گارش مربرط بهه امر تاریخفرصت ب

دآوری در دو مرحله گرهای خرد را ، مطال، و دادهعجمآثاروی در تدوین و تصنیف کهاب 

تحریر درآورده است.  ریسنده در ابهدا به خراهش و سفارش   مرده و در  هایت به رشهۀ

است به ترصیف و  منصبا  ا گلیسی و بر اساس طرحی که وی ارائه دادهیکی از صاح،

گیری برخی از ارتفاعات و مساحی ها و اماکن تاریخی و باسها ی فارس، ا دازهتصریر ابنیه

ای از ارایی مبادرت  مرده و سپس مطالبی را که گردآوری کرده است ترسط مردی پاره
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اما در این زما  ؛ منص، مذکرر ارسال داشهه استصاح، برای صاح،پارسی به  ام ما کجی

. قه. 1612ها از بین رفهند. در سال ها، تصاویر و  ق هدرگذشت مرد پارسی،  رشهه با

ها و تصاویر از السلطنه والی فارس، از فرصت خراست  رشههخا   ظامحسینقلی م. 1896

ای بر داشهه دست رفهه را دوباره احیا کند و اماکنی را که هنرز در آ  پای  گذاشهه و  ق ه

ید و به کهابی در تاریخ و جغرافیای فارس اههمام ورزد. فرصت که خرد به آ  یمیمه  ما

پردازد و حاصل تحقیق خرد  یز درصدد این کار برده است دوباره به تحقیق و جسهجر می

الدوله )فرصت  مایدمی ارائه آثار عجمتر از آ چه در قبل برده، در کهابش تر و کاملرا دقیق

 (. 6/ 1: 1677شیرازی، 
 مرده است: بخش ریزی صت ساخهار و اساس کهاب خرد را بر دو بخش تنظیم و پیفر  

عرفا، شاعرا  عرب و حکمای قدیمی ایرا ی و   خست دربردار دۀ مطالبی اجمالی دربارۀ

س و مناطق دیگر، از آثار باسها ی مرجرد در فار و همچنین مطالبی تفصیلی دربارۀ یر ا ی

. بخش دوم یا شیراز امه  یز استا ، نهارمحال بخهیاری ، خرزسهکرما  اه جمله: برشهر،

آور، برخی از دا  مندا ، ها، رجال  امبه آثار و اماکن و مدارس مذهبی، مساجد، دروازه

ها و قهع فارس، دریا و بعضى منازل، کرهاشا ، خرشنریسا ، مزارات، فقها، ادبا، اطبا،  ق 

قات آ ، بعضى از سهطین ها، شیراز و مهعل  و ن مهها و قنرات  ها و رودخا ه ها، پل دریانه

 شاه نیدورالو اصطنت وقدیم و مهأخر، حرادث و رویدادهای فارس تا آخرین روزهای سل

بر اساس آ چه ذکر  مرده از منابعی گر اگر ی،  آثارعجمالدوله در  رشهن فرصت  پردازد.می

 خا  یتق رزایماثر  الهراریخ اسخخرا د، میر الصفایرویهخلکا ، اثر ابن االعیا وفیاتنر : 

 مجالسخرا دمیر،  السیرحبی،خا  هدایت، اثر ریاقلی  اصری الصفارویهالملک، لسا 
 العارفین ریاضخا  هرگلی هندوسها ی، واجد علی العلرم مطلع رراهلل شرشهری،  المؤمنین

عبداهلل عبدی میدلی،  زهاراال طرهعبدالرحما  جامی،  اال س  فحاتخا  هدایت، ریاقلی

العابدین زین السیاحهبسها ابرطال، تبریزی،  السیرل،هدایت،  خا  یریاقل ا یالب مجمع

 (.22، 1656الدوله شیرازی، )فرصتحکیم ابرالقاسم فردوسی بهره گرفهه است  ۀشاهنامشیروا ی و 

ه طرر وایح سخن به های مخهلف اثر، از منابع خرد ب ریسنده در مهن و بخش همه نیابا 

گذرد ، از آ  می«امدر بعضی که، دیده»و یا  «گریند»و با عباراتی  ظیر:  آورد  میمیا  
 (.756: 1677الدوله شیرازی، )فرصت

   نگاری فرصت شیرازیبینش و روش حاکم بر تاریخ .3

و ها ند ویژگیوبرآی جموآثار عالدوله در تو گاری فرصبینش و روش حاکم بر تاریخ

    ؛استهای ذیل شاخصه
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 گیری از کار تیمی و گروهی در امر تحقیقروش بهره .3-0

برداری، ارتفاع، ا دازه و زوایای ت،  ق هاسهعا ت از کار گروهی و تیمی در شناسایی مرقعی 

که شناخت آ  به شکل فردی و  آثار طبیعی، بناها و اماکن تاریخی و مذهبی در امر تحقیق

ای به د بال دارد، های عدیدهتحال خطرات و م ق پذیر  یست و در عینبه تنهایی امکا 

دهد.  امری الدوله شیرازی در بعد روش را شکل می گاری فرصتهای تاریخبخ ی از ویژگی

 گاری های تاریخو یکی از ابعاد و شاخصه شرد می گاری این دوره کمهر دیده که در تاریخ

ها و یافهن بر ارتفاع و ا دازهبرای  مر ه فرصت برای دست .رودعلمی و  رین به شمار می

که امکا  شناسایی آ  به  شناسایی مرقعیت و زوایای جغرافیایی غار شاپرر در کازرو 

های فراوا ی به د بال دارد، از روش گروهی و پذیر  یست و مخاطرات و سخهیتنهایی امکا 

ا ت ریق و ترغی، گروه و بخ ید  جرایز و جرید. وی در این رویکرد بتیمی اسهعا ت می

الدوله )فرصتشرد مند میعطایا به آ ا  در مرتفع  مرد  این امر خطیر در امر تحقیق بهره

ا و وناسایی زوایو ه و شوفرصت پس از ورود به غار و  تهیه  ق (.617 -618: 1656شیرازی، 

 دهدای به دست میارز دههعات وای که داخل آ  است اطسمهوهای آ ، از مجا دازه

شناسا  خا  و باسها این دسهه از اطهعات فرصت برای مرر  (.618: 1656الدوله شیرازی، )فرصت

الت فرسای ی و زما ی که بر این اثر تاریخی گذشهه، حائز ویژه از حیث تحر امروزی به

 .استاهمیت 

ق این امر از رصت در تحق . فاستزرت ت  برداری فرصت از بنای کعبۀ ق ه مررد دیگر   

همچنین  (.612 -617: 1656، فرصت الدوله شیرازی)شرد مند میکار گروهی و مساعی تیمی بهره

و شناسایی ارتفاع،  دیتخت جم ها و جداول آبی پیرامر  فرصت برای وارد شد  در سرراخ

: 1656وله شیرازی، الد)فرصتورزد  ق ه از آ  به روش تیمی و گروهی مبادرت می ا دازه و تهیۀ

181.) 

 هادیابی رویداعلتروش کاربست تحلیل در  .1 -3

ا د، یکی از دسهاوردهای تاریخ و تحلیل عقه ی و روشمند رویدادهایی که در تاریخ رخ داده

باوری سنهی قرار داد که ترا  در برابر اسطرره گاری را میمدر یهه است. تاریخ و تاریخ

 گریست تاریخی را از یک منظر و اساس مهافیزیکی و فراتاریخی میهای رویدادها و پدیده

های تاریخی تأکید داشت اخهیار ا سا  در وقرع حرادث وپدیدهو بر سر رشت محهرم و بی

صفری به تعبیری روزگار خامرشی   گاری محلی ایرا  که از دورۀیختار (. 686: 1687)حقدار، 

)رجائی و دیگرا :  قد منابع و باورهای پی ین طلرع کرد  گرایی و مرد، با عقلخرد را طی می

 گاری های تاریخهای تاریخی از ویژگیبه کارگیری تحلیل در رویدادها و پدیده (.41: 1692
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تی به بسیاری از مرهرمات و خرافا تاریخ عجمجای رود. فرصت در جایلمی به شمار میع

روش  تازد و با ارائهتاریخی است، میو اماکن  ها، آثاربقعه که پیرامر  پیدایش و تاریخچۀ

 ،. برای  مر هدیزدا یمها واقعیت ها، غبار اوهام را از آیینۀعلتیابی کاربست تحلیل در ری ه

را  تخت جم یددر « نرخ الماس» رهای مرهرم و مرسرم عرام دربارۀها و باوفرصت افسا ه

سرراخی وجرد دارد  تخت جم یدردم در دهد. در این زما  به باور ممررد هجرم قرار می

ست. این نرخ در حال حرکت و گردش است و هر کس در ا یآت ف ا  که در آ  نرخی

دا د که پیرامر  ها و جداول را معبری آبی میشرد. فرصت این سرراخآ جا رود ههط می

 ۀطواس بهت. وی صدای این جداول را بسیاری از عمارات و ارایی آ جا تعبیه شده اس

  ریسد: باره می این دا د و درسراشیبی و تهی برد  و مراج برد  باد بر آ  می
بطرف جنرب آ  عرصه بر روی زمین سرراخی  تخت جم یدگاه حقیقت این مطل، این است که در عرصه»

اه است که عمق آ  به ا دازه یکمرد است و به مقدار سه ناریک عرض دارد از آ  سرراخ که پایین میرو د ر

ی هر ا بام  ؛منقسم می رد بدو طرف مثل جداول آب و از هر طرفی نند قدمی با نراغ شخص میهرا د برود

تهی برد ش هرگاه  بسب، اخهباس هرا خالی از اشکالی  یست و این جداول کفش سراشی، است و براسطه

 (.181: 1656، فرصت الدوله شیرازی) «هرای مجاور بآ  تم رج پیدا کند صدا میکند...

و باور عامه مبنی بر « م هد مادر سلیما » زدیک به روسهای  در مررد بقعۀفرصت   

-را می اروپایی نیخمرر و  ظر  دی ما یماینکه قبر مادر سلیما  برده است، این باور را رد 

(.  وی با تحلیل 678 -679: 1656الدوله شیرازی، )فرصتکررش برده است  پذیرد که این بنا مقبرۀ

ص در خاط و لرح زیارتگاه شیخ دا یال که  در سمت جنرب شیراز قرار گرفهه است ح و تف

ها هم وارد باور مردم مبنی بر ا هساب این زیارتگاه به دا یال  بی که حهی در برخی از کهاب

در جای دیگر باور مردم و برخی از (. 496: 1656شیرازی، )فرصت ماید شده است را رد می

فرز د حضرت امام مرسی  –ره ساخهن زیارتگاه سیدعهءالدین حسین )ع( ها را درباکهاب

دا د و با ذکر آ  حضرت را از اساس باطل می خا ، حاکم زما ۀترسط قهلغ –)ع(  کاظم

  ریسد:باره می نیدر اها و دالیلی تحلیل
 ها مهر و مرم  بزرگرار ... در این قرل اشکالی است و آ  این است که شبهه  یست که در اینکه ظهرر قبر آ»

پس از شهادتش برده و قهلغ مذکرر معاصر بآ  حضرت و برادرش برده ننا که مذکرر شد که محاربه کرده 

ع یافهم این است خا  مذکرره است )بالجمله( بنابر آ چه فقیر از تهب خا  غیر قهلغمگر اینکه بگریند این قهلغ

را شناخهه شهیدش  مرد د پس از مدتها که آ  باغ خراب شده و  که آ  بزرگرار در باغ قهلغ ت ریف برده او

جز تلی از آ  باقی  ما ده در زما  صفریه بعهمات و آثاری مضجع آ  حضرت را یافهند بهیأتی که ذکر یافت 

پس میرزا علی  امی از اهل مدینه که صاح، امرال کثیره برده ب یراز آمده بنائی بر آ  قبر گذارده و امهط 

 (. 456 -454: 1656، الدوله شیرازیفرصت) «ساتین بسیار بر آ  حضرت وقف  مرده و خرد وفات کرده ...و ب
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مقام کره نهل است که بر قلۀ« ناه مرتضی علی» مررد دیگر باور مردم شیراز پیرامر    

 در کنار شیراز واقع شده است. فرصت ا هساب این ناه به علی )ع( و این باور را که علی )ع(

در جای دیگر  یز (. 496: 1656شیرازی، )فرصت  ماید میدر این مکا  قدم گذاشهه است را رد 

که در کرهی در  کازرو ی در زیارتگاه سبزپرشا  ابراسحاق خیشاعهقاد مردم مبنی بر دفن 

این بقعه را  دالیلیتحلیل و ذکر  ارائهو با   ماید میجنرب شیراز واقع شده است را رد 

 همچنین فلسفۀ(. 496: 1656شیرازی، )فرصت دا ددیگر از عرفا با همین  ام میمدفن شخصی 

پادشاه از دست یکدیگر را با اسهناد به شعری مبنی بر ا عقاد قرارداد و  دو  فرحلقه گرفهن 

پیما ی میا  آ ا  دا سهه و باور مردم مبنی بر زورآزمایی بین پادشاها  را از عدم بصیرت 

 (.166: 1656شیرازی، )فرصت  مایدرا رد می آ ا  دا سهه و آ 

 روش میدانی  یریکارگ به .3-3

ق برده و وی به آ  مطالعه و روش میدا ی، تحقیقی است که مریرع مطالعه در اخهیار محق 

های گردآوری م اهده یکی از روش تحقیق میدا ی، در (.45: 1688سازا ، )نیتدسهرسی دارد 

های مرجردات ق در طی آ  با ثبت منظم کنش و ویژگیمحق  که استها و اطهعات داده

واسطه، به ها، از طریق م اهده و به شکلی حضرری و بیز ده یا خصرصیات اشیاء و پدیده

 گاری فرصت، م اهدات عینی وی و به های تاریخپردازد. از ویژگیثبت و یبط آ  می

 .است جمآثارعکارگیری و اعمال روش میدا ی در تدوین کهابش، 

 کند.ها بسنده  میها و شنیدهفارس، تنها به  قل گفهه بناهایفرصت در ذکر آثار و    

واسطه بر مریرع تحقیق  ظارت فرصت در اکثر مراحل تحقیق به شکلی حضرری و بی

این م اهدات ترسط  کند.عینی دارد و حاصل م اهدات عینی خرد را ثبت و یبط می

  بر شناخت و اطهع دقیق از ویعیت سیاسی، جغرافیایی، شرد که افزوکسی ا جام می

ق و . برمی برد  محق استاجهماعی و فرهنگی منطقه، در آ  منطقه زیسهه و برمی آ  

ها، شهرها و در اغل، مرارد بزرگا  آ ، آثار تاریخی، راه شناخت دقیق وی از مرقعیت

تحقیق، در پی برد  هایج تحقیق  حرزۀ شناسی مناطق و مراکزو مردم ورسرم آدابفرهنگ و 

اثبات این مدعا، حضرر و  از جمله دالیل وی از حیث کمی و کیفی تأثیر بسزایی دارد.

 قش ، تخت جم ید ری ظ زدیک وی از اماکن، بناها و آثار تاریخی و طبیعی،  م اهدۀ

 -617: 1656، یازریفرصت الدوله ش)ها، ها، کره، کاروا سراها، باغارتگاهیزبیسهر ،  ، کهیبۀرسهم

و همچنین بسیاری از شهرها نر  فیروزآباد، کازرو ،  (456، 455، 457، 459، 496، 527، 612
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هاست  آ ت جغرافیایی و فیزیکی تصریر، تعیین مرقعی   ق ه، ارائهجهرم، داراب، فسا و 

 (. 112، 81،121، 86، 646، 616: 1656، فرصت الدوله شیرازی)

 نقشه، تصویر و نقاشی برای ثبت و ضبط آثار گیری ازروش بهره .3-1

گیری از  ق ه، تصریر و  قاشی برای ثبت و معرفی از روش بهره تاریخ عجمالدوله در فرصت

اثر  زدیک به پنجاه  قاشی به همراه طراحی جرید. در این های تاریخی سرد میآثار و بنا

کرما  اه و مناطق دیگر آورده  تاریخی و باسها ی ایالت فارس و بناهایدقیق از اماکن و 

 ه و ق دۀو گار »ای بسهه، تحت عنرا  هشده است. فرصت با آورد   ام خرد در دایر

ت مکا ی را به همراه  قد و بررسی هر بنا و ت ریح مرقعی  ها آ « الدوله شیرازی غفرلهفرصت

 و تاریخی آ  آورده است.

یات و مرقعیت مکا ی بنا را بر روی کاغذ کند جزئهای این اثر تهش میفرصت در  قاشی   

ت ا د، مقایسه کنیم دق های وی را با بناهایی که هنرز برجای ما دهترسیم  ماید. اگر  قاشی

ها و تغییرات ایجاده شده شرد و حهی در این قیاس دگرگر یاش م خص می ظر و عمل  ق 

خرد از پرداخهن به  و ا گیزۀفرصت هدف  (.116: 1687)کاظمی، شرد بر روی بنا شناخهه می

الدوله )فرصت ه اکه اف این آثار   کند میباسها ی را ثبت و یبط آ  اعهم  بناهایآثار و 

سازد که هدف فرصت از بررسی آثار باسها ی، خاطر   ا  می مسئلهاین  (.46: 1656شیرازی، 

ام را از فرامرشی ای حفاری و ک ف آثار باسها ی  برده؛ بلکه وی بر آ  برده که این آثار 

های علمی  ظیر عا ت از روشوت فعلی این آثار را با اسهت و ویعی  جات داده و مرقعی 

های باسها ی و جغرافیا، یبط و ثبت  ماید تا برای اشی، دا ش خطک ی، ریایی،  ق  ق ه

 آیندگا  محفرظ بما د. 

 بینش باز و تنوع و گوناگونی موضوعی .3-1

جغرافیایی و تحقیقی، فرصت و امکا  بی هری  حرزۀ تیمحدودعلت خا  محلی به مرر 

تری از مریرع پژوه ی خرد ارائه دهند. از دار د که در جزئیات دقیق شده و تصریر روشن

ی جغرافیایی تحقیق، به آ ا  این امکا  را دیگر سری محاط برد  و زیسهن در محدوده

 ظر بی هری، به ثبت و تا گیزد با دق برمی دهد که بر روی هر مریرعی که ترجه آ ا  رامی

ذهن و ن م  وتاز تاختیبط آ  اقدام  مایند. از این رو خاطر تاریخ محلی، میدا ی برای 

 یز از این  آثارعجمتاریخ  (.51: 1692) ررائی و رجائی، برای شکار مریرعات گر اگر  است 

 گاری فرصت در های تاریخ یست. به طرری که از دیگر ویژگی مسهثناویژگی یاد شده 

گر ی مریرعی و تنرع مطال، . گر هاست، تنرع و گر اگر ی مطال، و مریرعات آ  آثارعجم
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های مؤلفش است. تنرع کهاب به ، بیش از هر نیز مهأثر از  رع و سطح آمرخههآثارعجم

رد، جامع در مررد علما و فضهی عصر خ یالمعارف ةردائای است که آ  را به صررت گر ه

باید اذعا   مرد که  (.116: 1687)کاظمی، بناهای تاریخی و شرح وقایع روزگار درآورده است 

های خرد را در شرایطی دشرار و با امکا ات حداقلی روزگار به دست ها و یافههفرصت داده

 : ریسد میاین باره  آورده است. فرصت، خرد  یز در
 گاشهم. خدای احد شاهد حال است که بسا مطال، ها میو بیابا در دهات  مطال، این کهاب را اکثرا »...  

کردم در سرزمینی که  ه لغت فارسی برد  ه لغت عرب، ابنیه و آثار بعضی جاها را با قلم مداد سراره مسرده می

 (.5 :1656الدوله شیرازی،)فرصت«  ه  سخه تاریخ  ه کهاب ادب

 نگاریگیری از آن در امر تاریخیادگیری علوم جدید و بهره.3-1

های علمی و صنعهی اروپا و در اول حکرمت قاجاریه، با آشنایی ایرا یا  با پی رفت در  یمۀ

 گاری  یز از این امر تاریخ های مخهلف، حرزۀاصهح در حرزهحال بروز و ظهرر تغییر و  عین

 گاری جدید و  رین شکل گرفت. آشنایی ایرا یا  با یخبرکنار  ما د و  رع جدیدی از تار

شناسی، شناسی، زبا باسها  ری ظمهر  تاریخی اروپا از طریق ترجمه، آشنایی با علرم 

ک ی، تأسیس مراکز آمرزشی  رین و آشنایی آ ا  با دسهاوردهای علمی جغرافیا،  ق ه

 شناسا  از عرامل این تغییر برد.شرق

تر به تحقیقات خرد داشهه و از منابع اریخی این دوره  گاهی علمیبی هر منابع ت   

)نلر گر و دیگرا ، ا د ها و اسناد و فرامین در پژوهش خرد سرد جسهه ظیر کهیبه ادیبن دا ش

این دسهه از آثار است. بینش عمیق و سراد و معلرمات  اثر فرصت  یز از زمرۀ (.45: 1692

علرم  های خرد در حرزۀها و آگاهیه که وی از تخصص، شدفرصت، مرج المعارفی ةدائر

 گاهی علمی به تحقیقات خرد  مند شرد. فرصت عمدتا بهره آثارعجمجدید در امر تصنیف 

و همچنین آمار و  هااشیشناسی،  ق ها، زبا کهیبه ری ظ، بنیاد دا شداشهه و از منابع جدید 

آ  را در کهاب خرد آورده است. وی  ریایی در کار خرد سرد جسهه و تصاویر مربرط به

های خارجی در کار های سفر امهها و آگاهیهایی از یافهههمچنین از ا هقال و درج بخش

خرد غافل  برده است. وی عهوه بر تحصیل و تسلط بر علرم قدیمه نر : منطق، حکمت و 

زبا  ا گلیسی  و هندسه، به دلیل مطالعه و تسلط کامل به ئتیهصرف و  حر و اسطرالب و 

الدین اسدآبادی، آگاهی فراوا ی پیرامر  علرم د جمالو ارتباط با علمای  رگرایی نر  سی 

اسدآبادی در  نیالد جمال دی سدر این میا   قش  (.142: 1626)قلی زاده، جدید کس، کرده برد 

ری حال تأثیرپذی جهت بخ ید  به بینش فرصت و آشنایی وی با علرم جدید و در عین

  گری غیرقابل تردید است.تفکر و تاریخ فرصت از وی در حرزۀ
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آبادی را با  قل و روایت کهاب الدین اسدخرد از سی د جمال یریرپذیتأثفرصت ترجه و    

.ق./ ه 1626)که تقریرات سید جمال به هنگام اقامت او در برشهر  «تاریخ اجمالی ایرا »

گاهی گذرا و تحلیلی، از منظری مهفاوت به تاریخ .( است،   ا  داده است. این اثر  م 1885

. این کهاب ردیگ یبرم ریسی در تاریخ و تاریخ بارۀآبادی را درو تأمهت اسد ایرا  دارد

های سیاسی و فرهنگی ژگی اصری با ذکر وی ه از مبادی تاریخ ایرا  تا دورۀگزارشی نکید

 گری و رسد فرصت در ژرفبه  ظر می (.168-169: 1692، یداریق یمیقد)تاریخی است  هر دورۀ

د و اههمام به یادگیری علرم دقت  ظر در دا ش تاریخی خرد و همچنین میل به تجد 

 دی ستأثیر از های ک رر خریش، بیافهادگیای از عق،جدید، جهت مرتفع  مرد  گرشه

 در مقدمۀ مالی وی، برده است و اگر غیر از این برد، اههمام به  رشهن تاریخ اج جمال

به دلیل مطالعات زیاد و  جمال دی س مرد. الزم به ذکر است  می «دیرا  دبسها  الفرصه»

ها به خربی و از  زدیک آشنایی پیدا های مخهلف، با تاریخ آ  ک ررهای مکرر به ک ررسفر

رم ای مرارد بخ ی از معلرمات خرد را با بیا  و یا قلم در اخهیار عمکرده برد. وی در پاره

تاریخ اجمالی »ترا  به بیا  شناسی وی میقرار داده است؛ که به دو  مر ه از آثار تاریخ
. فرصت در مدت (19-62: 1679آبادی، )اسد اشاره  مرد ،«تاریخ افغا »و شرح تحلیلی  «ایرا 

 رۀاقامت سید جمال در برشهر و آغاز آشنایی و مجالست با وی، قطعات معیرب یکی از دو ک

 ماید. برده است را، تعمیر میو زمینی سید را که همی ه در سفر به همراه می آسما ی

 ئتیهجدید، فرصت را که روزگاری به علم  ئتیهعلم  هعات به روز و علمی سید دربارۀاط

حرل وأثر و مهوسهه، مهودا قدیم پرداخهه و خرد را در طی این دورا ، اسهاد و خبره می

، جمال دیسهای علمی و معرفهی های و داشههفرصت از دا سهه طی این دوره در  ماید.می

  ریسد: آورد. وی در این باره میگیری ممکن را به عمل میبهره

سرءمزاج و علهی که داشت تا نند ماه  هرا ست از برشهر حرکت فرماید و بنده در خدمه ا   براسطۀ سی د»

 رشهم. گذشهه از داد و من به فارسی آ  را میرس میبردم. یک دوره هیأت جدید از کهاب ا گلیسی مرا د

که برد ساقی و این باده از کجا ) مردم هیأت، مطال، دیگر  یز از آ  بحر محیط و حبر بسیط اسهفاده می

دا م این که برد و از کجا آمد و نه اثر در کهم مبارکش خدای تعالی آورد؟!( به کلی منقلبم ساخت.  می

 : مقدمه(. 1666الدوله شیرازی، ت)فرص « هاده برد!

های ممالک در هر حال، حاصل مجالست فرصت با سید جمال و آشنایی با پی رفت   

های عربی، ا گلیسی، فرصت عهوه بر زبا دیگر در بینش وی تأثیر بسزایی برجای گذاشت. 

به  (.142، 146، 664: 1656، فرصت الدوله شیرازی)دا ست فرا سه، خطرط پهلری و میخی را می

تا آ جا  شناسی و حفظ و  گهداری آثار باسها ی سرزمین خرد دلبسهه و شیفهه بردباسها 

که برای ثبت و یبط مآثر قرمی و بقایای تمد  و فرهنگ مل ت خریش مد ت مدیدی از 
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: 1675)فرصت الدوله شیرازی، ها و سپری ساخت عمرش را با سخهی و م قات فراوا  در کره

دا ست. وی در مررد علت و یاولین ایرا ی است که خط میخی م فرصت احهماال  (.6مقدمه/ 

 :  ریسد میاش با خطرط میخی و پهلری  آشنایی  حرۀ

تخت جم ید جایی است که آ  را  قش رسهم  امند همچنین جائی دیگر که آ را   در بلرط مرودشت قری،»

بر سنگ است مثل خطرط در شاپرر کازرو     قش رج، خرا ند در آ جاها بعضی از خطرط پهلری منقرش

آ  خطرط را  میداشهم از اینکه ترجمۀ  افسرس پهلری است زما ی که آ  خطرط پهلری را دیدم  که آ ها هم

افسرسی که مرا در خط میخی برد بعد از اینکه از سفر مرودشت مراجعت  مردم جد و جهدی   دا م مثل  می

هم در صدد آ  برآمدم که از خط پهلری  یز فی الجمله اصطهحی! ]= خط میخی مرعی داش  تمام در یافهن

بر آ  احجار است آگاهی حاصل   آ  خطرط پهلری که منقرش آرم و همچنین از ترجمۀ  [ بدست اطهعی

آشنائی بهم رسا یده کهابی از آ     مایم قضا را بهرسط دوسهی به شخصی از اهل یرروپ )مسهر بلگمن(  ام

هم  نر  از خرا د  خط پهلری ربطی داشت در  زد وی قدری از آ  خط بهره گرفهم و یمنا  بدست آوردم و

)فرصت الدوله « یافهم.  خطرط پهلری منقرره بر احجار مذکرره یر ا ی پی بردم و قدری از ترجمۀبخط 

 (.642/ 1: 1677شیرازی، 

بافت فکری و  مهأثر از سر کیاز  آثارعجمهای فرق سب، شد که ها و دا شآگاهی   

که از  و های  رین تحقیق و پژوهشسنهی مؤلفش باشد و از سری دیگر از ا دی ه ا دی ۀ

به عبارت دیگر فرصت در ؛ دور  ما د وشد یمقین و مسه رقین غربی ترویج سری محق 

ترتی، کند. بدین ی  گارش را تجربه میو شیره ی گار خیتاردوره ا هقال و تحرل  آثارعجم

ها و علرم جدید کرده و د و سرد جسهن از دا ش گاری سنهی میل به تجد یخکه در تار

 ریسی را تاریخ و زبا  ایرا  باسها ؛ سادهعهوه بر اسهفاده از مطالعات مسه رقین راجع به 

فرصت در جسهجری یافهن کلید رمز  (.142: 1682زاده، )قلی یز مررد اههمام قرار داده است 

ما دگی ک رر خردش برد. به همین جهت او ترجه به علرم جدید پی رفت دیگرا  و عق،

دا ست و از معدود رجالی برد که بسیار زود به های اجهماعی دورا  خرد مییرورت را از

یرورت کس، معارف جدید، حکرمت قا ر  و همگامی با تحرالت اجهماعی و سیاسی و 

علرم و  ،  رآوری و پژوهش در زمینۀرجرییفرهنگی تازه پی برد د. وی از پی گاما  ترویج  

 (.1: مقدمه/ 1675الدوله شیرازی، فرصترود ) میفنر  و هنر در دورا  معاصر ایرا  به شمار 

 شهرها و آثار باستانی و مذهبی توجه به تاریخچۀ.3-1

ها مساجد، مدارس، تکایا، ابنیه ری ظلغری شهرها و مهعلقات مربرط به آ ،  تاریخچه، ری ۀ

خا  محلی برده است. در این مؤلفه  رعی باسها ی و ... همراره مررد ترجه و اقبال مرر  و آثار

های تمایل به ایرا  باسها  و پیدا کرد  هر یت تاریخی برای مناطق مررد بررسی در  رشهه

با  ،آثارعجم. با این تفاوت که فرصت در (24: 1682)رسهمی، شرد این دسهه منابع دیده می

وی در عین باسها ی ایالت فارس، پرداخهه است.  بناهایشناسی به ش باسها تکیه به دا 
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  ترجه خاصی لغری شهرها و همچنین  مدارس، تکایا و مساجد آ حال به تاریخچه، ری ۀ

والیات و روسهاها و تعداد ساکنین آ ا ، مرقیعت جغرافیایی و طبیعی،    ا  داده و دربارۀ

ری، تفرجگاه طبیعی، محصرالت زارعی و باغی، فضه، بزرگا  و ها و آثار معما، ابنیهوهرا آب

مرقعیت تاریخی  دهد. برای مثال دربارۀه دست میای بم اهیر آ ، اطهعات دقیق و ارز ده

 آورد: والیات و تاریخچه پیدایش بیضا می، وهرا آبو جغرافیایی، 
سنگ م همل بر دهات کثیره و آ  بلرط واقع در شمال غرب شیراز ه ت فر ،بیضا بلرکی است بسیار وسیع»

یلی از ولش غله و بر ج و قلونرات حاصومه و قوسردسیر است ولی هرایش باعهدال  زدیک، آب آ  از ن 

بیضا  امند آ جا شهر جات جلگه آ  خیلی باصفا و با خضرت است در وسط بلرط جایی است که آ  را تلمیره

م به ملیا  به مسافهی دور از تل بیضا، در آ جا آثاری از آ  شهر قدیم برده و در جایی دیگر دهی است مرسر

دا  از جمله سیرگاه بیضا تنگی است مرسرم به غرره ...است... گریند شهر قدیم بیضا را گ هاس، بنا بر  هاده

سال بسیار هیکل کهنهای رز بسیار سطبر قریکه در آ  ن مه های خرشگرار و اشجار بی مار است درخت

 (. 662: 1656الدوله شیرازی، )فرصت« ...می رد دیده

های شهرها و فرصت همچنین اطهعات قابل ترجهی از مساحت، تعداد ساکنین و خا ه   

خا ه،  722های سروسها  را دهد. به طرر مثال تعداد خا هوالیات ایالت فارس به دست می

هزار  فر جمعیت و  42222را ، جهرم خا ه 1522، شهر فسا را خا ه 622والیت ماهلریه را 

، 165/ 1: 1677الدوله شیرازی، )فرصت خا ه 6222جمعیت و  هزار 16222خا ه، زرقا  را  2222

 ماید. این دسهه اطهعات از حیث آماری و اجهماعی اطهعات ذکر می (617، 176، 168

ق قرار ق ارزشمندی را از حیات اجهماعی و جمعیت ایاالت و شهرهای فارس در اخهیار مح

فرصت در مررد  شرد.های این دوره کمهر دیده میدهد. اطهعاتی که در منابع و کهابمی

ترجهی ارائه  مرده است. بررسی  قرش آثار باسها ی و مهعلقات آ  اطهعات مبسرط و قابل

 کهبیۀ ۀویژه ترجمها و وارد شد  به آ ا ، بهو شرح دخمه تخت جم یدهای و کهیبه

محلی این عصر، که ما ند آ  در تراریخ  استاین اثر  جمله امهیازات برجسهۀبیسهر  از 

با (. 662، 664، 146، 145، 147: 1656الدوله شیرازی، )فرصتشرد  اصری دیده  می حهی فارسنامۀ

های ها کرده با ترجمههایی که فرصت از  قرش و کهیبهها و برداشتاین وجرد، ترجمه

شناسی های علمی و جدید باسها و نندا  قابل مقایسه با روش هایی داردکنر ی تفاوت

-امروزی  یست. برای مثال در کهیبه بیسهر  بر اساس آ چه که در تاریخ عجم آمده، واژه

اکنر  به صررت خرزسها ، بابل و شرد که همدیده می« آوجها، بابروش، اثرا»هایی نر : 

ها و باید در  ظر داشت که یافهه همه نیابا  (.152: 1682)حامدی،  آشرر شناخهه شده است

وی برده، و امکا ات محدودی که در اخهیار  یآ  روزبا علم  هم آ های فرصت؛ برداشت

ترجهی از های قابلفرصت در قسمت تکایا  یز اطهعات و آگاهی برده است. فرد منحصربه
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بخ ی   (.6/777 :1677ازی، الدوله شیر)فرصتدهد عرفای شیرازی به دست می عارفا ، خصرصا 

 یسنگ بنا. دارالفنر  استدیگر از اطهعات فرصت در ارتباط با مدارس شیراز در این دوره 

آمرزش به سبک اروپایی در ایرا  برد که برای  ح آمرزشی امیرکبیر و  خسهین مؤسسۀاصه

امر درما  دردها و م کهت سیاسی و اجهماعی ک رر ایجاد شد و پیامدهای مهمی در 

: 1681)رینگر، گیری مدارس  رین در مرکز و شهرهای ایرا  به د بال داشت آمرزش و شکل

ای های سیاسی و فکریگرایش مدارس جدید ثمرۀ (.21 -26: 6565، یاردکا  یمحبرب؛ 84، 161

هایی همام شخصیتوبرد د که  خسهین بار با مدارس رشدیه  مایا  شد. در این میا  اه

مدارس در مرکز و شهرهای دیگر  الملک در ایجاد و ترسعۀه، امینرشدینر  میرزا حسن 

 -177: 1681رینگر، گذاشت )تأثیر بسزایی در تنریر افکار عمرمی و  هضت م روطه برجای 

-خا  در محله اسحاق مدرسۀ ری ظاز مدارسی  فرصت (.29: 6565، یاردکا  یمحبرب؛ 198؛ 172

ابله در محله سرباغ ده در جن، مسجد وکیل، مدرسه ببیگ، آقاباباخا  در محله درب شاهزا

که در شیراز، طهب  خا  در محله سرباغحاجی میرزاقاسم منذر، مدرسۀدر جن، بقعۀ شاه

دهد هعاتی به دست میوآ  اط و دربارۀ آورد یما  ود سخن به میخرا د در آ  درس می

رد آمرزشی این مدارس سخنی به فرصت مهأسفا ه از رویک(. 494 -495: 1666شیرازی، )فرصت

ساخت، معماری، ترسیم مرقعیت و با یا  آ   رد و به شکلی اجمالی به تاریخچۀآومیا   می

معرفی تعداد زیادی از مدارس شیراز در این دوره، حاکی از اههمام  همه نیابا . پردازدمی

ای را از ات ارز دهو اطهع استآمرزش  گی این شهر در رشد و اشاعۀبا یا  و مهرلیا  فرهن

فرصت  .دهداط، قرار میوهیار مخواین مدارس، در اخ و تاریخچۀ ت، معماریحیث مرقعی 

همچنین در کهابش، به ترتی، الفبایی از  ام پنجاه مسجد دارالعلم شیراز که در آ  زما  

ی، وی در مررد مساجد (.465: 1656الدوله شیرازی،)فرصتآورد وجرد داشهه سخن به میا  می

خا  در محله اسحاق بیگ، نر : جامع عهیق در محله بازار مرغ، مسجد  ر، مسجد آدینه

مسجد وکیل، مکا  و محله هر مسجد، تاریخچه و اماما  آ  اطهعات و ترییحات 

هعات فرصت واین دسهه از اط (.465 -442: 1656الدوله شیرازی، )فرصتدهد می ارائهمبسرطی 

. اطهعاتی که در است برای شناسایی و شناخت مساجد شیراز ترا د منبع ارزشمندیمی

 شرد. اصری  یز کمهر دیده می فارسنامۀ

 توجه به اصناف و قشرهای اجتماعی.3-1

 گاری فرصت که البهه در تراریخ محلی ایرا ی از دیگر مهعلقات و عناصر مربرط به تاریخ

 (.666: 1697)منصرربخت، ستاسهمی مرسرم است ترجه به اصناف و ق رهای اجهماعی ا
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سازا ، ساعت اکا ،های صنایع شیراز اعم از حک فرصت  یز در کهابش به اصناف و دسهه

 -556: 1656الدوله شیرازی، )فرصتارا  بافا ، زرگرا  و  جقرسازا ، قالیسازا ، ناصحافا ، خاتم

، هنرمندا  شیراز از اء، علما و فقها، واعظا  و اهل منبرارباب قلم، اطبو همچنین  (551

ترا د در اشا  و شاعرا  پرداخهه است. این دسهه از اطهعات می ریسا ،  ق خرش لیقب

باشد شناخت صاحبا  حرف و همچنین ارباب قلم، هنرمندا  و شاعرا ، این شهر ارزشمند 

عجم به  خاز دیگر مراردی که فرصت در تاری (.556،  556، 551، 569: 1656الدوله شیرازی، )فرصت

. فرصت از استآ   و حرمۀ رازوهای معروف شیآ  پرداخهه ترصیف و ذکر بساتین و باغ

آباد، باغ حرض، باغ جنت، باغ گل ن، سنقری، باغ رحمت باغ ری ظهای معروف شیراز، باغ

آباد، باغ پرد ک، باغ ارم، باغ زعفرا ی، باغ   اط و مرقعیت جغرافیایی و محلی و باغ سلطا 

 (. 527 -511: 1656الدوله شیرازی، فرصتآورد )آ  سخن به میا  می ادگذارا یبنین همچن

 ه به ادارات دیوانی و محلیتوجّ.3-1

شهری و محلی ادارات دیرا ی و حکرمهی،  هما ند اغل، تراریخ محلی دربارۀفرصت 

بندی داخلی و خارجی تقسیم ۀدهد. وی ادارات شیراز را به دو دسهاطهعاتی به دست می

گری، وکهء، خا ه، پسهخا ه، بیگلربیگیو از اداراتی نر : ترپخا ه، قررخا ه، تلگراف کند می

الدوله )فرصتجات داخلی اداره تحت عنرا خا ه عدلیه، تجارت و کمپا ی تجارتی، دیرا 

خا ه خارجی و کمپا ی خا ه، با ک شاهن اهی، تجارتو از تلگراف (566 -567: 1656شیرازی، 

برد. فرصت  ام می  (568 -569: 1656الدوله شیرازی، فرصت) یخارج، به عنرا  ادارات فارس جیخل

آ ا  و همچنین معرفی مهرلیا  آ   از این ادارات به ترییح دربارۀ در ذیل هر کدام

دیرا ی  ادارات و امرر های ارزشمندی دربارۀد آگاهیترا  می. این دسهه از اطهعات پردازد یم

 خا  قرار دهد.قاجار در اخهیار مرر  های دورۀو ایالت شهرها

 روش و سبک ساده و روان .3-01

جدیدی از  و بازگ ت ادبی وارد دورۀ« ادبی رسهاخیز» در دورۀ قاجار،  ثر فارسی در  هیجۀ

عبدالرزاق بیگ د بلی،  ری ظحیات خرد گردید. تعدادی از  ریسندگا  و مررخا  برجسهه، 

اهلل خاوری شیرازی در صدر قاجار در بهبرد  ثر مقام فراها ی و میرزا فضلابرالقاسم قائم

های  هادینه و ی از سنتگردا آ ا  با روی (.612 -611: 1696قیداری، قدیمی) د دیکرشفارسی 

-که میراث تاریخو  گاری و ادبی آ  روزگار، از جمله:  ثر مغلق و دشرار تاریخ شدۀسنگ

 وبازی تنزل داده بردا  و مسائل تاریخی را به لفاظی و نیسها  گاری گذشهه برد و زب

 ریسی و دوری همراهی و همگامی خرد را با سبک بازگ ت ادبی که ویژگی غال، آ  ساده
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پس از آ   ریسندگا  دیگر نر : میرزا   (.194: 1692بیضایی، )ک اورز ف برد،   ا  داد د از تکل 

قاجار سنت  شاه نی اصرالدکرما ی، فرهاد میرزا و حهی  ا آقاخ رزایمالدوله، حسنخا  صنیع

کسا ی  فرصت  یز از زمرۀ (.676 -676/ 6: 6565)بهار،  ریسی را اشاعه و اسهمرار بخ ید د ساده

فارسی  ریسی در  ثر تاریخی و ساده ی از راهی که  قبل از وی در عرصۀاست که با تأس

رغم اینکه ق آ  در تاریخش مبادرت ورزید. وی علیزیادی به تحق  تا ا دازۀ همرار شده برد

-ای داشت، شیره سادهآگاهی و اشراف گسهرده شاعر و ادیبی برجسهه برد و بر این حرزه

 ریسی را برای تحریر کهابش ا هخاب  مرد. نیزی که در مقدمه  یز به آ  اذعا  کرده 

 است: 

پردازی خراهد پرشید؛ را  خراهد  مرد و ن م از عبارت ریسد مراعات سجع فقیر در این کهاب آ چه می»... 

عدم قدرت به پرداخهن عبارت و  ما   رود که عذر این معنی، براسطۀکنندگا  این کهاب را گپس مطالعه

آورد  سجع است؛ نر  ] [ که معرفت محاسن و معای، تراکی،  ثریه را بصیرم و اقسام کهم منثرر را از 

دا م؛ سهست؛ مها ت و لطافت و اقهباس مسهحسن و مسههجن را دیده و خرا دام؛  مرج ز و مسج ع و عاری،

ام. ولی اولی و ای از این علم را در کهاب مسم ی به دریای مبیر که تألیف این فقیر است، ذکر  مردهبلکه پاره

ردازی  یز وپبارتوا س، آ  است که در این کهاب عبارات روا  خالی از اطناب و تعقید ذکر شرد و از ع

 (. 12 -11/ 1: 1677الدوله شیرازی، )فرصت« پرشی  مایمن م

فرصت از آ جا که خرد شاعر است و بر آتش ادبیات این دوره  یز دسهی دارد در 

کهابش از اشعار شاعرا  گذشهه و معاصرا  و همچنین اشعار خردش اسهفاده  یجا یجا

ت دیده وو گمنام فارس در تاریخ فرص  ماید. در این میا  اشعاری از شاعرا  محلیمی

شرد که در جای خرد ارزشمند است و حاکی از رو ق شعر و ادب در دیگر مناطق و می

 شرد: اشاره می تاریخ عجمای از  ثر فرصت در  در اینجا به  مر ه .استشهرهای فارس 
بازار وکیل از بناهای مرحرم  .بازار و بازارنه در شیراز بسیار است. معروف و م هرر آ ها نند بازار است»

های که  های آ  از سنگکریمخا  وکیل است. قری، مسجد وکیل نهار بازار از آجر و گچ ساخهه شالرده

سرئی است که سقفش بسیار بلند و طرزش دلپسند است کمهر بازاری در رار داده در وسط نهار بازار نهارق

رش تا برسد بهچار سری مذکرر نهل و یک طاق است آ  را ایرا  بدین اسلرب و بنیا  دیده می رد یک بازا

 (.499: 1656، فرصت الدوله شیرازی) «بازار بزازا  گریند ...

 نتیجه .1

ای از جغرافیوای طبیعوی و   هوای جدیود و توازه   و آگاهی اطهعات دربردار دۀ آثارعجمتاریخ 

 الدولوه . فرصوت استخرد   ۀی و شهرها و ترابع آ ، در زماا سا ی فارس، آثار و اماکن باسها 

رمی منوابع ایرا وی و خوارجی و همچنوین بو      مطالعۀ، یدا  نند زبا به دلیل بین ی عمیق، 

جغرافیایی تحقیق با دقت  ظر و اههمام بی هری به ثبوت و   برد  و محاط برد  در محدودۀ

های کهابش پرداخهوه اسوت. فرصوت هرننود از آ جوا کوه شواعر، ادیو، و دارای         یبط داده
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 گواری سونهی،   ای از اخهصاصات تواریخ دولهی و حکرمهی برد  هرا ست از پاره یها تیرلمسئ

 گواری در موهن، دور   صریح به منوابع تواریخ   اشعار عربی و فارسی و عدم اشارۀنر : آورد  

بما د؛ ولی وی با بین ی عمیق،  شیره و سوبکی روا  و سولیس و روی برتوافهن از تکلوف و     

روش  مله:و گواری، از جو  ها و علرم  ورین در امور تواریخ   ا ت از روشهای ادبی و اسهعلفاظی

ک وی، مسواحی، تصوریر و    شناسی، ریایوی، جغرافیوا،  ق وه   گیری از  ق ه، دا ش خطبهره

به کارگیری روش گروهی، میدا ی و آماری، کاربست تحلیول   اشی برای ثبت و یبط آثار، ق 

ز تعصو، و پی وداوری، ترا سوت از حیوث     یابی و علت شناسوی رویودادها و دوری ا  در ری ه

 رین علمی خلوق  مایود و از جایگواه مهموایز و      های روش، تاریخی محلی با ویژگی بینش و

با ایون  الدوله ت وفرصرردار شرد. وقاجار برخ  گاری محلی ایرا  در دورۀتاریخای در برجسهه

 گاری سونهی  های تاریخیرهقاجار و همچنین گذر از ش گاری محلی دوره ، در تاریخهاویژگی

  گاری مدر ،  قش ممهاز و قابل ترجهی داشهه است. به تاریخ

 نوشتپی
و محمدریوا   «های تاریخ محلی کهاب تواریخ آثوار عجوم   کارکردهای تاریخی و جلره» جمله: زهرا حامدی در مقالۀاز  .1

کوه هوردو در     «آثوارعجم تجودد؛  گواهی بوه      گاری محلی فارس از سنت بهپژوهش در تحرل تاریخ» زاده در مقالۀقلی

 گاری فرصوت در تواریخ عجوم سوخن بوه میوا        های تاریخاز برخی ویژگی .کهاب ماه تاریخ و جغرافیا ا ه ار یافهه است

ای بوا عنورا    ا د. همچنین محسن کاظمی در مجله کهواب مواه هنور در مقالوه    آورده و به شکلی اجمالی به آ  پرداخهه

فرهنگوی وی   از آشنایی فرصت با علرم  رین و همچنین جایگاه «خا ه بزرگ قزوینو مهما  آثارعجمثر؛  گاهی به دو ا»

 .سخن به میا  آورده است

 منابع 
والبیا  فی اال جلیز و  االفغا البیا  فی تاریختاریخ اجمالی ایرا  و تهمه، 1679الدین، اسدآبادی، جمال 

 های اسهمی.شروق، قم، مرکز بررسی کلبۀ ،هی، تهرا ادی خسروشااعداد و تقریم ه االفغا ،

 گسهره. ،، تهرا  گاری در ایرا تاریخ، 1682آژ د، یعقرب، 

 ما. ،، تهرا های ادبی شیرازا جمن، 1676امداد، حسن،  

 زو ار. ،تهرا ، 2ج ، هجری قمری 14و  16و  16شرح رجال ایرا  در قر  ، 1651بامداد، مهدی،  

 امیرکبیر. ،، تهرا 1، جشناسیسبک، 6565 بهار، محمدتقی،

 فرهنگ معاصر. ،، تهرا هنر المعارفةدائر، 1682پاکباز، رویین، 

، 1687اردیبه وت   و  فوروردین  ،25 بخارا، شومارۀ  ،« گاری فریدو  آدمیتتاریخ» ،1687اصغر،حقدار، علی

 .686 -689، ص 25 شمارۀ

علوورم  مجلووه رشوود آموورزش   ،«اجوورای آ  تحقیووق میوودا ی و روش »، 1688سووازا ، الهووام،  نیووت

 .46 -49، ص 88، تابسها  46 ۀشمار ماعی،اجه

ت علرم و ادبیا دا  کدۀ ،« گاری محلی ایالت فارسسیر تاریخ»، 1684شادی، علی، رحیملر، یرسف؛ ساالری

 .1 -16، ص 84 ، بهار42 ا سا ی دا  گاه اصفها ، شمارۀ
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 ،«های آ مؤلفهقاجار و   گاری عصرتاریخ»، 1692مرتضی  ررائی،ر، محمدعلی؛ و عبدالمهدی، نلر گرجائی، 
 .69 -56، ص 1692تابسها  ، بهار و 4/82 و فرهنگ، سال نهل و سرم، شمارۀ تاریخ

 ،زرین قلم، تهرا و تصحیح و حراشی و فهرست از علی ، مقدمه دیرا  فرصت، 1667الدوله شیرازی، فرصت 

 کهابفروشی سیروس.

 امیرکبیر.، تهرا  تصحیح و تح یه از منصرر رسهگار فسائی،  آثار عجم،، ش 1677، ووووووووووووووووووووو

 ،  بمبئی، ناپ مطبعه  ادری.آثار عجم ،.قه 1656، ووووووووووووووووووووو

 ، بمبئی، مطبع سپهر.دبسها  الفرصه، .قه 1666، ووووووووووووووووووووو

 مطبع سپهر.، ، بمبئیف خط آریا و مخهصر جغرافی هندوسها  حر صر، .قه 1666 ،ووووووووووووووووووووو

طاووسووی،  محمووردتصووحیح:  ، مقدمه وشعاعیه تذکرۀ ،1682،نیمحمدحس، «شعاع الملک»شیرازی  شعاع

 شناسی.بنیاد فارس، شیراز

 ، اصفها : کمال.تاریخ جراید و مجل ات ایرا  ،1624صدرهاشمی، محمد، 

های قاجار و مؤلفهری عصر  گاتاریخ»، 1692دعلی و مرتضی  ررائی، رجائی، عبدالمهدی؛ نلر گر، محم 
، 1692، بهار و تابسها  4/82پیاپی،  شمارۀتاریخ و فرهنگ، سال نهل و سرم،  :مطالعات اسهمی، «آ 

 .56 -69ص 

، زمسها  68 شمارۀ،  امه ا جمن تاریخ، « گاری محلی در ایرا های تاریخشاخص»، 1682رسهمی، فاطمه، 

 .59 -28، ص 1682

 قدس ریری. اسداهلل آزاد، تهرا : آسها   ، ترجمۀ گاری در اسهمتاریخ تاریخ، 1625روز هال، فرا هس، 

 خراهمهدی حقیقت ، ترجمۀدین و گفهما  اصهح فرهنگی در دورا  قاجار، 1681ام، ، رینگر، مر یکا 

 ققنرس.  ،تهرا

علورم   در جدیود  قوات یتحق ،«رخا  فوارس در عصور  اصوری   بررسی آثار مهم مر»، 1695پرر، صدیقه، قاسم

 .1 -16، ص 1695سه، بهار  ۀا سا ی، سال دوم، شمار

، « ریسیو تاریخ  تاریخبه  ترسدآبادی و رویکردهای تازهالدین اسید جمال»، 1692قدیمی قیداری، عباس، 

 .166-1692،156م، زمسها نهار شمارۀ اول، پژوه ی، سال  -علمی م، فصلنامۀتاریخ اسه پژوه نامۀ

تاریخ  پژوه کدۀ  ،، تهرا  ریسی در ایرا  عصر قاجارتداوم و تحرل تاریخ، 1696، ووووووووووووووووووو

 اسهم.

ابوورعلی بلعمووی :  قوود و بررسووی منووابع برگزیووده )از ریسووی در ایوورا توواریخ، 1692، ووووووووووووووووووووو 
 سمت. ،تهرا  تا میرزا آقاخا  کرما ی(،

تجدد؛  گاهی به به   گاری محلی فارس از سنتاریخپژوهش در تحرل ت»، 1626، محمدریازاده، لیق 
 .145 -148، ص 1682تیرماه خرداد و ، 45 و 44 هاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارۀ، ک«آثارعجم

 سمت. ، هجری(، تهرا هفهم )تا سدۀ اسهمی  گاری محلی ایرا  در دورۀختاری، 1696قنرات، عبدالرحیم، 

 کهاب ماه هنر، شمارۀ، «خا ه بزرگ قزوینو مهما  آثارعجم گاهی به دو اثر؛ »، 1687کاظمی، محسن، 

 .116 -117، ص 162



 0311/111، بهار و تابستان 0 ۀ، شمار01سال  ،یشناسرانیا هایپژوهش

، ق.ه. 1612-1664فارس؛ های و پیامدهای مهاجرت  خبگا  ایالتزمینه. »1692ک اورز بیضایی، محمد 
حقرق و علرم اجهماعی،    گاه تبریز، دا  کدۀقیداری، داما: عباس قدیمیاسهاد راهن ،.«م1795 -1922

 .1692 رریشهر دکهری، گروه تاریخ، رساله

 دفهرمطالعاتتهرا    ای در باب آشنایی ایرا  با مظاهر تمد  غربی،مقدمه، 6565محبربی اردکا ی، حسین، 

 ریزی فرهنگی، وزارت فرهنگ و هنر.و بر امه

، 4، ج .ق ه 14و  16 دو قر مکارم االثار، در احرال رجال  ،1656، یمحمدعل، میرزا یآباد ،یحبمعلم 

 فرهنگ و هنر اسها  اصفها . ۀبه ادارهای عمرمی اصفها  وابسهه ا جمن کهابخا ه ،اصفها 

 گاری محلی های  رین تاریخبررسی شاخصه»، 1697منصرربخت، قباد؛ عبادی جامخا ه، ریا؛ شعبا ی، ریا، 
 -656، صص 1697، بهار و تابسها  16 شمارۀ  محلی، هایوه نامه تاریخپژ، «در آثار اعهمادالسلطنه

669. 

 فروغی. کهابفروشی،تهرا ییح حسین آهی، ، به تصحیح و تر جفی دُر ۀ، 1626میرزا،   جفقلی

تحقیوق قاجوار،    دورۀمحلوی؛    گاریتنرع مریرعات در تاریخ»، 1692 ررائی، مرتضی؛ رجائی، عبدالمهدی،  
 .51 -57، ص 1692، زمسها  16 شمارۀهای تاریخی، ، پژوهش«م 1792 -1962/ ق 1612 -1644

  معین.، تهرا ، عصر قاجارهای اجهماعی ایرا  در  ظام سیاسی و سازما ، 1627ورهرام، غهمریا، 

 زو ار. ،، تهرا خاطرات و خطرات، 1685هدایت، مخبرالسلطنه، 
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 ها و تصاویرعکس-

 .ق 3131تصویر صفحه اول کتاب تاریخ عجم، چاپ بمبئی، : اوّلیر تصو
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