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 ناشرانسخن 
حـوزوی و دانشـگاهی بـه احیـای متـون بـا نگـرش اسـالمی در  ،نیاز گستردۀ جوامع علمی

های علوم انسانی، حقیقتی انکارناپذیر است. برای رفع این نیاز، مراکز پژوهشی با توجه بـه  رشته
توانند با یاری و همکاری یکدیگر، آثار مشترکی تدوین و ارائـه کننـد  های موجود، می محدودیت

هـا جلـوگیری شـود. از  کاری هـا، از تکرارهـا و موازی ژوهشتا افزون بر ارتقای کّمی و کیفـی پ
رو، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و قطـب علمـی مطالعـات فرهنـگ و تمـدن شـیعه در عصـر  این

بـه  »زبـدة التـواریخ«مشترک خـود را بـا عنـوان  پنجمین اثرصفویه برای نیل به اهداف یادشده، 
  کنند. تقدیم می یعلم ۀجامع

 کمـک و اسـت صـفویه تـاریخ مطالعـات حلقـه تکمیل در مهم منابعکتاب حاضر یکی از 
ایـن  همچنـین. کنـد مـی عالی و تکمیلی تحصیالت های دوره در حوزه این تحقیقات به شایانی

  کند.  کتاب مانند منابع دست اول زوایایی از تاریخ دوره صفوی را برای محقق تاریخ روشن می
صـحح محتـرم جنـاب آقـای دکتـر غالمرضـا مدانـد از  خود الزم می در پایان پژوهشگاه بر

  .کند گزاری سپاس زندیه حسن دکتر محترم ارزیاب و راونجی یومهد

   قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفویه  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه      
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Introduction 

 

Dr. Mahdavi Ravanji’s present edition of Kamal b. Jalal 

MunajjimYazdi’sZubdat al-tavarikh is a greatly welcomed addition to the 

field of Safavid historiography.  Chronicles form the single most 

important source for the study of the Safavid period.  Thus, making 

available sources like the Zubdat al-tavarikh a particularly urgent task.  

Although scholars have been aware of and utilized certain well-known 

Safavidtext for many decades, such as Iskandar Beg Munshi’sTarikh-i 

‘alam-ara-yi ‘Abbasi and Hasan Beg Rumlu’sAhsan al-tavarikh, other 

chronicles have remained in manuscript form, largely inaccessible and 

often unknown to scholars.  

 

This edition of the Zubdat al-tavarikh contains an extensive introduction, 

where Dr. Ravanjiplaces the textin historical and historiographical 

context.  He introduces the author and provides background about this 

remarkable multi-generational family of astrologer/astronomers and 

historiographers.  He has also compared the text with earlier sources such 

as the work of the author’s own father, Jalal MunajjimYazdi’sTarikh-i 

‘Abbasi, and located parallel passages and instances of imitative writing.  

 

There are two more points worth mentioning here. The Zubdat al-

tavarikh is a universal history, containing sections on biblical prophet 

figures, Persian pre-Islamic kings, accounts of the Prophet Muhammad, 
 نه



 

Fatima, and the Twelve Imams, and pre-Safavid Islamic dynasties, in 

addition to, of course, a full account of the Safavid dynasty, including a 

section on the pre-dynastic Safaviyya Sufi shaykhs.  It is sometimes the 

case that when such universal histories arepublished, only the Safavid 

section is included in the published text.  With the Zubdat al-tavarikh, we 

have the entire full history, including the pre-Safavid sections. It is also 

sometimes the case that chronicles are edited on the basis of only one 

manuscript, even when other manuscripts are available, making it 

impossible to take note of manuscript variations.  Dr. Ravanji, however, 

has consulted several manuscripts and fully noted the variations, making 

this a fully critical edition.   

 

The volume also includes a bibliography, a useful glossary, and an index. 

These features make this edition of the Zubdat al-tavarikh everything one 

would hope to see in a published, edited manuscript.   

 

Sholeh A. Quinn 

2 Desember 2017 

University of California, Merced        
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 فصل اول
 نگری ایدئولوژیکتاریخ نگاری صفوی: تاریخ 

 
 
 
 





  

 

 
 
 
 
 
 
  امپراطوری صفوی: سیاست در کسوت مذهب −١−١

هجری قمـری  ٩٠۶م) در جمادی الثانی ١۴٨٧−١۵٢۴ق/٨٩٢−٩٣٠( اسماعیل میرزا صفوی
قوربـان اولـدیغیم و صـدقه اولـدیغیم در میان غوغای سران ترکمان قزلباش کـه دائـم سـرود "... 

  گذاشت . دادند پا به تبریزرا سر می 1پیریم، مرشدیم .."
و دست یابی بر اورنـگ پادشـاهی، حکومـت دراز آهنـگ  2با جلوس اسماعیل بر سریر کیانی

 −م) غالبا با اقتدار به طول انجامیـد ١۵٠١−١٧٣۶ق/٩٠۶−١١۴٠سال( ٢٢۵که مدت  −صفویه 
در قالب وحدتی سیاسی متجلی شد و از این پس اسـماعیل  بنیانگذاری و موجودیت مشّوش ایران

و  4پیر، غازی ، مرشد و شاه نامیـده شـدند 3صفوی و اعقاب او، از سوی هوادارانشان مراد، صوفی
تمایـل نبـود تـا ایـن القـاب بـه شود، خود نیز بیه اسماعیل استنباط میآنگونه که از دیوان شعر شا

  صورتی شیدا گونه، تقدس بنیانگذار سلسله را حفظ کرده و جایگاه معنوی آن تعالی یابد.
دهد، آنـان بـه بررسی تاریخی و معنا شناختی این واژگان، طلیعه پدیده ای نوظهور را نشان می

  نــازع ســرزمینی بودنــد کــه تقــابلی تــاریخی بــا ســرزمین تــوراناعتبــاری حاکمان(/شــاهان) بالم
(/غیر ایرانی) داشت، رهبران معنوی(/مرشد) پر جاذبه ای  بودنـد کـه پیروانشـان از آنـان تصـوری 

                                                               
) مقدمه و پیوست: دکتر الّله دتا مضطر، پاکستان، اسالم ٩۴٨-٩۵۵. جهانگشای خاقان، (تاریخ شاه اسماعیل ١

  .١٣٨ت ایران و پاکستان، بی تا، ص آباد، مرکز تحقیقا
. دیوان شاه اسماعیل صفوی (خطایی)، کلیات دیوان، به کوشش: رسول اسماعیل زاده، تهران: الهدی، بی تا، ٢

  .۴۶٧، ص ١٣۶٢/ خواندمیر، تاریخ حبیب السیر، به کوشش: محمد دبیر سیاقی، تهران: خیام، ٢۶۴ص 
، چـاپ ١٣۶٨جموعه اسناد و مکاتبات تاریخی)، تهران: ارغوان، . عبدالحسین نوایی، شاه اسماعیل صفوی (م٣

  .١١٧دوم، ص 
/ الکهارت و دیگـران، تـاریخ ایـران کمبـریج، ترجمـه: یعقـوب ٢٢٠. ٢٢١. دیوان شاه اسماعیل صفوی، ص 4

  ٢٨، ص ۶، ج١٣٨۴آژند، تهران: جامی، 
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مدعی تباری بودند که از ذرّیه پیامبر(ص) و امامان(ع) پـس از ایشـان بـه شـمار  1خداگونه داشتند
نبردهای آنان با همسایگانشان از آنان جهادگران غازی ساخته بـود  و دسـت آخـر آنـان  2رفتند،می

  شاه بودند، نقطه تالقی سنت ایران باستان و هویت ملی.
حقیقتًا محصول تکامل حرکـت ایـدئولوژیکی بـود کـه  حکومت تازه تاسیس صوفیان اردبیل

باشتینی به عقب برد. این حرکت پویا  توان تا نهضت سربداراندورنمای تاریخی آن را حداقل می
با گـرایش مشـترک دنیاسـتیزانه و دنیاگریزانـه  بـه   −از لحاظ نظری از دو پایگاه تصّوف و تشیع 
شـد و نهایتـًا بـا برتـری تشـیع و حضـور رسـمی آن در شدت در طول سالیان گذشته تقویت می

  عصر صفوی به ساحل آرامش رسید. حیات سیاسی ایران
سیاسی شاه نوجوان صفوی در رسـمیت بخشـیدن بـه مـذهب شـیعه در  −انقالب فرهنگی 

جدا از آنکه شاه نورسته را تـا حـد  خستین روزهای پیروزی در محیط خصمانه اهل تسنن تبریزن
داد؛ تبعـات اعـتال مـی 3خواست جانشین امـام غائـبحاکم شیعه مسلک و آنگونه که خود می

به مـوازات جغرافیـای سـرزمینی آن و  دیگری نیز داشت: تحدید حدود جغرافیای اعتقادی ایران
مهمی که سـایه آن در تمـام طـول حیـات  ، ویژگیتمایز از دولت قدرتمند همسایه یعنی عثمانی

  کرد.سیاسی هر دو قدرت بر روابط آنان سنگینی می
سیاسی و علی الخصـوص فرهنگـی   −از منظر امور داخلی نیز این سایه برسر حیات اداری 

دت سنگین بود چرا که رسمیت بخشیدن به مـذهب شـیعه بعنـوان وجـه ممیـزۀ حکومـت به ش
کرد،مهمتر از همه تدوین کاربست الهیات شیعی. بـزودی فقهـای الزاماتی را طلب می صفویان

از عهده کار بـه خـوبی  −که بیشترین نقش را در پایه ریزی الهیات شیعی داشتند  −جبل عامل 
 و گرایش  متشیعانه همچون بدیلی مذهبی در برابر الهیات سنی سر برآورد . 4بر آمدند

گرفـت به مـوازات ایـن فعالیتهـای فکـری کـه در طـول حیـات سلسـله صـفویه انجـام مـی
                                                               

انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـی،  . ابراهیم امینی هروی، فتوحات شاهی، تصحیح: محمدرضا نصیری، تهران:١
، ١٣٨٠/ راجر سیوری، در باب صفویان، ترجمه: رمضانعلی روح اللهی، تهران: نشر مرکز، ٣٢٣، ص ١٣٨٣

  .٢٨/ الکهارت و دیگران، ص ١٨ص 
  .٢۶، چاپ بیستم، ص١٣٩٢. راجر سیوری، ایران عصر صفوی، ترجمه: کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز، ٢
/ حسین گودرزی، تکوین جامعـه ١۶٢/ سیوری، ایران عصر صفوی، ص ٢٧صفویان، ص . سیوری، در باب ٣

کید بر دوره صفویه، تهران: انتشارات تمدن اسالمی،    .٢٢۴، ص ١٣٧٨شناختی هویت ملی در ایران با تأ
  .٢٩٠. سیوری، در باب صفویان، ص 4
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یافت تا جـایی کـه نیز در اقداماتی نظامی قبض و بسط می گسترش،تثبیت و تأمین مرزهای ایران
م) مرزهای ١۵٨٧−  ١۶٢٩ق / ٩٩۶ − ١٠٣٩(حک  جّدانه شاه عباس اولدر نتیجه اقدامات م

تـوان گفـت آرمـان یواسطه مـ ینو به هم 1ایران به مرزهای روزگار ایران پیش از اسالم بازگشت
اعراب و سپس ترکان صحرانورد به مخاطره افتاده بـود بـار  یکه در طول قرنها قبل از سو یمذهب

 − ینظـام جهـان ییـرهمچـون تغ یلـیبـه دال یزن یاز منظر جهان یانگرفت، صفوینضج م یگرد
 یـقوث یونـدپ یـزجهان ن یاستبا اقتصاد و س یداخل یتو ثبات و امن  −تکامل رنسانس در اروپا 
محترمانه با جهـان آن  یروابط 2از اقتصاد جهان شدند یاز زمان بخش یبرقرار کردند، در برهه ا
 متمدنانه از خود نشان دادند. یو چهره ا 3روزگار برقرار ساختند

حاکم بر جامعـه آن دوران را بـه نفـع  یهنجارها یصفو یانساالرانه حکومت صوف یند یتماه
خـود در  یطرهجامعه را تحت سـمردم و  یرذهن و ضم یکرد، نگرش مذهب یباز ساز یعیش یاتاله

 یـاتاله یعنـی ینظر یمبنا ینتار و پود ا یاناز م یستبایضرورتًا م یکه هرگونه اقدام ییآورد تا جا
عامـل  ینمذهب مهمتـر یافت،غالبا ادامه  یانصفو یاسیس یاتدر طول ح یهرو ینبگذرد. ا یعیش

بـود  و هرگونـه  نگـاری یخهنر، فلسـفه و تار یات،آن همچون ادب یاصل یهاموثر بر فرهنگ و حوزه
 .یافتشد که تا عصر حاضر ادامه  یعیش یهاملبس به آموزه یتداوم فرهنگ

 یسـاختن اصـول کالمـ یاصـحاب فرهنـگ و  فلسـفه بـه عقالنـ یکهدر حال − یانم یندر ا
 یاندانه سـاختن صـفوبه جاو −الخصوص معماران  یعل −مشغول بودند؛ معماران و هنرمندان 

کعبـه حاجـات  خـود را بـه هنـد یبه مثابه قند پارس یزن یاتاشتغال داشتند و ادب یدر حوزه تمدن
از  یا یـزهآم یسـتبایآنان ضرورتًا مـ یدرسیمهمتر به نظر م ینگاران قدریخنقش تار −4رساند
کرده،  یفتعر ینیرا از منظر معرفت د یختار یخته،از مذهب را در هم آم یو صبغه ا  یمل یتهو

                                                               
  ٢٢. همان، ١
شمسـی،  ٨٧٩مـیالدی مطـابق  ١۵٠٠ران از سـال . جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحوالت اجتماعی ایـ٢

  .١٩٠/ سیوری، ایران عصر صفوی، ص ٧٢، ص ١٣٧٧انقالب اسالمی، ترجمه: احمد تدین، تهران: رسا، 
  .١٠٨. جان فوران، ص ٣
: "حبـذا هنـد، کعبـه حاجـات خاصـه یـاران . اشاره به بیتی از حزین الهیجی درباره مهاجرت شاعران به هنـد4

عافیت جو را ..". و برداشتی از بیت حافظ " شکر شکن شوند همه طوطیـان هنـد زیـن قنـد پارسـی کـه بـه 
  بینی این اوضاع بوده است. رود " که گویا پیش بنگاله می
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آنجا که شاه  −  یصفو یختار یتاً خود محور قرار داده و نها ینیبرا در جهان یاعمال پادشان صفو
  کنند. یرا بازساز −1آن بود یعیمشروع از نوع ش یفهخل یصفو
رفت  یشتا آنجا پ یرانا یشینپ نگاری یخت تاردر قالب سن یمورخان صفو یفحس تکل ینا

  2.یعیش یمذهب ینیبجهان یبر مبنا ینگریخشد از تبلور تار یا یینهدوره آ ینا یخکه توار
  

 ی−ترکمان یمور یت ینگار  خیسنت تار  ی: هم نهادیصفو  ینگار  خیتار  −٢−١
و  یوهمتـأثر از شـ نگـاری، یخهمچون مورخان سلف در امتداد سنت تار یزن ینگاران صفویختار

 بودند. یموریانت یژهخود بو یشینیانچارچوب پ
ـــرت م ـــله و فت ـــاندر فاص ـــک: یلخانانزوال ا ی ـــدن ت٧۵٠ − ۶۵۴(ح ـــانق) و برآم  یموری

بود کـه بـر اثـر انحطـاط  یعینداشت البته طب یتحول یچگونهه نگاری یخق) تار٩١۶  −٧٧١(حک:
 سّنت متوقف گردد. ینا یاسی،ق) و فقدان وحدت س٨٧٣(م یداز مرگ سلطان ابوسع یناش  یاسیس

و سپس بسـط قـدرت او در  م) از ماوراءالنهر ١٣٣۶  −١۴٠۵ق/ ٨٠٧  −٧٣۶( یمورت یاعتال
داشـت یخاص خـود در پـ یژگیهایسّنت را با و ینا یاییثالثه اش از شرق به غرب، پو یهایورش

تاتـار بـر سـنت  یـرغـرب قلمـرو  ام یهـامؤلفـه  یگـذار یرو تـأث  یـراثم یـناما قبـل از انتقـال ا
حفـظ کرد.عالقـه  نگـاری یخخـود  را در تار یادتبود که همچنان سـ یرانشرق ا ینا نگاری، یختار
عامل در  ینمهمتر 3عالمان یو علم َانساب و مباحثه در حلقه معرفت یاجغراف یخ،به تار یموربرالست

شد. مورخان در پاسـخ بـه عالقـه و دعـوت او ،  مورییت نگاری یخدر تار یمتحول عظ یختگیبرانگ
و بـه تبـع آنـان مورخـان  یموریت یهکردند و مورخان اولیرا با دقت ثبت م یشو دستاوردها یمساع

                                                               
توان از کوشش محدثان و متکلمان  در بازسازی این آرمان یاد کـرد کـه "رسـاله در پادشـاهی . برای نمونه می١

کالمی از محمد یوسف ناجی مثالی در خور است. نک: محمد یوسف ناجی،رساله در  صفوی" با محتوایی
تهران:کتابخانـه و مرکـز اسـناد مجلـس  پادشاهی صفوی، به کوشش: رسول جعفریـان و فرشـته کوشـکی،

  .١٣٨٧شورای اسالمی، 
است ، باید گفت ، روایت بر مبنای اصول مذهبی و عقیدتی این فصلنگری ایدئولوژیک در از تاریخ . منظور٢

که  منابع تاریخی عهد صفوی بستری شدند برای پیدائی ارزشهای جدید و بازسازی ارزشهای پنهان و خفته 
 در قالب یک طرح متأثر از هستی شناسی دینی قابل توجیه.

ن خلـدون توان دیدار و عالقه تیمور به ابکند. بر این موارد می. شامی از این ویژگی عنوان فضیلتی مهم یاد می٣
  .٢٨٧، ص ١٣۶٣را نیز افزود. نک: نظام الدین شامی، ظفر نامه، ویراسته: پناهی سمنانی تهران: بامداد، 
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 یـنا یو دسـتاوردها ییدر کشـور گشـا یشنسبش، تالشـها یمور،شدند از ت یانیبعد، راو یسالها
  شد. یفتوص نگاری یختار ینا یفرهمند تاتار هسته اصل یرو ام یغدریمجاهدت ب
متعلق به دودمان  یگردد: قهرمانیم یفتوص یزمتما یتیبا هو یختوار یندر ا یمورت یتشخص

روبـه  یاسـیس یـاتدو جنبه مهـم از ح یعنی 2.یند یسنتها ییو مح یغاز یمجاهد 1یزیچنگ
 ، تـرک منشـی تعـدادی همراهـی.  یافتیاو بروز م یفرهنگ یاتکه در  کسوت ح یمورتکامل ت
و  یـرانبـه غـرب ا یمـورآورد که تا قبل از هجوم تیم یدرا پد یطبعًا آثار یموربا ت یغورو او فارس
  رفت. ینمنسجم به خود نگرفته بود و بعضًا از ب یشکل ،بغداد

. یافت یدبا یشام  یننظام الد یفرا  در تال   −به شکل مدون  −یموریت نگاری یخمبدأ سنت تار
 یـر،بر سلطان احمـد جال یمورت یالیپس از است یشنب غازان یا یواعظ شام یعل ینموالنا نظام الد

و همراهـان او راه  یـانصاحبقران به جرگـه دربار یرام  3"یبود که با "بساط بوس یافراد  ینجزء نخست
همت  4تصّنف" یرایهتکّلف و پ ّیه"به دور از حل یمورت یختار ینو تدو یفو بنابه سفارش او به تأل یافت

روزنامـه غـزوات  یـا سعادت نامههمچون  5یموریت یخآثار پراکنده تار ینیاو باز آفر یخگماشت. تار
عـدم انسـجام در  یـاکتـاب  یفدر تال یاست. شتاب  شام یزدی یعل ینالد یاثغ یفتأل هندوستان

و  یباشد، ارجاع به سالشمار مغول یخال یاو از وحدت نگارش یخمنابع موجود سبب شد تا  متن تار
نشـان از اتکـاء او نخسـت بـر منـابع  6یشمار اسالم او به سال −با دقت  −ارجاع  گرید یدر بخش

  دارد. یشفاه  یختار ینیو دوم باز آفر −اند رفته ینکه متاسفانه از ب −موجود قبل از خود 
 یـنو از ا   −گورکان   بوده  یمورت یهفتوحات اول یاماز ا یختار ینتراثر که کهن ینشود  ایگفته م

                                                               
  .١٢. همان، ص ١
. غیاث الدین علی یزدی، سعادت نامه یا روزنامه غزوات هندوستان، به کوشش ایرج افشار، تهران: مرکـز نشـر ٢

تمـاعی، اقتصـادی و فرهنگـی ایـران در دوره تیموریـان و میراث مکتوب/میراث تاریخ تحوالت سیاسی، اج
  .١٠نظام الدین شامی، ص .٣  ۶٢، ص ١٣٧٩ترکمانان، تهران: سمت، 

  

  .١١. همان، ص 4
. شامی از آثار مالزمان تیمور، همچون بخشیان اویغور و دیگـران در تـدوین اثـرش بهـره بـرده اسـت"... کـه 5

وقایع صادرات ایام این دولت که به ابد مقرون باد چنانچه تا غایت ضابطانی که حاضر بوده  سوانح حاالت و
تکلـف اند و مالزمانی که در سفر و حضر وقایع و حوادث را ناظر ثبت کرده باشند لباس عبارتی پاک و بی

  پوشاند و آنرا مرتب و مبّوب و مقرر و محّرر گرداند.."؛ همانجا.
 )۶۶ص.." (همان، گشته مشغول شانیا انسجام و لشکر و ساز و بیترت به موش سال در"..آنگاه دینمونه بنگر  ی. برا6

  ).١۶٧" ( همان، ص ٧٩٩و "...ذکر بنای کوشک سمرقند در سال 
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  نامبردار شد. یظفرنامه شامبه عنوان  یموربه ت یمهنگام تقد   −در خور است  یتیواجد اهمجهت 
 ینهمچـون تـاج الـد یو قلـم مورخـان یشـهاند یاز مجـرا یمـوریت نگاری یختار 1موج دوم

 −ینیمع یخمنتخب التوار−ینطنز ینالد ینمع −شمس الحسن یا یخنامهتار یسلمان−یسلمان
کـه بـه  یگذرد، آثـاریم −سعادت نامه یا روزنماه غزوات هندوستان−یزدی یعل ینالد یاثو غ
 یهـایخچـهاند و از آنان با عنوان  "تارکرده یانیکمک شا یموریدوره ت نگاری یخسنت تار یتتثب

  شود.یم یاد 2"یانتقال
 یموریـانت یخپراکنده تار یاز تک نگار یکه خود معجون یسه اثر به واسطه ظفرنامه شام ینا

ارائه و  یگذاشت، اطالعات سودمندیآثار باز م ینرا جهت تدو یبود  دست مورخان بزرگ بعد
  داد. یتعال یموریت نگاری یخنخست سنت تار یگاهآنان را تا جا
 یلذچون   یمورخ پرکار به دست داد تا آثار ینبه ا یا ینهزم 3،از حافظ ابرو شاهرخ یتحما

شـد  یمهضـم یخمجمع التوارکه بعدها به  −شاهرخ  یخ، تاریظفرنامه شام یل، ذیخجامع التوار
مجمـع  یعنـینشـاند یمـ یموریکه او را در صدر مورخان ت یاثر یتاً و نها مجموعه حافظ ابرو −

  را بوجود آورد.  یخالتوار
توام با وسعت نظر و  یع، دقت در ضبط وقا − یامانت دار یوهمشخصًا ش −اخالق  یهمراه

 یختوان "او را از روشنفکران نخبه اواخر تـاریساخت که م یبرجسته ا یتدامنه آثار از او شخص
   5به شمار آورد. 4اسالم" انهیم

 یوهبلکـه شـ یافـت یزمتمـا یتیهـو نه تنها به اهتمام حافظ ابرو یموریت نگاری یخمکتب تار
نسـبت دربـار و مـورخ،  یـتو رعا یمورت یتشخص یتدوره با محور ینا یخیآثار تار ینیبازآفر
کـه بـر  یسـاخت. از مورخـان یـترا تثب  یموریت نگاری یخو سنت تار یمآن را تحک ینظر یمبان

                                                               
نگاری عصر تیموری در سیر تکاملی خود تا رسیدن به هویتی معین  ـ از تدوین تاریخ شفاهی تا انسجام . تاریخ١

تـوان بـه آثار ـ مراحل مختلفی را از سر گذراند که هر مرحله را با توجه به این روند و دوره زمـانی مـی کامل
  موج تعبیر کرد. 

  .١٢٧، ص ١٣٨٠. اشپولر و دیگران، تاریخ نگاری در ایران، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: گستره، ٢
/ ٣٧۴، ص ١٣٧٢شـگاه شـهید بهشـتی، / جعفر حمیدی، تـاریخ نگـاران، تهـران: دان١۴٨. میرجعفری، ص ٣

    .١۴٣اشپولر، ص  .۴        .١٣٨اشپولر، ص 
، ١٣٣٧/ حافظ ابرو، ذیل جامع التواریخ رشیدی، به کوشش: خانبابا بیاتی، تهـران: علمـی، ١۴٩. میرجعفری، ص 5

  .۴٨٨یازدهم، ص ، چاپ ۴، ج١٣٨٣مقدمه/ ذبیح الله صفا، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: فردوس، 
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مؤلـف  یـزدی یعلـ ینافـزود، شـرف الـد یا یگانـهقبل از خود اثر  یسندگاننو یپشته گزارشها
 یکه در نسخ مختلف بـا نامهـا −کتاب خود را  یرازق در ش ٨٢٨بود. او در سال  یزدیظفرنامه 

 یختـار، شـرف یمورنامـهت، یمـورت یـرصاحبقران ام یختار، یونفتح نامه هما، یرتیمورفتح نامه ام
  رساند. یانبه پا −شود یم یاداز آن  1.زدییظفرنامه  یا یزدی ینشرف الد یختار، یمورت

از هنـر و فرهنـگ، آوازه  یـتکه به حما  یشاهزاده ا   −سلطنت شاهرخ  یسالها یندر واپس
مجمـل  یخـواف یحکمـک کـرد. فصـ یخیتـار یشـهبه بسط اند یگرچهار اثر د −زده بود بهم یا

 یعوقـاو  یعمـوم یخیتـار یبه قلم محمد بن فضل الله موسو یراتخ یختاررا نوشت.  یحیفص
را دنبـال  یختـار یگونه عمـوم  یزن ینیبه دست جعفر بن محمد الحس و ملوک یاانب یختار یا نامه

است کـه بـه ابـوالمظفر  یزدیحسن بن شهاب  یفتال یحسن یخجامع التوارکردند و دست آخر 
  2شده است. یشکشحوادث معاصر مؤلف پ یاتجزئ یانبا هدف ب یسنقرمحمد فرزند با

  یـرانا یخسـال تـار ١٧٠ یرندهکه در برگ ینو مجمع بحر ینمطلع سعد یعبدالّرزاق سمرقند
را بـه مجموعـه آثـار  3است یموریت یدو ابوسع یلخانیا یدق) حد فاصل ابوسع٨٧۵تا  ٧٠۴(از 
  دوران افزود. ینا یخیتار

عجائـب المقـدور  ی. اثر عربیمودخالف جهت رود را پ یرمس ،اثر ابن عربشاه یان،م یندر ا
 احمد بن محمد بن عبدالله معروف بـه ابـن عربشـاه یهاسرخوردگی از متاثر ،یمورنوائب ت یف

دمشـق  یمورکه ت یاو زمان 4در آورده است. یررا چنانکه درک کرده، به رشته تحر یتهااست او واقع
بـا بازگشـت بـه  یتـًا،کـرد و نها یزندگ را فتح کرد، به سمرقند کوچانده شد، سالها در ماوراءالنهر

و  یشـکن یمـانپ ی،جنگـ یرهـا، تـدابیچـون لشکرکشـ ی، پرده از حـوادثدرآدرنه یدربار عثمان
 یانـد امـا اشـاره او بـه برخـنموده یاو را حمل به غرض ورز یختار 5برداشت. یمورت یکشتارها
و متانت در کنار نقد کـردار او  یرکیهمچون ز − یدنام یلتتا آنجا که بتوان فض − یمورصفات ت
  6سازد.یتر میکنزد عجائب المقدورصفت منصفانه را به  یمور،ت یلرذا یو بر شمار

                                                               
    .١۵٠میرجعفری، ص  .٢        .۴٨۶. صفا، ص ١
  .١٣۵، چاپ سوم، ص ١٣٩٠. محمدرضا ناجی و دیگران، تاریخ و تاریخ نگاری، تهران: نشر کتاب مرجع، ٣
/ ابن عربشاه، عجائب المقدر فی اخبار تیمور، ترجمـه: محمـدعلی نجـاتی، تهـران: بنگـاه ١٣۴. ناجی، ص 4

    .٢٣ابن عربشاه، ص  .۵      .٢١، ص١٣٣٩ترجمه نشر، 
  .٢١. همان، ص 6
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غافل نمانده انـد،  یزن −خاص یایبا تمرکز بر جغراف−یمحل یخاز تار یموریمورخان عصر ت
محمـد  ینالـد ینمعـ یفتـال ،هرات ینهاوصاف مد یلجنات فروضات ادوران  یناثر ا ینمهمتر
در کنـار  هـرات یـهاست. دقت مؤلف در ذکر اخبار ملـوک و رجـال و آثـارو ابن یاسفزار یزمج

خطـه  یـندر ا یموریوالت ت یهاو کشمکش مهم خراسان یبه احوال شهرها یپرداختن اسفزار
مبدل ساخته  یمحل یخدر تار یگانه یآنرا به اثر  − یمحل نگاری یختار یوهبر ش ییبعنوان استثنا   −

 یهـایخاز تـار ی" و "دوریاز جملـه "مکـان محـور ی، بـا انتقـادات یسینو یخگونهء تار یناست، ا
  روبرو شده است. 1"یت" و "عدم وجود ابتکار و خالقیعموم

نه تنهـا در    −است  یموریت یسینو یختار یمصطلح از برا یواژه ا یاگو − یسیظفرنامه نو
  یگـو یپارسـ یرشاعر شه یعمو یا 2خواهرزاده ی،هاتف. عبداللهیافتاستمرار  یزنثر که در نظم ن

 یمـورکردار ت یدر اعتال ینظاماسکندرنامه از  یدرا به تقل ظفرنامه یا تمرنامه3یعبدالرحمان جام
 یـا یگنابـاد یمحمـد قاسـم 4استوار ساخت. یزدیسرود و اساس خود را بر اطالعات ظفرنامه 

سـرود  یموریشاهرخ ت یخدر وصف تار یداسترا همانگونه که از نامش پ نامه شاهرخ ی،جناباد
  5کرد. یمتقد و به شاه طهماسب

از مورخـان  یگـری، نسل دیموریانفرهنگ دوست ت یاستمدار، س یینوا یشیرعل یرام یتحما
 یـریآورد کـه نشـان از جهـت گ یـدعهـد را پد یـنا خییآثـار تـار ینو معروفتـر  یمـوریعهد ت
تـوان گفـت حـدود مکتـب یشـرق اسـت ، تـا آنجـا کـه مـ یآنها در حرکت به سـو یاییجغراف
  کرد. ید) را تحدیموری(/ ت هرات نگاری یختار

محمد بن خاوند شـاه  یفتال  و الملوک و الخلفا یااالنب یرتس یروضة الصفا فدو اثر ارزنده 
بن  ینالد یاثغ یفتال اخبار افراد بشر یف یرالس یبحب یخو تار یرخواندبن محمود، معروف به م

مکتب و  ینا یلنقطه تکم − یرخواندنواده م − یرمشهور به خواند م ینیمحمد الحس ینهمام الد
بـه دوره پـس از خـود  یمـوریت نگـاری یخو سبک تار یمحال نقطه انتقال ارزشها و مفاه یندر ع
  روند.یبه شمار م یانصفو یعنی

                                                               
، ١۴، ش ١٣٩۴. عبدالرضا کلمرزی، بررسی تکنیک ها و فنون تاریخ نگاری محلی دوره تیمـوری، خردنامـه، ١

    .١۵٢میرجعفری، ص .٢        .١٠١-١٢٨صص 
    .۴٣٨همان، ص  .۴        .۴٣٨. صفا، ص ٣
  .١۵٧. اشپولر، ص 5
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 یاقرا درک کـرد  امـا چـون سـبک و سـ یآغـاز دوره صـفو رخواندمی دختری نوه ،یرخواند م
دانست گرچه  یتوان مورخ صفویبوده، او را نم یموریو عهد ت نگارشش متعلق به مکتب هرات

  قلمداد کرد.  یصفو نگاری یخسبک به تار ینتوان حلقه واسط انتقال ایاو را م
خـانم  یم،باز گـرد یصفو نگاری یخمکتب تار یهایشهر یبازبر سر سخنمان درباره بازشناس

کنـد: مـی گوشـزد چنـین را) یمـوریت نگاری یخمکتب(/تار ینگذاربر ا یرعامل تأث یندوم ینکوئ
  هــا یونلــوقراقو 1اســت.." ینگــاران تــرکمن غربــیخمورخــان ،ســنت تــار یرو یثــانو یر"....تــأث

ــک  ــوق) و آق قو٨٧٣ −٧٨٢(ح ــان٩٠٨ −٧٨٠( ینل ــله ترکم ــا  یق) دو سلس ــه ت ــد ک  بودن
 یـکحسـن ب یـرآمدنـد .امیبه شـمار مـ یرانحاکمان بالمنازع غرب و جنوب ا یانبرآمدن صفو

خود قـرا  یشاونداز قوم خو یسبقت را در فرهنگ ساز یگو یعقوب، ینش(اوزون حسن) و جانش
دوران از  ینا یخیآثار تار ینخود را رقم زدند،مهمتر یها ربودند و دوران درخشان فرهنگیونلوقو

 − یدوران موالنا ابـوبکر طهرانـ ینتسنن تراوش کرد، در ا یمذهب یشبا گرا یقلم دو تن اصفهان
،  یونلوآق قو یکحسن ب یاتح  یخرا مشتمل بر تار یهبکر یارد یختارکتاب  − اصفهان یراناهل ت

 یفضـل اللـه بـن روزبهـان خنجـ 2هم عصرش  نوشـت. یموریانو ت یونلوتحوالت دوران قراقو
 یـانرا با موضـوع ب ینیام یعالم آرا یختاراثر معروف خود  −مشهور به خواجه مّال  − یاصفهان

نوشت امـا جلـد دوم  یعقوبدوران پس از مرگ ازون حسن و دوران سلطنت سلطان  یهایدادرو
  3.یدبه فرجام نرس یچگاهاست ه یسنقراثرش که مخصوص دوران سلطنت با

   نگـاری یخاسـت : نخسـت آنکـه سـنت تار یتاز چند جنبه حائز اهم یموریت نگاری یختار
تـداوم داد و  بـه دوران  یو تک نگار ی، سلسله ا یعموم یهارا در گونه یدر قلمرو تمدن اسالم

  نوشـتار مربـوط اسـت نسـبت بـه متـون دوره  یـاتپس از خود رساند ،دوم  تـا آنجـا کـه بـه ادب
  مورخـان   یاربسـ یتالشـها یـرغمتر نوشته شد،سوم آنکـه علساده یمطالب کم یلخانانمغول و ا

  از  یـرونب یمسـتقل یگـاهجامانـد و  یبـاق یاسـیدر محـدوده قـدرت س نگـاری یخدوره، تار ینا
   ینـیبافکنـدن متـون بـر شـالوده جهـانیو دست آخر، جنبـه مهمتـر آن، پـ یاورددربار بدست ن

                                                               
، پاییز ٢١. شعله کوئین، تاریخ نگاری در دوره صفوی، ترجمه: خسرو خواجه نوری، نشریه پیام بهارستان، ش ١

  .١٣۵/ ناجی، ص ١۵٩اشپولر، ص  .٢      .٣٧٠ -٣٨١، ١٣٩٢
  

  .١٣۶/ ناجی، ص ٣٢٧. میرجعفری، ص ٣
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 یخیتـار یآمـدهایپـ یـاندر ب یسـطح معرفتـ یترینعـال یت،بود، مش یانهصوف یدو عقا یمذهب
  خـود را بـر  یرتـأث نیمهمتـر یترکمـان − یمـوریسـنت ت یدمجـرا شـا ینمالحظه  شد و از همـ

  بـه برابـر  ی،ترکمـان − یمـوریسـنت ت یدو گـانگ یـنا یدوران پس از خود به جـا گذاشـت ولـ
 یبرجـا یصـفو نگـاری یخمبـدل شـد و آثـار خـود را بـر تار ینشد بلکه به هم نهاد یلنهاد تبد

ش ا نگـاری یخکـرد و تاریبا  ثبات حکومت مـ یبه عنوان سلسله ا یهگذاشت چرا که  "... صفو
  1..."یافتیخاص خود رشد م یژگیبا و

  
  یصفو  نگری تاریخو  ینگار  خیتار  −٣−١

 یـایجغراف ییـرتغ نگاری یخاثر در تار ینمترتب بود؛ دست کم ا یدر شرق آثار یموریانبر زوال ت
 ییـرتغ ینگـریخدر تـار یرتـأث ینو کمتـر  −یـزتبر یـتبـا مرکز   −آثار از شرق به غـرب  ینتدو
  بود. یعانهمتش یبه  مبناها یخیتار ینشب یجرا  یارهایمع

افکند ، آن دسـته کـه  یهبر ذهن مورخان سا  یجآن به تدر یعیآن هم از نوع ش  یمذهب یشگرا
را مد نظر  یوانکه درگاه و د یگرو دسته د  یدندرا با کالم در هم تن یخداشتند تار یمذهب یهاینهزم

 یـزدوره  ن یـندر ا یکلـ یـدگاهیتـر نوشـتند. از دآرام یبر آمده از آنجا بودند،  قدر یا   −داشتند
بـه عنـوان وارثـان  یموریـانمورد ت یندر ا یافتادامه  یو دودمان یدر دو گونه عموم نگاری یختار

  آمدند.یبه شمار م یانسلف صفو ی،صفو یشاپ نگاری خیتفکر تار
 یبـا برجسـتگ −مؤسسـان آن  یشـد و مسـاع یـتو تثب  یسآرام آرام تاس یانحکومت صفو

آثـار را بـه  یـندوره مـنعکس شـد ا یـنا یخدر تـوار یاسـیو سـپس  س ینخست نظام یتالشها
 یو بازشناسـ یفو (ب) اهـداف تـال یو کالمـ یاجتمـاع یاسـیس یاعتبار(الف) بازتاب فضـا

کـرد و  یـابیو ارز یتـوان بررسـیمـ  یخیتار یهارخداد  یینمورخ در تب یر، ذهن و ضم یگاهجا
 یشـهو بازتـاب اند یصـفو نگـاری یختوان (الف) امواج سه گانـه تاریمتناظر با اعتبار نخست م

  و ذهن مورخ را مطرح کرد. یگاه،جا یرنگیخو سپس متناظر با اعتبار دوم (ب) تار یعیش

                                                               
  کوئین، همان.. ١
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  یعیش های هشیاندو بازتاب  ینگار  خیامواج تار  −١−٣−١
استوار بـود کـه سـالها  یا ینهبرزمTheocratic) ( 1یکتئوکرات یبه مثابه  حکومت یانسلسله صفو

در کسـوت   ینـید یهـابا استعانت از مؤلفـه یرانا یخاندان در پهنه فرهنگ ینمجاهدت اجداد ا
 یکوشش در راسـتا ینداز رهگذر فرا یموجد آن بودند و البته همچون هر حکومت یعتصوف و تش

گذشـت و مـورخ یممانعت از افول م ینافرجام برا یو تالش یتتثب یر، مجاهدت در مس یستأس
 یفوق الـذکر دسـته ا یندمرحله از فراادوار بود.متناظر با هر  ینخود بازتاباننده ا یشهحسب پ یزن

  توان برشمرد.یم یصفو نگاری یخرا در قالب امواج سه گانه تار   − یعمدتًا دودمان −از آثار
 
  یگر  یو نظام استیروح مذهب، س تی:حاکمیصفو  ینگار  خینخست تار  2موج −١−١−٣−١
روبرو  یمساله اساس یکبا  یسدر مرحله تاسشد یاّول شروع م یلکه با اسماع یانصفو یاسیس یختار

.کوشش یحکومت  اسالم یبه عنوان وارثان حق اله یپادشاهان صفو یرتصو یبود: ضرورت بازساز
  .آورد پدید را تاریخی آثار نخست موج ضرورت، این به پاسخ در صفوی متقدم دوره مورخان
 یـا صـفوة الصـفارا از کتاب  یانصفو نگاری یخمرحله تار یناست بحث درباره نخست یستهبا

از  یـرونب صـفوة الصـفا. یمشروع کنـ ابن بزاز یفتال یهمناقب الصفو یف یهاسس المواهب السن
شـد  یزیکتاب دست آو یناما ا یدرس یانق به پا٧۵٩در حدود سال  یعنی یانصفو یقلمرو زمان

  .یندرا آغاز نما یهصفو یدودمان یساز یخمورخان تا تار یبرا
 یخو مرشـدش شـ 3یصـف یخشـ یعنـی یانصفو یاز جد اعال یآرمان یریتصو صفوة الصفا

در خـور  یو معنـو یروحـان یها جهـت و از نظـر جنبـه یـنو از ا کنـد یرا ارائـه م یالنیزاهد گ
 یـزاغـراق آم یبه گونـه ا یصفو یخش ییو فرشته خو یتاعتناست. کردار، رفتار، سلوک، شخص

  4.شود یم یرتصو
                                                               

 در یاسیس مطلق قدرت آن در که است نظر مد حکومت از یا گونه ساالر زدانی ای کی. منظور از حکومت تئوکرات١
  .بود گونه نیا یصفو  حکومت که دارد را خدا جانب از ییفرمانروا یادعا که است یروحان یفرمانروا دست

  هر دوره منطبق بر صیرورت سیاسی حکومت است.. مقصود از اصطالح موج، تاریخنگاری بر اساس مختصات ٢
/ مصـحح ٨٨٣، ص ١٣٧٣. ابن بزاز اردبیلی، صفوة الصـفا، مصـحح: غالمرضـا طباطبـایی مجـد، بـی جـا، ٣

ارجمند کتاب بر این باور است که این کتاب را می توانیم از جمله کتبـی همچـون: کتـاب هـای مسـتطاب 
  .١٣٧/ ناجی، ص ١٧یاوریم: ابن بزاز، ص اسرار التوحید و مناقب العارفین به حساب ب

  .۶. ابن بزار، ص 4
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در آثـار مورخـان  − زنـد یدر اثرش مـوج م یصفو یوخاو به ش یفتگیکه ش − طرح ابن بّزاز
 یخاندان صفو یمعنو یاعتال یبرا یو او و اثرش به عنوان سرمشق نشیند یبه بار م یعهد صفو
  روندیبعد به شمار م یها در نوشته
 یبـه زود صفوة الصـفا  یعانهمتش ینشو ب ظفرنامهدر  یزدی یعل ینشرف الد نگاری یختار یوهش

و بـه  یافـت 1"یقو تلف یبو ترت یقو تنس یم"تنظ یهرو ینیام یمسلطان ابراه یرام یفتوحات شاهدر 
  شد.  یلتبد یهصفو ییابتدا یخاول و تار یلمنابع دوره سلطنت شاه اسماع یناز مهمتر یکی
شـامخ را افـزود،  یخود با الهـام از آثارشـان اثـر ینمتقدم یکه بر دستاوردها یمورخ یگرد
دربـاره شـاه  یباشـ  یقـورچ روملـو یـگبـود. حسـن ب روملو یآذر یلهبرآمده از قب یا یسندهنو

را  یخاحسن التوار  یعموم یخق طرح تار٩٨۵تا  ٩٠٠ یسالها  یرخدادها یانب یبرا طهماسب
 یالتقـاط   −خـاص دارد یتـیو از لحاظ مـا اهم −است  یرانآنجا که مربوط به ا . اثر او یختر

نشانگر  یگرکه  بار د 2یرالس یبحبو  یهبکر یارکتاب دو  ینمطلع سعدمانند  یاست از کتب مهم
سـلطنت  های بیاثـر فـراز و نشـ ینا یازدهماست.جلد  یصفو نگاری یختار یموریت یهایشهر

و سـال اول از  دوم یلدراز طهماسب و دولت مستعجل شاه اسـماع یاسیاول و عمر س یلاسماع
مـورخ  یشـهمتـأثر از پ یجـد یاو بـه صـورت یخ. تارکند یم یانرا ب حکومت شاه محمد خدابنده

 یاز مطالب را شرح و بسط اقـدامات نظـام یاست که حجم قابل توجه یعیطب یناست. بنا بر ا
پشت پا زده و حوادث را بـر اسـاس  یشیناثرش به سنت پ یناو در تدو شود یشکل دهد. گفته م

  3.دهد یشرح م یاقدامات نظام یبا برجستگ یتوال
گمنام و  یسندهون یعانه،متش یدخود را در اثر شد یصفو نگاری یخدر دوران متقدم تار یعیش ینشب

هّم خود را بـا  یتمام خاقان یجهانگشاگمنام  یسنده. نودهد ینشان م خاقان یجهانگشاپر حرارت 
، یفتوحـات شـاهو  یرالس یبحب،  صفوة الصفاهمچون  4استفاده گسترده از آثار متقدم و روش آنان

گر چه  کرده است. 5یلشاه اسماع  یژهبرآمدن آنها بو یفیتو ک یهصفو یاز برا یساز یخمصروف تار
                                                               

. ابراهیم امینی هروی، فتوحات شاهی، تصحیح: محمدرضا نصیری، تهران: انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـی، ١
  .١٣٨/ ناجی، ص ١٧، ص ١٣٨٣

  .۶۵، ص١٣٨۴. حسن بیگ روملو، احسن التواریخ، به اهتمام: دکتر عبدالحسین نوایی، تهران: اساطیر، ٢
  .٣٣، ص ١٣٨٠. جهانبخش ثواقب، تاریخنگاری عصر صفویه و شناخت منابع و مآخذ، شیراز: نوید شیراز، ٣
    .۴همان، ص .۵      .٣. جهانگشای خاقان، ص4
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متهورانـه  یساختن اثر از برشمردن منابع کتابش اجتناب کرده است اما بازسـاز یلبدیاو با هدف ب
 یلکتـاب را تشـک ینا نگاری یخداستان گونه، اساس تار یا یوهبه ش یهصفو یختار یانهغال ینشآفر یا
 یالهـ یـایاول  یگـرتر از دجسته بر(ع) یو نقش عل شود یقائل م یتالوه یلاسماع یاو برا دهد یم
  .1گردد یقلمداد م یلو اسماع یاز سه مؤلفه خدا، عل یکی یلاسماع یانم یندر ا یندکهبیم

و  یالهـ یـاءکرامـات اول یـاناز ب یگـرد یعمـوم یخدر کسوت توار یهصفو یبرا یساز یختار
تـر یحـال جـد ینتر و در عیقعم یفراتر رفت و قدر یصفو یننخست ینخواب نما شدن سالط

 یمـورخ شـکل تـازه ا یـتبود که بـه ذهن یاتیمباحث اله ینو ا یدندو کالم در هم تن یخشد. تار
اتفـاق  یـنا ینـدبرآ ینـیقزو یفبن عبداللط یحیی یخلب التوار. قسم چهارم از کتاب بخشید یم

دارد.  یعیش یکتابش رنگ و بو 2جان بر سر اعتقاد تسنن خود سپرد نکهیا یرغمعل ینیاست. قزو
  3دهد.یتر جلوه میاو را کالم ینگریخقران، تار یاتاستنادات او به آ

خالصه را نوشت.  یخالتوارخالصه صاحب نام  یوانیاناز د یاحمد قم یق قاض٩٩٩در سال 
 یانمـذهب صـفو یعیدولت شـ یسرا که منجر به تأس یرانا یاجتماع یاسیتحوالت س یخالتوار

)مـدون ١٩:١٣۵٩ی،"(قمیو انتقـاد یحبا "لحن صر یو به شکل واقعه نگار یجمع آور شود یم
) و ادب و ١٧." (همـان: ینگـار یعااو بـه علـم و هنـردر وقـ یساخت. در متن کتـاب "دلبسـتگ

  است.  یانع یعهباالخص رجال ش
 یو شـاهان باسـتان 4"یـهعلو ّیـهبه عنوان "وارثان سلسله عل یهصفو یاسیس یختار ینقطه تالق

از  تـوان یهمـان گونـه کـه م تکملة االخبـار. یافت توان یم یکب یعبد تکملة االخباررا در  یرانا
اسـتناد جسـته  یصـفو یدودمـان یخاسـتفاده در تـار یبرا یعموم یخنامش استنباط کرد به توار

بـر  یلـیرا تکم 5خلدت دولتهم" یعشر یاثن یهامام یۀجاه صفو یاست.حکومت "پادشاهان عال
                                                               

جانشـین بـر حـق امـام ..." اورا به عنوان .  برای مثال، داستان "رخصت خروج یافتن از حضرت صاحب الزمان١
  .٨٣دهد. نک: جهانگشای خاقان، صغائب تعالی می

. مرحوم محدث ارموی ،مصحح کتاب بر ایـن بـاور اسـت کـه عـدم پـذیرش تشـیع صـفوی باعـث شـده تـا ٢
"...معاندین این وصله را به او چسبانده اند." (عبدالطیف قزوینی، لب التواریخ، تصحیح: میرهاشم محـدث 

  .١١، ص ١٣٨۶من آثار و مفاخر فرهنگی، ارموی، تهران: انج
  .٢۶٧. همان، ص٣
  .٣۵، ص١٣۶٩. عبدی بیگ شیرازی، تکلمة االخبار، تصحیح: عبدالحسین نوایی، تهران: نشر نی، 4
  .٣۴. همان، ص5
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 یختـار یـانرا از م یخدانسته و سپس چرخ تار کند یشروع م یلاسرائ یبن یاءکه از انب یخیتار یرس
کامـل  یرا در دولـت صـفو یرس ینعبور داده و ا یاسالم ینباستان و سلسله سالط یراناسالم، ا

عـرب، حجـاز و  عـراق یـاییدر قلمـرو جغراف یه،پادشاهان معاصر صـفو ینکهجالب ا 1.کند یم
  2.گردند یم یتلق −فرع  − یلدر خاتمه کتاب و به عنوان ذ ماوراء النهر
گاه  یبـوداق منشـ جواهر االخبـاراز  توان یرا م یسودمند در باره اقتصاد دوره صفو  های یآ

باالخص آنچه خـود از آن بـه  یوانید یالتکه سرنوشتش با تشک ینیقزو ی. منشیافتدر ینیقزو
 یعمـدتًا منبعـث از عـامل یـزن یشزنـدگ یبگره خورده و فـراز و نشـ کند یم یاد یسمت محّرر

کـرده  یفتـال 3بوده است اثرش را "بنابر ذوق"،"حصل املـه" و "حسـن عملـه" یو ادار یاقتصاد
تـا  یخانـدان صـفو یپادشـاه یاوضـاع اقتصـاد را از یاست به حسب حرفه، آمار و ارقام جالب

  4.دهد یم یهروزگار مؤلف ارا
 یافزود که در کنار آثار موج اول در بازسـاز یزرا ن تذکره شاه طهماسب یدگفته با یشبر آثار پ

  با ارزش است. یاربس یانصفو یو اجتماع یفرهنگ یاسی،س یاتح
 یـنبه عنوان آثـار برجسـته ا −گفته  یشبر آثار پ یدبا تأک یانصفو نگاری خیموج نخست تار

مورخـان  یتبلور تالشـها یعنی ی،از دو جهت قابل توجه است: نخست جنبه نظر − یدوره زمان
مـذهب  یقاز طر یدر انتساب به امر قدس یمؤسسان سلسله صفو یتبه ذهن یدنبخش ینیتدر ع
مورخـان مطـرح شـد و دوم  ینظـر یبه عنوان الگو صفوة الصفا(ص) که در امبریپ یهو ذّر  یعهش

شـتاب زده  یو واقعه نگار یبر اصل تقدس خاندان صفو یهبا تک یساز یختار یعنی ی،جنبه عمل
انتظـار  نگـاری یختار یارهـایمؤسسان سلسله. هر چند بر اسـاس مع یبا اتکاء بر اقدامات نظام

رفـت امـا در یجامع و مانع باشد، نمـ یبه گونه ا −عام  یبه معن − یعوقا یایپخته که گو یآثار
 نخسـت مـوج اینـک. کنـد یم ییخودنمـا یزهمچون اقتصاد و فرهنگ ن ییها آثار، مؤلفه یبرخ

  .نهد گام دوم مرحله در تا بود آماده سلسله سیاسی صیرورت موازات به صفوی  نگاری تاریخ
  

                                                               
    .١۶٨عبدی بیگ، ص .٢    .١۶٣. اشپولر، ص١
  .۵٨، ص١٣٧٨بهرام نژاد، تهران: میراث مکتوب،  . بوداق منشی قزوینی، جواهر االخبار، تصحیح: محسن٣
  .١۶۴. اشپولر، ص4
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   گری یو نظام یاستروح مذهب،س یت:  حاکم نگاری یخ: موج نخست تار١−١جدول 

  ق)٩٩۶  −٧۵٩:ی(پهنه زمان

 آثار یبرخ موج نخست یژگیهایو

  یکردهارو یربرسا یاسیو س ینظام یتفوق تالشها
 

  یمؤسسان سلسله صفو  یبرا یساز  یخکوشش در تار 
  

 یعهمذهب ش یقاز طر  یبه امر قدس یانتالش در جهت انتساب صفو

ق)٧۵٩الصفا(صفوة 
ق)٩٢۶(یفتوحات شاه
ق )٩٨۵(یخاحسن التوار

ق)٩۴٨−٩۵۵خاقان( یجهانگشا
)ق)٩۴٨(یخلب التوار 

ق)٩٩٩(یخخالصه التوار
 ق)٩٧٨تکملة االخبار(

 
 ی: تفوق نگاه اجتماع ینگار  خیموج دوم تار  −٢−١−٣−١

امـا  یافـت یترسـم یـزدر تبر یلسـاعات حضـور شـاه اسـماع یندر نخست یعهاگرچه مذهب ش
  ، محول کرد.شاه عباس اول یرا به دوران حکمران یتتثب یندفرا ی،دوران متقدم صفو یچالشها

و  یدانتظـام بخشـ یفقهـ یرا در دستگاه یعیش یاتاله ینظام صفو یاعتال یشاه عباس برا
از قوام آن،جامعـه  ینانمماثل آن همچون تصوف را از صحنه به در کرد و پس از اطم یهایشهاند
اماده بودنـد تـا مـوج دوم  یمورخان عهد عباس ینکا 1بوجود آورد. ینیبا تکثر د ییچند صدا یا

 ینظام یخن رجحان تارهمچو یهاز مسائل اول یو دور یاجتماع یرا با نگاه یصفو نگاری یختار
  کنند. یجادابعاد ا یربرسا

 یو اجتماع یرسیاسیطرح مسائل غ یبه سو یصفو نگاری یخدر تار ها یریجهت گ یننخست
 2مشـاهده شـد. ینطنـز یالله افوشته ا یتمحمود بن هدا یفتأل یارذکر االخ ینقاوة  اآلثارفدر 
را در  سـال نخسـت حکومـت شـاه عبـاس اول یازدهتا  دوران شاه طهماسب یدادهایرو ینطنز

حکومـت   هـای یریبحث در بـاره درگ 4تر است.مفصل یرو البته قسمت اخ 3کند یم یانکتاب ب
از  یکـه ُبعـد −سران قزلباش  یانقدرت حاکمه با عص یارویینحوه رو یانو ب یگانهبا متجاوزان ب

                                                               
    .۵٧/ ثواقب، ص١۶٧اشپولر، ص .٢    .٩٧. سیوری، ایران عصر صفوی، ص١
. محمودبن هدایت الله افوشته ای نطنـزی، نقـاوة اآلثـار، تصـحیح: دکتـر احسـان اشـراقی، تهـران: علمـی و ٣

    به بعد. ٢۴٧همان، نک، ص  .۴    .١۵، چاپ دوم، ص١٣٧٣فرهنگی، 
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 یاز حـوادث اجتمـاع یاریبس یاندر کنار ب  − شود یم یابیموازنه قدرت شاه عباس ارز یاستس
  1.آید یاثر به شمار م ینا یازاز وجوه امت
 ین"بزرگتـر ترکمان منشی بیک اسکندر را صفوی تواریخ امهات از و فرد به منحصر اثر یگانه

 یعـالم آرا یختـاردوره افـزود.  ینا یخیبه مجموع آثار تار 2"یازدهمدر قرن  یمورخ عصر صفو
کـامًال  یکـه دارد، اثـر یـازیبا همه وجوه امت حکومت شاه عباس اول یختار یتبا محور یعباس

: نخسـت دهد یم یحترج یختار یگررا بر ابعاد د ینظام یختار یعباس یعالم آرااست.  یحکومت
بـه  یدتوأم بوده است، دوم آنکـه شـا یتصورت گرفته غالبًا با موفق یاقدامات نظام ینکها یلبه دل

  را بهتر منعکس سازد. یاقتدار شاه صفو توانست یم یاقدامات نظام یانب یکزعم اسکندر ب
تـر متفاوت یقدر یاحوال طبقات مختلف اجتماع یاندر ب یعباس یعالم آرا یختار ینهمچن

 شـاه قـدرت موازنـه سیاسـت از متـأثر یقین به قریب احتمال به آنکه دلیل به نخست: نویسد یم
 کـارگزاران و حکومـت نسبت اساس بر نیز احوال تراجم مقدار این آنکه دوم و. است بوده عباس
باشد، مهم  یتوانسته برآمده از هر طبقه ایم کارگزار این او برای آنکه آخر دست و شود می تعیین

  شود. یترعا یآن است که تعلق او به دربار  اندک
 یمد نظر دارد او اطالعات یبه طور جد یزرا ن یو اقتصاد یتحول اجتماع یختار یعباس یعالم آرا

اشـراف و  یـلآنها را به دل توان یو دست کم م دهد یم یهارا یاتو وصول مال یو مهم از امور مال یژهو
 یـانمفصـًال سـخن بـه م یمردمـ یها موثق دانست . او از جنبش یوانیبه اسناد د یسندهنو یدسترس

غرض ورزانه ُحّب  ی،اجتماع  یها نسبت به منشأ و سرنوشت جنبش یدادرو یانهر چند در ب آورد یم
هـم از مـوج  یهصـفو یخاثر مهم تـار ین.و دست آخر آنکه اشود یحکومت و ُبغض مردم مشاهده م

  است. یرگذارتأث یمتأثر و هم فعاالنه در آثار بعد یعصر صفو نگاری یخنخست تار
از  یحـال بخشـ یناثر و در عـ یازاز وجوه امت یکیگونه نگارش  یلبه دل تواند یکه م یگریاثر د

اثـر  یـناست. ا یزدیمنجم  روزنامه مالجالل یا یعباس یختارباشد،  یصفو نگاری یخموج دوم تار
اسـت.  یـراندر ا یاثر روزنامه نگار یناول کند، یق را بازگو م١٠٢٠تا  ٩٧٩ یسالها یدادهایکه رو

 یقدقـا یونـدسالشـمار را پ یوهشـ تـوان یمؤلف است آنجا که م یشهمتأثر از پ یزن روزنامه مال جالل 
 یفضـل یفتـال یخافضل التـوارآثار مهم موج دوم  یگردانست.از د یخیضبط تار یتو اهم ینجوم

                                                               
    .۵٩ثواقب، ص .٢        .۵٧. ثواقب، ص١
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بـن حسـن  یـگب یرزام یهروضة الصفو یگریاست و د یرانبه ا یوناز سفر هما یبا گزارش یاصفهان
همچـون  یپرداختن به مسائل اجتمـاع توان یرا م یگب یرزااثر م یازاست.  وجه امت یگناباد ینیحس

  آن روزگار باشد. یفرهنگ یاتبهتر ح یدبه د یانشا یکمک تواند یآداب و رسوم روزگار دانست که م
و  یمحلـ ی،عمـوم یها بـا آثـار خـرد و کـالن خـود در گونـه یصفو نگاری یخموج دوم تار

 یـدپد ییـریدوره تغ یـنا یختـوار یتموج نخست استوار بود اما در ماه یخبر پشته توار یدودمان
 یـعتوز یاسـتموج نخست را از دست داد،متناسب با س یتاهم یکه مسائل نظام یآمدبه گونه ا

به  یاسیس یاز بسط فضا یناش یائل اجتماعپرداخته شد و مس یققدرت شاه عباس به ضبط حقا
 یعصر صـفو یخیکتب تار ینو بزرگتر یشترینب ین،کرد. ضمن آنکه بهتر یینفع جامعه خودنما

 دوره است. ینمحصول ا
  

 ق)١٠٣٨  −٩٩۶: (یپهنه زمان −ی: تفوق نگاه اجتماع نگاری یخ: موج دوم تار٢−١جدول 
آثاریبرخ موج دوم: یژگیهایو

  یو دودمان یمحل ی،عموم یها آثار در  گونه استمرار
  یو انعکاس مسائل اجتماع  یافتن یتاهم

 یعصر صفو  یخیکتب تار  ینتر یمو حج یشترینب  یدتول

یارذکر االخینقاو ة اآلثار ف
یعباسیعالم آرا یختار 

روزنامه مالجالل یا یعباس یختار 
یخافضل التوار
یهروضة الصفو

 
 نهاد مذهب ینگار  خیتار  یابی تیموج سوم:هو −٣−١−٣−١

را رقم  نگاری یخاز تار یاز دوران شاه عباس به بعد موج یعیخاص ش یدو کالم جد یاترواج اله
ظهور  −قبل  یدر سالها یعهاسالم و ش یختار یکردبا رو یبرغم وجود متون −توان آن را یزد که م

  .یدنام یعیش نگاری یختار
 یـنپس از شاه عباس  تـا انحطـاط و افـول ا یانحکومت صفو یها دوره سال ینا یپهنه زمان

بـه اسـتقرار کامـل خـود  − یعهاختصاصًا مـذهب شـ − یننهاد د یگر. دگیرد یسلسله را در بر م
کار  یو اجتماع بود و علوم عقل استیحاکم بر س یهنجارها یتگرروا یعیش یاتاله 1بود. یدهرس

                                                               
) مراحل و گونه شناسی، پژوهش های ١٠٣٨-١١۴٨. منصور صفت گل، تاریخ نویسی در ایران عصر صفوی (١

  .۶۵-٨۴، صص١٣٨٨علوم تاریخی، 
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بـود کـه  یعیدوره طب ینا یصبا توجه به خصا ین. بنا براساختند یدستگاه را نظام مند م ینبست ا
  باشد. یدتیدستگاه عق یناز ا یباز نمود یزن نگاری یختار

 یسـینو یختـار یعمـوم یـاناز جر یـددوره  بالضروره با ینا یسینو یختار یانجر یدر بررس
 توان یاست. م یطرز فکر مذهب یتدوره که حاکم ینا یعموم یصشروع کرد و با توجه به خصا

 یـا یونمـذهب یسـینو یخو (ب) تـار یسلسـله ا یعمـوم یختـوار ی(الـف) بررسـ یدسته بنـد
  1کرد. یشنهادنهاد مذهب را پ نگاری یختار

، یدر دوران شـاه صـف − یمشرف اصطبل سـلطنت − یاصفهان یمحمد معصوم بن خواجگ
کار بازداشت و او را بـر  یناو را از ادامه ا یاما شاه صف یخت،را ر یعموم یختار یک یفطرح تأل

از  یهصـفو یخکه اختصاصًا اخبار روزگارش بود، مکلف سـاخت.تار یرخالصه السکتاب  یفتأل
 یـاعباسـنامه گرد آورد.  یقصص الخاقاندر کتاب  شاملو یگب یقل یرا ول یشاه صف یانآغاز تا پا

 ینخلـد بـر یخمؤلف تار یوسف،برادر محمد  ینی،قزو یدرا محمد طاهر وح یدطاهر وح یختار
مال کمال بن جالل مـنجم آن طـور کـه خواهـد آمـد،  یخنگاشت. تار یشاه عباس ثان یخدر تار
در وصـف اوضـاع دوران  یدرخور یتاست که قسمت دوم کتاب از اهم یمختصر عموم یختار

 یـقکم حجم و نمودار تلف یعموم یختوار یفاثر نشانگر تأل ینشاه عباس دوم برخوردار است و ا
اسـت  یمنشـ یـگکه متأثر از سبک اثر اسـکندر ب یگریاثر د 2 است. یدودمان − یگونه  عموم

اسـت در هشـت  یعمـوم یخکتاب تـار یناست ا یواله اصفهان یوسفمحمد  ینخلد برکتاب 
 یوهشـ یاو بـر مبنـا باشد یم یهدر عهد صفو یرانا یختار یشده آخر حاو ینروضه که روضه تدو

حـوادث  یـانگفتـه اسـت و در ب یشبر منابع پ یقبل از خود متک یخیتار یعوقا یاندر ب یشینیانپ
متوجـه بخـش  یشـترکتاب ب یتاتکاء دارد. اهم یعصر خود، بر مسموعات و مشاهدات شخص

بــه شــرح حــال طبقــات مختلــف  یعباســ یعــالم آرا یختــار یــاستــراجم آن اســت کــه بــه ق
خـاتون  ینعبدالحسـ یداثـر سـواالعـوام  ینالسـن یعوقـادوران  یناثر قابل ذکر ا یگر.دپردازد یم

" و "شـاگرد صـاحب اصـفهان یو از "فضـال یمانق) از معاصران شاه سل١١٠۵  −١٠٣٩(یآباد
و بـه مـوازات  ینسنوات تدو یبرا مطابق با ترت یخیاست که تار 3"یمجلس ی"محمدتق و" یهکفا

                                                               
    صفت گل، همان .٢          . همان.١
  .۵ص، ١٣۵٢ ه،یاسالم: تهران ،یبهبود محمدباقر: حیتصح االعوام، و نیالسن عیوقا ،یآباد خاتون نی. عبدالحس٣
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تکرار اجتنـاب کـرده،  یاز مالل آور ینالسن یعوقارا ضبط کرد.  یخیتار یعوقا ینهر سال مهمتر
 یعموم یخحال تار ینو در ع یدهسال و ماه با رجوع به منابع متعدد برگز یدمشاهدات خود را با ق

 یـنبـن ز یمرا محمد ابراه یصفو ینشاه سلطان حس یخاثر منحصر به تار یگانهکرده است.  یهرا ارا
 یـهبـا هـدف ارا یخـود افـزود. و یشـینیانبه آثار پ − یشاه صفو ینمجلس نو − یرینص ینالعابد
 ی،شـاه صـفو ینآن هم منطبق بـر سـلوک آخـر − یمملکتدار یینآ −مدن  یاستدر س یسرمشق

را در  یو ادبـ ینـیبـر معـارف د یریاشراف نص 1 در آورده است. یررا به رشته تحر یاراندستور شهر
  .یافتدر توان یم 2برده است یبهره فراوان یاتو آ یثپس نثر موزون و مسجع او که از احاد

دوره  ینبر متون ا یرمجال تأث ی،بر فرهنگ و اجتماع صفو یرگذارعامل مهم تأث یگانهمذهب  
 صـوصخ در مطـالبی پایان تا آغاز از صفویه دوره عمومی تواریخ در عمدتاً  آنکه از جدا است یافته

 نگـاری، تاریخ موازات به اما یابیم می(ع) شیعی امامان زندگی و اسالم صدر تاریخ پیامبران، زندگی
 ییهـا.بارقهشـد آغاز صفوی فرهنگی حیات در نگاری حدیث شیوه از متأثر نویسی تاریخ ای گونه
علمـا و  یـتاز کتـب بـه تـراجم بـا محور یبخشـ یصدر تخص توان یرا م نگاری یخنوع تار یناز ا

آن را در عـرف  تـوان یم یـاسمشاهده کرد که در مقـام ق عالم آراهمچون  یدر متون یعیش یفضال
سـپس  یـامبرانرا نخسـت پ نگاری یخگونه تار ینا یتکرد.اگر محور یربه رجال تعب یمعارف حوزو

 یمبدان − یبتدر عصر غ ینیامور د یانبه عنوان متول − یعهش ی(ع) و دست آخر علمایعیامامان ش
 یـتکـه در مبنـا و ماه ی. گونـه ایـمقائل شده ا نگاری یختار ینگونها یبرا یزیمتما یتهو ینبنا برا
تا آنجا  یدودمان نگاری یخدارد.در تار یو باالخص دودمان یعموم نگاری یخبا تار یفاحش یزاتتما

 یگـانگیحـس  یختنمورخـان، بـرانگ یغدریو کوشش ب یغبل یسع شود، یمربوط م یانکه به صفو
 ی،مـذهب نگـاری یخگونـه تار یندر خواننده بود در ا یبو نائب مشروع امام غا یسلطان صفو یانم
گسـترش  یو  منابع آنان از منابع اهـل تسـنن جـدا شـد، بـرا ینیبازآفر یعیش یبا نگاه یختار یرس
مالحظه  − ینیمعارف د یزبان رسمبه عنوان  − یدر کنار زبان عرب یزن یزبان فارس یعی،ش یشهاند

 ینـد،فرآ یـندر ا 3 نهاد مذهب پاک شـدند. یدجد یخاز تار ینشد و اهل تسنن به عنوان مخالفان د
                                                               

. محمدابراهیم بن زین العابدین نصیری، دستور شهریاران، به کوشش: محمدنادر نصیری مقدم، تهران: بنیـاد ١
    .٣١همان، ص  .٢    .٣٠، ص ١٣٧٢موقوفات افشار، 

  . صفت گل، همان.٣
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و  شـود یم یـتروا یـامبرانپ یختـار گردد، ی(ع) آغاز ماز خلقت حضرت آدم ینشآفر یختار یرس
 تقابـل. یابـد می توجهی شایان ارزش امامت نظریه و(ع) یبر نقش امام عل یداسالم با تأک یختار

و  یـتو مظلوم یـدبرجسـته گرد یعهو امامان شـ یخبر تار یدبا تأک ی/ علو یو عباس ی/ علو اموی
پـس از ائمـه بـه شـرح  یرس ین. ایدمنعکس گرد یعهمذهب ش یجد یشهادت به عنوان استراتژ

 ایـن به چه اگر. پرداخت یم یعیش یهاو نقش کارساز آنان در گسترش آموزه یعیش یحال علما
  .شد می پرداخته نیز جداگانه کتب در شیعه، علمای تراجم یعنی بخش

گذشـته را  یخابتکارات و روند توار یو دودمان یدر گونه عموم یصفو نگاری یخموج سوم تار
و  گردید یم یتلق یهودهتکرار گذشته، ب ینکها یلبه دل یددنبال کرد. شا یدر آثار کم حجم و عموم

 یچگاهو سلطنت در سپهر زمان ه یاستس یرس یبه اقتضا یدودمان یخنبود اما تار یدیابتکار جد
رخـوردار بـود امـا ب یاز حجم کمتر ینسبت به ادوار قبل یفیآثار تأل یزاناگر چه م یفتاداز رونق ن

اسـت کـه  یمشخص یتمنحصر دارد هو یتوان از کنار آن گذشت و وجودیکه نم یا یصهخص
   یخیآثـار تـار یبـه دسـت آورد.تمـام ینـید یبـه واسـطه کوشـش علمـا یمـذهب نگاری یختار

   ینـهبـه دسـت دادن زم یـلبـه دل نگـاری یخو امواج مختلـف تار یادوار مختلف حکومت صفو
 از پـس دوره.در گردند یم یتلق ینید نگاری یخعام ، تار یمذهب در معن یمناسب از سو یفکر

مـوج  ینمتنفـذ در سـوم یروحـان یت، دو شخصـ اول عباس شاه از پس زمانی پهنه یعنی تثبیت
  گذاشتند. یفراوان یراتتأث نگاری یختار

بهـره  − یعهمـذهب شـ عنـیی −مشـترک  یراثم یکاز  نگاری یخهر دو دسته تار یبه هر رو
 یـبامـام غا یبانبه عنوان نا یپادشاهان صفو یرتصو یمورخان در بازساز یعبردند. کوشش جم

همچون نبـوت، امامـت، و  یعیش یهاکه مؤلفه ساخت یم یخاز تار یتیلزوما آنان را وادار به روا
مختصر از  یتیدوره روا ینا یخرا تکامل بخشد.اکثر توار یرس ینا بایست یم یتدست آخر مهدو

 یعهامامـان شـ یخورود به تـار یبرا یمقدمه ا یانصدر اسالم را با هدف ب یخو تار یامبرانپ یختار
 تـاریخ و گیـرد می قـرار اصـل پیـامبران، تـاریخ روایـت دوره ایـن تواریخ غالب.در کنند یم یانب

  .شوند می روایت موازات به و آن بر فرع آنان، عصر هم پادشاهان
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  نهاد مذهب نگاری یختار یابی یت: هو نگاری یخ: موج سوم تار٣−١جدول 

  ق)١١٣۵  −١٠٣٨: (یپهنه زمان 
آثاریبرخ موج دوم: یژگیهایو

  یکردهارو یربرسا یعیش   − یمذهب یکردهایتفوق رو
  یتهمچون نبوت، امامت، و مهدو یعیش یهابرجسته ساختن  مؤلفه

  یمذهب یعلما  یخبر نقش و تار  یدتأک
  یعتش یختار  یبازخوان

 یاز  شاه صفو  یمانهحک یرتصو

یرخالصه الس
یقصص الخاقان

یدطاهر وحیختار یاعباسنامه 
)١٠٨٩مال کمال( یختار 

ینخلد بر
واالعوامینالسن یعوقا

 یاراندستور شهر
یآثار عالمه مجلس

  
  و ذهن مورخ گاهیجا ،ینگار  خیتار  −٢−٣−١
او در طبقـات  یگاهدر جا توان یمورخ را م یرذهن و ضم یبازشناس  یدر راستا یمتقس ینتریبدو

در طبقـه  تـوان یرا م یجستجو کرد.دسته نخست مورخان صـفو یشانا یشهو پ یهصفو یاجتماع
مال و صـدر از آنـان  ی،همچون قاض ینیخود با عناو یشهداد که بر حسب پ یجا یعالمان مذهب

، و دسـته  یاحمد غفار ی، قاضیاحمد قم ی، قاض یروزبهان خنج اند:از آن جمله شود، یم یاد
 یو صـاحبان مناصـب ادار یوانسـاالراند یان،دسته منش ینا یتر است، اعضایعموم یدوم قدر
و  ی، بـوداق منشـ ترکمـان یـکاسـکندر بروملو یـکحسـن ب که از آن جمله انـد: دهد یشکل م
  منجم. منجم و مالکمال مالجالل

به طور خـاص متوجـه  یهدوره صفو یو دودمان یعموم یختوار یفدسته نخست عالوه بر تأل
 یهصـفو یمـذهب یفکـر یاالخص) شدند و دسته دوم هر چند در فضا ی(بالمعن یمذهب یختوار

  .آمدند یبه شمار م یدودمان − یعموم نگاری یخدار گونه تار یراثنوشته اما م
 یجـهداشـته و در نت یبـر منـابع حکـومت یخود اشراف یوانیحرفه د یلدسته از مورخان به  دل ینا

 یـرغمکردند. آنـان عل یداپ یاجتماع − یاسیس یهایدهساختار حکومت و پد یاز اجزا یدرک بهتر
 یختـار یاسـیو س یبلنـد وجـوه نظـام یهسا یررا از ز یختار یخود نتوانستند وجه اجتماع یتالشها
کـه  یزانبرآمدند.به همان م یکه مورخان دسته دوم از پس آن تا حدود یبخشند کار ییرها یهصفو
 یراو تـأث یخیتـار یهـاگـزارش یو محتوا یاتادب یممورخ در تنظ یشهو پ یمنزلت اجتماع یگاه،جا

  مورخ است. یربرخاسته از ضم یراموننوع نگاه او به تحوالت پ یزدارد به همان نسبت ن
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 :یر یگ جهینت −۴−١
خود  یاتبه ح یزمتما یاقتباس قالب از دوران قبل از خود، به گونه ا یرغمعل یصفو نگاری یختار

اقـدامات  یربر شالوده روابط شاه و مـورخ شـکل گرفـت و تصـو یعمده صفو یخادامه داد. توار
از  یمذهب ینشب یافت،ابعاد رجحان  یربر سا یبه اقتدار شاه صفو یبخش یبه منظور تعال ینظام

 یـای(/تفکر) پویدئولوژیکه با اتکاء بر ا ساخت یم یرانا ینبر سرزم یوحدت بخش یشاه، منج
خود جز  از رهگذر  یناست و ا یند یها یهثبات و استحکام پا یت،امن یمکلف به برقرار یعیش

  گردد.یامان محقق نمیو بیدر پیپ ینبردها
، بـه  یخآنها، معرفـت بـه علـم تـار ییرخدادها و بازگو یتوال یبه معن یختار یفتعر یلبه دل

بـاب  یـندر ا یمحدود مانـد و فقـدان وجـوه نظـر یاسیو س ینظام یرخدادها یعنیشواهد آن 
رخـدادها بـر  یـینهر چند مختصر آغـاز گـردد و تب یو انتقاد یعلم یخهمچنان نگذاشت تا تار

  .یردصورت پذ یعلم یهاتاساس توج
 یـناز ا یتنهـا بعـد یصفو نگاری یخبا دوران قبل، تار یعصر صفو ینگار یختار یسهدر مقا
 یصـفو نگاری یخرسد.تاریاست که اطالق عنوان منحط بر آن منصفانه به نظر نم یپهنه فرهنگ
 نگـاری یخدرباره سراسـر تار یابیارز ینچنانکه ا یستن یو علم ینو، انتقاد یارهایبر اساس مع

نتوانست  ینهمچن یصفو نگاری یخداشته باشد. تاریمشابه در پ یجیست کم نتاد تواند یم یرانا
 یـزن یـابیارز یـنا یابـدب یمستقل یاتنسبت دربار و مورخ ح یتو رعا یتاز قلمرو حاکم یرونب
  کند. یداپ یرانا یخدر ادوار مختلف تار یدست کم مشابهات تواند یم

و سـنت  مکتب هـرات یتبا محور یدو سنت شرق یبه عنوان ملتقا یصفو نگاری یخاما تار
دو سنت  ییهم افزا یناست. ا یرانا نگاری یخنو در عرصه تار یاتیموجد ح یران،غرب ا یترکمان
 یگـرد یاسـت و از سـو یصفو  یشاپ نگاری یختار یاقاستمرار سبک و س یاز سوئ نگاری، یختار

 یدئولوژیکا ینشدوران بر شالوده ب ینا یخیعهد است.آثارتار ینشناسانه ا یمحصول نگاه هست
 ینید ینشبر ب یمبتن یزن یخیتار یعوقا یینشد که تب یی) شکل گرفت و مبنایعانهمتش − یانه(صوف
 تـری، که نهاد رو به گسترش مذهب کالمـیانحکومت صفو یانیپا یهادر دهه ینکهگردند تا ا یهارا
  تر ابراز وجود کند.مستقل یو اسالم یعیش نگاری یختار شد یم یستهنگر
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بررسی حیات سیاسی − فرهنگی مال کمال و   
خاندان منجم یزدی    

  





  

 

  
  
  
  
  
  
  اتیکل −١−٢

مال کمال  ژهیبو یزدی منجم خاندان شهیاند و اصول  یمعرف بر فصل نیکانون توجه پژوهش در ا
فقـر  م؛یروبرو هست یمسأله اساس کیمتمرکز است اما در بدو پژوهش با  خیو اثرش زبدة التوار

در  یوانیـمورخـان د ینگـار خیکـه در نقـد تار یخانـدان ، مشـکل نیـاطالعات الزم از احوال ا
  کماکان وجود دارد. رانیا خیاز تار ییها برهه
 در را مشـکل نیا دارند قرار یمذهب آثار ی زمره در که”اتیوف“ ای”رجال“ چون یمنابع سندگانینو
  .است یباق همچنان ها خاندان احوال از اطالعات فقر اما اند ساخته مرتفع مذهب اهل قلمرو

و  تیـاهم رغمیـعل  زیـن  − یو مالجالل ثان ، مالکمالمالجالل   − یزدیاز خاندان منجم 
اگرچه منـابع  ستیدر دسترس ن یاطالع چندان ،یدر دربار صفو ینسبتًا طوالن یها نفوذ در دهه
از  یاریدر خصــوص بســ ییگو متضــمن پراکنــده یخیتــار یعــالوه بــر گزارشــها یدوره صــفو

تـا  میابیـ یخانـدان م نیا یاز اعضا یدوران هستند اما به ندرت نام نیمختلف ا یها تیشخص
 یاسـت کـه از خـود بـر جـا یآثار خانـدان بـه واسـطه نیـنـام ا یگفـت بقـا توان یکه م یجائ

بــه  نیهمچنــ هیخانــدان بــه کتــب و منــابع دوره صــفو نیــاحــوال ا یاند.در جســتجو گذاشــته
  خاندان مراجعه شد. نیآثار ا تیمختلف با اولو یها پژوهش

معـروف بـه   اثر مالجـالل یعباس خیتارخاندان منجم،   ینگار خیسر سلسله جنبان آثار  تار
شـناخت خانـدان مـنجم  یمـتن از بـرا نیتر و با ارزش نیتر اثر مهم نیاست ا روزنامه مالجالل

ق ٩٩٨ یها سال یاست . مالجالل به ثبت روزانه خاطرات خود در کنار شاه عباس در پهنه زمان
 شـتریاند و ب منعکس شـده تیو روا تیکه در قالب حکا ییگزارشها 1ق پرداخته است.١٠٢٠تا 

                                                               
، ١٣٧٩. علی اصغر مصدق، خاندان منجم یزدی و تاریخ نگاری دوره صفوی، کتـب مـاه تـاریخ و جغرافیـا، ١

  .٣٧-٣٣٣٨ص



 اريخوالت ةزبد   28

 خیتـاراش. به هـر حـال  درباره خانواده یاست تا اطالعات یدر نزد شاه صفو یو گاهینشانگر جا
 باشد. چنانکه خواهم گفت مالکمـال دیمف تواند یو زمانه مالجالل م یدر شناخت زندگ یعباس

  .دارد یپرده بر م  یتا حدود استیخاندان به سپهر س نیاز نحوه ورود ا خیزبدة التاردر 
  توانـد یمـ زین آنان شناخت در ما منبع نیدوم حال نیدرع خاندان، نیا اثر نیدوم خیزبدة التوار

و شـاه  ق)١٠۵٢  −١٠٣٨(حک:یصف شاه حکومت دستگاه از او فرد به منحصر اطالعات. باشد
بر ارزش و  دهد یم هیکه از پدرش ارا یق) به انضمام اطالعات١٠٧٧  −١٠۵٢عباس دوم (حک:

ق به شاه ٩٩۴در سال  که چگونه مالجالل دهد یم حیاو در کتابش توض دیافزا یاثرش م یگانگی
  1نکرده است. یکه مالجالل از آن ذکر ی،گزارش ونددیپ یم یصفو

در قالب و نام  یعباس خیتارکوچک را به نام  یا فهیاز پدربزرگش ، صح یبا تأس یثان نیجالل الد
هـا را از از گـزارش یاریرساله کوچک اسـت او بسـ نیا یکرامات شاه عباس محور اصل 2کرد دیتقل
  اثر  افزوده است. نیبه ا زیرا ن اتیاز حکا یارینموده و بس یگرته بردار مالجالل یعباس خیتار

 احمـد یقاضـ. میابیـ ینم خانـدان نیـا از یچندان اطالعات هیصفو منابع گریمتأسفانه در د
اشاره  به نقش مالجالل ،یالنیگ احمد خان دختر از عباس شاه یخواستگار انیجر انیدر ب یقم
 نیو قـدوة المسـتخرج نیعالم آرا بر آن قرار گرفت که عمـدة المنجمـ ی: "...و باالخره راکند یم

بـه  حـاکم لرسـتان هیحادثه تنب انیدر کنار ب ینطنز 3منجم ....روانه سازند.." نیموالنا جالل الد
کـه در آن جـزو زمـان سـرآمد  یزدیـ نیگذرا دارد:".. از موالنا جالل الـد یا نام مالجالل اشاره
تـرکش  یوسـفیدر حادثـه  یو حت 4بود" میو مالذ اصحاب استخراج و تقو میارباب رصد و تنج

 هیروضـة الصـفو 5 .میابیـ یاز او نم ینام   − خورد یم وندیکه نام مالجالل با آن واقعه پ  − دوز
کـه شـاگرد و  درباره مالجالل خاموش است و پسـرش مالمظفـر 6”یدوره صفو نهییآ“  ی جنابد

 نیالمنجمـ هـاتیاز پـدر در تنب یبـه تأسـ زیـبـود ن یزدیـ، مالجالل  نیملک المنجم ردستیز
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در نقـل  گیـاسـکندر ب 1 .کنـد ینم هیارا یقدما، درباره منجم اطالعات یاسام یبرشمار رغمیعل
 محمـد نیکنـد:" ... و موالنـا جـالل الـدیم ادی یترکش دوز از مال جالل با بزرگ یوسفیحادثه 
حادثـه و  نیدر کنار نقل ا یو 2.."اقرانست مقدم و زمان سرآمد فیشر فن نیدر که یزدی منجم
 نی"... عمـدة المنجمـ  زیـبه مشهد از مال با عنوان احتـرام آم یرو ادهیدر پ ینذر شاه صفو یادا

  3.کند یم ادی" فهیسرکار خاصه شر منجم یزدی،موالنا جالل 
کـرده امـا فقـط در  یرا معرفـ یوانیـد یها تیاگر چه در باب رجال، شخص ینیمحمدطاهر قزو

 رغمیـعل زیـن یدر قصص الخاقان 4برد، یم از مالکمال یق نام١٠۴۴به سال  قلعه حّله ریتعم انیجر
 وسفیمحمد  م،یابی یاز مالکمال نم ینام 5پناه حضرت شاه عباس " نیاحوال علما زمان "شاه د انیب

 فتح قلعـه وان انیدر جر یکیگذرا به حضور مالکمال دارد،  یفقط اشارات نیدر خلدبر یواله اصفهان
 انیـدر ب زیـن ارانیدسـتور شـهر 7قلعه حله ریتعم انیدر جر یگریو د 6خان سپهساالربه دست رستم

 یزدیـاز خانـدان مـنجم  یادیـاما   او، داد سخن سر داده تیفعال تیو اهم یمنزلت مقام منجم باش
 فیدر تـأل مالجالل زهیفقط از انگ یتذکره نصرآباد یاواخر دوره صفو  یها تذکره انیدر م 8کند ینم
مالجـالل و  یزنـدگ ریپراکنده موجود درباره خـط سـ یگزارشها. بر اساس کند یم ادی یعباس خیتار

او از  د،یآ یبر م یزدیراهگشا باشد، آنچنان که از پسوند نام مالجالل  یمحل خیتار دیاش شا خانواده
اش در دربار  عمر خود و  خانواده یو مابق 9ونددیپ یم یبه شاه صفو النیاست، در گ دهیبال زدیمنطقه 

اشاره  رغمیاما عل پردازد یم زدیبه وصف احوال رجال  یبافق یمستوف فیتأل ،یدی. جامع مفگذرد یم
 از ینـام و یادیـ 10از احـوال علمـا و فضـال یشـمه ا انیـو در ب هیبه منجمان در مقاله ثان یمستوف
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 یا ق) در برهـه١٠٣٨تـا  ٩٢٣ یدرسالها النیگ خی(تار یفومن النیگ خیتار. میابی ینم مالجالل
آن خطه حضور داشته است،  یاسیو س یفرهنگ اتیاز زمان نوشته شده است که مالجالل در ح

 نیتـر از مهم یکیبه عنوان  −از دختر خان احمد  یشاه صفو یخواستگار انیدر نقل جر یفومن
اجلـه “بـا عنـوان  یاز فرسـتادگان شـاه صـفو −دارد هیصـفو خیبا تار قیوث یوندیرخدادها که پ
  .برد ینم یو از مالجالل نام کند یم ادی 1”و ارکان دولت خیسادات و مشا

  اطالعـات  و کمپفـر ، شـاردندالوالـه تـرویپ همچـون یخـارج احانیسفرنامه و گزارشها س
   یاطالعـات مختصـر دالوالـه یو حتـ 2کنـد یمـ هیارا یصفو دربار در منجم منزلت از یدیمف

انجام  یها پژوهش انیگفت از م دیبا یبه رو 3کرده است. هیارا در منزل مالجالل یدرباره  زندگ
نامه خانم الهـام زحمـتکش بـا موضـوع  انیخاندان به جز پا نیدرباره ا یشده به پژوهش مستقل

   4بـاالخص مالجـالل متمرکـز اسـت یزدیـبر احواالت منجمان  یزدیخاندان مالجالل منجم 
  مالجـالل اسـت و بـه  تـر شی) آنکه محور چند پژوهش انجام شـده، ب٢( گریو د میخور یبر نم

در روزگـار  یسـینو خی. کتـاب تارشـود یمـ ادیـ زیـن یو مالجـالل ثـان تبع ذکر او از  مالکمـال
   6هیدر عصـر صـفو ینگـار خیتار شـهیو اند 5نیشـعله کـوئ فیتأل یشاه عباس صفو ییفرمانروا

  مقالـه دکتـر مصـدق بـا  دیـاثـر جد نیتـر خاندان بسنده کرده انـد. مهم نیا فاتیفقط به ذکر تال
  آثـار  یاریبخش بسـ اسـت کـه الهـام یدوره صـفو ینگـار خیو تار یزدیـعنوان خاندان مـنجم 

  دربـاره  یاطالعـات زیـن یخوانسـار یلیسـه  ن،یـاز ا شیها پـ سـال نیاست همچن نهیزم نیدر ا
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