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چکيده
تراجمنگاری یا ادبیات شرححالنویسی یکی از اشکال تاریخنگاری اسالمی است و به بیان و شرح
حال گروههای مختلف اجتماعی میپردازد .این شکل از تاریخنگاري در دورة صفویه در مفهوم اصلی
آن اندک است و مورخان رسمی کمتر به آن مبادرت کردهاند .با این وجود ،در آثار نسبنامهنویسی،
ّ
شرححالنگاری ،تذکرهنگاری ،ایلنگاری و تواریخ محلی این دوره آگاهیهای شرح حالی آشکارا آمده
است .افزون بر اینها ،در تاریخچهها و تواریخ عمومی این عصر نیز میزان قابل اعتنایی از آگاهیهای
تراجم احوال نامآوران و طبقات مختلف یافت میشود .از مجموع این آگاهیها میتوان تصویری از
اصناف ،طبقات و شخصیتهای مختلف جامعه ارائه داد و نوعی تاریخ اجتماعی این دوره را بازسازی
کرد .رویکرد متون تراجم تا پیش از صفویه بیشتر به سوی طبقات مذهبی بوده است .اما در دورۀ
ّ
صفویه به همة طبقات مؤثر در درون یک دولت توجه شده است .در این مقاله ،تراجم احوال و تطورات
و رویکردهای آن در متون تاریخی عصر صفویه تحلیل شده و طبقات مختلفی را که مورد توجه قرار
دادهاند ،دستهبندی و بررسی نموده است.

کلمات کليدی :صفویه ،متون تاریخی ،تراجماحوال ،رجال دولت.

 1دانشیار تاریخ دانشگاه لرستان jahan_savagheb@yahoo.com
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 .1مقدمه
ّ
تراجمنگاری در سنت تاریخنگاری اسالمی و ایرانی مقولهای دیرپا بوده و آثار متعددی توسط مورخان
در این زمینه پدید آمده که از اعتبار و شهرت خاص برخوردارند .یکی از قالبهای تاریخنگاری
عصرصفویه نیز تراجم احوال و تذکرهها است هرچند به مفهوم رسمی شرح حالنویسی تعداد این آثار
اندکشمار است .با این حال در تواریخ محلی ،نسبنامهها و تذکرهها و تواریخ عمومی ،سلسلهای و
تکنگاریهای این دوره آگاهیهایی در البالی شرح وقایع درباره رجال سیاسی ،نظامی ،دیوانی،
مذهبی ،علمی ،ادبی و هنری بدست میآید .بویژه تراجم احوال طبقات مختلف که در پایان سلطنت
هر پادشاه یا به صورت ضمیمه ،یا به گونه وفیات در آخر هر سال میآورند .از این رو ،این دست
آگاهیهای رجالی که در گونههای مختلف تاریخنگاری این دوره آمده ،افزون بر اینکه کمشماري آثار
تراجمنگاري را جبران میکند ،در شناخت وجوه فرهنگی ،دینی و اجتماعی عصر صفویه نیز بسیار
سودمند است.
هدف اصلی در این مقاله بررسی چگونگی طرح تراجم رجال در متون تاریخی (تواریخ رسمی) عصر
صفویه و تبیین جایگاه آن در بینش مورخان این دوره است .آشنایي با این تراجم میتواند مبنایی
برای بررسی و تحلیل مقولههای فرهنگی ،دینی و اجتماعی و به تعبیری وجوه تمدنی و شناخت
هرچه بهتر نظام اداری و دیوانی دولت صفویه قرار گیرد .اساس این پژوهش برطرح دو پرسش قرار
دارد:
ً
 .1جایگاه تراجم رجال در تواریخ رسمی صفویه چگونه بوده؟ آیا این نوع تواریخ اصوال به تراجم رجال
یا شرححالنویسی پرداختهاند؟  .7رویکرد مورخان عصر صفویه به تراجم ،در مقایسه با دورههای
متقدمتر ،چگونه بوده است؟
مفروض نخست پژوهش آن است که در تواریخ رسمی صفویه ،تراجمنگاري هدف اصلی نبوده بلکه
نگارش تاریخ عمومی و تاریخ سلسله صفویه با تأکید بر وقایع سیاسی و نظامی مورد توجه بوده است.
اما در همین متون میزان قابل اعتنایی از آگاهیهای تراجم احوال ارائه شده است .مفروض دیگر آن
است که رویکرد تراجمنگاری تا پیش از صفویه ،به طبقات مذهبی ،عالمان حدیث و فقهای مذاهب
به سبب ّ
اهمیت آنها در مقایسه با سایر طبقات جامعه ،توجه داشته است .این رویکرد متأثر از نگرش
مذهبی به امت اسالمی بوده است .اما در دوره صفویه با محوریت یافتن نوعی اندیشة دولت متمایز،
به شرح حال همة طبقات مؤثر در دولت توجه شده است نه فقط طبقات مذهبی.
این پژوهش از نوع تاریخی و کتابخانهای و به شیوه توصیفی_ تحلیلی (بررسی محتوا) با تکیه بر
منابع اصلی دوره صفویه به انجام رسیده است .هرچند گیب( )1651مقالهای در ادبیات
شرححالنویسی در اسالم نگاشته و لمبتن( )1611نیز در مقالهای اجمالی به همین موضوع در
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ایران پرداخته ،اما از آنجا که این موضوع در عصر صفویه مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته ،مقاله
حاضر که در نوع خود ابتکاری است ،میتواند خأل موجود در این زمینه را برطرف کند.
 .2تراجمنگاری در سنت تاریخنگاری اسالمی
تراجم (جمع ترجمان و ترجمه) به معنی تفسیر و شرح حال و ذکر سیرت و اخالق و نسب کسی
ً
است(فرهنگ عمید :ص .)619تراجم احوال از گونههای تاریخنگاری اسالمی است (غالبا به صیغه
ُ
جمع به کار میرود) و منظور از آن ،کتبی است که به بیان و شرح حال اصناف مختلف عالم اسالمی
میپردازد .کتابهای تراجم دو دسته است .1 :تراجم عمومی .7 ،تراجم خاص .شیوه نگارش تراجم در
تاریخنگاری اسالمی گاه بر اساس زمان ،گاه بر اساس ُبلدان (شهرها) ،گاه بر اساس اشخاص
(مناقبنگاری) ،گاه بر اساس «خودشرححالنگاری» و گاه بر اساس حولنگاری است (علم تاریخ در
گستره تمدن اسالمي ،آئینهوند ،ج :1ص  .)679نزدیک به تراجم ،تذکره (جمع آن تذاکر) نیز به
معنای کتابی است که در آن شرح احوال شاعران یا دانشمندان یا عارفان و مشایخ صوفیه نوشته شده
باشد (فرهنگ عمید :ص .)616تراجم و تذاکر عالوه بر شرح حال بزرگان ،دربرگیرنده بسیاری از
مطالب مهم تاریخی بوده و برای آشنا شدن با حقایق تاریخی دورههای مختلف بسیار سودمند است.
در واقع تراجمنگاری در جامعه اسالمی متأثر از نگرش قرآنی به جایگاه و اهمیت پیامبران که موجب
رواج سیرهنگاری شد ،ظهور یافت و سپس درباره خلفا ،صحابه ،تابعین و سالطین در شکل
شرححالنویسی رایج شد .این مفهوم بهتدریج گسترة بیشتری را دربر گرفت و عالوه بر طبقات و
افرادی که در حوادث جامعه اسالمی نقشآفرینی داشتند به سوی طبقات مذهبی به ویژه عالمان
مذاهب فقهی و اعتقادی و محدثان ،گرایش پیدا کرد .سپس شاعران ،نویسندگان ،مأمورین اداری،
وزرا ،دبیران ،دانشمندان ،فیلس وفان و پزشکان را دربر گرفت و معاجم تراجم احوالی درباره این گروه-
ها نوشته شد(«ادبیات شرح حالنویسي در اسالم» ،گیب :ص .)714-772از این رو در میان
مسلمانان ،کتابهای بیشماری در شرح حال گروههای مختلف به نگارش درآمد که در چند دسته قابل
تقسیمبندی هستند .1 :آثار اختصاصی درباره اصحاب پیامبر اسالم (ص) .7 ،شرح حال رجال در
قالب تاریخ شهرها و تواریخ محلی .6 ،تاریخ محدثان به صورت طبقات .9 ،آثار اختصاصی عالمان
یک مذهب خاص .6 ،مجموعههای بزرگ به ترتیب الفبایی از بزرگان اسالم .5 ،تاریخ رجالی بدون
ذکر تفصیلی افراد .2 ،کتابهای نسب دربرگیرنده شرح حال افراد(منابع تاریخ اسالم ،جعفریان:
ص .)72-74عالوه بر اینها ،تواریخ عمومی ذیل حوادث هر سال ،وفیات یا درگذشتگان را آورده که
در جای خود با ارزش هستند.
 .3تراجمنگاری در عصر صفویه
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تراجم احوال که از جمله قوالب تاریخ نگاری است در دوره صفویه در مفهوم اصلی خود اندک است و
مورخان رسمی بطور مستقل کمتر به آن مبادرت کردهاند .با این حال این تراجم در چند زمینه قابل
ردیابی است که به شرح زیر میتوان دستهبندي کرد:
 .1-3نسبنامهنویسي
آثار نسبنامهای درباره خاندان صفویه که به شرح حال این خاندان پرداخته و سعی در انتساب آنان
به امام موسی کاظم (ع) داشته و بر سیادت و تشیع آنان تأکید نمودهاند ،مانند:
 .1صفوهالصفا اثر درویش توکل بن اسماعیل بن حاجی اردبیلی مشهور به ابن بزاز(تصحیح غالمرضا
طباطبایيمجد ،اردبیل :نشر ناشر ،)1626 ،تحریر ابوالفتح حسینی به دستور شاه طهماسب اول که
افزودههایی در شرح حال برخی از افراد خاندان صفوی تا طهماسب را دربر دارد.
 .7سلسلهالنسب صفویه ،اثر شیخ حسین بن شیخ ابدال پیرزاده زاهدی(برلین :چاپخانه
ایرانشهر )1696،در تاریخ زندگی شیخ صفیالدین و نسبنامه صفویه از فیروز زرینکاله تا شاه
سلیمان صفوی.
 .6نسبنامه اعليحضرت شاهي(نسبنامه صفویه) تألیف محمدشفیع الحسینی اصفهاني(نسخه
خطي ،تهران :کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ،ش ،)6595نسب نامه صفویان از شاه سلیمان تا امام
موسی کاظم (ع) و گزارشی از زندگی شاهان صفوی از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول.
 .9صفوهاآلثار فی اخباراالخیار ،تألیف عبدالکاظم محمد اردبیلی ،در تبار صفویان که در روزگار
فرمانروایی شاه سلطان حسین ،در  1111ه.ق .آن را به پایان برده است(فهرست نسخههاي خطي
فارسي ،منزوي ،ج :)1(7ص .1754 -1722مجموعه ميراث اسالمي ایران ،دفتر سوم).
 .6سلطاناالنساب از میرزا داود اصفهانی متخلص به داور(نسخه خطي ،تهران :کتابخانه ملي،
ش ،)7669از نزدیکان شاه سلطان حسین صفوی ،که نژادنامة منظوم صفویان تا پیامبر (ص) است.
 .5دفتر وقفیه ،رسالهای درباره شجره شیخ صفی از پیامبر اسالم(ص) و حضرت علی (ع) و ّ
ائمه
بعدی تا شیخ صفی و از او تا خواجه علی(«باز هم صفویه» ،کسروي :ص.)126 -126
 .2تواریخ اسماعیلیه از مؤلفی ناشناس(نسخه خطي ،حیدرآباد ،موزه ساالرجنگ ،ش ،)152در
تاریخ دودمان صفویان از امام موسی کاظم (ع) تا شاه طهماسب اول صفوی(فهرست نسخههاي
خطي فارسي ،منزوی ،ج :5ص.)9161
 .1تاریخ سالطین صفویه تألیف میرزا محمد معصوم تألیف 1211ه.ق( .به سعي و اهتمام امیرحسن
عابدي ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،)1661 ،از شاه اسماعیل اول تا شاه سلیمان صفوی.
ّ
نکته مهم در این اثر ،ذکر تولد ،جلوس ،و وفات پادشاهان بر اساس شعر شاعران و ماده تاریخها
است.
 .2-3تذکرهنگاري
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 .1تذکره تحفه سامی اثر سام میرزا پسر شاهاسماعیل اول(تصحیح و ّ
مقدمه رکنالدین همایونفرخ،
تهران :انتشارات علمي ،بيتا) ،مجموعهای از زندگینامههای شاعران نیمه اول سده دهم هجری
همراه با ّ
شمهای از حال شاه اسماعیل اول و اوالد و احفاد سالطین معاصر وی ،سادات و علما و وزراء
و سایر ارباب قلم و دیگر گروهها است.
 .7تذکره نصرآبادی از میرزا محمدطاهر نصرآبادي(تصحیح محسن ناجي نصرآبادي ،تهران:
انتشارات اساطیر ،)1621 ،شامل شرح حال و آثار قریب هزار شاعر عصر صفوی و معاصران مؤلف،
در یک ّ
مقدمه ،پنج صف و یک خاتمه که در آن به ذکر امرا و خوانین و مالزمان پادشاه ،سادات ،نجبا،
علما و فضال ،خوشنویسان ،فقرا و درویشان ،شعرای عراق و خراسان ،ماوراءالنهر ،هندوستان و شرح
حال مؤلف و اقوام او پرداخته و در زمان شاه سلیمان صفوی تألیف شده است.
 .6تذکره عرفاتالعاشقین و عرصاتالعارفین اثر تقیالدین محمد اوحدی بلیانی(تصحیح محسن
ناجي نصرآبادي2 ،ج ،تهران :انتشارات اساطیر) ،سرگذشت و گزیدة اشعار  6947شاعر فارسي زبان،
از ادوار آغازین شعر فارسي تا عصر مؤلف است .این اثر در سال1279ه.ق .در هند بر اساس حروف
الفبا در  71عرصه تدوین شده که هر عرصه به یك حرف اختصاص دارد .هر حرف شامل سه غرفه.
غرفة اول در احوال و اشعار متقدمین ،غرفة دوم در احوال و اشعار متوسطین ،غرفة سوم در احوال و
اشعار متأخرین .در آغاز کتاب ،مقدمهاي مفصل در کلیات شرح احوال مؤلف آمده است.
 .9تذکره خالصهاالشعار و زبدهاالفکار اثر میرتقیالدین محمدبن شرفالدین علی حسینی کاشی
متخلص به ذکری و معروف به میرتذکره (495-1277ه.ق( ).به اهتمام یوسف بیگباباپور6 ،ج،
تهران :انتشارات سفیر اردهال 1646 ،بر اساس مجموعة 5جلدي نسخة خطي ایندیا آفیس هند)،
ً
در شناخت احوال جمعا  561تن از شاعران متقدم و متأخر عصر صفوی .بخش پایاني کتاب ترجمة
احوال  616شاعر سده دهم هجري را دربر دارد که از دوازده اصل به شمارگان برجهاي آسماني
تشکیل یافته است و هریك به شاعران شهرها و نواحي مختلف ایران اختصاص دارد .بخشهایي از این
تذکره شامل بخش کاشان( ،)1619اصفهان( ،)1615شیراز و نواحي آن( ،)1647قم و
ساوه( )1647به تصحیح مصححان مختلف در تهران از سوي میراث نشر مکتوب انتشار یافته است.
 .6جمع(مجمع)الخیار از قاضی احمد قمی در بیان احوال شاعران و نویسندگان آذربایجان و عراق و
خوزستان (تاریخ ادبیات ایران ،صفا ،ج :9ص .)516
 .5مجمعالشعراء و مناقبالفضالء یا تذکرهالشعراء اثر قاضي احمد قمي در شرح حال و آثار شعرا و
هنرمندان بزرك و خاتمه آن در ذکر حاالت پادشاهان و شاهزادگان و امیران و ترکان(منابع و مآخذ
تاریخ صفویه ،ثواقب :ص.)57
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 .2هفت اقلیم تألیف امین احمد رازی(تصحیح و تعلیقات جواد فاضل6 ،ج ،تهران :انتشارات علمي و
کتابفروشي ادبیه ،بيتا) ،از ادیبان سده دهم هجری قمری مشتمل بر احوال  1652تن از شاعران،
فضال و سالطین که در 1227ه.ق .به پایان رسیده است.
 .1تذکره روضهالسالطین از سلطان محمد بن امیري هروي متخلص به فخری(تصحیح عبدالرسول
خیامپور ،تبریز ،)1696 ،تألیف سالهای  461-457ه.ق ،.در هفت باب مشتمل بر زندگینامه  15تن
از سالطین و امرای شاعر که بعضی از آنها نقاش و یا خطاط نیز بودهاند .هروي کتاب دیگري به اسم
جواهرالعجایب در بیان حال  76تن از زنان شاعر تألیف کرده است .او همچنین ترجمهاي از مجالس-
النفایس میرعلي شیر نوایي به نام لطایفنامه با اضافات بسیار و افزودن مجلس نهم بر آن به فارسي
روان ترجمه کرد که در این مجلس نام  114تن از شاعران را که نوایي نحستین آنان است یاد
کرده(تاریخ ادبیات ایران ،صفا ،ج.)512 -524 ،646 :9
 .4تاریخ (تذکرهالشعراء) تألیف میرقاسم موسوی سبزواری ،منشی شاه طهماسب دوم که در احوال
شاعران معاصر آن ایام نوشته شده است(منابع و مآخذ تاریخ صفویه ،ثواقب :ص.)56
 .12گلستان هنر از قاضی احمد قمی(تصحیح احمد سهیلي خوانساري ،تهران :نشر منوچهري،
 ،)1655اثری هنری در شرح حال خوشنویسان و نقاشان.
 .11مجمعالخواص اثر صادقی بیگ افشار کتابدار(ترجمه از ترکي عبدالرسول خیامپور ،تبریز:
چاپخانه اختر شمال ،)1672 ،در شرح زندگی بعضی از نقاشان و خطاطان و ُمذهبان به ترکی
جغتایی در سال  1215ه.ق .و شامل زندگینامه شاعران یک سده.
 .17میخانه تألیف عبدالنبي فخرالزماني قزویني متخلص به نبي به سال  1271ه.ق(.به اهتمام
احمد گلچین معاني ،چاپ پنجم ،تهران :نشر اقبال ،)1655 ،در تراجم احوال شاعران متقدم و
متأخري که ساقينامهاي ترتیب داده بودند و نقل ساقينامههاي آنها.
 .16تذکره لطایفالخیال تألیف مالشاه محمد بن محمدعارف دارابي
شیرازي(درگذشت1162ه.ق().تصحیح یوسف بیگ باباپور7 ،ج ،قم :مجمع ذخایر اسالمي با
همکاري کتابخانه و موزه ملي ملك و کتابخانه مجلس شوراي اسالمي )1641 ،شامل شرح احوال و
نمونة اشعار  662تن از شاعران ایران و هند از حافظ تا حسین قدسي کربالیي بر اساس نام شهرها.
 .19دو کتاب شاهد صادق 1و صبح صادق از میرزا محمدصادق مینا پسر میرزا محمدصالح اصفهاني
حاوي آگاهيهاي ارزندهاي در تراجم رجال هستند .شاهد صادق تألیف  1269ه.ق .حاوي
جستارهاي گوناگون دیني و علمي و ادبي و تاریخي و اخالقي و تراجم احوال است .صبح صادق

 . 1نسخة خطي آن در :مجلة یادگار ،آذر  ،1231شماره  ،1صص.11 -23
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تألیف  1291ه.ق .در چهار مجلد که مجلد سوم آن حاوي تراجم احوال مردان بزرگ سیاست و علم و
ادب تا سال تألیف کتاب است(تاریخ ادبیات ایران ،صفا ،ج.)566 ،642 :9
 .16نفائسالمآثر از میرعالءالدولة حسني سیفي قزویني متخلص به کامي در تذکره شاعران(همان:
.)646
 .15مآثر رحیمي تألیف میرعبدالباقي نهاوندي متخلص به باقي تألیف 1276ه.ق(.تصحیح
محمدهدایت حسین ،کلکته :بپتس مشن ،)1472 ،در تاریخ و رجال (پادشاهان ،عالمان ،شاعران،
سرداران و هنرمندان) عهد مؤلف(تاریخ تذکرههاي فارسي ،گلچین معاني ،ج :7ص.)295
ّ
 .12سلمالسموات اثر شیخ ابوالقاسم انصاري کازروني متخلص به قاسمي تألیف سال 1219
ه.ق(.تصحیح عبدالله نوراني ،تهران :میراث مکتوب .)1612 ،بخشي از این کتاب در احوال برخي
از شاعران و چکامه سرایان و حکیمان است و با عنوان مرقومه پنجم(به اهتمام یحیي قریب ،تهران:
علمي )1692 ،انتشار یافته است.1
 .3-3رجالنگاری
 .1ریاضالعلماء و حیاضالفضالء از میرزا عبدالله افندی اصفهانی(ترجمه محمدباقر ساعدي،
مشهد :بنیاد پژوهشهاي آستان قدس رضوي )1655 ،در دو بخش شامل علمای خاصه مشتمل بر
احوال رجال شیعه امامی و آثار علمیه و اجتماعیه ایشان ،و علمای عامه ،به ترتیب حروف الفبا.
 .7مجالسالمؤمنین ،اثر قاضی ضیاءالدین نورالله بن سیدشریف شوشتری (465-1214ه.ق).
(تهران :کتابفروشي اسالمیه )1626 ،از عالمان بزرگ شیعی عصر صفویه ،مشتمل بر زندگینامه
رجال معروف شیعه که در مجلس هشتم آن زندگينامه شهریاران شیعه و  15دودمان پادشاهان شیعه
را آورده و ترجمه حال گروه بزرگی از دانشمندان و  77تن از شاعران را در خود دارد.
 .6منتخبالوزرا ،اثري از قاضي احمد قمی(سده 11ه.ق ).در دو بخش که بخش اول آن شرح حال
بعضي از وزراي معروف است (خالصهالتواریخ ،ج :1مقدمه ،ص شانزده).
 .9رسالهالوزراء یا رساله توصیفالوزراء ،تألیف آقا میرزا حبیبالله ابن میرزا عبدالله اصفهاني ،رساله-
اي فارسي در احوال وزراء سالطین صفویه که درباره شرح حال ،زندگي و ایام وزارت آنها آ گاهیهایي
به دست ميدهد («دربارة رسالهالوزراء» ،دانشپژوه .664 -652 :ریاضالعلماء ،ج :1مقدمه،
ص.)1 -61
 .4-3ایلنگاری

 . 1در این موارد همچنین نگ .تاریخ ادبیات ایران ،صفا ،ج :1صص 415 -411و  . 313 -301براي آگاهي از تذكرههاي
بیشتري از این دست ،نگ .تاریخ تذكرههاي فارسي ،گلچین معاني3 ،ج).
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 .1تاریخ قزلباشان ،از مؤلفی ناشناس(به اهتمام میرهاشم محدث ،تهران :انتشارات بهنام)1651،
در معرفی طوایف مختلف قزلباش حامی صفویه تألیف بین سالهای  1222و  1216ه.ق .در عصر
شاه عباس اول .در این اثر ،قزلباشان به دو قسمت ،طوایف دست راست (شاملو ،روملو ،آق قویونلو،
تکلو ،ترکمان ،قراقویونلو ،ورساق) و دست چپ (استاجلو ،ذوالقدر ،افشار ،قاجار) تقسیم شده و در
هر قسمت به اختصار ،خوانین و امرا و حکام برجسته طوایف معرفی شده است.
 .7شرفنامه(تاریخ مفصل کردستان) ،اثر شرف خان بدلیسی(به اهتمام والدیمیر ولییامنیوف زرنوف،
ّ
7ج در یك مجلد ،تهران :انتشارات اساطیر ،)1622 ،در تاریخ قبایل چادرنشین کرد و خاندانهای
کردی از  514تا 1226ه.ق.
 .6رسالة «کیفیت جمع مالگذاري و جمعیت مملکت ایران در عهد شاه سلطان حسین صفوي» که
در سال  1171هـ .ق .به اهتمام میرزا محمدحسن مستوفیالممالک تخمین شده و در اوایل سدۀ
چهاردهم نگارش یافته( کتابخانه مرکز احیاء میراث اسالمی ،ج ،7صص  ،615 -611محفوظ در
مرکز احیاء میراث اسالمی قم ،کد )262در چهار باب ،ابتدا به تعیین سرحدات ایران پرداخته سپس
تفصیلی از ایالت ایران بهدست داده است .نویسنده ایالت ایران را به دو دستۀ عمده :ایالت ایرانی-
االصل و ایالت سکرولی که از خارج مملکت ایران از عهد پادشاه کیان تا صفویه به ایران آورده شده
تقسیم میکند .سپس در هر دو دسته به ذکر طوایف آنها پرداخته است.
 .5-3خانداننگاری
 .1تاریخ خانی تألیف علی ابن شمسالدین ابن حاجیحسین الهیجی (تصحیح و تحشیه منوچهر
ستوده ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران )1667 ،در خاندان آلکیا.
 .7تاریخ خاندان مرعشی مازندران یا تاریخ میرتیمور تألیف میرتیمور مرعشی(تصحیح منوچهر
ستوده ،تهران :انتشارات اطالعات )1659 ،درباره افراد خاندان مرعشی مازندران (از  111تا 1226
ه.ق.).
 .6تاریخ مشعشعیان ،اثر سیدعلی فرزند عبداللهخان مشعشعی(نسخه خطي ،تهران :کتابخانه
مدرسه سپهساالر(مدرسه عالي مطهري) ،ش )1616که در زمان صفویان حکومت حویزه را داشته،
در سرگذشت خود و نیاکانش این کتاب ُجنگ مانند را نگاشته است.
 .9تاریخ سلجوقیان کرمان از محمد بن ابراهیم(تصحیح محمدابراهیم باستاني پاریزي ،تهران:
انتشارات کتابفروشي طهوري )1696 ،وابسته به سادات خبیص و از سلجوقیان کرمان که تاریخ
اجداد خود را به نگارش درآورده است در 1276ه.ق.
 .6فوایدالصفویه تألیف ابوالحسن قزویني (در 1711ه.ق( ).تصحیح مریم میراحمدي ،تهران:
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي )1652 ،که عالوه بر ذکر پادشاهان صفوي از اسماعیل تا
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سلطان حسین ،به تاریخ سالطین و امراي صفوي پس از سقوط دولت صفویه(در 1166ه.ق ).می-
پردازد.
 .5مجمعالتواریخ تألیف میرزا محمدخلیل مرعشي صفوي (در 1722ه.ق( ).تصحیح و اهتمام
عباس اقبال ،تهران :کتابخانه طهوري و کتابخانه سنایي )1657 ،که مؤلف عالوه بر شرح انقراض
صفویه و وقایع پس از آن ،به شرح حال خاندان خود بویژه سید احمدشاه مرعشي و شاه سلیمان
ثاني به تفصیل پرداخته است.
 .2زبور آلداود تألیف سلطان هاشم میرزا پسر شاه سلیمان ثانی (در اوایل سده 16ه.ق( ).تصحیح و
تعلیقات عبدالحسین نوایي ،تهران :مرکز نشر میراث مکتوب ،)1624 ،نسبنامه و ذکر مجملي از
احوال اجداد سادات مرعشي و شرح روابط و مناسبات آنها با سلسله صفویه است.
 .6-3مزارنویسی و وفياتنگاری
 .1تاریخ راقم تألیف میرسید شریف راقم سمرقندی در سال 1116ه.ق( .به کوشش منوچهر ستوده،
تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران )1612،شامل وقایع از سال  265تا 1269ه.ق .دربرگیرنده
وقایع مشهور تاریخی بویژه وفیات مشاهیر باالخص مشاهیر خراسان و ماوراءالنهر و بخارا و سمرقند و
آن نواحی.
 .7تذکرهاالولیاء محرابی یا مزارات کرمان از سعید متخلص به محرابی مشهور به خطیب تألیف سال
476ه.ق(.به اهتمام حسین کوهي کرماني و به راهنمایي و مساعي محمدهاشم کرماني ،تهران:
چاپخانه مجلس )1662 ،دربرگیرنده مقابر و بقاع معروف کرمان و شرح حال عرفای این شهر.
 .6روضاتالجنان و جناتالجنان در باب مقابر تبریز تألیف حافظ حسین یا درویش حسین تبریزی
معروف به ابن کربالیی ،تألیف 426ه.قّ .
(مقدمه و تکمله جعفر سلطانالقرایي7 ،ج ،تهران :بنگاه
ترجمه و نشر کتاب ،)1694 ،1699،در ذکر جماعتی از اهل عرفان و ّ
تصوف که در مقابر تبریز
مدفون بودهاند.
 .9وقایعالسنین واالعوام از سید عبدالحسین الحسیني خاتونآبادی(تصحیح محمدباقر بهبودی،
تهران :انتشارات کتابفروشی اسالمیه )1667،از مورخان و فضالی بزرگ اصفهان معاصر با شاه
سلیمان صفوی (1222-1126ه.ق .).این کتاب «مجموعهای است مشتمل بر تواریخ فوت و موت
اعیان و مشاهیر و معارف اهل روزگار از ابتدای خلقت حضرت آدم تا زمان 1244ه.ق .که زمان تحریر
کتاب است»(وقایعالسنین واالعوام :ص )7و محتوی بر سه مقصد است .در سه فصل آخر مقصد سوم
حوادث دوران صفویه را با ذکر ماه و سال از منابع متقدم و مشاهدات شخصی خویش آورده است.
حوادث سالهای  1122تا 1146ه.ق .را فرزندان مؤلف بر آن افزودهاند که ذیلی است بر این کتاب.
 .7-3شرححالنگاری

/59سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی  -72بهار 49

 .1تذکره شیخ صفيالدین اردبیلي ،تصنیف محمدالکاتب نشاطي شیرازي در سده دهم
ّ
هجري(ترجمه داود بهلولي ،قم :نشر ادیان )1611 ،در احوال شیخ صفي از تولد تا وفات و شامل
حکایات و روایاتي از کرامات و اندیشههاي عارفانه و صوفیانه او .محموعه دیگری از کلمات ،نصایح و
مناقب شیخ صفيالدین اردبیلي به زبان فارسي و ترکي به نام قارا مجموعه(تدوین حسین محمدزاده
صدیق ،برگردان داود بهلولي ،قم :نشر ادیان )1616 ،فراهم آمده و منتشر شده که در تراجم احوال
وي قابل ذکر است.
 .7عالمآراي شاه اسماعیل از مؤلفي ناشناس ( در 1215ه.ق( ).تصحیح و تألیف اصغر
منتظرصاحب ،تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي )1619 ،که شرح تفصیلي زندگاني شاه
اسماعیل اول صفوي است .تاریخ عالمآراي صفوي (به کوشش یدالله شکري ،تهران انتشارات
ً
اطالعات )1656 ،ظاهرا تحریر دیگري از آن است که موجود ميباشد.
 .6تاریخ جهانگشاي خاقان از مؤلفي ناشناس ّ
(مقدمه اللهدتا مضطر ،اسالمآباد :مرکز تحقیقات
ً
فارسي ایران و پاکستان )1659 ،دربرگیرنده شرح حال و وقایع شاه اسماعیل اول(ظاهرا بین سال-
هاي  492تا 466ه.ق ).مشابه اثر پیش است .شاید یك اثر با عناوین مختلف باشند.
ّ
صفوي(مقدمه امرالله صفري ،تهران :انتشارات شرق ،)1656 ،که در واقع
 .9تذکره شاهطهماسب
شرح حال این پادشاه از روز جلوسش (14رجب 462ه.ق ).تا واقعه تسلیم شاهزاده عثمانی بایزید
که به دربار وی پناهنده شد (در 454ه.ق ).به قلم شاه طهماسب دومین پادشاه صفوی است.
 .6عالمآراي شاه طهماسب از نویسندهاي ناشناس(به کوشش ایرج افشار ،تهران :انتشارات دنیاي
کتاب )1622 ،درباره زندگي دومین پادشاه صفوي به شیوه نقالي.
 .5شرح حال رستم خان ،از بیجن (بیژن) نامی ملقب به تاریخ صفویهخوان ،در سرگذشت رستمخان
گرجی فرمانده سپاه ایران در جنگهای ایران و عثمانی (ادبیات فارسي بر مبناي تألیف استوري،
برگل ،ج :7ص  .145فهرست نشخههاي خطي فارسي ،منزوی ،ج :5ص.)9697
 .2فتوحات فریدونیه از محمدطاهر فرزند حسنخان بسطامی(تصحیح سعید میرمحمدصادق و
محمدنادر نصیري ّ
مقدم ،تهران :نشر نقطه ،)1612 ،درسرگذشت فریدونخان چرکس غالم خاصه
شاه عباس و در تاریخ جنگهای او (بیست فتح درباره جنگهای مختلف خان و پیروزیهای او).
 .1تحفهالعالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوي ،تألیف ّ
سیدابوطالب موسوي
فندرسکي(در 1125 -1122ه.ق( ).به کوشش رسول جعفریان ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شوراي اسالمي.)1611 ،
 .8-3تاریخنویسيمحلی
تواریخ محلي که عالوه بر اطالعات جغرافیایی و تاریخی ،رجالنگاری و شرححالنگاری آنها بخش
مهم این تواریخ را تشکیل میدهد ،هرکدام به شرح حال رجال و مشاهیر و خاندانهای حکومتگر آن
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ناحیه میپردازند .زیرا این تواریخ در عصر صفویه بیشتر صبغه سیاسی داشته و به حاکمان محلی
پرداختهاند .آثاری چون:
 .1تاریخ گیالن ،تألیف عبدالفتاح فومنی(تصحیح منوچهر ستوده ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ
ایران )1694،در احوال حکام محلی گیالن در عصر صفویه (476-1261ه.ق .).شرح و بسط بیش-
تري از این اثر فومني با عنوان فتوحات دارالمرز(شاه عباس) (نسخه خطي ،کتابخانه ملي ملك به
شماره  )9152موجود است.
 .7تاریخ مازندران تألیف مالشیخعلی گیالنی(تصحیح منوچهر ستوده ،تهران :انتشارات بنیاد
فرهنگ ایران )1699،در احوال حکام محلی مازندران.
ّ
 .6تذکره صفویه کرمان اثر میرمحمدسعید مشیزی(بردسیری) (مقدمه و تصحیح محمدابراهیم
باستاني پاریزي ،تهران :نشر علم )1654 ،درباره حکام و وزراي کرمان و سایر کارگزاران دولتي،
سادات ،نجبا ،ارباب قلم ،خطباء و اطباء ،خوشنویسان و دیگر مقامات کرمان در سده یازدهم ،با ذکر
وقایع از سال 1257تا 1129ه .ق.
 .9صحیفهاالرشاد تألیف مالمحمدمؤمن کرمانی(تصحیح و تحشیه محمدابراهیم باستاني پاریزي،
تهران :نشر علم )1619 ،درباره افشارهای کرمان در عصر صفویه.
 .6احیاءالملوک تألیف شاهحسین بن ملک غیاثالدین محمد سیستاني(تصحیح منوچهر ستوده،
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب )1616 ،در تاریخ سیستان و حکام سیستان از قدیمترین دورهها تا
 1271ه.ق.
 .5فردوس در تاریخ شوشتر و برخی مشاهیر آن ،تألیف عالءالملک حسینی شوشتری
مرعشی(تصحیح میرجاللالدین حسیني ارموي(محدث) ،تهران :سلسله انتشارات انجمن آثار ملي،
 )1667که بر سادات و مشاهیر شوشتر تأکید دارد.
 .2ریاضالفردوس خانی تألیف محمدمیرک بن مسعود حسینی منشی در سال  1217ه.ق(.به
کوشش ایرج افشار و فرشته صرافان ،تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار )1616 ،در تاریخ
فارس و کوهگیلویه و خوزستان که افزون بر حکام و امرای این نواحی در خاتمه فصلی در معرفی
سادات و مشایخ و شاعران این بالد دارد و سی و یک تن از این بزرگان را به طور فشرده یاد کرده است
(همان :ص.)956 -922
 .1تذکره شوشتر تألیف سیدعبدالله بن سید نورالدین حسیني جزایری شوشتری(تصحیح خانبهادر
موليبخش و محمد هدایت حسین ،کلکته :بیپتس مشن پریس )1696،در تاریخ شهر ،دانشمندان و
سادات مشهور(مرعشیه) ،شاعران و حکام شوشتر از سال  467تا  1155ه.ق ،.هرچند تألیف آن پس
از سقوط صفویه (1152-1164ه.ق ).بوده است.
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 .4جامع مفیدی تألیف محمد مفید مستوفی یزدی بافقی(به کوشش ایرج افشار ،دوره سهجلدی
ّ
جلدي ،تهران :انتشارات اساطیر )1616 ،در تاریخ یزد در سه مجلد که جلد سوم آن در احوال
دیوانیان ،وزراء ،مستوفیان ،کالنتران ،سرایندگان و هنرمندان ،قاضیان ،فقیهان و سادات ،منجمان،
خوشنویسان ،پزشکان و ...است و دربرگیرنده تراجم احوال طیف وسیعی از رجال یزد در عصر صفویه
است.
ّ
 .12رسالهاي در احوال و مفاخر و مناقب قم از قاضي احمد قمي (خالصهالتواریخ ،ج :1مقدمه ،ص
شانزده).
 .4تراجم احوال در تواریخ رسمی صفویه
همانگونه که اشاره شد ،تاریخچهها و تواریخ عمومی و سلسلهاي عصر صفویه در البالی وقایع و یا در
پایان هر سال در ذکر وفیات یا با آوردن فهرستي مجزا ،آگاهیهایی درباره رجال به دست دادهاند.
اگرچه هدف اصلي مورخان از نگارش این آثار ،تراجمنگاري نبوده بلکه تاریخنگاري رسمي ،سیاسي ـ
نظامي ،سبك غالب در تاریخنگاري این دوره بود .مسائل عمده مورد ّ
توجه مورخان عصر صفوي،
موضوعات سیاسي ،نظامي و مذهبي با تکیه بر مباني مشروعیت الهي حکومت ،بود و علت این ّ
توجه
نیز توجیه و تطبیق مباني حکومت صفوي براساس عقاید مذهب شیعه بود .توجه به هویت ایراني به
لحاظ استقالل سیاسي و ّ
تشیع به عنوان مبناي فکري و استقالل مذهبي از ویژگيهاي بارز تاریخ-
نگاري عصر صفوي بود (اندیشه تاریخنگاري عصر صفوي ،آرام :ص .)15تا زمان شاه عباس اول،
مهمترین نوع تاریخنویسي ،تألیف تاریخهاي عمومي بود ،اما در دوره شاه عباس بیشتر تاریخ سلسله-
اي معمول شد .بدون تردید تثبیت سلسله صفوي و استقرار سیاسي آن به این روند کمك کرده است.
(تاریخنویسي در روزگار فرمانروایي شاه عباس صفوي ،کویین :ص.)61 -69
در دیباچههاي تواریخ عصر صفوي دیدگاههاي مورخان درباره مشروعیت سیاسي و مذهبي
صفویان به گستردگي ارائه شده است .مورخان صفوي تا زمان شاه عباس و در دوره سلطنت او تاریخ
بنیانگذاران دولت صفوي و خاستگاه صفویان را بازنویسي کردند .این امر نشاندهنده آن است که
صفویان ّ
توجهي ویژه به پیشینه خود داشتند .همه مورخان صفوي دست کم یك شجرهنامه از خاندان
صفوي و طریقت صوفي آن را در اثر خویش گنجاندهاند .صفویان کوشیدند با طرح انتساب خویش به
ائمه شیعه ،خود را از همتایان عثماني و هندي خویش متمایز کنند (همان :ص.)49 ،21 ،96
ّ
ادلههایي این شجرهنامه را ّ
حداقل
هرچند کسروي در اثر خود شيخ صفي و تبارش ( )1624با ارائه
در بخشي از آن ،ساختگي ميداند.
در تواریخ رسمي عهد صفویه ،ارائه مطالب شرح حالي شکل یکساني ندارد .خواندمیر در حبیب-
السیر که وقایع آن تا سال 462ه.ق1679/.م .ادامه یافته ،در پایان هر سلطنت ،تراجم احوال رجال
ً
عمدتا سادات ،علما ،فضال ،شیوخ ،صدور و وزرا را آورده است .او در جلد چهارم که حوادث بخشي از
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تیموریان تا صفویه را دربر گرفته ،به این رجال در دوره تیمور ،میرزا ابوالقاسم ،ابوسعید ،سلطان-
حسین بایقرا و سپس شاه اسماعیل صفوي پرداخته است (حبیبالسیر ،ج :9ص،61 -57 ،7-9
 .)666 -656 ،671 -666 ،672 -671 ،127 -112درباره صفویان ابتدا گفتاري در بیان ّ
شمهاي
از نسب آنها از امام موسيکاظم(ع) تا شیخ صفي آورده ،سپس شرح احوال شیخ صفي و آنگاه
تفصیل وقایع شاه اسماعیل اول را نگاشته است (همان :ص .)924 -529در پایان فهرستي از
سادات و علما و اشراف(تعداد  62نفر) که بعضي از ایشان با سالطین آققویونلو و گروهي در ایام شاه
اسماعیل حضور داشته و «اکتساب فضل و کمال» مينمودهاند ،با ّ
شمهاي از شرح حال آنها ارائه
کرده است (همان :ص .)526 -511عالوه بر این ،در بیان وقایع تاریخي بشرح احوال رجال
ّ
متعددي از این دوره پرداخته است.
گزارش قزوینی درباره شاه اسماعیل آنچنان به اجمال آمده که فرصت پرداختن به تراجم احوال
نیافته است جز همان مختصر درباره اجداد وی(لبالتواریخ :ص )751 -721و ذکر فرزندان او و
فرزندان پسرش بهرام میرزا در آخر حوادث(همان :ص )742و برخی عزل و نصبها و به حضور رسیدن
افراد و نام بردن از رجال در متن وقایع.
امینی هروی که در سال  472ه .ق .به دستور شاه اسماعیل صفوی مأموریت یافت تا وقایع دوره
صفویه خاصه عصر این پادشاه را به نگارش درآورد ،غیر از ّ
مقدمه کتاب که گفتاری در حسب و نسب
خاندان صفوی از شرح احوال شیخ صفی ،شیخ صدرالدین ،شیخ خواجه علی ،شیخ صدرالدین
ابراهیم ،سلطان جنید ،سلطان حیدر ،ذکر احوال فرزندان حیدر ،احوال سلطان علی و سرانجام بیان
عروج شاه اسماعیل است (فتوحات شاهي :صّ ،)1-26
بقیه گفتارهای وی شرح فتوحات شاه
اسماعیل در جنگهای خود با حکام مختلف گوشه و کنار کشور و برخی از سالطین همسایه
است(همان :ص .)117-651طبیعی است که آگاهیهای رجالي وی درباره همین افرادست که از
رجال حکومتگر بودهاند .هرچند به تناسب مقال از بزرگانی چون امیرنجمالدین مسعود زرگر ،امیر
یاراحمد اصفهانی وزیر ،محمدبیگ استاجلو امیر دیوان تواچی ،خواجه کمالالدین محمود وزیر،
شیخاالسالم احمد تفتازانی ،خواجه سیفالدین مظفر ،امیر نجمالدین مسعود ثانی (همان:
ص 646 ،621 ،651 ،662 ،619 ،712و )...و کسانی دیگر ،سخن به میان آورده است .اما فاقد
وفیاتنویسی و فصل اختصاصی به تراجم احوال رجال است.
دراین میان ،گزارش خورشاه ایلچی نظامشاه ،که در سال 467ه.ق.از جانب برهانشاه و شاهطاهر
دکنی در مقام سفارت به همراه هیأتی رهسپار ایران شده و به حضور شاه طهماسب رسیده ،متفاوت
از دیگران است .وی به بسیاری از حوادث ،شورشها ،درگیریها و اختالفاتی که شخصیتها و رجال
عصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب در آن دخیل بوده و برخی لشکرکشیهای این دو پادشاه به
نواحی مهم و وفات برخی از اعضای خاندان سلطنتی و حاالت برخی رجال در البالی گزارشهاّ ،
توجه
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کرده و ّ
شمهای درباره آنها بیان کرده است .او نسب شاه اسماعیل را در پایان حوادث مربوط به وی
آورده و اوالد او را ( 9پسر و  6دختر) نیز همانجا ذکر کرده است (تاریخ ایلچي نظامشاه :ص.)11-16
نکته مهم و متفاوت اینکه خورشاه فهرست تراجم احوالی از حکام نواحی مختلف ایران و هندوستان
معاصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب آورده که در جای خود باارزش است و برای آشنایی با حکام
نواحي زیر و نسب آنها ،آگاهیهای سودمندی را در اختیار قرار میدهد :حکام طبرستان ،شروان-
شاهان ،حکام گیالنات ،حکام مازندران ،حکام رستمدار ،سادات هزارجریب ،سالطین عثمانی،
سالطین هندوستان مشتمل بر سالطین دهلی ،سالطین غوری ،سالطین افغانی دهلی ،سالطین
خلجی ،سالطین گجرات ،سالطین دکن (همان :ص.)726-672
حسنبیگ روملو که در اثر خود احسنالتواریخ وقایع را سال به سال (به صورت سالشمار) شرح
داده ،در پایان وقایع هر سال ،اطالعات مبسوط و پرارزشی را در تذکره حیات رجال سیاسی و فقها و
دانشمندان و شاعران که در آن سال وفات یافتهاند آورده که خود نوعی تراجم رجال از نوع وفیات
است .وی حوادث دوره صفویه مربوط به سلطنت سه نفر نخستین از شاهان صفویه (شاهاسماعیل
اول ،شاهطهماسب اول و شاهاسماعیل ثانی) را در فاصله سالهای  426تا  416ه.ق .آورده (تاریخ-
نگاري عصر صفویه ،ثواقب :ص ) 67-66و شیوه نقل وفیات در پایان هر سال را از آغاز تا انتها با
عنوان «متوفیات» رعایت کرده که جمعآوری یک جای این موارد در مدت هشتاد سال از تاریخ
صفویه ،خود یک اثر در وفیات این دوره را فراهم مینماید .با یک شمارش از متوفیات این دوره هشتاد
ساله (صرفنظر از دورههای پیش از صفویه که در این اثر آمده) ،تعداد  69تن از بزرگان سیاسی،
مذهبی ،ادبی و هنری این دوره از ایران (و تعدادی از سالطین عثمانی و هند و ماوراءالنهر) شرح
داده شده است (احسنالتواریخ ،ج :7ص  467-1729و 1719-1692 /6پایان هر سال) .افزون
براین در نقل وقایع سیاسی و نظامی ،بسیاری از رجال صاحبمنصب سده دهم هجری مطرح شده و
ضمن نقل حوادث ،شرحی از خدمات و کارکردها و مسئولیت آنها به دست داده شده و عزل و
نصبهای رجال در هر سال با عنوان «وقایع متنوعه» آمده که در کنار وفیات ،تراجم احوال این رجال
را میتوان تدوین کرد.
روملو از فرزندان در قید حیات شاه اسماعیل پس از مرگ شاه ،چهار پسر (شاه طهماسب ،سام
میرزا ،القاس میرزا ،ابوالفتح بهرام میرزا) و پنج دختر (خانش خانم ،پریخان خانم ،مهین بانو سلطانم،
فرنگیس و شاه زینب خانم) نام برده (همان ،ج :7ص  )1169و از فرزندان شاه طهماسب اول ،دوازده
پسر که نه تن از آنان هنگام مرگ شاه در قید حیات بودند ،و هشت دختر نام برده است(همان ،ج:6
ص  .)1667-1666روملو به مناسبت ذکر وفات موالنا سلطانعلی از خطاطان عصر صفوی در سال
414ه.ق .مبحثی را درباره پیدایش و انواع خط و خوشنویسان مشهور در دورههای تاریخی و سپس
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خوشنویسان عصر صفویه مطرح کرده و فهرستی شامل  66نفر ارائه داده است (همان :ص -1224
.)1225
در کتاب جواهراالخبار بوداق منشي قزویني (تاریخ عمومی از آغاز آفرینش تا 19ه .ق ).اگر چه
فصل مستقلی در تراجم احوال نیامده اما در میان حوادث به تناوب به «احوال» بسیاری از رجال و
وزرا و عالمان پرداخته و شرحی از زندگی آنان بدست داده است .مؤلف این اثر در گزارشي که به
اجمال از احوال سالطین صفویه ارائه داده خود نوعی تراجم احوال این خاندان است که از فیروز
زرینکاله تا شاه اسماعیل دوم به قلم آورده (جواهراالخبار :ص )761-795 ،191-192 ،44-111و
این نسبنامه را با غرض «نشر مناقب سالطین صفویه و حیدریه» شرح داده که آنها چگونه بر سریر
سلطنت قرار گرفتهاند (همان :ص.)127
در این کتاب ،در شرح وقایع تاریخی ،عزل و نصب صاحبمنصبان ،حکام محلی ایاالت ،وفیات یا
قتل رجال ،احوال علما و صدور و وزرا و مستوفیان ،بیان احوال و صفات پادشاهان صفوی و اعضای
خاندان سلطنت (به ویژه سام میرزا ،القاس میرزا ،بهرام میرزا و  )...درگیریهای طوایف قزلباش،
ّ
حتی «احوال مؤلف بوداق منشی» ،نوعی «احوالنویسي» یا همان تراجم احوال رقم خورده که
آگاهیهای سودمندی درباره رجال و بزرگان عصر صفوی به دست میآید .نگاهی به عناوین مطالب
ً
کتاب که غالبا با لفظ «احوال» آمده بیانگر این رویکرد تراجمنویسی مؤلف است .در احوال طایفه
قراقویونلو و آققویونلو عمده مباحث را با عنوان «احوال» آورده است .برای نمونه :احوال قرایوسف،
احوال شاه محمد و امیراسبان ،احوال میرزا اسکندر ،احوال حسنعلی بن جهانشاه(همان :ص-27
 .)56در دورة آققویونلو ،احوال حسنبیك ،احوال قاضي عیسي صدر و( ...همان :ص .)26-42به
همین نحو در دورة صفویه.
دیباچه امیر محمود خواندامیر بر کتاب خویش که دربرگیرنده تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب
صفوی تا سال 462ه .ق .است خود تراجم احوال خاندان صفوی از شیخ صفیالدین اردبیلی تا شاه
اسماعیل اول است (تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی :ص .)6-64نیز گفتارهای پراکنده
او در البالی وقایع تاریخي درباره شخصیتها و رجال دوره سلطنت شاه اسماعیل و شاه طهماسب
صفوي و ذکر حکایاتي از زندگی آنان و بیان متوفیات آن دوره ،مجموعهای از تراجم رجال سیاسی،
نظامی و مذهبی عصر صفویه را بدست میدهد.
آگاهیهایی که عبدیبیگ شیرازی درباره سالطین معاصر شاهان صفویه در سدۀ دهم هجری به
ً
دست داده عمدتا یک شرححالنویسي مختصر از این سالطین بوده بدون اینکه از وقایع سیاسی ـ
نظامی آنها سخن به میان آید .ازاینرو ،این بخش از کتاب تکملهاالخبار در واقع تراجم احوال اجمالی
سالطین روم ،مصر ،حجاز ،عراقعرب ،دیاربکر و موصل ،شروان ،گیالن ،مازندران ،طبرستان،
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خوزستان ،لرستان ،الر ،هرموز ،گورکانیه خراسان ،خوانین ترک و ترکستان ،ماوراءالنهر ،خوارزم و...
است (تکملهاالخبار :ص.)166-159
تاریخ جهانآرای قاضی احمد غفاری قزوینی که در بیان احوال انبیاء و سالطین عالم از پیش از
ً
اسالم تا دوره صفویه است عمال ذکر این همه سلسلهها در  762صفحه آن را به یک تراجم رجال
تبدیل کرده که اخبار بسیاری از این سلسلهها به ذکر اجمالي امرای آنان اکتفا شده است .در نسخه
سوم کتاب که در احوال سالطین صفویه است ،ابتدا به بیان شمهای از حال اجداد شاه اسماعیل از
فیروز زرینکاله تا سلطان علی فرزند حیدر میپردازد (تاریخ جهانآرا :ص ،)761-756آنگاه حوادث
زمان شاه اسماعیل به بعد را با ذکر سنوات از سال  426ه.ق .تا  427ه.ق .به اجمال در  67صفحه
شرح داده است(همان :ص .)759-612غفاری در این گزارشهای اجمالی بیشتر به ذکر عزل و
نصب های رجال در مناصب دیواني و امارت والیات و نیز به عالمان دینی به ویژه در منصب صدارت و
ً
قضاوت پرداخته و اسامی کسان زیادی را در این دوره حدودا هفتاد ساله مطرح کرده است.
غفاري در تاریخ نگارستان که در نوادر حاالت خلفاء و ملوک اسالمی و غیرهم از سده اول تا سده
دهم هجری (تا آغاز صفویه) به رشته تحریر درآورده ،چون قصد عبرتافزایی داشته ناگزیر به ذکر
افرادی که در کانون ظهور این اخبار بودهاند پرداخته است .از این رو کتاب را به تراجم احوالی از
ُ
شخصیتهای تاریخی نه سده ایران و اسالم تبدیل کرده و حکایات مربوط به این شخصیتها را از
ّ
متعدد تاریخی جمعآوری و در قالب وقایع ،بدایع ،نوادر ،غرایب ،حکمت ،تمثیل ،حکایت
منابع
عرضه نموده است .اگرچه موضوع این کتاب ،دوره صفویه را دربر نگرفته است.
قاضی احمد قمی نیز در بسیاری از بخشهای کتاب خود(تألیف 444ه.ق ).گزارشهای ّ
مفصلی
ً
درباره علما و هنرمندان ،عالوه بر رجال سیاسی و نظامی که در متن وقایع آمده ،ارائه داده که معموال
این گزارشها به مناسبت مرگ یک شخصیت آمده است .بویژه نام و شرح حال مختصر علمای شیعه
که در تحکیم مبانی مذهب و استقرار آن در ایران نقش مؤثری داشتند ،همراه با آثار و تألیفات آنان
دیده میشود .البته این گزارشها یکجا و پیوسته ارائه نشده بلکه در حوادث سالهای مختلف و به ویژه
آنجا که از متوفیات آن سال سخن به میان آمده پراکنده شده است .زندگی قاضی احمد به عنوان یک
کارمند عالی رتبه با مشاغل دولتی و حشر و نشر با علما و فضال و هنرمندان سبب شده هم اطالعاتی
وسیع در زمینههای گوناگون ب ویژه اطالعات رجالی به دست آورد و هم در نگارش خود ،دید رجال-
نویسی بر او غلبه داشته باشد و اهتمام ویژهای به شرح حال عالمان و هنرمندان و بزرگان و بیان آثار
ً
آنها پیدا کند .ازاینرو وفیاتنگاری در خالصهالتواریخ کامال بارز است .وی در بیان نسبنامه
صفویان ،از شیخ صفیالدین اردبیلی تا شاه اسماعیل اول ،گفتارهایی را در ذکر «احوال» هر یک از
این شیوخ صفویه ،متضمن شرح زندگانی آنها برگرفته از متون متقدم ،آورده تا به ذکر حاالت و صفات
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شاه اسماعیل رسیده است (خالصهالتواریخ :ص .)4-92پس از آن به وقایع تاریخی از زمان شاه
اسماعیل اول تا اوایل سده یازدهم هجری ،نخستین سالهای سلطنت شاه عباس اول ،پرداخته است.
افوشتهای نطنزی که «نقاوهاالثار فی ذکراالخیار» را در تاریخ صفویه از واپسین ایام زندگانی شاه
طهماسب اول تا یازدهمین سال پادشاهی عباس اول (1222ه.ق ).نگاشته ،همانگونه که از نام
کتاب برمیآید ّ
توجه عمدهاش به کیفیت احوال اشخاص مؤثر در ارکان حکومت بوده که عالوه بر
بیان ّ
شمهای از زندگانی آنان به فرجام حال آنها نظر داشته که چگونه رقم خورده است .از اینرو به
احوال رجال متعددی پرداخته و اثری در تاریخ پدید آورده که بر دیگران تأثیرگذار باشد (نقاهاآلثار:
ص .)2زیرا وی بر این دیدگاه بوده که موقعی این اخبار جهان و شرح احوال افراد برگزیده موجب
عبرت و بهرهگیری است که توسط مورخان و منشیان به تحریر درآید (همان :ص .)6بنابراین،
ً
افوشتهای با این رویکرد به تاریخ ،گفتارهای خود را غالبا با ذکر «شمهای از کیفیت حاالت،»...
«مجملی از کیفیت حاالت» یا «شمهای از احوال و اوضاع »...شخصیتها آغاز کرده و توجه به شرح
احوال این شخصیتها ،مورخ را ناگزیر کرده که وقایع مربوط به آنها را نقل نماید .از اینرو عالوه بر
احوال پادشاهان صفویه و افرادی از خاندان سلطنت ،به احوال بسیاري از بزرگان دولت صفویه و
دیگر رجال ،نیز برخی از سالطین اوزبک ،خوانین تاتار ،سالطین گرجستان ،شاه قلندر و خروج او،
درویش خسرو نقطوی و ...پرداخته(ر.ک .همان :سراسر کتاب) و آگاهیهای ارزشمندی درباره هر
کدام بدست داده است.
برای جنابدی (در سده یازدهم هجری) نیز که روضهالصفویه را در تاریخ صفویه از شاه اسماعیل اول
ً
تا شاه عباس اول به تفصیل نگاشته ،وقایع سیاسی و نظامی مهم بوده و طبیعتا رجال سیاسي و
نظامي و دیوانی که در دایره خدمات دولت بودهاند در کانون ّ
توجه وی قرار داشته و از تعداد بسیاری
از آنها ،به ویژه از اعضای خاندان سلطنتی ،در البهالی حوادث سخن به میان آورده است .او در آغاز،
مفصلی را در بیان نسب صفویه و ّ
گفتار ّ
شمهاي از احوال شیوخ صفوی از شیخ صفیالدین اردبیلی تا
شاه اسماعیل آورده (روضهالصفویه :،ص )52-116اما هیچ فهرستی در آخر حوادث هر پادشاه ارائه
نداده ،با اینحال فرجام حیات تعداد زیادی از رجال این دوره که به قتل رسیده یا وفات نمودهاند
درگزارشهای وی آمده است.
مالجالل ّ
منجم شاه عباس ،اثر خود تاریخ عباسي را اختصاص به همین پادشاه داده و وقایع را از
مرگ شاه طهماسب تا سال 1272ه.ق .روایت کرده است .گزارش او فاقد فهرست مستقلي از رجال
است ّاما در متن وقایع به نقشآفرینیهاي کارگزاران دولت به ّ
کرات پرداخته و در آغاز کتاب دو شجره-
نامه از شاه عباس آورده است .یکي از آنها شجرهنامهاي از سوي مادر که به امام علي(ع) میرسد و
دیگري شجرهنامه پدري عباس که آن هم به امام علي(ع) میپیوندد(تاریخ عباسي :ص .)11 -14از
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سید ،حسیني و علوي ذکر میکند .این گزارش از شجره صفویه توسط ّ
اینرو او شاه عباس را ّ
منجم با
متون دیگر تفاوت دارد.
اسکندربیگ منشی در تاریخ عالمآرای عباسی (تألیف سده یازدهم هجری) در پایان وقایع زمان شاه
طهماسب پس از ذکر شاهزادگان صفوی ،فصلی در معرفی امراء و خوانین و سلطانان طوایف قزلباش
و دیگر طوایف که در درگاه معلی و در ایاالت مختلف کشور به حکومت مشغول بودند ،آورده است .وی
امراء را بر اساس طوایف و اهمیت آنان مطرح کرده و از معتبران و بزرگان هر طبقه و هر اویماق اسامی
چند نفر را ذکر میکند زیرا گوید که در تفصیل حال همگی فایدهای نیست .سپس به ترتیب به معرفی
خوانین طوایف شاملو ،استاجلو ،ترکمان ،روملو ،ذوالقدر ،افشار ،قاجار ،تکلو ،طایفه طالش ،طوایف
اکراد ،طایفه چکنی ،طایفه چغتای ،و شیخاوند میپردازد .پس از امرا ،به یوزباشیان و قورچیان و
ایشیکآقاسیان و یساوالن ،سادات ،مشایخ ،علما ،وزراء و مستوفیان و ارباب قلم (خوشنویسان،
نقاشان ،شاعران ،مطربان و اهل نغمه=خوانندگان) و مشاهیر این طبقه «که به تاجیکیه بینالجمهور
مشهورند» میپردازد(تاریخ عالمآراي عباسي،ج :1ص  )777-746و فهرست مفصلی از هر گروه ارائه
میدهد .وی بر اساس آمار ثبت دفاتر دیوان اعلی ،تعداد امراء و خوانین و سلطانان بزرگ و کوچک را
ً
که در حین ارتحال شاه طهماسب به رتبه امارت سرافراز بودند و غالبا صاحب طبل (نقاره) و علم و
خیل و حشم بودند 119 ،نفر ذکر میکند(همان :ص .)777منشی که برخالف رویه تراجمنگاران،
ذکر سادات و مشایخ و علما را نه در صدر صحیفه که پس از امرا و نظامیان آورده ،دلیل آن را به
اهمیت موقعیت و نقش ُپررنگ این دو گروه از صاحبمنصبان در اوایل دولت صفویه مربوط
میکند(همان :ص.)771
اسکندربیگ در ذیل تاریخ عالمآرای عباسی نیز که شرح حوادث پنج ساله نخست (-1296
1261ه.ق ).سلطنت شاهصفی ( 1261-1267ه.ق ).است ،فهرست ّ
مفصلی از رجال این دوره را با
گوشه هایی از شرح احوال آنها در ذکر وقایع بدست داده است .در بیان عزل و نصبهای گسترده شاه
صفی ،قتلهای بسیار این پادشاه از شاهزادگان و خاندان سلطنتی و رجال و بزرگان و نیز در ذکر
متوفاها ،اسامی متعددی از شاهزادگان صفوی ،وزرا ،صدور ،دیوانیان ،حکام ایاالت و نواحی،
نظامیان و غیره همراه با شمهای از احوال آنان به میان آمده است .بیان شرح حال این رجال و
اسامی فراوان در عزل و نصبهای مناصب ،مواردی است که نویسنده به تراجمنگاری روی آورده است
(ذیل تاریخ عالمآراي عباسي :ص.)5-151
محمدمعصوم اصفهانی که خالصهالسیر را در تاریخ روزگار شاه صفی صفوی (1261-1267ه.ق).
نوشته عالوه بر بیان گوشههایی از احوال رجال سیاسی و نظامی آن دوره ،در متن وقایع که آن را بر
اساس سال شمار با ذکر ماه و روز نقل کرده به متوفیات و مقتوالن بزرگان و اعیان آن سال با ذکر روز
درگذشت نیز پرداخته است .استخراج اسامی این رجال از وقایع ساالنه ،فهرستی از امراء و وزراء،
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حکام ایاالت ،صاحبمنصبان نظامی ،مستوفیان و سایر رجال اداری و دیوانی و مذهبی عصر شاه
صفی را فراهم میسازد که به تدوین تراجم احوال رجال این دوره مدد میرساند.
استرآبادی در تاریخ سلطانی (تألیف  1116ه.ق ).نیز همانند شیوه اصفهانی بدون اختصاص فصل
خاصی بشرح احوال رجال و اعیان عصر صفویه اما رویکردی تراجمنگارانه در تاریخ خود دارد .زیرا
بیشتر به ذکر شخصیتها و بزرگانی که به حضور پادشاهان این سلسله رسیده ،عزل و نصب رجال،
وفیات آنان در هر سال پرداخته است.
واله اصفهانی نیز به شیوه اسکندربیگ ،در روضه هشتم کتاب خلدبرین (از نوع تاریخ عمومی) که
در پادشاهی صفویان و دربر گیرنده هفت حدیقه است ،در پایان حوادث چند پادشاه فهرستی از
رجال آن دوره را آورده که بخشی از آنها برداشت از فهرستهای اسکندربیگ است .وی در پایان حدیقه
اول از روضه هشتم که در سرگذشت شاه اسماعیل اول صفوی (426-462ه.ق ).است ،پس از ذکر
حوادث و وقایع عصر این پادشاه ،گفتاری در ذکر مشاهیر سادات و علما و فضال و شعرا و منشیان
آورده که برخی از این رجال در زمان سالطین آققویونلو در زمره بزرگان بوده و برخي در عهد سلطنت
شاهاسماعیل در زمره رجال وی درآمده بودند .واله سپس از هر گروه کسانی را نام برده و به طور
اجمال آگاهیهایی درباره زندگی ،ویژگی شخصیتی و علمی و جنبه اشتهار ،آثار و تألیفات ،خدمات و
وفات آنها بدست داده است(خلدبرین :ص .)626-677وی پیش از ذکر شرح رجال ،ابتدا اوالد شاه-
اسماعیل را که زنده بودهاند نام برده شامل چهار پسر :طهماسب ،ساممیرزا ،القاص ،بهراممیرزا ،و
پنج دختر :خانشخانم ،پریخانخانم ،مهدعلیاسلطانم (مهینبانو) ،فرنگیسخانم ،شاهزینبخانم
(همان :ص.)629
او در پایان حدیقه دوم که در سرگذشت شاهطهماسب (462-419ه.ق ).است نیز مبحثی را در
شرح احوال امرا ،خوانین ،سادات ،علما ،وزرا و ارباب مناصب ،حکما و اطبا ،خوشنویسان ،نقاشان و
ُمذهبان ،شاعران ،بزمآرایان انجمن طرب آن عصر در نه مجلس به تفکیك آورده است(همان :ص
 .)917-916جمع کل رجالی که در این قسمت از آنان نام برده شده  779نفر است.
ولیقلیبیگ شاملو اثر خود قصصالخاقانی را که در تاریخ مختصر صفویه است در یک مقدمه و سه
باب (بخش) و یک خاتمه فراهم آورده است .خاتمه کتاب در سه تذکره تنظیم شده در بیان احوال
برخی از علما و حکما و شعرا و درویشان .وی در تراجم خود ابتدا بشرح احوال  76تن از علمای
برجستة زمان شاه عباس دوم پرداخته است(قصصالخاقاني ،ج :7ص  .)69-51در این شرح حالها،
شاملو به طور فشرده به جنبههای سرآمدی علمی این عالمان ،آثار و تألیفات ،تحصیل و تدریس آنان
اشاره کرده است .از این تراجم فهرست طویلی از تألیفات عالمان شیعی در سده یازدهم هجری
قمری در حوزه فقه و اصول ،حدیث ،کالم ،فلسفه و سایر دانشها بدست میآید .تذکره دوم در بیان
احوال شاعران عصر سلطنت شاه عباس دوم است که تعداد یکصدویک نفر از این شاعران را با ابیاتی
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از سرودههای آنان مطرح کرده و در رأس ایشان از احوال میرزا محمدعلی صائب تبریزی یاد کرده
است(همان :ص .)51-117در این تراجم نیز فهرستی از آثار ادبی و دواوین و مثنویها بعنوان
گنجینهای از شعر و ادب و فرهنگ عصر صفویه در نیمه دوم سده یازدهم بدست میآید .تذکره سوم
در ذکر درویشان یا مشایخ است که از نوزده تن از این سالکان طریقت یاد کرده است (همان:
ص.)116 -722
در کتابی که به خالصهالتواریخ موسوم شده و یک دوره تاریخ ایران از پیشدادیان تا دوره شاه عباس
دوم صفوی (تا سال 1256ه .ق ).است ،در بخش مربوط به صفویه ،ابتدا اجداد شاه اسماعیل را از
سلطان حیدر تا امام موسی کاظم (ع) فقط نام برده و با ذکر ابتدای سلطنت صفویه از سلطان جنید،
شرح حالی از جنید تا اسماعیل ارائه کرده(خالصهالتواریخ :ص )1-6و حوادث زمان شاه اسماعیل
تا شاه عباس دوم را بر اساس سالشماری (سنوات) ذکر کرده است .در این کتاب در پایان حوادث
سلطنت شاه اسماعیل اول ،فهرستی از رجال معاصر وی بدون شرح حال آمده است(همان :ص-1
 .)2در پایان حوادث مختصر شاه طهماسب نیز فهرستي کوتاه شامل اسامی شانزده نفر از معاصران و
وزراء و مستوفیان و شاعران عصر وی ارائه داده است(همان :ص.)11
میرزا محمدطاهر وحید قزوینی (1216-1117ه.ق ).در تاریخ جهاناراي عباسي وقایع دوران
پادشاهان اولیه این سلسله را به اجمال آورده ،اما متأثر از شیوة مورخانی چون روملو ،منشی و واله و
برداشت از گزارشهای آنان ،در پایان وقایع دورة شاه طهماسب و دورة شاه صفی ،فهرستی از رجال
آن عصر به دست داده که ارزشمند است .هرچند وی همانند واله این رجالنگاری را درباره پادشاه
زمان خود ،شاه عباس دوم( 1267-1222ه.ق ،).انجام نداده است .عالوه بر این دو فهرست،
آگاهیهای زیادی درباره رجال و تراجم احوال ایشان در قالب «سوانح» و «متوفیات» هر سال و نیز در
متن وقایع به دست داده که در کنار هم قرار دادن آنها مجموعهای ّ
مفصل را در این مورد سامان
میدهد.
ُ
در فهرست مربوط به عصر شاه طهماسب ،ابتدا اوالد ذکور و اناث او را که در زمان ارتحال شاه در قید
حیات بوده (با مجموع اوالد و نبایر  66نفر 76 :پسر و  17دختر) نام برده(تاریخ جهانآراي عباسي:
ص )21-27و سپس اسامی تعداد  62نفر از امرای طوایف مختلف را که صاحب طبل و علم بوده
آورده (همان :ص .)27-29پس از امرا به شرح یوزباشیان و قورچیان ،احوال صدور و سادات ،مشایخ
و فضال ،وزرا و مستوفیان و مشاهیر ارباب قلم (خوشنویسان ،نقاشان ،شاعران و خوشآوازان) پرداخته
و در هر دسته به ذکر اسامی بدون شرح زندگانی اکتفا کرده است(همان :ص .)29 -12در فهرست
مربوط به دوره شاه صفی متفاوت از فهرست پیشین ،ذکر اسامی مقامات مختلف نظامي ،اداري و
مذهبي همراه با شرحی از زندگانی آنها همراه است (همان :ص.)622-665

ادبیات تراجمنگاری در متون تاریخی عصر صفویه26/

دستور شهریاران نصیري اگرچه وقایع پنج سال(1126-1112ه.ق ).از پادشاهي شاه سلطان
حسین صفوي را دربر گرفته ،اما چون در پایان وقایع هرسال ،به ذکر عزل و نصب صاحبان مناصب
دولتي در آن سال مبادرت جسته از حیث علم رجال اواخر عصر صفوي داراي اهمیت است(دستور
شهریاران :ص .)122 ،46-45 ،12-11همچنین در این کتاب از احوال رجال مهمي از ایران،
عثماني ،ماوراءالنهر ،هند و عمان سخن به میان آمده است.
نتيجهگيری
در دوره صفویه مورخان رسمی بطور ویژه به تراجم احوال در قوالب مختلف آن زیستنگاری،
زماننگاری ،وفیاتنگاری نپرداختهاند .به سبب تجزیه جهان اسالم در سده دهم در قالب دولتهای
عثمانی ،صفویه ،اوزبکان ،گورکانیان و شکلگیری نگرش مفهوم دولت در دوره صفویه مورخان،
ّ
سنت تراجمنویسی در شکل فرهنگنامهنویسی یا طبقاتنویسی را که حول محور طبقات مذهبی بود
رها کرده و به تاریخنویسی عمومی یا سلسلهای برای تبیین محدوده ممالک محروسه و مشروعیت-
بخشی به دولت صفویه روی آورده و به رجال و شخصیتها نسبت به نقش و موقعیتی که در دولت
داشتندّ ،
توجه کردند .بنابراین در برخی از این تواریخ در آخر وقایع هر پادشاه فصلی به معرفی رجال
ً
و کارگزاران آن پادشاه اختصاص داده شد که در رأس آنها امراء و نظامیان قرار داشت و لزوما به عالمان
دینی اختصاص نداشت .در حالی که پیشتر در جامعه اسالمی موضوع اصلی کتابهای تراجم و
طبقات و محور غالب تاریخهای محلی را عالمان بویژه محدثان و فقها و پیشوایان مذاهب فقهی و
اعتقادی تشکیل میداد و این نوشتهها متأثر از سیرهنگاری و حدیثنگاری بودند .تواریخ محلی عصر
ً
صفوی نیز غالبا به بیان خاندانهای حکومتگر روی آوردند و کمتر به شرح حال ویژه عالمان دین
اختصاص دارند .به استثنای افندی و قاضی نورالله شوشتری که موضوع محوری فرهنگنامههای آنها
ّ
عالمان دین است و خاتونآبادي که نزدیك بشیوه ابنخلکان وفیات اعیان را فراهم آورده ،مورخان
رسمی به تراجمنگاري معمول بر ّ
سنت پیشین کمتر اهتمام داشته و دولت به مفهوم سیاسی آن
بیشتر در کانون ّ
توجه آنها قرار داشته است.
منابع
.1
.7
.6
.9

احسنالتواریخ ،روملو ،حسن ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،ج 7و( 6دوره  6جلدی) ،تهران :انتشارات
اساطیر.1619 ،
«ادبیات شرححالنویسی در اسالم» ،گیب ،ه .آ .ر ،تاریخنگاری در اسالم (مجموعه مقاالت) ،جمعی از
نویسندگان ،ترجمه و تدوین یعقوب آژند ،تهران :نشر گستره ،1651 ،صص .716-779
«ادبیات شرححالنویسی در ایران» ،لمبتن ،آن ،تاریخنگاری در ایران ،اشپولر و دیگران ،ترجمه و تألیف
یعقوب آژند ،تهران :نشر گستره ،1611 ،صص .746 -621
ادبیات فارسي بر مبناي تألیف استوري ،برگل ،یو .ا ،.مترجمتن یحیي آرینپور ،سیروس ایزدي ،کریم
کشاورز ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي.1657 ،
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 .6از شیخ صفی تا شاه صفی از تاریخ سلطانی ،استرآبادی ،حسن بن مرتضی حسینی ،به اهتمام احسان
اشراقی ،تهران :انتشارات علمی.1655 ،
 .5اندیشه تاریخنگاري عصر صفوي ،آرام ،محمدباقر ،تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.1615 ،
 .2ایران در زمان شاه صفي و شاه عباس دوم ،واله قزویني اصفهاني ،محمدیوسف ،خلدبرین ،تصحیح
محمدرضا نصیري ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.1612 ،
« .1باز هم صفویه» ،کسروي ،احمد ،مجله آینده ،مجلد دوم( ،)11ش ،1626 ،76صص.126 -126
 .4تاریخ ادبیات ایران ،صفا ،ذبیحالله ،ج 9تلخیص محمد ترابي ،تهران :انتشارات فردوس.1621 ،
 .12تاریخ ایلچی نظامشاه ،خورشاه بن قبادالحسینی ،تصحیح محمدرضا نصیری ،کوئیچیهانهدا ،تهران:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1624 ،
 .11تاریخ تاریخنگاری در اسالم ،روزنتال ،فرانتس ،ترجمه اسدالله آزاد ،ج ،1مشهد :انتشارات آستان قدس
رضوی.1655 ،
 .17تاریخ تذکرههاي فارسي ،گلچین معاني ،احمد7 ،ج ،تهران :کتابخانه سنایي.1657 ،
 .16تاریخ جهانارا ،غفاری قزوینی ،قاضی احمد ،به اهتمام حسن نراقی ،تهران :کتابفروشی حافظ.1697 ،
 .19تاریخ جهانارای عباسی ،وحید قزوینی ،میرزا محمدطاهر ،تصحیح سعید میرمحمدصادق ،تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1616 ،
 .16تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی ،خواندامیر ،امیر محمود ،تصحیح و تحشیه محمدعلی
جراحی ،تهران :نشر گستره.1622 ،
 .15تاریخ شاهصفی (تاریخ تحوالت ایران در سالهای 1261-1267ه.ق ،).سوانحنگار تفرشی ،ابوالمفاخر
فضلالله الحسینیّ ،
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محسن بهرامنژاد ،تهران :میراث مکتوب.1611 ،
 .12تاریخ عالمآرای عباسی ،منشی ،اسکندربیگ ،تصحیح محمداسماعیل رضوانی ،دوره  6جلدی ،تهران:
دنیاي کتاب.1622 ،
ّ
 .11تاریخ عباسي یا روزنامه مالجالل ،منجم یزدي ،مالجاللالدین ،به کوشش سیفالله وحیدنیا ،بيجا:
انتشارات وحید.1655 ،
 .14تاریخ مالکمال ،ضمیمه خالصهالتواریخ ،تصحیح و تحشیه ابراهیم دهگان ،اراک :مطبعه فروردین،
.1669
 .72تاریخ نگارستان ،غفاری کاشانی ،قاضی احمد ،تصحیح و تذییل مرتضی مدرس گیالنی ،تهران:
کتابفروشی حافظ1929 ،ق.
 .71تاریخ نگاری اسالمی ،رابینسن ،چیس اف ،ترجمه مصطفی سبحانی ،تهران :پژوهشکده تاریخ اسالم،
.1614
 .77تاریخ نگاری عصر صفویه و شناخت منابع و مآخذ ،ثواقب ،جهانبخش ،شیراز :انتشارات نوید شیراز،
.1612
 .76تاریخ نویسي در روزگار فرمانروایي شاه عباس صفوي ،کویین ،شعله .اي ،ترجمه منصور صفتگل ،تهران:
دانشگاه تهران ،مؤسسه چاپ و انتشارات.1612 ،
 .79تکملهاالخبار ،شیرازی (نویدی) ،خواجه زینالعابدین علي (عبدیبیگ) ،تصحیح عبدالحسین نوایی،
تهران :نشر نی.1654 ،
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 .76جواهراالخبار ،منشی قزوینی ،بوداق ،تصحیح و تعلیقات محسن بهرامنژاد ،تهران :مرکز نشر میراث
مکتوب.1621 ،
 .75حبیبالسیر في اخبار افراد بشر ،خواندمیر ،غیاثالدین بن همامالدین الحسیني ،تصحیح زیر نظر محمد
دبیرسیاقي ،ج ،9تهران :انتشارات کتابفروشي خیام.1666 ،
 .72خالصهالتواریخ ،قمی ،قاضی احمد ،تصحیح احسان اشراقی7 ،ج ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
.1616
 .71خالصهالتواریخ] ،ناشناس[ ،تصحیح و تحشیه ابراهیم دهگان ،اراک :مطعبه فروردین.1699 ،
 .74خالصه السیر ،اصفهانی ،محمدمعصوم بن خواجگی ،به اهتمام ایرج افشار ،تهران :انتشارات علمی،
.1651
 .62خلدبرین ،واله اصفهانی ،محمدیوسف ،به کوشش میرهاشم محدث ،تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود
افشار.1627 ،
« .61در باره رسالهالوزراء تألیف مبرزا حبیبالله اصفهاني» ،دانشپژوه ،محمدتقي ،مجله دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران ،ش ،1691 ،5 ،6صص .664 -652
ّ
 .67دستور شهریاران ،نصیري ،محمدابراهیم بن زینالعابدین ،بکوشش محمدنادر نصیري مقدم ،تهران :بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار.1626 ،
 .66ذیل تاریخ عالمآرای عباسی ،ترکمان منشی ،اسکندربیگ ،تصحیح سهیلی خوانساری ،تهران:
کتابفروشی اسالمیه.1612 ،
 .69روضهالصفویه ،جنابدی ،میرزابیگ حسن بن حسینی ،بکوشش غالمرضا طباطباییمجد ،تهران :بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار.1621 ،
 .66شیخصفي و تبارش(دروغ بودن سیادت صفویان) ،کسروي ،احمد ،تهران :انتشارات فردوس.1624،
 .65علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی ،آئینهوند ،صادق ،ج ،1تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.1622 ،
 .62فتوحات شاهی ،امینی هروی ،امیر صدرالدین ابراهیم ،تصحیح محمدرضا نصیری ،تهران :انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی.1616 ،
 .61فرهنگ فارسی عمید ،عمید ،حسن ،تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.1656 ،
 .64فهرست نسخههاي خطي فارسي ،منزوي ،احمد ،ج )1(7و ج ،5تهران :مؤسسه فرهنگي منطقهاي،
.1694
 .92قصصالخاقانی ،شاملو ،ولیقلی بن داودقلی ،تصحیح حسن سادات ناصری ،ج ،7تهران :وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی.1629 ،
 .91لبالتواریخ ،قزوینی ،یحیی بن عبداللطیف ،تصحیح میرهاشم محدث ،تهران :انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی.1615 ،
 .97مبادی تاریخ زمان نواب رضوان مکان (شاه صفی)(تاریخ تحوالت ایران در سالهای 1261-1291ه.ق،).
تفرشی ،محمدحسین ،ضمیمه تاریخ شاه صفیّ ،
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محسن بهرامنژاد ،تهران:
میراث مکتوب.1611 ،
 .96مجموعه میراث اسالمي ایران ،دفتر سوم ،قم :کتابخانه آیهالله مرعشي نجفي.1626 ،
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« .99مکتب تاریخنگاری اسالمی در ایران» ،تایوئر ،فلیکس ،تاریخنگاری در اسالم (مجموعه مقاالت) ،جمعی
از مؤلفان ،ترجمه و تدوین یعقوب آژند ،تهران :نشر گستره ،1651 ،صص .126-716
 .96منابع تاریخ اسالم ،جعفریان ،رسول ،قم :انتشارات انصاریان.1625 ،
 .95منابع و مآخذ تاریخ صفویه ،ثواقب ،جهانبخش ،شیراز :انتشارات میتراس.1612 ،
 .92نقاوهاآلثار فی ذکراالخیار ،افوشتهای نطنزی ،محمود بن هدایتالله ،به اهتمام احسان اشراقی ،تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.1626 ،

