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تأثیر شیعهگرایی عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب
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علی اکبر جعفری
مهشید سادات اصالحی
3
متین سادات اصالحی
2

چکیده

ثبللت وقللامع و ومللدادهای زنللدگی پادشللاها بللس سللبکهللای مختلللفی مکللی از
امجهرین سمتهای ها مخنومسی د ایلرا بلود .بلرای اطلال از فهلم هلا مخیی

هللا مخنگللری و هللا مخنگللا ی د ادوا مختلللفی گریللزی بللز اسللتفاده از ایللن آثللا

نیست .کتاب عالمآ ای شاهطهماسلبی نوشتس حسیمیمرعشیهبریلزی حلواد

دو ه شاهطهماسب ا د قاللب داسلتانی-هلا مخی د فاصللس سلالهلای  930هلا

 981ثبت کردهاست .با عمامت بس اهمیت این کتاب د مطالعاع ها مخی دو ه

صفویی بلس ویلژه از نظلر بر سلی شلیعسگرایلی املج د ایلن دو هی ایلن پلژوه

د صلللدد اسلللت بلللس وش هوصلللیفی -هحلیللللیی ویژگلللیهلللای هلللا مخنگلللری و

ها مخنگا ی حسیمیمرعشیهبریلزی ا بلا هوبلس بلس ومکردهلای شلیعی ملو ی
بر سی و هحلیل کمد .سؤال اصلی پژوه

ایلن اسلت کلس شلیعسگرایلی املج د

دو ه صللفوی چللس هللأثیری بللر هللا مخنگللری و هللا مخنگللا ی حسللیمی مرعشللی د

هألیف عالمآ ایشاهطهماسب داشتس است؟ مافتسهای پژوه

نشا میدهد

بللس غللم داسللتانی بللود اثللری عللواملی همچللو مللذهب امللج و سللمی هشللیعی

 .1دانشیا گروه ها مخ دانشگاه اصفها A.jafari@ltr.ui.ac.ir .

ا شد ها مخ ایرا دو ه اسالمی دانشگاه اصفها (نومسمده مسئول)mahshideslahi@yahoo.com .

 .2کا شما
 .3کا شما
ها مخ د مافت98/3/25 :

ا شد ها مخ ایرا دو ه اسالمی دانشگاه اصفها matineslahi@yahoo.com .

ها مخ پذیرش98/5/28 :

دمللدگاه و گللرام

هللای اعتقلللادی نومسللمده و هأثیرپللذیری از شللیعسگرایلللیی د

هللا مخنگللری و هللا مخنگللا ی او هأثیرگللذا بللودهاسللت .لللذا مؤلفللسهللایی نظیللر

مشروعیتبخشی بس شاه صلفویی نگلاه ملذهبی ملو

بلس هلا مخی وملاپردازی

قداستیی هأویلگراییدممیی هقدیرگرایی و نگرش غالیانس و همچملین اسلتفاده
از ادبیاع شلیعی و واژگلا و اسلامی برخاسلتس از باو هلایشلیعی و هکلرا اسلامی
ائمس

ی نشا دهمده هلأثیرپلذیری موللف از شلیعسگرایلی املج د ایلرا عصلر

صفوی بودهاست.

کلیم م ممدواژههم م مما :هلللللللا مخنگللللللا یی حسللللللیمیمرعشلللللللیهبریللللللزیی صلللللللفوما ی

عالمآ ایشاهطهماسب.

درآمد
ها مخنگا یی ثبت مجموعسای از خدادهای وقامع و حواد اسلت .از محتلوای ملتن هلا مخیی

میهوا از وضع سیاسیی ابتماعیی اقتصادیی فرهمگی و مذهبی بامعس آ گاهی مافت .مو خین
ً
معموال با هوبلس بلس دملدگاه و بهلا بیملی و باو هلا و عقاملدی و بامگلاه و ممزللت ابتملاعی خلود بلس

ثبللت و ضللب

ومللدادها مللیپردازنللد .از ایللن و بامللد ذهمیللاع و اندمشللس مللو

بسللتجوی و هللأثیر آ

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

بامعسای است کس مو

ا د نوشللتسهللام

ا د ثبللت وقللامع هللا مخی سللمجیدی زیللرا ایللن مسللائل نشللا دهمللده محللی و
د آ ی پرو ش مافتس و هحت هأثیر آ قرا گرفتس اسلت .پلژوه

د ایلن

حوزه میهواند بس شماخت مؤلفسهای ها مخنگری و ها مخنگا ی بیمجامد .عالمآ ایشاهطهماسلب

نوشللتس اسللماعیلحسللیمیمرعشللیهبریللزی بللس غللم عمللوا هللا مخیی بللس سللبک داسللتانی-هللا مخی
هللدوین شللدهاسللت .همللین سللبک همللراه بللا نامشللخ ،بللود نومسللمده آ هللا مللدعهللا پ ل

از

هصحی و چلاپ اول آ موبلب غفللت از آ و کلمهلوبهی بلس آ از سلوی پژوهشلگرا شلدهبلود.

ایللن اثللر م للک ممبللع مهللم ه للا مخی از دو ه شللاهطهماسللب اس للت .بامگللاه و موقعیللت ابتم للاعی

نومسللمدهی گللرام

مللذهبی و هأثیرپللذیریاش از شللیعسگرایللی امللج ابعللاد مهمللی اسللت کللس ضللرو ع

هوبللس بللس ایللن کتللاب ا نشللا مللیدهللد .بللس نظللر مللی سللد بر سللی هحلیلللی و وا کللاوی ویژگللیهللای
ها مخنگری و ها مخنگا ی این کتلاب ملیهوانلد د هبیلین اهمیلت آ د مطالعلاع صلفویپژوهلی
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بسویژه بر سی شاخصسهای ها مخنومسی ایلن دو ه و ومکردهلای شلیعسگرایلی آنهلا نقل
داشتس باشد.

پیشللیمس پللژوه

نشللا مللیدهللد کللس پللژوه

مهملی

مسللتقلی د بللا ه هللا مخنگللری و هللا مخنگللا ی

عالمآ ای شاهطهماسب و هأثیر شیعسگرایی امج آ زما بر این اثر صو ع نگرفتس اسلت .نسلخس

بدمللد و مافللت شللده ایللن کتللاب د کتابخانللسی مللوزه و مرکللز اسللماد مجلل

شللو ای اسللالمی هوس ل

مرمم حید ی د سال  1389و د قالب پاما نامس هصحی شلدهاسلت .ایلن اثلری پلی

از ایلن نیلز

هوس ایرج افشا بدو نام مؤلف هصحی شده بلودی للیکن نسلخس بدملد آ بلا نلام مؤللف آملده
است .سلیم و حید ی د مقالس خود با عموا «نسخسای نومافتس از عالمآ ای شاهههماسب» همها

بلس خصوصلیاع اصللی و بربسللتس ایلن نسلخس مللیپردازنلد (سللیم و حیللد یی .)104-103 :1389
بلللا ایلللن وبلللودی هلللا کمو پلللژوه
پ للژوه

مسلللتقلی د ملللو د ایلللن کتلللاب بلللا ومکلللرد ملللو د نظلللر ایل للن

ص للو ع نگرفت للس اس للت .ب للراین اس للا ی ای للن پ للژوه

ب للا ه للدف بر س للی ویژگ للیه للای

ها مخنگری و ها مخنگا ی عالمآ ای شاهطهماسب با هوبلس بلس ومکردهلای شلیعی ملو
شدهاست .د این پژوه

هلدوین

از هما کتابی کس د سال  1370هوس ایلرج افشلا بلس چلاپ سلیدهی

استفاده و با هوبس بس مشخ ،شد نام مؤلفی د ا باعاعی از مؤلف با عموا حسیمی مرعشلی

هبریزی نام برده میشود.

ها مخنگری کس نشانگر چرایی و حکملت نهفتلس د پشلت وقلامع و خدادهاسلتی نشلا دهملده

دمدگاهی بیم

و گلرام

و ملذهب ملو

میپردازدی هحت هأثیر بیلم

اسلت .هلا مخنگلا ی زملانی کلس بلس نگلا ش وقلامع هلا مخی

و نگلرش خلود بلس مسلائل و حلواد و وقلامعی قلرا ملیگیلرد .ا گرچلس

ا زش و اهمیت کا مو ی زمانی مشخ ،میشود کس با عامت امانتدا یی عدمهعصب و پی

داو یی آنچس ا کس وی داده استی بس ثبت برساندی اما این هأثیرپذیری مو

ها مخی امری حتمی است و بلر هملین اسلا

از نگلرش خلود بلس

ملیهلوا بلس اسلتخراج دملدگاههلای او دسلت مافلت.

ها مخنگری و ها مخنگا ی ا گرچس دو مقولس بدا محسوب میشوند اما مکمل همدمگرند .د واقع

هللا مخنگللا ی هللر مللک از دو ههللای هللا مخ ایللرا ی ویژگللیهللا و مشخصللاع مربللوط بللس خللود ا دا د.
هحوالع ها مخی هر دو هی زمیملس هلا مخنگلا ی آ دو ه اسلت (بمعلی از نومسلمدگا ی .)7 :1360

تأثیر شیعه گرای عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب

شیعهگرایی در تاریخنگاری صفوی

همگامی کس مو ی زما های گذشتس ا احیلا ملیکملدی عالقلس و هملدلی او بلا آ وقلامعی بلس نسلبت

حللواد هلللخ و شللیرممی کللس بللسچشللم دمللده اسللتی شللدمدهر مللیشللود؛ عللدل و ظلللمی خردممللدی و
حماقتی ظهو و افول و عظمت و باللی احساسلاع او ا برملیانگیلزد .گلویی ایلن هملسی د برابلر
دمدگا وی بس وقو پیوسلتس و چلو برانگیختلس ملیشلودی زبلان

بلس گفتلا ملیآملد (املری نلفی

 .)3 :1340هدف اصلی مو خا از بازسازی ها مخی بیشتر ثبت دقیل فعالیلتهلای انسلا و نیلل

بس هدف ژ فهری است (گریبری و دمگرا ی  .)9 :1387این ساختا و ویژگلیهلا نشلا دهملده
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نگللاه مللو

بللس حللواد و نگللا ش او از آ هاسللت .بللس عبللا عدمگللری د هللا مخنگللا یی گللزا ههللای

ها مخی بر این اسا

هدوین و هألیف میشوند .د ها مخنگری و مبتمی بر همین اصلولی مسلائل

زمیمسساز و چراییهای وقامع بر سی میگردد .از این بهتی هفاوهی بین حکومتها وبلود نلدا د
اما با هوبس بس میزا هأثیرگذا ی حکومتها د بامعسی این موضو نیلز متفلاوع اسلت .صلفوما

( )1135-907د عللین حللال کللس دگرگللونیهللایی ژ ف د حیللاع سیاسللی و مللذهبی ایللرا بوبللود

آو دندی باع ون و شکوفایی بمبسهلایی از فعالیلتهلای علملی و ادبلی و خاصلس هلا مخنگلا ی
ً
شدند .د واقع د عهد شاهعبا اول مخصوصا با هألیف ها مخ عالمآ ای عباسی و چمد اثر دمگر د

ایل للن دو هی هل للا مخنومسل للی بل للس اوج خل للود سل للید (صل للفتگل لللی  .)76-74 :1388د ایل للن دو هی
کتابهای ها مخی متعددی بس زبا فا سی هألیف شد .د ا کثر این کتلابهلا بانبلدا ی اعملال و

افعللال سللالطین صللفوی و هجلللی آشللکا گللرام هللای مللذهبی بللس وضللوح دمللده مللیشللود (ثواقللبی
ً
ً
 .)21 :1380این مو خا غالبلا شلیعس و عموملا شلاهد وقلامع بودنلد و ا گلر س َلمت مجلل نومسلی و
وقللامعنگللا ی د بللا ی ا نیللز داشللتسانللدی ونوشللت فللرامین شللاهانس و مکاهبللاع سیاسللی و اسللماد

دمگری ا نیز د اثر خود آو دهاند (پیگولوسکاما و دمگرا ی .)461/2 :1346

د بر سی گونسهای مختلف هلا مخنگلا ی دو ه صلفویی هلأثیرگلذا ی آنهلا از شلیعسگرایلی املج
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قابل مشلاهده اسلت .نگلا ش هلوا مخ عملومی کلاه

محسوسلی پیلدا کلرد (نلوایی و غفلا یفلردی

 .)6-4 :1389هللوا مخ عمللومی ایللن دو هی د شللیوه و اسلللوب کلللیی اسللتمرا هللا مخنگللا ی دو ه

هیملو ی و متللأثر از هغییلراع مللذهبی دو ه صلفوی بودنللد بللس گونلسای کللس د بهلت نهادممللس کللرد

فرهمللگ هشللیع گللام برداشللتسانللد (علیللزاده مقللدمی  .)72 :1395از هفللاوعهللای شللاخ ،هللوا مخ

عمومی دو ه صفویی افزود فصلی مجزا د ابتدای کتاب د با ه زندگانی ائمس اسلت .همچملین

د بیا زندگی ائمسی بامگاه آنها ا بالفاصلس پ

از انبیاء و مقلدم بلر ذکلر احلوال خلفلای اشلدین

قرا میدادند ( ا .مشکو ما و بعفریی  .)1395این ویژگی د هوا مخ سلسلسای ایلن دو ه نیلز
ً
کامال مشهود است بسویژه اممکس این نمونلس از هلا مخنگلا یهلا از آغلاز پادشلاهی شلاهعبلا اول هلا

سلقوط ایلن سلسللس از فراوانلی بیشلتری برخو دا نلد .د ایلن دسلتس از مملابعی هأثیرپلذیری ملو
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از

شیعسگرایی امج و هولید متمی آ کمده از واژگا و شعائر شیعیی عرض ا ادعهلای متعلدد بلس اهلل
بیلت ی بللا هوبللس بلس نظرکردگللی شللاه از سللوی معصلومین ی ُپللر نللگ اسللت .بلس نظللر مللی سللد
اندمشس غالب این ممابعی حکمتی برکشلیده از هشلیع سلمی و هلالش محسلو

نومسلمدگا بلرای

موبلس بلللوه داد بمیللا نظلری مشللروعیت و مقبولیللت حا کمیللت صلفوی د گسللتره ایللرا اسللت
(فیاضانوش و دمگرا ی .)90-89 :1395

ه للوا مخ محل للیی ه للا مخنومس للی نه للاد دمم للی و حت للی مم للابع بغرافی للایی ه للا مخی (ص للفت گ لللی

 )75-71 :1388هلم د شلیوه و سلبک هلا مخنگلا ی خلود و هلم د هلا مخنگلری نومسلمدگا ایلن
ممابع از هأثیرپذیری شیعسگرایی امج د این دو ه بس دو نماند .مهمترین دالیل این هأثیرپذیری
عبا همد از:

 .1گرام ها و اعتقاداع و باو های مذهبی مو .

 .2خواست نظام حا کم و انطباق این امر با کا مو .

 .3هالش فرا گیر برای همگانی و نهادممس کرد فرهمگ هشیع د این دو ه.

 .4بللدمت د پاسللخگویی بللس معانللدین و مخللالفین و مقابلللس بللا متللو هولیللدی د ببهللسهللای

مقابل صفوما .

 .5هبللدیل ش للد ه للد مجی ش للیعسگرای للی ب للس هش للیعب للاو ی د ای للن دو ه و هجل للی ای للن ام للر د

متو و ممابع.

همامی این ویژگیها د کتاب عالمآ ایشاهطهماسب مو د بر سی و هحلیل قرا خواهد گرفت.
حسینیمرعشیتبریزی و معرفی کتاب او
نومسمده کتاب عالمآ ایشلاهطهماسلبی اسلمعیلحسلیمیمرعشلیهبریلزی مشلهو بلس میلرمالملم

بیللک و مللتخل ،بللس میللردعللویی از نومسللمدگا دو ا شللاهصللفی و شللاهعبللا دوم صللفوی و از
از وی بللا عمللوا

علمللای قللر  11اسللت (طباطبللایی بهبهللانیی  .)225 :1383هسللتری د کتللاب
ُ
«ابل للس االفض لللوالم للو خینوالک َّت للابف للیدول للس الس لللطا الش للاهص للفیالص للفوی» م للاد م للیکم للد
(حسیمیمرعشیالتستریی .)144/1 :1406

از اصل و نسب نومسمده اطالعاع مشخ،ی وشن و دقیقی وبلود نلدا د .افشلا د مادداشلت

خود بر این کتابی هصرم میکمد «نام مؤلف شماختس نیست و د متن هی گونس اشلا هی بلس خلود
ً
َّ
نللدا د» امللا بللا احتیللاطیی بللر ایللن بللاو اسللت کللس «مولللد و مللوطن مولللف نقللالی احتمللاال شللهر یللزد

تأثیر شیعه گرای عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب

 .6نق

مؤثر فضای بامعس از گفتا ها و شعا ها ها نمادها و نشانسهای شیعی.

بلودهاسللت» (حسللیمیمرعشلیهبریللزیی  .)15 :1370ایللن مشلکل د نسللخسمللابی بدملد از ایللن اثللر
برطللرف شللد زیللرا او خللود ا د ایللن نسللخس «اقللل عبللداهلل فقیللر کثیللر التقصللیر اسللمعیل الحسللیمی
هبریللزی المرعشللی مشللهو بللس میللرمالمللم بیللک و هخللل ،میردعللوی» معرفللی مللیکمللد (سلللیم و

حید یی  .)101 :1389لقب میلرمالملم بیلک بلرای نومسلمده و هلم زملانی او بلا دو ا شلاهصلفی و
شاهعبا دوم موبب شده ها او ا هما هابر مخصوص شاه (ملکالتجلا ) و نیلز املین-الضلرب
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دو ا شاهعبا اول معرفلیکمملد کلس نلام

د برملا مماسلباع شلاهعبلا اول و هلملدیهلا د

ممابع آمدهاست ( ا .سلیم و حید یی .)102-101 :1389

بس نظر می سد د مکی دانستن دو معمی اسمعیلحسیمیهبریزیمرعشی مشلهو بلس میلرمالملم

بیک و میرمالمم بیک هابر باشی و امین الضرب دو ا شاه عبا ی باملد بر سلی بیشلتری انجلام

شود .مهمترین علت این امری نبود نامی از این شلخ ،د مملابع مهلم دو ه شلاهعبلا
شاهعبا

اول هلا

دوم است .الزم بس ذکر است کس از وفاع نومسمده علالم آ ای شلاهطهماسلب نیلز اطالعلی

د دست نیسلت .کتلاب علالمآ ای شلاهطهماسلب کلس همهلا نوشلتس اسلمعیلحسلیمیمرعشلیهبریلزی
استی گزا شی از پمجاه و مک سال ( )981-930زندگی شاهطهماسب است.

نگا ش این کتاب با سبک هلا مخ نومسلیهلای سلمی آ دو ه متفلاوع اسلت .هلدوین زنلدگی

داستانی دومین پادشلاه صلفوی هوسل نومسلمدهی آ چملا متفلاوع از مملابع ایلن دو ه اسلت کلس

برخلی آ

ا بللزو ممللابع هللرابمنگللا ی و ذیللل شللرححللالنگللا ی معرفللی کللردهانللد (ثواقللبی :1394

 .)64برخللی نیللز آ

ا هللا مخنگللا یسلللطانی -هللکنگللا یسلللطانی -دانسللتسانللد (آ امی :1386

 .)242ما ها مخیی وامت داستانی از بازسازی ها مخ است بس گونسای کس هم اشخاصهلا مخی

و هم اشخاصداستانی د آ امکلا حضلو ملیمابملد (غلالمی  .)42 :1381بلر هملین اسلا
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عمامت بس ساختا و محتوای کتابی میهوا آ

و بلا

ا ما ها مخی از زندگی شاهطهماسب نامید .با

وبود این امری نبامد فراموش کرد کس بمبسهای ها مخی این اثر بسیا زماد است بس گونسای کلس د

مقامسللس آ بللا دمگللر ممللابع دو ه صللفوی ایللن موضللو آشللکا مللیشللود .حسللیمیمرعشللیهبریللزی
ً
هصللویری نسللبتا آشللکا و وشللن از وضللع و حیللاع ابتمللاعی و د گیللریهللای نظللامی و بمللگهللا

بللسویللژه د گیللری بللا عثمللانیی واب ل د و خللانوادگی شللاه و نیللز واب ل خللا بیی گللزا شهللایی از
همدوسللتا ی معرف للی اف للراد و قبایلللی اس للتفاده مک للر از القللاب و اص للطالحاع ام للج دی للوانی دو ه

شاهطهماسب ا نشا میدهد کس مبین وبس ها مخی آ است.

دو ویژگللی ایللن کتللاب ا از سللایر هللا مخنگللا یهللای هللمعصللر متمللایز مللیکمللد .اولی نگللرش

متللأثر از فضللای مللذهبی حللا کم بللر زمللا نگللا ش ایللن اثللر اسللت .هثبیللت سللمیت مللذهب هشللیع
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و حت للی هغیی للر ه للد مجی هش للیع سیاس للتی و ح للا کمیتی ب للس فق للاهتی و ابته للادی د زم للا زمس للت

نومسللمده و شللیعسگرایللی و هشللیع بللاو یی عرفللی و عمللومیی اثللر محسوسللی بللر ایللن کتللاب گذاشللتس
است .استفاده مکر از واژههای ا زشی برای هولید متمی مبتمی بر املدئولوژی حلا کم بلس خلوبی د

ایلن کتللاب مشلهود اسللت .برخللی از ایلن واژگللا و هعلداد هکللرا آنهللا د بلدول شللما ه 1نشللا داده

شدهاست.

شاهطهماسب
عالمآرای 
جدول شماره :1واژگان متأثر از فضای شیعی دوره صفویه در 
واژه

ماعلی
علیولیاهلل
مرهضیعلی
شاه والمت
ماعلی مدد
امام غریبا
صاحب االمر

تعدادتکرار

9
5
5
4
2
2
2

عالوه بر اممکس نومسمده د هوصیف عبیداهلل خا ازبک از هعبیر «مثل سگ یزمد علیس اللعملس»

استفاده میکمد کلس نگلاه شلیعی او ا بلس خلوبی نشلا ملیدهلد .حتلی نومسلمده د ملک ملو د و د

اقدام این نوبوا د لعن آشکا آنها مینومسلد (حسلیمیمرعشلیهبریلزیی  .)336 :1370ویژگلی

دومی همرنمایی نومسمده د استفاده از صمامع ادبی د ومدادهای ها مخی است .هشبیسی اغراقی
استعا ه و کمامس عالوه بر بیا انتقال مفاهیم بس خوانمدهی بلر قلد ع هخیلل ملو

مو

ملیافزاملد و کلا

ا بس ما ها مخی نزدمکهر میسازد .نثلر کتلاب سلاده و قابلل فهلم و آمیختلس بلا آ املسهلای

ادبللی اسللت کللس بللس بالغللت و شللیوایی مللتن افللزوده اسللت .نمونللسهللایی از ایللن ویژگللی عللالمآ ای

شاهطهماسبی د قالب بدول شما ه 2نشا داده شدهاست.

جدول شماره :2نگرش داستانی مورخ به حوادث و استفاده از آرایههای ادبی
نوعآرایهادبی

هشبیس و اغراق

استعا ه
کمامس

شاهطهماسب
شاهدمتنازعالمآرای 

«گرز سنان و شمشیر بر یکدیگر نهادند و خون از تیغ ،بسان باران از میغ باریدن گرفت و
از هیاکل دالوران و حسام مبارزان ،هامون با گردون تساوی پذیرف و برق خنجر بر جتان
بهادران و سرشک تیغ مصری بر کشتگان گریان شد» (حسینی مرعشی.)191 :1370 ،
«...و تا غروب آفتاب سپاه قزلباش چون ذرات آفتاب بیشمار و بسان قطرات ستااب ستیار
همه چون شیر و ببر قوی یال و بزرگ هیکل( »... ،همان.)213 :
«و در آن اوان افتاب عالمتاب سایه به برج سرطان انداخته بتود و از شتدت حترارت بستی
زمین بساط آتشین مینمود و یاقوت در رحم کان از حرارت هوا میگداخ و سنگ ریزه در
قعر آب به آتش خورشید لعل مذاب میساخ » (همان.)164 :
«شاه طهماسب با تمام سپاه قزلباش دیگر رنگی بته متا ندادنتد و طبتل کتوچ بته نتوازش
درآوردند و سپاه به حرک درآمده و بته ایلغتاری روی بته جانتب شتیروان متوجته شتدند»
(همان.)301 :
«چون پرده غرور دیده او را پوشانیده بود» (همان.)65 :
«این چند نفر مرا از دایره پرگار به در برده بودند» (همان.)76 :

تأثیر شیعه گرای عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب

هبیین چرایی کشتس شد ابوالقاسلم بیلکی نوبلوا چهلا دهسلالس وابسلتس بلس خانلدا صلفوی د
ً
هراع بدست بلانی بیلک سللطا ازبلکی صلراحتا بلا نلام بلرد از خلفلای ثلال ی عللت ایلن املر ا
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شاهطهماسب
شاهدمتنازعالمآرای 

نوعآرایهادبی

ضرب المثل

«از شاه یک اشارت از ما به سر دویدن» (همان.)72 :
«آب از سر گذشته اس » (همان.»73 :
«چرا کاری کند عاقل که باز آرد پشیمانی» (همان.)83 :

مؤلف کتاب براسلا

نظلر مصلح آ ی از سلس ملتن املج آ زملا معملی احسلنالتلوا مخ ومللوی

خالصللسالتللوا مخ قمللی و عللالمآ ای اسللکمد بیللکممشللی اسللتفاده کللرده (حسللیمیمرعشللیهبریللزیی

 )7 :1370لذا آنجایی کس د متن مینومسد « اوی میگومد» مقصود ویی استماد بس هملا مملابع
است .د واقع او گزا شهای خود ا با هلفی ایلن مملابعی مسلتمد ملیسلازد .نومسلمده د هوصلیف
وقامع و بمگهای ذوق ادبی و شاعرانس داشتس و ومدادهای گونا گو

ا بس وسلیلس شلعر و بلا هوبلس

بس فهوای مطللب بلا ابیلاهیی بلین مطاللب گمجانلده و بلس هوصلیف آنهلا پرداختلس اسلت .بلس عملوا

مثلالی وی نبلرد میللا ازبکلا و قزلبللاشهلا ا ایللنگونلس هوصللیف ملیکمللد« :املا چللو سل اه ازبللک

متفرق گردمد و شب بر سر دست د آمدی بمعی دمگر از دلیرا قزلباشی هما ه از قفا ملیهاختملد و
آ طامفس ا از مرکب میانداختمد.
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بل للرآ همل للگ چشل للما نهادنل للد هیل للغ

نخو دن ل للد ب ل للر ب ل للا امش ل للا د م ل للغ

ب ل للس ن ل للوعی س ل للرانداختن ع ل للام ش ل للد

کل للس صل للحرا پل للر از شل لللغم خل للام شل للد

ز میلللدا بلللرو شلللد گریلللزا عبیلللد

زب ل ل للوال ش ل ل للهرزاده ک ل ل للردا ص ل ل للید

سراسل ل للیمس خانل ل للا گل ل للردو سل ل للتیز

ب ل ل للس مکب ل ل للا ه کردن ل ل للد و د گری ل ل للز»
(هما )217 :

طبع شعری و قد ع قلم حسلیمیمرعشلی حلال و هلوای فضلای نبلرد ا بلرای خوانملده هرسلیم

میکمد .د نمونسایدمگری مو
اینگونس بیا میکمد:
ز قلللو

ذوق شاعرانس خوم

قلللزح بلللرف شلللفاف مخلللت

کلللف انل لدازی بلللرف شلللد بیحسلللاب

ا د فصل زمستا و هوصیف بلا ش بلرف

چللو آ پمبللس کللز قللو

نللداف مخللت

ز ه للر سلللو شلللترهای مسلللت سلللحاب
(هما )180 :
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م للو

ب للا هس للل و ک للا برد عماص للر زیب للاش للماختی د بی للا وق للامعی زیب للایی م للتن ا دوچم للدا

کردهاست .د واقع میهوا گفلت بلس کلا گیری و اسلتفاده از ا زشهلای هملری همهلا بلرای زمملت و

زیبللایی بخشللید بللس اثللر نیسللتی بلکللس د بطللن خللود اهللداف خللاص نومسللمده ا مللیپرو انللد
(شعبانیی  .)107 :1392هدف حسیمیمرعشیهبریزی از آمیختگی ملتن بلا عماصلر زیباشلماختیی

گیرایی متن و انتقال آ بس ذهن خوانمده است .طبیعی است کس متن مکمواختی ذهلن خوانملده

ا خستس میکمد .لذا استفاده از عماصر و ویژگیهای زیباشماختیی بر بذاب بود و گیرایلی ملتن

میافزامد و مفاهیم ا سرمع بس ذهن القا میکمد .این ویژگی مهلم ا گرچلس هصلویری زیبلا از نگلرش
مو

ا بس حواد و وقامع زما خود نشا ملیدهلد املا زملاده وی د ایلن املر از ا زش و بامگلاه

اثلر بلس عملوا ملک ملتن شلاخ ،هلا مخی مبتملی بللر اندمشلسهلایشلیعی ملیکاهلد بلس گونلسای کللس

آ چما خوانمده غرق این همرنمایی نومسمده میشود کس ضرب آهمگهای شیعی و حتی دممی

نومسمدهی چمدا بللب هوبلس نملیکملد .بلس گونلسای کلس کمتلر خوانملدهای اسلت کلس متوبلس هکلرا

واژگا با نگرش دممی و شیعی و با سیزده نوبلت هکلرا واژه «اهلل ا کبلر» د ملتن کتلاب شلود .حتلی

آمسنگا یهای مو

و استفاده از آماع بهت هبیین اهلداف نومسلمده نیلز د ایلن ملتنی بلس دلیلل

ویژگلیهلای ادبلی آ مغفللول مانلده اسلت .بللا وبلود ایلنی نومسلمده عللالم آ ای شلاهطهماسلب مللک

شیعس معتقد است و نگرش او بس وقامع نیز همینگونس است.

بللرای بر سللی و فهللم هللا مخنگللا ی حسللیمیمرعشللیهبریللزی ضللرو ع دا د هللا ابتللدا بللس دو نکتللس

هوبس ویژه شود .اولی آنکس اوی بس مفهوم دقی و د ست واژگانیی مک مو

نیسلت .همهلا هملین

ا برای او میشماسیم کس آ هم سبک داستانی -ها مخی دا د .شرام شغلی او بس گونسای بلوده

کللس او ا از مللک مللو

بللدا مللیکمللد .پیشللیمس و مسللئولیت ادا ی مؤلللف بیللانگر نگللاه هللا مخیاش

نیست .ا گر دیوانساال ا و صاحبممصبا ادا ی -بویژه آنها کس مسئولیت د حوزههلای ملالی و
اقتصلادی دا نللدی دسللت بللس قلللم شللده و اثللری از خللود بللس بللا گذاشللتسانللد ا د ابتللدا بامللد براسللا

چا چوب ذهمی مذهبیشا مو د ا زمابی قرا داد .براین اسا ی مهمهرین شاخصس ها مخنگلری
مولف عالمآ ای شاهطهماسب ا میهوا د قالب مؤلفسهایی زیر بر سی کرد.
مشروعیتبخشی به شاهصفوی مبتنی بر رویکرد ادبیاتحماسی

تأثیر شیعه گرای عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب

تاریخنگریحسینیمرعشیتبریزی

ادبیاعحماسی کس قدمت و اهمیت زمادی د هبیین بر ح بود ی قدسی بود و پیروز بلود

نزد ادیبا ی مو خا و نومسمدگا ایرانی از مک سو و مخاطبین و خوانملدگا آنهلا از سلوی دمگلر
دا دی د عالمآ ای شلاهطهماسلب بلس خلدمت گرفتلس شلده هلا بلس ایلن هرهیلبی مشلروعیت و حقانیلت

شللاه شللیعی صللفوی د همللس صللحمسهللا نشللا داده شللود .حسللیمیمرعشللی هبریللزی بللدو آ کللس

بخواهللد بللا ذکللر طللوالنی اسللامی ابللداد شللاه صللفوی و اهصللال آنهللا بللس اهللل بیللت

بللرای او

مشروعیتی بسازدی بس حداقلها ا کتفا کرده فق مینومسد« :چو زملا دوللت شلاهی ظللاللهلی
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مرشد کامل شلاهطهماسلب بهلاد خلا شلد و برکلت دوللت قلرا گرفلت» (حسلیمیمرعشلیهبریلزیی

 .)22 :1370املا د هملین قسلمت و بلا همرمملدی هملام و بلا انتخلاب دقیل واژگلا د قاللب ملک
سبکداستانی با ومکرد بس حماسسی شاه صفوی ا د همس صحمسهای برهرین و بهترینها معرفی

میکمد گو اممکس او همها گزممس مقبول و مشرو پادشاهی است .اسلتفاده از واژه «شلاه دیلنپملاه» و
«پادشاه بع مسکو » (هما 80 :ی )307ی «ای شهرما بها و ای مگانسدو ا » (هملا )289 :
و هکللرا واژه مشللابس و هعللا مف اغراقللی از پیللروزیهللای حتمللی و قطعللی شللاه و س ل اهیان

بللا بللس

کللا گیری ادبیللاع حماسللی و چاشللمی اشللعا حماسللی د همللین اسللتای نشللا مللیدهللد مؤلللف بللس

ظرافلت و خلوبی هوانسللتس اسلت از ایللن ادبیلاع د مشلرو بلللوه داد شلاه طهماسللب بهلره ببللرد.
افزو بر این نومسمده از واژگلا ُم َّعلرف َنسلب علالی مانملد «شلهرما علالیهبلا » (هملا  )80 :بلرای
مشرو بلوه داد شاه صفوی استفاده کرده است.

نگاه مذهبی به تاریخ
سللمیت مللذهب هشللیع د دو ه صللفومس و هلالشهللای صللو ع گرفتللس بللرای هحق ل آ ی فضللای

فرهمگی -معرفتی خاصی ا امجلاد کلرد کلس بلروز و ظهلو آ

ا د آثلا و مملابع ایلن دو هی حتلی ا گلر
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همچو عالمآ ای شاهطهماسبی سبک داستانی داشتس باشدی ملیهلوا دملد .ایلن املر کلس متلأثر از

نگللرش مؤ خللا و نومسللمدگا ای للن دو ه بللس باو هللای مللذهبی از م للک سللو و هللالش آنهللا ب للرای
مشروعیتبخشی بس صفوما از سوی دمگر بودی د عالمآ ای شاهطهماسب مشهود است.
اسماعیلحسیمیمرعشی بس عموا مک مو

شیعس مذهب و با گرام های شیعی بلس وصلف

وقللامع مللیپللردازدی بللس گونللسای کللس د بسللیا ی از نبردهللا و وقللامع سللخت زمللا شللاهطهماسللبی از
َّ
و مددبویی از آنها سخن ملیگوملد .او واقعلس بملگ
هوسل او و دمگر سردا ان بس ائمساطها
میللا حیللد خللا و لشللکر قللزاق و َّ
هوسللل شللاهطهماسللب بللس امللام ضللا

و اسللتمداد از امشللا

ا

اینگونس گزا ش میکمد « :گفلت آ کیلدی ملال املروز ملا ا مفلت بلس کشلتن داد و وی بلس بانلب

مشهدمقد

کرده از سومدای دل نالید و گفت ما امامغریبا امام ضا

مک والمتی بمملای کلس

کا شیعیا بس بای بد سیده اسلت .د ایلن وقلت از بانلب بللخ گلرد شلد و از میلا آ گلرد قشلن
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(قشو ) سوا مستعد نمودا شد و از دمد آ بماعتخا

ا فربی د دل

پدملد آملده دانسلت

کللس از معج لزه حضللرع امللام اسللت» (حسللیمیمرعشللیهبریللزیی  .)378-377 :1370همچمللین

زمانی کس سردا ا س اه قزلباش د نبرد با ازبکا بس امام ضا

متوسل میشوند مینومسد« :و

وز دمگللر کللس بمللگ شللد س ل اه قزلبللاش چللو بسللیا مجللروح شللده بودنللد سسللتی آغللاز کردنللد و

ق للزاقخ للا مردانگ للی م للیک للرد .ام للا دانس للت ک للس ازب للک زم للادهی م للیکم للد .خ للدای ا خوان للد و ب للس
امام ضا

نالید» (هما  .)356 :همچمین د بای دمگر د وصف عملکرد و د شتگوییهای

محم للد هیم للو پس للر شلللاهیبی للک ازب للک ملللینومس للد« :بماع للت باسوسلللا قزلب للاش ک للس ایلللن

حلرزه و هللذما هلا ا شللمیدندی آملده بللس علرض شللاه سلانیدند .آ شللهرما از حضلرع امللام ضللا

استمداد طلبیدهی دل بس لطف کردگا بست» (هما  .)211 :مثالهای باال باو بس نجاعبخشی و
َّ
دا د و نش للانگر وحی للس م للذهبی ق للوی نومس للمده نس للبت ب للس م للذهب
هوس للل ب للس ائم للس اطه للا
هشیع است کس د گزا ش هصمیمهای پیروزیها و شکستهای شاه صفوی نمود پیدا کردهاست.

بللس نظللر مللی سللد چمللین کوش ل هللایی از نیللاز د ونللی برخاسللتس کللس شللاها ایللن سلسلللس ای بللرای
مانللدگا ی اقتللدا معمللوی خللود بللس امللدادهللای نجللاعبخشللانس آسللمانی معرفللی نمامللد (فرهللانی و

خلیلیی .)95 :1389

وماپردازی مکی از بمبسهای همری متن بس شما می ود کس از دمد مو خلا دو نمانلده اسلت
ً
(شعبانیی  .)24 :1392معموال مو خین دو ه صفوی با وماپلردازی نسلبت بلس سلالطین و هقوملت

بامگللاه قداسللتی آنهللای هللالش مللیکردنللد هللا میللرا دا ی صللفوما از پیللامبر اسللالم

شلیعس

و امامللا

ا بللا بیاندازنللد .د ا کثللر هلا مخنگللا یهللای دو ه صللفویی خلواب و ومللا از بخل هللای

مهللم ایللن نوشللتسهللا محسللوب مللیشللود .مللو خین ایللن دو ه بللا نقللل ومللای شللاه صللفوی ا هحللت

حمامت معصومین

معرفی کردهاند .لذا این وماها موبب میشد ها نوعی قداسلت بلرای شلاه

قائللل شللوند .حسللیمی هبریللزی همچللو دمگللر نومسللمدگا ایللن دو ه بللا بیللا

وامللاع مربللوط بللس

خواب سالطین صفوی هالش کرده ها از این هگذ بلر مشلروعیت و مقبولیلت آنهلا صلحس بگلذا د.
بللرای نمونللسی او ومللت امللام حسللن

ا د خللواب هوس ل سلللطا مللرادمیللرزای ایللنگونللس وصللف

مللیکمللد« :چللرا کللس دمشللب د عللالم سللمسی بمللال عللالم آ ای حضللرع امللام حسللن

افتللاد کللس د

تأثیر شیعه گرای عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب

رویاپردازی قداستی

بهشت میخرامید و حضرع خاقا سکمد شا شاهاسماعیل بهاد خا از قفای سر او بلود و ملن

بللا هللو و ایللن دوازده هللزا کل
مبا ک

د بللاالی بلمللدی امسللتاده بللودمم .و حضللرع امللام حسللن

چشللم

بر بانب من افتاد و آ حضرع بر خاقا سکمد شا نگرمست و فرمود کس فرزنلدزاده هلو

ا نیز از آ الما

کس دشمما کا ما ا ساختمد بس او خواهمد آشامید و فردا شب د نزد ما مهملا

خواهد بلود .ملن نگرمسلتم و گفلتم ملا املام هلرگلاه چملین اسلت فقلای ملن د میلا دشلمما چلس
خواهمد کرد .آ حضرع فرمود کس هرچس مقد شدهاست خواهلد شلد» (حسلیمیمرعشلیهبریلزیی
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 .)285 :1370د بللای دمگللر مللینومسللد« :و وز دمگللر کللس بمللگ شللد س ل اه قزلبللاش چللو بسللیا

مجروح شده بودندی سستی آغاز کردند و قزاقخا مردانگی میکرد .اما دانست کس ازبلک زملادهی

م للیکملللد .خ للدای ا خوانلللد و ب للس املللام ضلللا

نالی للد» (هملللا  .)356 :همچم للین زملللانی کلللس

شاهطهماسب دستو قتل طامفسهای چها گانس قزلباش ا داد و مو د حمللس آنهلا قلرا گرفلت «شلاه

بس شاویردی گفت کس ا گر هو نمی سیدی این نامردا ملرا بلس قتلل ملی سلانیدند و شلاه ایلن چهلا

طامفس ا امر قتل فرمود» و بعد بالفاصلس شاویردی سلطا ی خلواب
مللیکمللد و مللیگومللد« :د عللرض اهی شللاهبمللتمکللا

ا بلرای شلاهطهماسلب بلازگو

ا د خللواب دمللدم .بللس مللن گفللت کللس خللود ا

برسلا کللس بمعللی حللرام نملکی فرزنللدم ا د میللا گرفتللسانللد و هرچملد عجللز مللیکمللد آ نللامردا

دست از او نمیدا ند .من سوا شدهی املغا کردم .د این وقت سیدم .شاه گفت وی هلو سلفید و

او ا مخلللع سللاخت و شللفقتهللای شللاهانس کللرد» (همللا  .)280 :بللس ایللن هرهیللب مللیهللوا گفللت

بسیا ی از مطالبی کس با خواب و وما د آمیختس شدهاندی مک هدف ا دنبال میکمد و آ ی هأ کیلد

بر بهرهممدی شاهصفوی از حمامت هام امام

است.

عالوه بر آ شیعسگرایی این دو ه موبب شده ها ملو خین و صلاحبقلملا دو ه صلفومس حتلی
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ا گر قصد نگا ش زندگی داستانی شاه صفوی ا داشتس و ما متمی داسلتانی -نقلالی بلس بلا گذاشلتس
ً
ان للدی ب للا ذک للر خ للواب و وماه للاییی عموم للا از ش للاهی ب للر ا هب للاط و اهص للال ش للاه ص للفوی ب للس ائم للس
و خاندا امشا هأ کید نموده و برای آنها از ایلننظلری قداسلتی قائلل شلوند .البتلس

معصومین
گاهیی َّ
همسک بس خواب و وما برای سید بس غرض شخصی مانمد د مافت پلاداش ملا خلعلت و
ا هقای شغلی اطرافیا شاه بودهاست.

تأویلگرایی دینی
هأویل ا میهوا نوعی مصاد ه بس مطلوب آماع و احادمل دانسلت .د واقلع نتلامج حاصلل از
باشلد (آ امی :1386

هأویل میهواند نشلا دهملده بیلم دمملی ملذهبیی سیاسلی و فلسلفی ملو
ً
 .)246مو خی د اثمای ومدادهای آماهی ا از قرآ ذکر میکردهی مسلما شا نلزول آ ا هبلاطی بلا
ً
وقامع نداشتس و صرفا بس دلیل ا هباط معمایی با آ واقعس و انتقال ح مذهبی بس خوانمده از آنها

استفاده کردهاست .حسیمیمرعشیهبریزی د مراهب متعددی از این نمونس اسلتفاده کلردهاسلت.
ْ
َ ْ َ َّ
د بایی د وصف فرا ازبکا مینومسد «أ ْی َن ال َمف ُلر» و البتلس هأ کیلد ملیکملد « َم ْلن ُمج ُلد الکلافری َن
َ
م ْن َعذاب ألیم» (حسیمیمرعشیهبریزیی  .)78 :1370د ذکلر نبلرد شلاهو دیخلا بلا خیلرخلا

سللردا همللدی مللیآو د« :و د عللرض اه شللاهویردیخللا دلللدا ی بللس لشللکر مللیداد و مللیگفللت ای

شیره مردا ی دل من گواهی بلس فلت ملیدهلد و بلس خلدا قسلم کلس د هلر قلدمیی نسلیم آملس کرمملس
َ
« َنصل ُلر مللن اهلل و فللت قرمللب »1بللر مشللامم مللیوزد» (همللا  .)278 :د نمونللسای دمگللری همللامی
لحظاع مربوط بس واقعس کشتس شد زمم

بهاد ا با مک آمس قرآ هطبی داده مینومسد« :آخر

االمر حسب االمر اعلی مقر شلد کلس اسلتاد شلیخی هلوپچی بلا فلوبی از هفمگچیلا

ومللو بلر د خلت

چما ی کس مشرف بلود بلر حصلا سلیبس سلاختس مخالفلا ا بلس هفملگ گرفتملد .هلر لحظلسای مهلره
ََّ
ْ
ُْ
َ َّ َ ُ
َّ
هفمگ آهمگ اخبا «قل إ ََّ ال َم ْو َع الذی َهف ُرو َ م ْم ُس فِ َن ُلس ُمالقلیک ْم »2بلس دل امشلا ملی سلانید و
ْ ُ ْ
َ ُ
هلر دم خطیلب هیلز زبلا حسلام شلدمد االنتقلام خطبلس بلیلغ « ُمل ْد کک ُم ال َم ْلو ُع َو ل ْلو ک ْم ُلت ْم فلی ُبل ُلروج
َ
ُمش ََّی َدة »3بس گوش امشا میخواند» (هما  .)78 :د نمونسای دمگر د وصف بمگ قزلباشهلا
زدنلد و گلوش طیلو و

از آماع سو ههای واقعسی قا عس و حجر استفاده کردهاست« :هوپها ا آهل
ْ َ َ ُ4
َ َ
وحللوش از صللدمس فرمللاد و خللروش سللمگ قزقللا آوازه «إذا َوق َعللت الواقع ل » بللس مهابللت وحللدع

ایللن مؤلفللس د هللا مخنگللا ی حسللیمی مرعشللی هبریللزی نشللانگر هللا مخنگللری و دمللدگاه و بیللم

دممی اوست .او بلا هفکلر ملذهبی خلود بسلیا ی از وقلامع ا بلا آملاع قلرآ هطبیل داده مصلاد ه بلس
مطلوب میکرد .با هوبس بس سبک داستانی -ها مخی ایلن کتلابی او هملوا ه سلعی کلرده کلس حل

دممی و مذهبی خود ا با وقامع ها مخی د آمیزد ها این فضا ا د ذهن خوانمده امجاد کمد و از ایلن

حی برای خوانمدهی گیرا و بذاب باشد .نکتس قابل هوبس د این موضلو ایلن اسلت کلس حسلیمی

مرعشلی بللدو آ کلس متوسللل بللس ادبیلاع مبالغللسآمیللز شلود و هللالش نمامللد شلاهصللفوی ا معصللوم

نشا دهدی اما بس قداست شاه صفوی باو دا د و هالش میکمد آ

ا هلقین نمامد.

تقدیرگرایی
د ها مخنگری مبتملی بلر هقلدیرگرایلیی هلا مخ د کلل بلس ایلن صلو ع طلرح از پلی
.1صف13/
 .2بمعس8/
 .3نساء 78 /
 .4واقعس1 /
 .5قا عس1 /و 2
 .6حجر74 /

تأثیر شیعه گرای عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب

ماال کالم استما مینمودند و گوش مهر و ماه از صدمت قوا ع سمگ هوپ بس قلوه سلامعس صلدای
ْ
َْ ُ
َْ ُ
«القا َعل َمللا القا َعل  »5مللیشللمودند .بللروج و بللا ه ا چمللا د هللم شکسللتمد کللس مصللدوقس «و َب َعل َمللا
َ
َعال َیها َسافل َها »6مشاهده افتاد» (هما .)204 :

مقلد شلده
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پرو دگلا هصلو ملیشللود .چمانکلس بلس نوشللتس کالیملگوودی هلا مخی ابللرای نمامشلمامسای اسلت کللس
پرو دگ للا نوش للتس اس للت (س للانگیتی  .)66 :1379د ه للا مخنگ للری دمم للی حت للی بالم للایی از قبی للل

شکست و آوا گیی بس وضوح با این اصل کس خدا هر کس ا دوست بدا دی ههذمب میکمدی مطابقت
ً
دا د .موضلو «حکوملت آسللمانی بهلا » مسللما بللس هلا مخی وحلدع و مک للا چگی ملیبخشلد .امللا
ً
ومدادهای مهم ها مخی کلامال بلس هلأثیر ملک عاملل مگانلس هأویلل ملیشلوند معملی مشلیت خداونلد
(چاملدی  .)61-59 :1375د واقعی مو

بللرای هوبیللس ایللن ومللداد بللس ذهللم

د هحلیل ومدادهای غیر از هقدیر و مشیتالهلیی دلیللی

خطللو نمللیکمللد .از ایللن حیل ی اندمشللس هقللدیرگرایی ا بامللد

مشیتالهی هلقی کرد کس وقو همس اهفاقها ا بس آ نسبت میدهمد .این شیوه از نگاه بس هلا مخ
د عالمآ ای شاهطهماسب بس خوبی دمده میشود.

حسیمیمرعشیی محل اسکا شاهطهماسب د حوالی بغداد ا اینگونس بیا میکملد« :چلو

شاه عالی هبا بس هأیید پرو دگا د حوالی بغداد نزول کردی عسا کر گردو ماثر گرد حصا د آمدند»
(حسللیمیمرعشللیهبریللزیی  .)164 :1370د ایللن بملللسی چرایللی انتخللاب ایللن محللل بللرای نللزول

شاهی خواست و هأیید خداوند مالا قرا گرفتس است.

د بللایی دمگللر علللت پیللروزی همللایو بللر شللیرخا

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

« اوی گومللد کللس چللو همللایو پادشللاه شللمید کللس اممللک شللیرخا گرفتللا شللدهاسللت و او ا بللس

خدمت میآو دند دل

از شوق غ

کلرد و سلس سلاعت ملدهوش بلود .بعلد از آنکلس بلس حلال خلود

آمدی سر بس سجده نهاد گفت پرو دگا ا شکر هو کس عاقبت بلس ملا ی لطلف هلو دشلمن ذلیلل و زبلو

شد» (هما .)283 :

هقیداع و َّ
حسیمیمرعشیهبریزی بس دلیل َّ
هعصباع مذهبیی بسیا ی از وقلامع هلا مخی اعلم از

پیلروزیهلا و شکسلتهلای ا بلر مبملای هقلدیر و مشللیتالهلی هوبیلس کلردهاسلت .د واقلع ملو

بللس

سبک و سیاق ها مخنگا ا قبلی حرکلت کلرده و بلرای گریلز از پلرداختن بلس وابل عللت و معللولی

حواد ی این وش ا انتخلاب کلردهاسلت .ایلن دملدگاه از آ بهلت قابلل نقلد و ا زملابی اسلت کلس
سط بیم
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ای مللا ی و کمللک پرو دگللا ذکللر مللیکمللد:

و آ گاهی مو

ا کم و نگرش وی ا نسبت بس مسائل سطحی میکملد .ایلن نگلرش

ها مخی حسیمیمرعشی هداعی کممده خطی بود همس حواد و وقلامع علالم اسلت .ایلن خل از

هقلدیر و مصللحت خللدایی آغلاز مللیشلود و د انتهللا بلس انجللام خیلری ممجللر ملیشللود .ایلن نگللرش
ً
ها مخی ا گرچس صرفا شیعی نیست و نوعی نگرش دممی مو خا اسلالمی اسلت املا چاشلمی کلرد
گرام های مذهبی بلا انتسلاب برخلی مسلائل ایلنگونلسای بلس اماملا از سلوی حسلیمیمرعشلیی

بیا کممده شیعسگرایی امج د این دو ه دا د.

نگرش غالیانه
د نوشللتسهللای حسللیمیمرعشللیهبریللزیی نگللرههللایی از هفکللر غالیانللس دمللده مللیشللود کللس از

مهمترین آ ها پیوند شاها صفوی با عالم غیب است .برای نمونس اوی ا هباط شاهطهماسب با
امام زما

ا د بازنمایی قتل محمدهیمو ی این گونس شرح میدهد« :آ شهرما بر ملک کلاب

نشستسی چو نیزه د گذشتی دست بر قاممس شمشیر حضرع صاحب االمر سانیدهی محملدهیمو

کس برق آ هیغ ا دمدی عما برهافت کس بگریزد» (هما  .)220 :د نمونسای دمگری مسائل بمگ

چاللد ا

ا بملا بلر مصللحت و ا هبللاطی کلس شلاهاسلماعیل بلا امللام زملا

داشلت ایلنگونلس بیللا

میکمد« :و ما ا ی الحاح مینمودند و گفتمد ای شهرما ی مگر نشمیدهای کس همچو شاه اسلماعیل
کس نظر از حضرع صاحباالمر داشتی بما بر مصلحتی وقت حرب چالد ا از دشمن وی گلردا

شده و بعد از آنکلس لشلکر بمعیلت نملودی بازگشلتس هالفلی از ومیلا بلاز کلرد» (هملا .)301-300 :
ممعک کردهاست .ایلن املر نشلانگر آ اسلت کلس د آ وزگلا ی براسلا هبلیغلاع حلا کمی حضلو
ً
ملمو بودهاست (فرهانی ممفرد و خلیلیی  .)23 :1389ملثال زملانی کلس قلرا نلامی
امام زما
قصد قتل شاهطهماسب کردی شاهطهماسب متوبس زهلرآ گین بلود شلربت ملیشلود .ملو

بس الهام غیبی کس مکی از صفاع هقد

ائمس

آ

ا

استی نسبت میدهد« :آ نامرد زهر ا د قلدح

آبگیمللس داخللل شللربت خاصللس شللاهی کللرده شللاهطهماسللب بللس الهللام غیبللی و فراس لت بللر قصللد آ

بدبخت اطال مافت» (حسلیمیمرعشلیهبریلزیی  .)54 :1370البتلس باملد اذعلا کلرد آنچلس کلس د
نگللرش غالیانللس د بللین شللاها صللفوی بللس چشللم مللیخللو دی گللرام

خللود آنهللا بللس بمبللسهللای

هقللد گونللس اسللت کللس بللسواسللطس آ مللیخواهمللد خللود ا بللس ایللن صللفاع نزدمللک کممللد .بللس غللم

نگرشهای غالیانس د این اثر ها مخیی اما کاه

محسو

این گونس نگرشها د نیمسدوم قر

مازدهم هجری معمی زما زمست و زندگی حسیمیمرعشی د مقامسس با زما شلاهاسلماعیل اول
و شاهطهماسبی موبب شده ها نگرشهای شدمد و افراطی غالیانس د این اثر بسیا زماد نباشد.

تأثیر شیعه گرای عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب

حس للیمیمرعش للیهبری للزی اهمی للت حض للو معموی و نج للاعبخش للی ام للام زم للا

ا د بامع للس

اندیشه ایرانشهری
ایرانشهری شهر ایرا ی ایرا زمینی و ایرا ی نامهایی هستمد کس د شاهمامس بلر سلرزمین کهلن

و قلدمم ایلرا ی از زملا هلای قلدمم هلا ظهللو اسلالمی اطلالق ملیشلد (شلرفیی  .)64 :1391ایللرا و
ایرانشهر ا ساسانیا بکا میبردند و با هشکیل نوعی دولت ملی و با هأ کید بر بازسلازی و احیلای

فرهمللگ و دیللن ایرانللی و اسللاطیر و پادشللاها افسللانسایی هومللت بدمللد ا اسللتحکام بخشللیدند
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(اشللرفی  .)532 :1373میللرا انباشللتسشللده د هللا مخنگللری ایرانللی د عصللرصللفویی بللس سللیاق

سللمت ایرانشللهریی بللس همراهللی و پیونللد دیللنی دولللت و قللانو ممجللر شللد کللس همللس ایللن مللوا د د
شللخ ،شللاه نم للود مللیماب للد .بللس دلی للل هحللوالع بامع للس ایرانللی پل ل

از دو ه چیرگللی مغ للوال ی

ها مخنگا ا ایرانی وا د مفهوم بدمدی از نظرمس ایرانشهری شدند و اینبا د برابر نظام بهانی

فرمانروامللا صللحرا گرد قللرا گرفللت (حسللیمیزاده و ضللاییپمللاهی  .)62 :1395لللذا چللو اندمشللس

سیاس للی ایران للیی بخل ل

ب للدایی ناپ للذیری از اندمش للس ( س للتم ون للدیی  )12 :1388و محص للول

نگرشهای باو های احسا ها و آ زوهای بمعی ایرانیا د طول ها مخ باستا بلودی پل

از و ود

اسالم بس ایرا نیز بلس صلو ع اندمشلس ایرانشلهری اسلتمرا مافلت (طباطبلاییی  .)82 :1388ایلن

موضو د ممابع ها مخی دو ه صفوی نیز با ها هکرا شدهاسلت .د واقلع عماصلر اندمشلس سیاسلی
ممعک

شده د این ممابع برخاستس از مذهب هشیعی هصوف و نظام سیاسی ایرا باستا اسلت

(آ امی  .)341 :1386د واقللع هللدف و هللالش حسللیمیمرعشللیهبریللزی از گمجانللد مؤلفللسهللای
ایرانشللهری د عللالمآ ای شللاهطهماسللبی هعللالی بخشللید ب لس هومللت ایرانللی اسللت .ایللن نگللرش

ها مخی نومسمده با شرام و اقتضائاع دو ه زندگی نومسمده هطبی زملادی دا د للذا ایلن نگلرش
ها مخی با این ومکرد با ها د این کتاب هکرا شده اسلت کلس بلرای نمونلس ملیهلوا بلس ملوا د زیلر
سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398
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اشا ه کرد:

ّ
ظل اللهی
گزا ش سیاحا دو ه صفوی بر بمبس هقد گونس شاها صفوی مبتملی بلر نظرملس ظلل اللهلی

اشا ه میکمد .کم فر بیا میکملد کلس هقلد

میگیرد «آنا معتقدند کس این هقد

شلاها صلفوی فطلری اسلت و بلا هوللد شلاه صلو ع

ا از اصل و نسب خود کس بس محمد پیغامبر اسالم می سلد

کسب کردهاند» (کم فری  .)14 :1363این هقد

مداوم همراه آنا بلوده و دمگلر شلاها صلفوی

نیز مدعی همین هقد بودند .دالوالس نیز بلر ایلن املر صلحس ملیگلذا د و ملینومسلد« :شلاه ایلرا
آ قد مو د ستام است کس وقتی میخواهمد قسلم بخو نلدی ملیگومملد بلس َسلر شلاهعبلا و ا گلر

کسلی بلس خلدا ملا بلس کلالم او ملا از ایلن قبیلل قسلم بخلو دی آ قلد بلس حلرف او اعتملاد نملیکمملد هللا
ای للنک للس بگوم للد قس للم ب للس َس للر ش للاه» (دالوال للسی  .)20 :1390ای للن بمب للس هق للد گون للس ش للاها د
َّ
هللا مخنگللا ی دو ه صللفوی بللا واژه ظللل اللهللی مللمعک شللدهاسللت .حسللیمیمرعشللیهبریللزی د
َّ
عالمآ ای شاهطهماسب نیلز از واژه ظلل اللهلی د بهلت مشلروعیتبخشلی بلس سللطمت و مقبولیلت
نزد مردم استفاده میکمد« :اما بس وامت دمگر اوی گومد کس چو زملا دوللت شلاهی ظلل اللهلی

مرشللد کامللل شللاهطهماسللب بهللاد خللا شللد و بللر هخللت دولللت قللرا گرفللت و دیللوسلللطا وملللو بللر
صمدلی وکالت نشست و چو هفت هشت سال گذشت وکالت ا بلس بلایی سلانید کلس هلی کل

بی اذ او دم آبی نمیهوانست کس بخو د و بی خصت او کسی ا قد ع نبود کلس بلس خلدمت شلاه

برود» (حسیمیمرعشیهبریزیی  .)22 :1370ما د بلایی دمگلر بلس بلای بلرد نلام پادشلاه از واژه
َّ
ظل اللهی استفاده میکملد« .چلو حضلرع شلاهی ظلل اللهلی بلس ملک ممزللی هلراع سلیدند»...

(همللا  .)219 :هکللرا ایللن واژه د نوشللتسهللای حسللیمی مرعشللیهبریللزی بیللانگر ها کیللد او بللر ایللن

نگرش ها مخی است.
تبارگرایی

ً
شاه د فرهمگ سیاسلی ایلرا هملوا ه باملد از هبلا یعلالی بهلرهمملد باشلد .اساسلا مشلروعیتی

انتقال قد ع سیاسی د و سلسللسهلای دودملانی و حتلی گلاه از سلسللسای بلس دودملانی دمگلر د

عللالمآ ای شللاهطهماسللب مللو د هوبللس اسللت .مللو ی شللاهطهماسللب ا «عللالیهبللا » معرفللی مللیکمللد
(حسل للیمیمرعشل للیهبریل للزیی  .)164 :1370د بل للایی دمگل للر حتل للی مل للو

از بانل للب همل للایو ی

شللاهطهماسللب ا بللا عمللوا عللالیهبللا مللیشماسللد و بللا ایللن نللام از او مللاد مللیکمللد« :همللایو بللس
بیرامخا گفت من از پد بز گوا خود شمیدم کلس ملیگفلت ملن نلوکر شلاهاسلماعیل و صلوفی ابلاق
شیخصفی کس ا گر از دوللت آ سلسللس عالیلس نباشلد ملا هلی و از هلی کمتلرمم .پل

ملن هلم کسلر

شلأ خلود نمللیدانلم کلس نللزد آ علالیهبلا وم» (همللا  .)247-246 :حسلیمیمرعشلی ضللرو ع

هبا عالی داشتن برای خاندا صفوی ا بس احتی برای بستگا د بلس دوم و سلوم ایلن خانلدا
د نظر گرفتس است .د با ه حمزهبیک پسر میرزامحمدطال
فرزند زاده مرهضیعلی است» (هما .)216 :

حلا کم یلزد نیلز ملینومسلد« :حقلا کلس

تاریخنگاری حسینیمرعشیتبریزی
حسیمیمرعشیهبریزی ا نمیهوا بس معمای دقی ی مک مو

دانست هلا از او انتظلا عاملت

اصللول و ضللواب هللا مخنگللا ی داشللت .شللغل و مسللئولیتهللای متفللاوع از حرفللس هللا مخنگللا یی

فقدا اثر دمگری از او د موضو ها مخیی بس غم وبلود کتلاب دمگلری بلا عملوا هلا مخصلفومس د

کتابخانللس ملللک ک للس ممتسللب ب للس اوسللت (س لللیم و حیللد یی  )106 :1389و ض للعفهللای آش للکا

ها مخنگا ی د عالمآ ای شاهطهماسب مهمترین دالملی است کس میهوا بس استماد آنهلا ادعلا کلرد
کلس حسلیمیمرعشلیهبریلزی ملک ملو

تأثیر شیعه گرای عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب

قالللب پیون للدهای هبللا ی هوبی للس مللیش للد (الهیللا یی  .)151 :1391ای للن نگللرش ه للا مخی نی للز د

نیسلت .بللا وبلود ایلن نملیهلوا از ا زشهلای ایلن اثللر د
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واگویی و هشرم حواد و وقامع ها مخی دو ه شاهطهماسب چشمپوشی کرد .این اثلر کلس از نظلر

ها مخنگا ی دا ای سبک داستانی استی بس خوبی همرممدی نومسمده ا د بس کا برد صلمامع و
ً
آ امسهای ادبیی کس معموال مو خین سمی و حرفسای دو ه صفوی از آنها استفاده کردهاندی نشا

میدهلد .سلادگی و وانلی ملتن بلس غلم ویژگلی ادبلی سلمیی نشلا ملیدهلد کلس نومسلمده ا گرچلس

هللا مخنگللا سللمی نیسللت امللا دقللت الزم بللس هللا مخنگللا ی بللرای مخاطللبعللام ا داشللتس اسللت.
ً
مخصوصا اینکس ادبیاعداسلتانی ایلن اثلر بسلیا بلس شلیوه نقلالی نزدملک اسلت .علالوه بلر ایلنکلس
استفاده از اشعا بلر مالحلت و بلذابیت گلزا ههلای هلا مخی اثلر افلزوده اسلت .نکتلس قابلل هوبلس د

این میا ی دقلت و حساسلیت نومسلمده د حفل عقاملد و باو هلایملذهبی خلود د حلین نگلا ش

ها مخی این اثر است .بلس عبلا عدمگلر شلیعسگرایلی املج د دو ه شلاهطهماسلب د ایلن اثلر کلس د

زمانی نوشتس شده کس هشیعباو ی د بامعس ایرا نهادمملس شلدهبلود بلس خلوبی نملود مافتلساسلت.

مهمترین دلیل این ادعای ادبیاع شیعی نومسمده و استفاده از واژگا و عبا اع و اسامی برخاستس
از باو های شلیعی د ایلن اثلری هکرا هلای متعلدد اسلامی ائملس بلس ویلژه املام ضلا

کلس د بلدول

شلللما ه 1نشلللا داده شلللدی ملللیباشلللد .حسلللیمیمرعشلللیهبریلللزی از الگلللوی مرسلللوم و متعل للا ف
سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

دیباچسنومسلی و هحمیدملسهلای کلس د مملابعهلا مخی دو ه صلفوی مرسلوم بلودی پیلروی نکلرده و
ً
بالفاصلس و هقریبا بیهی مقدمسای وا د متن شدهاست .این موضو کس حتی د ابتدای این اثلر

مشهود است ها حدود زمادی ممکن است بلس ملذاق خوانملده آشلما بلا متلو هلا مخی دو ه صلفوی

خلوش نیاملد .آغللاز پادشلاهی شللاهطهماسلب د ایلن کتللاب ایلنگونللس اسلت« :املا بللس واملت دمگللری
اوی گومد کس چو زما دولت ظل اللهیی مرشد کامل شاهطهماسلب بهلاد خلا شلد و بلر هخلت

دولت قرا گرفت»...؛ و فوع شاهاسماعیل ا این گونس وامت میکمد« :اما چو خبر فوع خاقا

سکمد شلأ شلاهاسلماعیل بملت مکلا بلس قراخلا

سلید( »...حسلیمیمرعشلیهبریلزیی :1370

 .)22نومسمده بر خالف این ومس معمول خود برای شاهصفویی زملانی کلس بلس موضلو هملایو ی

پادشاه بابری میپردازد از هما الگوی دمگلر ملو خین هبعیلت کلردهی ملینومسلد« :نلواب کامیلاب

س ل هر کللاب عظمللت و شللوکتملل،بی فلللک بمللابی گللوهر بحللر پادشللاهی و آفتللاب بللرج معللدلت و

112

شهمشاهیی مگانس گوهر د مای بها بانیی مهر س هر صاحب قرانی( »...هما .)248 :

بللیهللوبهی مفللرط بللس ذکللر سالشللما ی وقللامع ا بامللد مهمتللرین ضللعف هللا مخنگللا ی عللالمآ ای
ً
شاهطهماسب دانست بس گونسای کس هقریبا نومسمده این اثری هی گلاه احسلا نیلازی بلس ایلن املر

نداشللتس و لللذا نشللانی از هللا مخگللذا ی وقللامع د اثللر او نمللیهللوا دمللد .ایللن مسللئلس عللالوه بللر اممکللس

بامگاه این اثر ا بس عموا مک ممبع ها مخی کاه

میدهدی خوانمده ا د مک سرد گمی آشکا

د هطبیل وقللامع نیللز قللرا مللیدهللد .د هبیللین ایلن ویژگللی بامللد گفللت نومسللمده بللا سللبکداسللتانی
اثرشی احسا

نیاز بس آو د سالها نداشتس است .بس غم اینکس او از ممابع هلا مخی زملا خلود

بللس ویللژه عللالم آ ای عباسللی و هوبللس آنهللا بللس سالشللما ی آ گللاه اسللتی گومللا قصللد او نوشللتن مللک اثللر
ه للا مخی ب للا ویژگ للیه للای خ للاص ای للن آث للا نب للوده اس للت .ع للالوه ب للر م للتن وا و ش للیوای اث للری
صللحمسسللازیهللای بللذابی شللا و بللر گللذا ی بللر مطالللب هللا مخیی نللی

و طعمللسهللای ادیبانللس

(هما  )13:و گاهی عامیانس و استفاده از اشعا و ابیاع ل بدو ذکر شاعر آنهال از دمگر ویژگلیهلای

ها مخنگا ی این اثر است .د بمد  44کتابی صفحاع 208ل217ی موا د متعددی از این نمونلسهلا

وبود دا د کس نشا میدهد نومسمده پایبمد و متعهد بس پیادهسازی شیعسگرایلی املج د بامعلس
صفوی د اثر خود بودهاست.

نتیجه
شلاهطهماسلب ا بلا ادبیلاهی داسلتانی ل هلا مخی نوشللتس اسلت .ایلن اثلر ا گرچلس ملک ممبلع شللاخ ،و
اصلی برای مطالعاع زما شاهطهماسب نیست اما بس دلیلل سلس ویژگلیی د مطالعلاع ایلن دو ه

دا ای اهمیت است .1 :استفاده مکر نومسمده از ادبیاع شیعی کس نشا دهمده فضایملذهبی و
بلس وقلامع و حلواد

گرام هایدممی حا کم بر بامعس ایرا عصر صفوی است .2 .نگرش ملو
ً
دو ه خود عمدها مبتمی بر نگرش عبلرعآموزانلس اسلت .بلس هملین دلیلل از قاللب داسلتا هلا مخی

برای نگا ش اثر استفاده کردهاست .نومسمده با بهرهگیری از قد ع قلم و زبا دانیی هالش کلرده

متملی عللام پسلمد و بللذاب بللرای مخاطلب هولیللد کمللد .3 .ایلن اثللر هللا مخی از ممظلر هللا مخنگللری و

ها مخنگا ی بس عموا مک ممبلع مهلم متلأثر از آملوزههلای شلیعی شلماختس ملیشلود .نومسلمده بلس

خوبی هوانستس ها مخ و داستا ها مخی ا د پیوند با باو های دممی و عقاملد ملذهبی خلود پیونلد

زده و متملی هولیلد کملد کلس از لحلا هلا مخنگلری و هلا مخنگلا یی هلم نشلا دهملده سللبک و وش

تأثیر شیعه گرای عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب

حسللیمیمرعشللیهبریللزی حللدود  60سللال پ ل

از مللر شللاهطهماسللبصللفوی کتللاب ع لالمآ ای

ها مخمگا ا ایرانلی باشلد و هلم نشلا از باو هلای ملذهبی نومسلمده داشلتس باشلد .علالمآ ای شلاه

طهماسب اثری شاخ ،د مطالعاع شلیعی دو ه صلفوی نیسلت .بلا ایلن حلال بلس دلیلل انعکلا

شللیعسگرای للی ام للج د ای للرا دو ه ش للاهطهماس للبی م للیهوانللد ب للس عم للوا م للک م للا ه للا مخی ب للا
داشتسهای محکمی از مستمداع ها مخی با ادبیاع شیعی مو د هوبس قرا گیرد.
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_ آ امی محمدباقر ()1386ی اندمشس ها مخنگا ی ع ،صفویی ههرا ی موسسس انتشا اع امیرکبیر.

_ اش للرفی احم للد ()1373ی «بح للرا هومل لت مل للی و ق للومی د ای للرا »ی ای للرا نام للسی ش للما ه47ی
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_ الهیا یی فرمدو ()1391ی مبانی ها مخ ابتماعی ایرا ی آبادا ی پرس
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_ ثواقللبی بهللانبخ
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()1380ی هللا مخ نگللا ی عصللر صللفومس و شللماخت ممللابع و م،خللذی ههللرا ی نومللد
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سبکشماسی نظم و نثر فا سی(بها ادب)ی سال8ی ش1ی ص56 ،ل.78

_ بمعی از نومسمدگا ()1360ی ها مخ نگا ی د ایرا ی هربمس معقوب آژندی ههرا ی نشرگسترده.
سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

_ حسیمیمرعشیالتستری (شوشتری)ی سیدنو اهلل ()1406ی شرح الحقلاق الحل و ازهلاق الباطللی
بلد1ی قمی بینا.
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محمد علی براحیی ههرا ی گستره.

_ دالوالسی پیترو ()1390ی سفرنامس پیترو دالوالسی هربمس شعا الدین شفای ههرا ی انتشا اع علملی
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و فرهمگی.

_ ستم وندیی هقی ()1388ی اندمشس ایرانشهری د عصر اسالمیی ههرا ی امیرکبیر.

_ سانگیتی بو لی ()1379ی ها مخ چیست و چرا (دو نماهای باستانیی مد و پست ملد )ی هربملس
وما ممجمی ههرا ی نگاه سبز.

_ سللیمی محمللدنبی و مللرمم حیلد ی ()1389ی «نسللخسای نومافتللس از علالمآ ای شللاهههماسللب»ی

پژوه نامس ها مخی سال5ی ش18ی ص.118-97،

_ شرفیی محبوبس ()1391ی «گفتما اندمشس ایرانشهری و هومت مللی د هلا مخنگلا ی اسلالمی-

ایرانی (مطالعس مو دی ها مخنگا ی وصلاف شلیرازی)»ی فصللمامس علملی پژوهشلی هلا مخی شلما ه

 .27زمستا  .ص1،ل.24

_ شعبانیی ضا ()1392ی ممیزاع ها مخ نگا ی د ایرا ی ههرا ی قوم
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_ صفت گلی ممصلو ()1388ی «هلا مخنومسلی د ایلرا عصلرصلفوی (سلالهلای )1148-1038ی
مراحل و گونسشماسی»ی پژوه های علوم ها مخیی شما ه1ی ص65،ل.84

_ الطباطبایی بهبهانیی محملد ()1383ی الشلرمعس اللی اسلتد ا الذ معلسی ههلرا ی کتابخانلس ملوزه و
مرکز اسماد مجل شو ایاسالمی.

_ طباطباییی سیدبواد ()1388ی د آمدی بر ها مخ اندمشس سیاسی د ایرا ی ههرا ی کویر.

_ علیللزاده مقللدمی بد السللاداع ()1395ی «بازهللاب هغییللر دمللدگاههللای مللذهبی د هللوا مخعمللومی
_ غالمی محمد ()1381ی ما ها مخی؛سیر و نقد و هحلیلل ملا هلای هلا مخی فا سلی 1332-1284ی
ههرا ی نشر چشمس.

_ فرهانیی ممفرد و نسیم خلیللی ()1389ی «اندمشلس موعلودگرایلی د دو ه صلفومس»ی مجللس هلا مخ

اسالم و ایرا ی دو ه20ی شما ه 8ی زمستا یص88،ل.113

_ فیاضانوشی ابوالحسن و علیا کبر کجباف و غالمرضا مهدی اونجی ()1395ی ها مخنگا ی و

ها مخنگری خاندا ممجم یزدیی دوفصلمامس ها مخ نگری و هلا مخ نگلا یی سلال26ی شلما ه 18ی
ص90،ل.110

_ مشللکو ما ی محمللدهقی و علللیا کبللر بعفللری ()1395ی «ظهللو طبقللس ائمللس د ادوا هللا مخی و
بامگاه آ د ها مخنگا ی عمومی دو هصفوی»ی پژوه

ص65،ل.86

نامس ها مخ اسلالمی سلال6ی شلما ه23ی

_ کم فللری انگلبللرع ()1363ی سللفرنامس کم فللر بللس ایللرا ی هربمللس کیکللاوو
انتشا اع خوا زمی.

بهانللدا یی ههللرا ی

_ گللریبللریی همیلتللو و دمگللرا ()1387ی هللا مخنگللا ی و بامعللسشماسللی هللا مخیی هربمللس سللید
هاشم آقابریی ههرا ی کویر.

_ ن للواییی عب للدالحس للین و عباس للقلی غف للا ی ف للرد ()1389ی ه للا مخ هح للوالع سیاس للیی ابتم للاعیی

اقتصادی و فرهمگی ایرا د دو ا صفومسی ههرا ی سمت.

تأثیر شیعه گرای عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالمآرای شاهطهماسب

دو هصفومس»ی دوفصلمامس ها مخ نگری و ها مخ نگا یی سال26ی شما ه18ی ص72 ،ل.88

115

