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چکیده
پس از به قدرت رسیدن صفویان با ادعای سیادت ،نقش سشادات ج یایهشای سشیادت در
تاریخ ایران برخالف ادجار پیشین جارد مرحله یدیدی ششد بشه ایشن ترتیش دج مف شو
سیادت ج سادات در تاریخنهاری دجری صفوی نمود جیژیای پیدا کرد مسئله اصشل ایشن
پژجه بررس نق سادات ج یایهای سشیادت در تشاریخنهشاری عرشر صشفویه اسش
م باشد یافتههای این پژجه که با رجش تاریخ انجا شدی ،نشان م دهد که منابع
تاریخ نهارانه آن دجری با تأکید بر سه مقوله نس بنیانگزار سلسله صفویه ،نق اساس
سادات کیای در تأسیس صفویه ج نق سادات سهگانشه در نرشرد لالشدران ،بشه مف شو
سیادت تویه جیژیای داشتند تویه غال منابع تاریخ به این سه مقولشه بشا تأکیشد بشر
کن گری سادات در رجیدادهای دجری صفوی ج تویه سادات بشه تشاریخنهشاری نششانهر
تحول یایهای سیادت ج نق گرجی ایتماع سشادات در ایجشاد یشگ گفتمشان غالش در
تاریخنهاری عرر صفوی اس
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درآمد

یشـودکـهازترـارپیـامرراسـالموقریلـه
درمفهومعام،ساداتبهگروهیاطالقم 
یهاشمباشند.ترارساداتکهمعموالًبرتسلسلازناحیهپـدراسـتواربـوددرتـاریخ
بن 
یشود.ایـنترارهـانشـانگر
اسالمباعناوینهاشمی،طالری،علویوفاطمیازآنیادم 
مسیرانقراضیدرمفهومومصداقسیادتاست(نک.الهیـاریوآقـایری،.)2۵-7در
تاریخایرانقرلازبرآمدنصفویانِمدعیسیادت،ساداتدرقالبشورشاهلطریقت
علیهحکومتتیموریوتشکیلحکومتهایمحلیوخاندانیمانندمرعشیان،کیاییـان
نرودرتاریخنگـاریادوارقرـلازصـفویهنقشـیاز
ومشعشعیانحضورداشتند.ازای 
یشودویانقشویایگاهاینعنصربنابهنقـش
ساداتویایگاهیازسیادتدیدهنم 
کمرنگدرکنشهایتاریخیاینادوار،کمتربودهاست.درواقعآغازحاکمیتصفویه،
بودهاست.تأسـی حکومـتصـفویبـا
دورهاوجواعتالاینگروهایتماعی-مذهری 
اینروساداتبهبازیگرانوکنشگراناصـلیعصـرصـفویدرابعـادگونـاگونبـدل

شدهاند.انتصابساداتدرمناصباختصاصـیوعمـومیهمنـونصـدارت،تولیـت،
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

وزارت،شیخاالسالمیواستیفاءبخشیازواقعیتهایکنشگریساداتدرایـندوره
یروددردورهمذکورنقشویایگاهپدیـده
است.درراستایاینارتقاینقش،انتظارم 
سیا دتوگروهساداتبرخالفسیرادوارپیشینواردمرحلهیدیدیازتـاریخنگـاری
شدهباشد.بااینحالنقشویایگاهساداتوپدیدهسـیادتدرتـاریخنگـاریعصـر
صفویبرخالفدیگرمراتباینحضورکمترموردتویهاهلتحقیقواقعشدهاسـت.
ازاینرومسئلهپژوهشپیشِروبررسینقشساداتویایگاهسیادتدرتاریخنگاری
عصرصفویهاست.بهاینترتیبپرسشاینتحقیقایـناسـتکـه:پدیـدهسـیادتو
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ادعایسیادت،افزایشخاندانهایساداتوتشخّصخاندانیآنانرادرپیداشـت.از

گروهایتماعیساداتدرتحوالتتاریخنگاریعصـرصـفویچـهنقـشویایگـاهی
داشتند؟برایناساسبرایفهمبهترتحـولصـورتگرفتـهدردورهمـذکور،تکـاپوی
120

اینمقالهازروشپژوهشتاریخیوباتکیهبرگـردآوریدادههـاازمنـابعکتابخانـهای
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گارشمنابعتاریخنگارانهنیزدراینپژوهشموردمداقهقرارگرفتهاسـت.

ساداتبراین

انجامشدهاست .
پیشینه پژوهش

یدهدنقشساداتوعنصرسیادتدرمنـابع
مطالعاتتاریخنگاریاینعصرنشانم 
تــاریخیوســهمآنــاندرنگــارشمنــابعتاریخنگارانــهچنــدانمــوردتویــهمحققــان
نرودهاست.درحالیکهدرپژوهشهایاخیرحضورپررنگساداتدرمناصبمختلف
اثراتشده،مرناسازیمنابعبرایترییناینرویدادبهخوبیمـوردتویـهقـرارنگرفتـه
است.ازیملهکتابنظامقضـاییعصـرصـفویدردورهصـفویهتـألیفویلـمفلـور
(1389ش)ودرآمدیبرمناسراتدینودولتدرعصرصفویاثرسیدهاشمآقایری
(1397ش)،مرتنیبردادههایمنابع،صرفاًاشاراتیبهمناصبساداتکردهوهرگـزبـه
تاریخ نگاریکهموضوعاینپـژوهشاسـت،مـوردغفلـتبیشـتریواقـعشـدهاسـت.

یهانرخشثواقب(1380ش)درکتابتـاریخنگـاریعصـرصـفویهوشـناختونقـد
منابع،باویودتویهبهمعرفیمرسوطمحتوایمنابععصرصفویبهمسئلهسـیادتدر

منابعاینعصـراشـارهاینکـردهاسـت.محمـدباقرآرام(1393ش)درکتـاباندیشـه
یترینودقیقتـرینتحقیـقدربـابنقـدو
تاریخنگاریعصرصفویکهبهنوعیید 
بررسیتاریخنگاریاینعصراستنیزباویودپرداختنبهمسئلهمشروعیتمذهریو
مقرولیتسیاسیصفویاندر منابعاینعصـر،بـهرسـوفتفکـرسـیادتدرایـنمنـابع
اشارهاینکردهاست.درایناثرگرچهبهاندیشـهپادشـاهیوطریقـتدرمنـابععصـر
صفویپرداختهشدهامابااینحالمقولهسیادتدرمنابع،ازسویصاحباثرمغفـول
ماندهاست.نویسندهاینکتاببااتخاذرویکردهرمنوتیکیدراثرتحقیقیخـودبیشـتر
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رهیافتیمتناسببـاخواسـتهایـنپـژوهشدسـتنیافتـهانـد.ایـنمهـمدرمطالعـات

یایگاهسیادتونقشساداتدرتاریخنگاریعصرصفوی


(1390ش)،کتابساختارنهادواندیشهدینیدردورهصفویهتألیفمنصورصفتگـل

هایمؤثردرعملتاریخنگاراناینعصربودهاسـت.بـرهمـینمرنـا

درپیتحلیلنشانه
نقشواثرپدیدهتصوفدرطیفمتنوعیازمسایلعصرصفویمورداقرـالنویسـنده
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یرسدسیادتاحتمـاالًاز
قرارگرفتهاست(نک.آرام،-24۵.)290بااینحالبهنظرم 

 121

آنروکهامریآشکاراستونیازیبهتأویلنداردموردتویهنویسندهاینکتابقرار

نگرفتهاست.دراینمیانشعلهآلیسـیاکـونین(1387ش)درکتـابتـاریخنویسـیدر
روزگارفرمانرواییشاهعراسصفویبیشترینتویهبهمقولهسیادتدرتـاریخنگـاری
اینعصرراویههمتخویشساختهاست.اودرقسمتیازبخـشدومکتـابخـود،
هرچندبهاختصار،درقالببررسینسبنامهصفویاندرمنابعتاریخنگاریبـهتحـولی
قابلتویهدرمرانیمشروعیتسازیمورخانبرایصفویانوچرخشازترـارمغـولی
بهسیادتازترارانمهشیعهاشاراتیداشتهاست.مکاشـفاتعلمـینویسـندهدرزمینـه
سیادتوتاریخنگاریدرهمینمرحلهقطعشدهوبهدریافتیبیشترازایندستنیافته
است(نک.کویین، .)93-9۶
الگویابی و مالحظات پژوهش

یپـردازدودر
یکمقدمهبهنقشساداتدرشکلگیریمیراثتاریخنگاریاینعصرم 
ی کوشدتـامیـزانانعکـاسعنصـرسـیادتوکنشـگریسـاداتدرمنـابع
مسیردومم 
نتر،دسـتیابی
نتروروش 
تاریخنگارانهعصرصفویرابررسیکند.هرچههدفاولمعیَّ 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

بههدفدومسـختاسـتونیـازبـهپـردازشیـکالگـویپـیشفـریدارد.ایـن
الگوپردازیازمهمترینمیراثتاریخنگاریعصرتیمورییعنیعصرپیشاصـفویآغـاز
یشودتاامکانمقایسهیهتفهمتغییراتاحتمالیمدنظر،بهترفراهمشود .
م
یشککتابروضهالصـفاتـألیفمیرخوانـدآیینـهونماینـدهتـاریخنگـاریعصـر
ب
یشود.همننـیندر
تیموریاست.دراینکتابهیچنشانهایازنَسبصفویانیافتنم 
اثرمزبورنقشسادات ،باویوداهمیتنِسریآنهادرعصرتیموری ،چندانبریسـتهو
متمایزنیست.درمجموع،آننهدراینکتاببهعنوانمنرعشاخصتاریخنگاریعصـر
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اینپژوهشبهطورمشخصدومسیررادنرالمیکند.درمسیرنخستودرقالـب

پیشاصفویدربابساداتقابلپیگیریست،فاقدالگوییمشخصونظاممنداست. 
ربینشاخصهایگونـاگونعصـرصـفویمعیارهـایی

اکنونبایددرپیآنبودتاد
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یهتسنجشیایگاهسیادتوکنشگریساداتدراینعصرمشخصوتریینشـوند.

بابررسیتحوالتعصرصفویسهمقطعوموضـوعحسـاسوپرتکـراریعنـیمرـانی
مشروعیتصفویان،عواملمؤثردرتأسی آنحکومتوینگچالدرانبهعنوانیک
حادثهحساسدرسرنوشتصفویان،قابلرویـتوشایسـتهتأمـلاسـت.واقعیـتآن
استکهصفویانبرمرنایسهعنصرطریقت،سیادتوپادشاهیبهحکومـترسـیدند.
آنهاخودرامیراثدارسنتمرادومریدیبربسترتصوف،ادامهراهانمـهمعصـومینو
یدانسـتند(صـفاکـیش،۵7-۵8؛سـیوری،
تدوامسنتپادشاهیدراندیشهایرانشهریم 
یبایستدرمنابعرسمیِعصـرصـفوی
2۶-27؛نوایی،.)24-3۵برایناساساصوالًم 
براینسهتأکیدشدهباشد.دراینمیان،سیادتبهعنـوانیکـیازشـاخصهـایایـن
روددرمتونتاریخنگارانهرسمیایندورهبااشـکالمختلـفبـه

درحالیکهانتظارم 
ی
تسـازی
آناشارهشدهباشد.صفویانبامدعایسیادتوپیرویازانمهشیعه،مشروعی 
ایجادشدتابههنگامپرداختنبهشرححوداثخاندانمذکوربهسیادتآناننیزاشـاره
شود.ازطرفدیگرباتویهبهاینکهسیادتربطمستقیمیبانسبونسبشناسیدارد
یرودیکیازیلوههایمنابععصـرصـفویاشـاره
ومتکیبرعلمنسباست،انتظارم 
یرودح قرابتنسَریمورخـانِ
تگرباشد.همننیناحتمالم 
بهنسبخاندانحکوم 
سیدباخاندانحاکمهمویبتویهآنانبهموضوعسیادتخاندانصفویشـدهباشـد.
شناسیصفویانوتاریخنگـاریعصـر

لذامنطقیاستکهاینپژوهشنسرتمیاننسب
صفویرابهعنوانبخشنخستالگودرنظرگیرد .
ازسویدیگرحوادثدورانتأسی ایـنحکومـتدسـتخوشتحـوالتیبـودکـه
یرفتتادودمانصفویانرانابودکند.بـرایـناسـاسنقـشسـاداتکیـاییدرآرام
م
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کردند.ازاینروبااشاعهاینمدعااحتماالًبسترِفکریهمگوندرمورخـانایـندوره

یایگاهسیادتونقشساداتدرتاریخنگاریعصرصفوی


پژوهشدرینرههایمختلفصفویهپژوهیکمترموردمداقهعلمـیقرارگرفتـهاسـت.

ساختنومهاراوضاعکامالًآشکاراست.آنهاباپناهدادنبهاسماعیلمیـرزاینویـوان،
زمینهرابرایاقداممجددوموفقصفویاندردستیابیبهقدرتتسهیلکردند(الهیـاری
یرسدهمینوامداریصفویاننسـرتبـهسـاداتکیـایی
مدعیانصفویبود.بهنظرم 
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وزنگنهآبادی،.)327-33۶شایدبتوانگفتاقدامآنهـامـانعاصـلیانهـدامزودهنگـام

 123

باعثشدتااینخاندانمحلیبهصورتیمتوقع،صـفویانراتـانیمـهعمـرخـویشو
زمانحکومتخاناحمدخانگیالنیآزاردهد.یالباینکهصفویانبهیکرارهبـهدفـع
کاملآنهااقدامنکردندبلکهدرفرآیندیطوالنیوبامماشاتزیادسرانجامتصـمیمبـه
سرکوبکاملحکومتآلکیادرگیالنگرفتند،گوییکهچندانمیلیبهحـذفکامـل
یکیازولینعمتانخویشنداشتند(الهیـاری،21-۵؛الهیـاریوزنگنـهآبـادی،-33۶
.)327برایناساساشارهبهچگونگیاستقرارصفویانونقشساداتکیاییمیتوانـد
بهعنوانبخشدومالگو،دستمایهمورخاناینعصربودهباشد .
درنهایت،صفویاندرمسیراستقرارخویشباپدیدهینگچالـدرانموایـهشـدند.
اینرخدادازحساسیتباالییدرمنابععصرصفویبرخـورداراسـت.درایـنینـگ
یکردند.
همهقوایصفویانومثلثطریقت،سیادتوسلطنتدوشادوشهمفعالیتم 
ازیملهسهسیدشهیرآندوره،میرعردالراقی،میرسیدشریفوسیدمحمدکمونه،در
حاکمیتصفویبودنقشمهمینیزدرتحوالتهمهیانرهبعدیدرحکومتصـفوی
یشود. 
داشت؛تایاییکهنقطهعطفیدردورانحاکمیتصفویهمحسوبم 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یبرسیادت،نقشسـادات
یرسدبازتابمشروعیتصفویانمرتن 
بااینهمهبهنظرم 
یتوانندبهمثابهالگـویی
کیاییدربرآمدنصفویانوحضورساداتدرینگچالدرانم 
بهگزینبرایدرکیایگاهسیادتوکنشگریسـاداتدرمنـابعتـاریخنگـاریعصـر
صفویموردتویهوبهرهبرداریقرارگیرند.گرچهغیرازاینسه،مـواردیدیگـرنیـز
یگنجد .
یتوانندبهقوامودواممدعایپژوهشکمککنندامادراینمقالهنم 
م
بایدبهایننکتهنیزتویهداشتکهنمیتوانازمنابعتاریخنگارانهاینعصردرایـن
مقولهانتظاریمتوازنوهمسطحداشت.براینمونهشعاعاثـرگسـترهروایـتتـواریخ
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ینگحضورداشتندوهرسهنیزکشتهشدند.ایننرردضمنآنکهآزمونیبزرگبـرای

محلی،یکمنطقهمحدوداست،هرچنددرمواردی،ازحیطهکارخودفراترنیزمیرود.
لذااینانتظارکهمسایلیچوننسبصفویان،نقشساداتکیاییوحضورسـاداتدر
124
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نرردچالدراندرکانونمراحثآنقرارگیردکمیدورازانتظاراست .

نقش سادات در نگارش منابع تاریخنگارانه

نخستیننشانههایحضورساداتدرتـألیفمنـابعتـاریخنگـاریرابایـددرتـاریخ
عمومیاوایلعصرصفوییعنیحریبالسیریست.ایـنکتـابکـهیکـیازتـواریخ
عمومیشناختهشدهاواخرعصرتیموریاستدرچهاریلدوبینسـالهـای927تـا
930نگاشتهشده است.اثرمذکورتوسـطغیـاثالـدینبـنهمـامالـدینمعـروفبـه
خواندمیر(متوفای)942تألیفشدهکهنویسندهدرابتـدایکتـاب،خـودراازسـادات
یکند(خواندمیر،/1.)۵نویسندهبـاویـوداینکـهخـودنیـزازیملـه
حسینیمعرفیم 
ایقرلازآناست،دربخشهاییازکتابکهبـه

مورخانسیددردورهصفویوساله

یکند؛امادریلدچهارمبعـدازاینکـهبـهسـیرتحـوالت
مطالببهساداتنیزاشارهم 
یپردازددرهمانابتدابارویکردیکامالًمتفاوتبایلدهایگذشـته
تاریخیصفویانم 
یکند.درهمینرابطهاوگرچهدرابتداییلدچهارمتعـدادانـدکیازسـاداتعصـر
م
یکنـددرادامـهودرضـمنحـوادثدوره
تیموریرابههمراهعلماغیرسیدمعرفیم 
سلطانحسینمیرزاودرقسمتیتحتعنوان«ذکربعضیازساداتونقراومشـایخو
یبردوآنهارا
علماوفضال»درمجموعاز8نفرازمشاهیرساداتدرمیان80نفرنامم 
یک ند.درآخرینمرحلهدرذکرساداتوعلماواشـرافدورهشـاهاسـماعیل
معرفیم 
اینمقولهبهشکلمشهودتروتکاملیافتـهتـریعرضـهشـدهاسـت(همـان،/4،4-20
،333-3۶3.)۶03-۶18اینتغییررویکردبهخوبیگویایتغییریایگاهسـاداتناشـی
ازتحوالتسیاسیوایتماعیاست.اینتغییرگفتمانیبعدهاتوسطبسـیاریازمنـابع
یشود.
تاریخنگاریعصرصفویدنرالم 
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کتابوبادقتنظربیشتربهساداتبهعنوانکنشگرانتاریخیمهـمایـندورهاشـاره

یایگاهسیادتونقشساداتدرتاریخنگاریعصرصفوی


یشودبانگاهیگذراونهعمیقویزءنگرانـه،درالبـالی
قرلازدورهصفویهمربوطم 

کتابتاریخشاهاسماعیلوشاهطهماسبصفویکهبهنامتاریخایراندرروزگارشـاه
اسماعیلوشاهطهماسبصفوینیزمشـهوراسـتتوسـطپسـرخوانـدمیر،امیرمحمـود
راتازمانشاهتهماسبثرتکردهاست.کتابفوقکهعمالًتوسطیکیازساداتنوشـته
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نوشتهشدهاست.ایناثربهنوعیذیلکتابحریبالسیراستکهحوادثعصـرصـفوی

 12۵

شده،بربازتابمقولهسیادتوساداتتأکیدویژهایدارد.نویسندهدرابتدایکتابخـود
بابریستهکردنمفهوماهلبیت(ابنخوانـدمیر،،)4نـوعیزمینـهسـازیذهنـیرابـرای
ترسیمراهرردسیادتزدهخویشفراهمکردهاست.دریاییدیگرنیـزشـاهاسـماعیلرا
یکند(همان،.)7
باعنوان«وارثخالفتامیرالمومنین»بریستهم 
اثردیگربهناملُبالتواریختوسطیحییبـنعرـداللطیفحسـینیقزوینـینگاشـته
شدهاست.اوازخاندانساداتسیفیقزوینبودکهدرنیمهنخستعصرصفوینقـش
مهمیدرساختارسیاسی-اداریصفویانداشتندامـابـهتـدریجمـوردغضـبهیـأت
حاکمهقرارگرفتوطردشد.درپیآنبخشیازاینخاندانبههندمهـایرتکردنـد
(نک.بهرامنژاد،3۶-7؛نوروزیوعراسی،.)۶8-83نویسندهمذکوردربخـشچهـارم
هخاندانحکومتگرصفویهپرداختهودرابتدایامربامدخلیبدینشرحتاریخنگـاری

ب
خویشراآغازکردهاست؛«درذکرپادشاهاندودمانوالیتوخاندانامامتوهدایت
مناقببهیهومآثرعلیهایشاناستواهللالمسـتعانوعلیـهالـتکالن»(حسـینیقزوینـی،
.) 23۵ایننوعنگرشبیشازهرچیزنمایانگریایگاهواالیسـیادتدرقلـمنویسـنده
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

ییابدکهنوعنگاهنویسندهفوقالذکر
مذکوراست؛موضوعمزبورزمانینمودبیشتریم 
درادوارتاریخیپیشازصفویهمدنظرقرارگیرد.
ازدیگرمنابعمهمعصرصفویکهتوسطساداتنگاشتهشدهخالصـهالتـواریخاثـر
قاضیاحمدحسینیقمیاست.نویسندهمزبورازساداتقمبودهکهنیایاوازسـادات
بانفوذوازقضاتصاحبمکنتدورهتیموریانوترکمانانبودهاست(حسـینیقمـی،
یدهـد.نویسـنده
/1.)9-10ایناثرحوادثتااوایلنیمهدومعصرصفویراپوششم 
درپایانحوادثهرسالبهذکرمتوفیانمشهوروسـاداتپرداختـهاسـت.ایـن،خـود
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رفیعهعالیهصفویهحفظهماهللباالنواراقدسیهکهمقصوداصلیازینتألیفنشرشمهاز

نشانگرتحولیشگرفبهیایگاههمهیانرهساداتدرایندورهاست .

دیگراثرتاریخنگارانـهمربـوطبـهدورهصـفویهتحفة العـالمدراوصـافواخرـار
فندرسکگرگاناست.تاریخنگارمزبـورازادبـایدورهصـفوىوازشـاگردانعالمـه
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12۶

متعلقبهسیدابوطالبموسوىفندرسکى(متوفـای)1107ازسـادات

حسین


سلطان

شاه

مجلسیاسـت.اونـوادهدختـرىمیرفندرسـکىازعالمـانمشـهوردورهمزبـوراسـت
(فندرسکی،.)7نویسندهبانگاهیاختصاصیبـهنقـشسـاداتدرتـاریخنگـاریدوره
یپـردازدوبـا
مذکورپرداختهاستوبهمعرفیخاندانفندرسکسـاکندراصـفهانمـ 
اشارهبهسلسلهنسب،خاندانمزبوررابهامامموسیکاظم

یرساند(همـان،.)10
م 

هدفمؤلفمعرفیشخصیتشـاهسـلطانحسـینصـفویبـودهاسـت؛ازایـنرودر
بخشهایمختلفبهارتراطساداتباشاهسلطانحسینپرداختهونقشایندسـتاز
کنشگرانتاریخیرادرقسمتهایمختلفازیملهدریریانتدفینشاهسلیمانوبـر
ی کنـد.بـاویـوداینکـهنویسـندهمـذکوردریریـان
تختنشینییانشـینآنبیـانمـ 
نقشساداتاشارهکندامابااینحالنامساداترادرکنارنامعلما،مشایخ،بزرگـانو
ارکاندولتبیانداشتهونقشآنانرادراثرتـاریخنگارانـهخـویشواردکـردهاسـت
سیدعردالحسینالحسینىخاتونآبادىنیزازیملهساداتیاستکهدراواخـردوره

صفویهاثریتاریخنگارانهازخودبریایگذاشتهاست.اثرنویسندهمزبورتحتعنـوان
وقایعالسنینواالعوامتاریخعمومیاستکهازخلقتآدمتـاگـزارشهـایتـاریخی
سال119۵ رابهثرترساندهاسـت.ایـنکتـابازآنروکـهتـاریخیعمـومیاسـت
یتواندمعیارخوبیبرایمقایسهیایگاهساداتدردورهپیشاصفویوعصـرصـفویه
م
باشد.مؤلفدرحالیکهدرگزارشهایخویشدرسالهایپیشازصـفویهاشـارهای
ب محدودوگذرابهساداتدرقالبنقرادارد(خاتونآبادی،،379،)377اماباآغـاز
ثرتوگزارشاخرارمربوطبهدورهصفویهتاحدودیبارویکردیمتفاوتبـهعنصـر
مزبورنگریستهاست.
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(همان،،4۶،71-72،101 .)11۵

یایگاهسیادتونقشساداتدرتاریخنگاریعصرصفوی


تاریخنگاریخویشهمچوندواثرپیشگفتهنتوانستهاستبـاگسـتردگیبیشـتریبـه

حضورسادات درمقامخلقمنابع تاریخنگاریعصرصفویهباسقوطایـنحکومـت
پایاننیافتبلکهپ ازآنوحتیبیرونازیغرافیـایایـراننیـزتـداومیافـت.ازآن
حسینى(متوفای)1220نوادهسیدمحمدمتولىآستانهرضوىملقـببـهشـاهسـلیمان
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یمله،کتابمجمعالتواریخ اثرمیـرزامحمـدخلیـلیـاسـلطانخلیـلمیـرزامرعشـى

 127

یستکهازیانبمادرنیزصفوىتراربودهاست.مؤلـفضـمناشـارهبـهانقـرای
ثان 
صفویانبهشرححالخاندانخودووقایعمربوطبهسیداحمدشاهمرعشى(مرعشـی
حسینی،)۵9-۶4وسیدمحمدملقببهشاهسلیمانثانىبهتفصـیلپرداختـهاسـت.از
آنجاییکهمؤلفازنوادگانسیدمحمدبودهلذاغالبمطالبتاریخنگـاریخـودرابـه
شرحساداتوبیاننسبسیدمحمدواقداماتووقایعمربـوطبـهاوپرداختـهاسـت
(همان، .)90-97
تاریخنگاریزبورآلداودازهاشممیرزاسلطان(متوفـای)123۶نیـزازنمونـهآثـاری
استکهتوسطیکسیدوپ ازسقوطصفویهنوشتهشدهاست.دراثرمذکوربـهنقـش
ساداتمرعشیدرشوشتر،مازندران،اصفهانوقزوینپرداختهشدهاست.درواقعکـانون
اصلیبحثاوساداتمرعشیومراوداتدرونخاندانیآنهاسـت.همننـینبـهسـادات
حسینیوساداتهزاریریبنیزاشارهکردهاسـت.ایـناثـرازیهـتمعرفـیبزرگـان
ذکرخالصهایاززندگینیاکانسـاداتمرعشـی،شـرحیخالصـهوارازارتراطـاتایـن
ساداتباسالطینصفویودیگرساداتحاضردرمحدودهمرکزیقلمروصفویانارانـه
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

کردهتاازطریقاشخاصخاندانمزبورپیبهنسبواحـوالنیاکـانخـویشبـردهواز
طرفیامالکهرکدامازاعضایخاندانمرعشیراتعیینکند(همان، .)20
یتوانگفتساداتنقشقابلتویهیدرآفرینشمنابعتاریخنگارانـه
بهاینترتیبم 
عصرصفویداشتهاند.بیشکدرایننقشآفرینی،انگارهسیادتوکنشسـاداتنیـز
مدنظرنویسندگانسیداینعصربودهاست .
جایگاه سیادت در منابع تاریخنگارانه

درخصوصیایگاهسیادتدرمنابعتاریخنگارانهدورهصفویه،رویهیکسانیویود

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-06-26

ساداتدرتاریخعصرصفویهنقشبسزاییدارد(سلطان،.)41-42درواقـعنویسـندهبـا

ندارد.بااینحالدریکدستهبندیمنطرقباسهمقولهفوقالذکربرخیازمنابعبههـر
سهموضوعیعنینسبشاهاسماعیل ،همکاریساداتکیاییباشـاهاسـماعیلونقـش
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کلیدیسـاداتسـهگانـهسـیدمحمـدکمونـه،میرسـیدشـریفصـدرومیرعرـدالراقی

تاللهیدرنرردچالدراناشارهکردهاند.برخیدوموردرامدنظرقراردادهوبرخـی
نعم 
نیزنگاهیحداقلیبهموضوعداشتهاند.دراینبینبرخیمنـابعسـیادترابـهصـورت
ویژهموردتویهقراردادهاند.بدینترتیباینبخشدرچهارقسمتحداکثری،کامـل،
یپردازد .
حداقلیوهمراستابهبررسینگاهمنابعبهمقولهسیادتم 

 -1منابع با نگاه کامل به سیادت

شایدبتـوانگفـتکتـابتـاریخشـاهاسـماعیلوشـاهطهماسـبصـفویتـألیف
امیرمحمودخواندمیر(متوفای)99۶نخستینکتابیاستکهبافاصلهگـرفتنازفضـای
یکنـد.
مدنظرقراردادهاست.اینکتابحوادثعصرصفویراتاسـال9۵7روایـتمـ 
نویسندهدرکتابخودبههرسهموضوعبهتفصیلاشارهکرده(ابنخواندمیر،،10-11
یکنـد؛
صفویانارانهکردهاستامابهشکلویژهومتمایزیاینمشـارکتراطـرحنمـ 
شایدازاینروکهحکومتصفویهدراینعصردرمرحلهتأسیسیبودوهنوزمناصب
ومشاغلچندانحضورونمودمستقلوروشنینداشت .
تقریراًهمزمانباکتابامیرمحمودخواندمیر،کتابلبالتـواریخنیـزیـزونخسـتین
کتابهاییاستکهازفضایعصرتیموریفاصلهگرفتـهودرفضـاییکـامالًصـفوی
نوشتهشدهاست.همانطورکهاشارهشدنویسـندهکتـاب،خـودیکـیازخانـدانهـای
تاثیرگذارعصرصفویوازساداتسیفیقزویناست.یحیـیبـنعرـداللطیفحسـنی
قزوینی(متوفایقرن)10ضمنبزرگداشتسیادتشاهاسماعیلدرچندموردبهنسب
اوپرداختهوسلسلهنسرشرابهامامموسـیکـاظم

یرسـاند(حسـینیقزوینـی،
مـ 

.) 237دراثرمزبوریایگاهساداتکیاییدربرآمـدنصـفویانوسـیادتآنهـانیـزبـه
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،43-44،)8۶-88همننیناطالعـاتیدربـارهمشـارکتسـاداتدرسـاختارحکومـت

یایگاهسیادتونقشساداتدرتاریخنگاریعصرصفوی


عصرتیموریوذیلکتابپدرشحریبالسیر،تاریخعصرصفویرابـهطـورمسـتقل

تصویرکشیدهشدهاست(همـان،.)240همننـینبـهنقـشسـاداتسـهگانـهدرنرـرد
چالدراناشارهداردوبابیاناینکهساداتبهفرماندهیمیرعردالراقیبـهعنـوانمسـئول
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یشدند،تاحدودینقشویژهاینگروهازکنشگرانتـاریخیرادر
قلبسپاهانتخابم 
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یکند.اوبعدازاشارهبهشهادتاشخاصمزبورازآنـانبـه
تاریخعصرصفویهویدام 
یکند(همان،.) 2۵۶بـاایـنحـالاوبخشـیازکتـابخـودرابـهسـادات
نیکییادم 
اختصاصندادهاست .
یکیازکاملترینآثاردرتویهبهمقولههایمدنظر،کتابیهانگشایخاقاناسـت.
دراینکتابنسبشاهاسماعیل،حمایتساداتکیـاییازاسـماعیلمیـرزاوحضـور
ساداتسهگانهدرینگچالدران،بهتفصیلطرحشـدهاسـت(یهانگشـایخاقـان،،4
،۶4-83،49۶.)۵00عالوهبرآناینکتاببهاشکالمختلفازساداتاینعصرسخن
گفتهاست .
ازدیگرمنابعتاریخنگاریایـنعصـریواهراالخرـارتـألیفبـوداقمنشـیقزوینـی
(متوفایاواخرقرن) 10است.نویسندهبههـرسـهمقولـهفـوقالـذکرپرداختـهاسـت
(منشیقزوینی،،102-103111-112و)13۵؛امـابخـشمتمـایزیرابـهذکـرسـادات
یشود .
ساداتدراینکتابمشاهدهم 
یشودکهحجمکمآنهـادر
اهمیتمقولههایمدنظردردوکتاباخیرزمانیبیشترم 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

قیاسبادیگرمنابعاینعصرمقایسهشود .
همانگونهکهدرمرحثپیشیننیزاشارهشدخالصهالتواریخاثرقاضیاحمدمنشـی
)یکیازمهمترینمنابعتاریخنگاریعصرصفویاست.ایناثـربـا

قمی(متوفای101۵
یگیـرد.اهمیـتایـن
فاصلهازمنابعپیشگفتهتااوایلنیمهدومعصرصفویرادربرمـ 
کتاببهدرکادوارمتعددحاکمیتصفویاناسـتتـابـدینترتیـبفضـابـرایفهـم
تغییراتمرناییدرحکومتصفویتوسطمحققانفراهمشود.اینمنرـعازنسـبشـاه
اسماعیلبهتفصیلسخنگفتهاست(حسینیقمی،.)7-8قاضیاحمدازنقشسـادات
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مشهوراینعصراختصاصندادهاست.بااینحـالدرمواقـعمختلـفنشـانههـاییاز

یگویـد(همـان،
کیاییدربرآمدنصفویانوساداتسهگانهینگچالدراننیزسخنمـ 
،47-48.)131هرچندبخشمشخصومتمایزیازاینکتاببهشـرحسـاداتشـهیر
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پایانحوادثهرسالبهذکرمتوفیانشناختهشدهساداتبپردازد. 
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یدانـدکـهدر
اینعصراختصاصدادهنشده،نویسندهخودرابهاینچارچوبمقیدمـ 

بهزعمبسیاریازمحققانیکیازمهمترینمنابععصرصـفویکتـابتـاریخعـالم
آرایعراسیتألیفاسکندربیگترکمان(متوفای)1043اسـت.ایـنکتـابکـهشـامل
حوادثازابتدایبنیانطریقتصفویتااواخرپادشاهیشاهعراساولصـفویاسـت
یشود.اسکندربیگدرکتابخـودتویـه
بهنوعییامعترینمنرعاینعصرمحسوبم 
ویژهایبهموضوعاتمدنظرپژوهشدارد.اونهتنهانسبشاهاسـماعیلراذکـرکـرده
(ترکمان،)13/1بلکهدرادامهودرشرححالشـاهعرـاس،نسـبمـادریاوراکـهبـه
یکندتابهنوعیاشرافیتمضـاعفیبـرایاوتولیـد
یرسد،بریستهم 
ساداتمرعشیم 
کند.ازطرفیدراینکتابنقشساداتکیاییدرپناهدادنبهاسـماعیلمیـرزاونقـش
تمایزاینکتاببامنـابعماقرـلخـود،اختصـاصبخشـیدرپایـانهـردورهبـهذکـر
کنشگرانمهماستکهغالراًنقشساداتبسیارپررنـگومعنـاداراسـت(ترکمـان،/1
منرعرابهسانالگوییبرایتاریخنگارینیمـهدومعصـرصـفویفـریکـرد،آنگـاه
توانردواثرسیادتزدگیرادرمنابعبعدازاوبهخوبیمشاهدهکرد .

م
ی
ازدیگرمنابعتاریخنگارانهعصرشاهعراس،کتابروضهالصـفویهتـألیفمیرزابیـگ
ینابدی(متوفایقرن)11است.درکتابفوقنیزهرسهمقولهپیشگفتـهبـهتفصـیل
نحالگرچهوایدبخش
ذکرشدهاست(ینابدی،،11۶-112،۶7،۶8،28۶.)287باای 
مفصلویداگانهدرشرحاحوالساداتآنعصرنیست؛امادرمتن،مکرربهکنشگریِ
همهیانرهساداتاینعصراشارهشدهاست. 
تاریخیهانآرایعراسیاثرمیرزا محمـد طـاهر وحیـد قزوینـى(متوفـای)1112از
یباشـدکـهعنصـرسـیادتدرآنازنقـش
منابعدیگرمربوطبهدورهمـوردبحـثمـ 
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،1۵3-143،1۶3،1۶9-1۶۵،18۵-182،243-228،243،294.)4۵8اگــربتــوانایــن

یایگاهسیادتونقشساداتدرتاریخنگاریعصرصفوی


ساداتسهگانهنرردچالدرانبهشکلبریستهایذکرشدهاند(همان،،72.)42مهمترین

به سزاییبرخورداراست.قزوینیدراثراتسیادتخاندانصفویهبهنسبشاهصـفیو
نهایتاًشاهاسماعیلپرداخ تهوازایـنطریـقنسـبخانـدانمـذکورراتـاامـامموسـی
بااسماعیلمیرزاوبهنقشساداتسهگانهدرنرردچالـدران(همـان،،37)32پرداختـه
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کاظم

دنرالکردهاست(وحیدقزوینی،)20-21؛همننینبههمکاریکارکیـامیـرزا

 131

است.نویسندهنهایتاًدرنگاهیویژهدربخشیبـاعنـوان«سـاداتعظـام»،بـهسـادات
صاحبمنصبوعالمدورهصفویهکهدرترریزواصفهانسکونتداشتهانـد،پرداختـه
است(همان،.)7۵-7۶قزوینیدربیانیایگاهسیادتعالوهبربیانموضـوعاتمزبـور
یکنـد(همـان،،178،202،207
بهدیگرساداتبلندپایهدریاییایکتاباشـارهمـ 
،30۵،307)309کهازیملـهآنـانسـاداتحسـنی(همـان،،)1۶۶سـاداتحسـینی،
ساداتخلیفه(همان،،)7۵-7۶ساداتحیدریه(همان،)144وساداترضوی(همـان،
)19۶بودهاند .
 -2منابع با نگاه حداکثری به سیادت

بخشدیگرمنابعیهستندکهتنهابهنسبشاهاسماعیلوهمکاریساداتکیاییبـا
شاهمذکوراشارهکردهاند.ازیملهاینمنابعتکملهاالخراراستکهتوسطعردیبیـگ
نسبشاهصفویاشارهشدهوبهنقشساداتکیایینیزپرداختهشدهاسـت(شـیرازی،
.)102-103بااینحالاشارهایبهسـاداتسـهگانـهینـگچالـدراننکـردهوبخـش
خاصیرابهنخرگانساداتاختصاصندادهاست .
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

اثرتاریخنگارانهدیگرعالمآرایشاهاسماعیلاستکهمؤلـفآنناشـناس(متوفـای
قرن)11است.ایناثرنیزنسبشاهاسماعیلرابهامامکاظم

یرساند(عـالمآرای
م 

شاهاسماعیل،)1ودرادامهبههمکاریامیرکیادرگـیالنبـااسـماعیلمیـرزادرزمـان
میرزارستمآققویونلوپرداختهاست(همان، .)3۵-41
دواثردیگربهنامهایوقایعالسنینواالعوامازسیدعردالحسـینالحسـینىخـاتون
آبادى(متوفای)110۵وفوایدالصفویهازابوالحسنقزوینى(متوفایقـرن)12نیـزبـه
نسبخاندانصفویهاشارهکردهاندوهمننینبههمکاریسـاداتکیـاییبـااسـماعیل
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شیرازی(متوفای)998ونزدیکبهزمانلبالتواریختألیفشدهاست.دراثرمزبوربـه

میرزاپرداختهاند(خاتونآبادی،،431440-434؛قزوینیاصفهانی،،4.)7 
شرفخانبدلیسى(متوفای)1007دراثرخویشبهنامشرفنامهکهتاریخمحلـی
] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.119

132

کردستاندرعصرصفویاست،برخالفمنابعفوقالذکراشارهایبهنقشکارکیامیرزا

وهمکاریساداتکیاییباشاهاسماعیلنکردهودوموضوعدیگـریعنـینسـبشـاه
اسماعیل(بدلیسی،)132/2ونقشساداتسهگانهدرنرردچالدرانرامطرحکردهاست
(همان، .)1۵7-1۵9
حسنبیگروملو(متوفای)98۵نگارندهاحسنالتواریخنیزبرخالفسیرمنابعپیشین
یکنداماهمازپناهبردناسماعیلمیرزابـهگـیالن،نـزد
اشارهایبهنسبشاهاسماعیلنم 
یگویـد(روملـو،
ساداتکیاییوهمازنقشساداتسهگانهدرینگچالدرانسـخنمـ 
،20-21.)19۵درهمینکتابباویودآنکهبخشمشخصیبـهسـاداتاختصـاصداده
نشدهامادرمواردومواقعمتعددکنشگرانروایتاوساداتهستند .

بخشدیگرازمنابعدورهموردبحث،تنهابهنسبشاهاسماعیلپرداختـهانـدوبـهدو
غیاثالدینبنهمـامالـدینمعـروفبـهخوانـدمیر(متوفـای)942ازسـاداتحسـینی
(خواندمیر،/1،)۵ازیملهآثاراواخردورهتیمـوریاسـتکـهسـاداتنخسـتینبـاردر
روزگارانآغازیندورهصفویهبهعنوانکنشگرانتاریخیدرآننمـودپیـداکـردهانـد.در
یلدچهارماثرمزبورنویسندهبهخاندانصفویهوشرحتأسی حکومتصفویانتوسـط
یکنـد
یپردازدوازنسبشاهاسماعیلصفویبراینخستینبارصحرتمـ 
شاهاسماعیلم 
ونسبویرابهامامموسیکاظم

یرساند(خواندمیر،/4 .)409-410
م 

تاریخخانىشاملحوادثچهلسالهگیالنازعلىبـنشـم الـدینبـنحـایى

حسینالهیجى(متوفایقرن)10نیزضمناشارهبهنسبشـاهاسـماعیلازویتحـت

یکند(الهیجی،.)101اینیـادکرد
یقدروواولیایکرارونامداریادم 
عنوانساداتعال 
بیشترناشیازموضوعکتاباست .
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موضوعدیگراشارهاینکردهاند.دراینبینتاریخحریـبالسـیر(تـألیف)927-930اثـر

یایگاهسیادتونقشساداتدرتاریخنگاریعصرصفوی


 -3منابع با نگاه حداقلی به سیادت

ابوالمفاخرفضلاهللحسینیسوانحنگارتفرشیدرتاریخشاهصـفی(،)1038-10۵2
نیزدرشرحنسبشاهصفیابتدانیاکانویراتاشاهاسماعیلمعرفیوبعدازآنطرق
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رویهمنابعمتقدمعملکردهوسرانجامنسرشرابهامامموسیکاظم

رساندهاسـت

 133

(تفرشی،.)12-13بایدبهایننکتهتویهکردکهاینکتاب،بنابرآنکهتـاریخپادشـاهی
استوازفضایاوایلعصرصـفوینیـزفاصـلهگرفتـه،ظرفیـتپرداخـتکامـلبـه
مقولههایمدنظرپژوهشرانداشتهاست .


دیگرآثارتاریخنگارانـهایـندورهماننـدفتوحـاتشـاهی(امینـیهـروی،،)1شـاه
واریخ

اسماعیلنامه(گنابادی،،)31خلدبرین(قزوینیاصفهانی،)1۵-1۶ونیززبدهالتـ
(مستوفی،)41-42نیزبهنسبخاندانصفویهپرداخت ـهوآنراتـازمـانامـامموسـی
کاظم

دنرالکردهاند.افوشتهاینطنزی(متوفایقرن)11درکتابخودنقـاوهاثثـار

اگرچهازدوراناولیهصفویهفاصلهگرفتهوحوادثراازمرگشاهتهماسـبتـامیانـه
عصرشاهعراساولپیگرفتهاستوکتابشبیشترنماییپادشاهیداردتـاسلسـلهای،
درتشریحگسترهکتاب،اقرالخودبهسیادتراباعرارت«شاهعراسصـفویموسـوی
حسینی»نشاندادهاست(افوشتهاینطنزی، .)۶

دربیانیایگاهسیادتدرمنابعتاریخنگارانهدورهصفویهبرخیدیگرازآثارنیـزبـا
رویکردیمتفاوتنسرتبهآننهدرباالاشارهشدبهاینموضـوعپرداختـهانـد.چـون
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

اصوالًگسترهموضوعیآنهاباعموممنابعتاریخنگارانهاینعصـرمتفـاوتاسـت؛لـذا
بدوناشارهبهسهمقولهفوقالذکرغالراًبارویکردیمحلیومنطقهایساداتمحـدوده
خویشرابهعنوانکنشگرانتاریخیمعرفینمودهاند.ازیملهاینآثارتاریخمازندران
ازمالشیخعلیگیالنـی(متوفـای)1044اسـت.نویسـندهبـهسـاداتقوامیـهکـهدر
یکندونسبایشانراتاامامزیـنالعابـدین
مازندرانحضورداشتهانداشارهم 

یـاد

کردهاست.همننیننویسندهبهنقشسیاسیاینخانداندردورهصفویهنیـزپرداختـه
ریایالفردوسخانیاثرمحمدمیرکبـنمسـعود

است(گیالنی،.)۵۵-۶1منرعدیگر
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 -4منابع با نگاه هم راستا به سیادت

حسینىمنشـى(متوفـای)1082اسـت.نویسـندهدربخـشهـایمختلـفبـهسـادات
مشعشعیخوزستانپرداختهونسـبایشـانرابـهامـامموسـیکـاظم
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(حسینیمنشی، .)3۶3

یرسـاند
مـ 

یدهدکهمنابععصرصفویدرانواععمومی،سلسـلهای،
یافتههایاینبخشنشانم 
پادشاهیومحلیبهنسرتچارچوبعملخودوظرفیتهایقالریخـود،بـهشـکلی
معنادارکاربستمفهومسیادتوهرآننهبدانوابستهاسترادردسـتورکـارخـویش
قراردادهاند.اینمهمدرمواردیحتیمحدودبهمقیاسهایمدنظرپژوهشباقینمانده
وبهشکلیمضاعفسیادترابهتصـویرکشـیدهاسـت.دریـدولزیـربـهصـورت
خالصه،اقرالمنابعتاریخنگارانهعصرصفویحولمحورشاخصهایمطرحشده،بـه
تصویرکشیدهشدهاند .


سادات

نبرد

کیایی

چالدران
-

مولف

صفویان

 927

 

-

سلسلهای  99۶

 

 

 

3

لبالتواریخ 

عمومی  قرن 10

 

 

 

4

تکملهاالخرار 

عمومی  قرن 10

 

 

-

۵

یواهراالخرار 

عمومی  قرن 10

 

 

 

۶

فتوحاتشاهی 

پادشاهی   941

 

-

-

7

احسنالتواریخ  سلسلهای   98۵

-

 

 

8

یهانگشایخاقان  سلسلهای  قرن 10

 

 

 

محلی  قرن 10

 

-

-

شاهاسماعیلنامه  پادشاهی   982

 

-

-

 1007

 

-

 

خالصهالتواریخ  سلسلهای   101۵

 

 

 

ردیف
1
2

9
 10
 11
 12

نام اثر

نوع منبع

تاریخحریبالسیر  عمومی 

تاریخشاهاسماعیل
وشاهطهماسب 

تاریخخانی 
شرفنامه 

محلی 

 13۵
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وفات

نسب
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نقش

سادات در

یایگاهسیادتونقشساداتدرتاریخنگاریعصرصفوی


شمایکلیاقرالمهمترینمنابعتاریخنگارانهعصرصفویبهالگویتحقیق 

تاریخعالمآرای

سلسلهای   1043

 

 

 

روضهالصفویه  سلسلهای  قرن 11

 

 

 

پادشاهی  قرن 11

 

-

-

 

-

-

پادشاهی  قرن 11

 

 

-

 18

خلدبرین 

سلسلهای   110۶

 

-

-

 19

فواندالصفویه 

سلسلهای  قرن 12

 

 

-

 20

زبدهالتواریخ 

سلسلهای  قرن 12

 

-

-

 13
 14
 1۵
 1۶
 17

عراسی 
نقاوهاثثارفی
ذکراالخیار 

تاریخشاهصفی  پادشاهی   941

عالمآرایشاه
اسماعیل 

یدولباالبهخوبیحاکیازارتقاینقـشپدیـدهسـیادتوکنشـگریسـاداتدر
منابععصرصفویاست.بیشترمنابعاینعصرسنجههایمدنظررادرخودداشتهاندو
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

درمقابلشماریازمنابعنیزبرخیفاکتورهایمدنظرراندارند.اینفقدانیابـهسـرب
نوعمنرعاستیااینکهبهیهتفاصلهگرفتنمنرعازحادثه،نویسـندهضـرورتیبـرای
اشارهبهآنموضوعرادرکنکردهاست .
نتیجه

یدهدکهبهتناسبتقویـتعنصـرسـیادتوحضـور
یافتههایاینپژوهشنشانم 
ساداتدرعرصههایگوناگونحکومتیوایتماعیدرعصرصفوی،سـهمسـاداتدر
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عرصهتاریخنگارینیزافزایشیافت.دراینعصرمنابعتاریخنگارانهمهمـیهـمچـون

تاریخحریبالسیر،تاریخشاهاسماعیلوشاهطهماسبصفوی،خالصهالتـواریخ،لـب
التواریخ،تحفهالعالم،زبورآلداود،وقایعالسنینواالعـوامومجمـعالتـواریختوسـط
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مورخانیسیدنوشتهشده است.همننـیننتـایجایـنپـژوهشدربـابیایگـاهمقولـه

سیادتوکنشگریساداتدرمنابعتاریخنگارانهعصرصفویباتکیهبرسنجهسهگانه
یدهدکهاوالًدراغلبمنابعاینعصربهسیادتصفویانبـهعنـوانیـکاصـل
نشانم 
مهماشارهشدهاست.تکراراینمقولهبهخوبینشانگرتقویتوتثریـتمقولـهسـیادت
درایندورهاست.ثانیاًدربسیاریازمنابعاینعصربحثحمایتحکومتمحلـیآل
کیاازدودمانصفویهبریستهشدهاست.بهاینترتیبسـیادتوکنشـگریسـاداتدر
یامعهبهعنوانامریمقومبهتصویرکشیدهشدهاست.عالوهبرایناشارهبیشـترمنـابع
بهحضورساداتمشهوردربدنهحکومتصفویانودرهنگامهینگسرنوشـتسـاز
چالدراننیزناظربههمینکنشگریاست.ثالثاًافزونبرمواردسـهگانـه،دربسـیاریاز
یتـوانگفـتدر
نرومـ 
ترتیبکنشگریبریستهساداتدرایندورهاثراتشود.ازای 
کنارحضورقابلتویهساداتدرقامتمورخانعصرصفوی،عنصرسیادتبهمقولـه
نیزبهیکیازمراحثاصلیمنابعایندورهتردیلشدهبود .
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یداییناپذیرمنابعتاریخنگارانهاینعصربدلشدهبود.عالوهبرآنکنشگریسادات

یایگاهسیادتونقشساداتدرتاریخنگاریعصرصفوی


منابعاینعصربخشویژهایبهشرححالساداتاختصاصدادهشدهاستتـابـهایـن

منابع

 آرام ،محمدباقر ،اندیشه تاریخنگاری عصر صفوی ،تهران ،امیرکبیر.1393 ،
 آقاجری ،هاشم ،درآمدی بر مناسبات دین و دولت در عصر صفوی ،تهران ،طرح نقد.1397 ،
 ابن خواندمیر ،امیرمحمود ،تاریخ شاه اسماعیل و شااه تماساص صافوی ،تصححی محمحدی
جراح  ،تهران ،نشر گستره.1370 ،

 افوشتهای نطنزی ،محمودبن هدایت ال ه ،نقاوه اآلثار فی ذکراالخیار ،به اهتمام احسان اشحراق ،
تهران ،انتشارات ی م و فرهنگ .1370 ،

 الهیاری ،حسن « ،تح یل تاریخي حذف حکومت سادات کیایي توسط صحوویان ببحا تيکیحد بحر
مباني نظري)» ،فص نامه تاریخ اسالم در آینه پژوهش ،سحا ههحارم ،دوره  ،14شحماره  ،42بهحار و
تابستان .1396

 الهیاری ،حسن و هاشم آقاجری« ،تحو و تنوع موهحوم سحیادت در یصحر صحووی» ،مطالعحات
تاریخ اسالم ،شماره نهم ،سا سوم ،تابستان .1390

س طنت ببا نگاه ویژه به نقش خاندان آ کیحا در تيسحیص صحوویان) ،همحایش گحیالن در گسحتره
تاریخ صوویه ،به کوشش یباس پناه  ،رشت ،فرهنگ ای یا.1397 ،

سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

 امین هروی ،امیر صدر الدین ابراهیم ،فتوحات شاهی ،تصححی محمدراحا نصحیری ،تهحران،
انجمن آثار و مواخر فرهنگ .1383 ،

 بدلیس  ،شرف خان بن شمص الدین بدلیس  ،شارفنامه تااریخ مفصال کردساتا  ،بحه اهتمحام
والدیمیر ولییامینوف زرنوف ،تهران ،اساطیر.1377 ،

 بهرام نژاد ،محسن« ،بررس جایگاه اجتمای سادات سیو قزوین در یصر صووی» ،فصح نامه
مطالعات تاریخ اسالم ،سا ششم ،شماره ،20بهار.1393

 ترکمان ،اسکندربیگ ،تااریخ عاالآ آرای عباسای ،تصححی محمداسحماییل راحوان  ،تهحران،
انتشارات دنیای کتاب.1377 ،
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 الهیاری ،حسن و احمد زنگنه آبادی« ،گیالن؛ بسحترنهای تبحدیل فرآینحد طریقحت-سحیادت بحه

 تورش  ،ابوالمواخر فضل ال ه حسین سوان نگار ،تاریخ شااه صافی ،تصححی محسحن بهحرام
نژاد ،تهران ،نشر میراث مکتوب.1388 ،
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 ثواقب ،جهانبخش ،تاریخنگاری عصر صفویه و شناخت و نقد منابع ،شیراز ،نوید.1380 ،

 جنابدی ،میرزابیگ ،روضه الصفویه ،تصححی الالمراحا طباطبحای مجحد ،تهحران ،نشحر بنیحاد
موقوفات محمود افشار.1378 ،

 جهانگشای خاقا  ،تصحی ال ه دتا مضطر ،اسالم آباد پاکستان ،مرکز تحقیقات فارس ایحران و
پاکستان.1364 ،

 حسین قزوین  ،یحی بن یبدال طیف ،لص التواریخ ،تهران ،نشریات موسسه خاور.1315 ،
 حسین قم  ،قاا احمد منش  ،خالصه التواریخ ،تصحی احسان اشراق  ،تهحران ،دانشحگاه
تهران.1383 ،

 حسین منش  ،محمد میرك بن مسعود ،ریاض الفردوس خاني ،تصحی ایحر افشحار و فرشحته
 خاتون آبادی ،یبدالحسین ،وقایع السنین و االعوام یا گزارشهای ساالیانه ا ابتادای ختقات تاا
سال  ،1195تصحی محمدباقر بهبودی ،تهران ،کتابوروش اسالمیه.1352 ،

 خواندمیر ،الیاث الدین بن همام الدین ،تاریخ حبیص السیر ،تهران ،خیام.1380 ،
 س طان ،هاشم میرزا ،بور آل داود ،تصحی یبدالحسین نوای  ،تهران ،میراث مکتوب.1379 ،
 سیوری ،راجر مروین ،ایرا عصر صفوی ،ترجمه کامبیز یزیزی ،تهران ،نشر مرکز.
 شیرازی ،یبدی بیگ ،تکمته الخبار ،تصحی یبدالحسین نوای  ،تهران ،نشر ن .1369 ،
 صوا کیش ،حمیدراا ،صفویا در گذرگاه تاریخ ،تهران ،سخن.1390 ،
 صوت گل ،منصور ،ساختار نهاد و اندیشه دینی در دوره صفویه ،تهران ،رسا.1389 ،
 عالآ آرای شاه اسماعیل ،تصحی اصغر منتظر صاحب ،تهران ،ی م فرهنگ .1384 ،
 ف ور ،وی م ،نظام قضایی عصر صفوی ،ترجمه حسن زندیه ،تهران ،پژوهشگاه حوزه و دانشحگاه،
.1390

 فندرسک  ،سید ابو طالب موسوی ،تحفة العالآ در اوصاف و اخبار شاهستطا حسین ،تصححی
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 روم و ،حسن بیگ ،احسن التواریخ ،تصحی یبدالحسین نوای  ،تهران ،نشر بابک.1357 ،

یایگاهسیادتونقشساداتدرتاریخنگاریعصرصفوی


صرافان ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1385 ،

رسو جعوریان ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مج ص شورای اسالم .1388 ،

 قزوین اصوهان  ،محمدیوسف والحه ،ختاد بارین ،تصححی میرهاشحم مححدث ،تهحران ،بنیحاد
 کویین ،شع ه آلیسیا ،تاریخ نویسی در رو گار فرماانروایی شااه عبااس صافوی اندیشاه ،گرتاه

] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.119

موقوفات دکتر محمود افشار.1372 ،

 139

برداری و مشروعیت در متو تاریخی عهد صفویه ،تهران ،دانشگاه تهران.1387 ،

 گنابادی ،قاسم حسین  ،شاه اسماعیل نامه ،تصحی جعور شجاع کیهان  ،تهران ،فرهنگسحتان
زبان و ادب فارس .1387 ،

 گیالن  ،مال شیخ ی  ،تاریخ ما ندرا  ،تصحی منوههر ستوده ،تهحران ،بنیحاد فرهنحگ ایحران،
.1352

 الهیج  ،ی بن شمص الدین بن حاج حسحین ،تااریخ خاانی شاامل حاوادل سهال سااله
گیال  ،تصحی منوههر ستوده ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.1352 ،

 مریش حسین  ،میرزا محمد خ یل یا س طان خ یل میرزا ،مجماع التاواریخ ،تصححی یبحاس
اقبا آشتیان  ،تهران ،کتابخانه طهوری و سنای .1362 ،

 مستوف  ،محمدمحسن ،بده التواریخ ،تصحی بهروز گودرزی ،تهحران ،بنیحاد موقوفحات دکتحر
محمود افشار.1375 ،

 منش قزوین  ،بوداق ،جواهراالخبار ،تصحی محسن بهرام نژاد ،تهران ،نشحر میحراث مکتحوب،
 نوای  ،یبدالحسین و الواری فرد ،یباسق  ،تاریخ تحاوالت سیاسای ،اجتمااعی ،اقتصاادی و
فرهنگی ایرا در دورا صفویه ،تهران ،سمت.1390 ،

سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

تیموریان هند»  ،دوفص نامه پژوهشنامه تاریخ هحای مح ح ایحران ،شحماره دوم بپیحاپ  ،)4بهحار و
تابستان .1393

 وحید قزوین  ،میرزا محمد طاهر ،تاریخ جها آرای عباسای ،تصححی سحید سحعید میرمحمحد
صادق ،تهران ،پژوهشگاه ی وم انسان و مطالعات فرهنگ .1383 ،
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 نوروزی ،جمشید و محمد یباس « ،نقش سادات سحیو قحزوین در حکومحت صحوویه و دربحار
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