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در آثار مورخان این عصر را میتوان نوعی حکمت الهیاتی خواندد کده از
سویی برآمده و متأثر از مذهب شیعه بود و از سویی دیگر این اندیشه بنیان

نظریِ مشروعیت و مقبولیت حاکمیت صفویان در گسدتر ایدران را موهده

میساخت .از هملة این مورخان میتدوان بده سده مدورب دربداری خانددان

منجّم یزدی (مال هالل ،مال کمال ،مدال هدالل ثدانیش اشداره کدرد کده در

 .1شناسه دیجیتال (DOIش10.22051/hph.2017.11561.1074 :
 .2دانشیار گروه تاریخ ایران اسالمی دانشگاه اصفهان؛ a.fayyaz@ltr.ui.ac.ir
 .3دانشیار گروه تاریخ ایران اسالمی دانشگاه اصفهان؛ kajbaf@ltr.ui.ac.ir
 .4دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی دانشگاه اصفهان؛ gh.ravanji@qom.ac.ir

منجم یزدی
 / 90تاریخنگاری و تاریخنگری خاندان ّ

تواریخ خود از هدی تالشدی بدرای توهیده مشدروعیت حاکمیدت صدفوی

فروگذار نکردهاند .آنان با بهرهگیری از آموزه مشروعیتبخشدی از ررید

نجددو در کنددار عناصددر کالمددی -معرفتددی تقدددیرگرایی و موعددودگرایی،

تأویلگرایی و گرتهبرداری از اندیشههای سیاسی ایران قبل از اسال ضمن
ترسیم تاریخ خطی ،کوشد

داشدتند تدا اسدا حکومدت صدفویان را در

چارچوب این گفتمان مقبولیت و مشروعیت بخشند.

واژههای کلیدی :خاندان منجّم یدزدی ،تداریخنگداری ،تداریخنگدری،
تاریخ عباسی ،زبدهالتواریخ.

 .1مقدمه

اگر تاریخنگاری را تألیف گزارههای تاریخی و تدوین آنها بددانیم جهدر تداریخنگدری را
بررسی حکمت پنهان در پسِ رخدادها و تبیین چرایی آنها باید دانست .تردیدی نیسدت کده

تاریخ نگاری صفوی نیز حلقهای در ادامة رشته دراز و ریشهدار تاریخنگاری ایرانی -اسالمی
(صفت گل36 :1383 ،ش است و در عین حال نمیتوان از مؤلفههای خدا

و تأثیرگدذار بدر

هریان تاریخنگداری ایدن دوره بدهراحتدی گذشدت .عناصدر نیرومنددی کده متدأثر از فضدای
فرهنگی د معرفتی آن دوره بروز یافت و در صورت بازخوانیِ مبدانیِ معرفتدیِ تداریخنگداری
این دوره میتوان از تاریخنگاری عصر صفوی به عنوان گونهای متمایز سخن راند.
مبانی کالمی و الهیاتی (تئولوژیکش شدکلگرفتده در ایدن دوره در آثدار مورخدان عصدر
صفوی منعکس شد و در نهایت فضای معرفتی خا

و متمایز در چدارچوب تداریخنگداری

این عصر را پایه گذاشت (حضرتی153 :1381 ،ش.
بدون تردید مشروعیتبخشی به حاکمیت یکی از دلمشغولیهدای مورخدان دربداری در
هر دوره بوده است .این دلمشغولی زمینه خا

معرفتی یا نگرش خا

تاریخی را به مورب

ارائه میکند که در مورخان عصر صفوی بر شالوده مذهب پایدهگدذاری و موهبدات افتدرا
ههانبینی مورخان این دوره از دوران قبل از خود شد.
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این مقاله درصدد است نشان دهد که کددا عنصدر معرفتدی در کندار بازشناسدی الگدوی
تاریخنگری خاندان منجّم در سه اثر تاریخی آنان غالب است .فرض پژوه

این اسدت کده

با توهه به حرفه رسمی آنان (منجّمباشیش مشروعیتبخشی از رری نجدو و درآمیخدتن آن
با عنصر کالمی تقدیر (که تا حد خرافه تقلیل مییابدش بر سایر عناصر معرفتدی تداریخنگدری
آنان برتری دارد.
متأسفانه تاکنون علیرغم پژوه های بسیاری که درباره عصر صفوی صدورت پذیرفتده
است تحقیقی هامع و مستقلی در خصو

خاندان منجّم به هز مقالة مختصر معرفی خاندان

به قلم مصد (مصد 1379 ،ش منتشر نشده است.
 .2گذری بر حیات فرهنگی ـ سیاسی خاندان منجّم یزدی

بررسی ابعاد و مراحل زندگی افراد و شخصدیتهدا اگرچده تداریخ را از صدورت یدک علدم

تحلیلی در صورت یک علم توصیفی هلوهگر میسازد اما مقدمهای ضدروری بدرای تحلیدل
درست وقایع محسوب میشود.
خاندان منجّم یزدی (مال هالل ،مال کمال و مال هالل ثانیش خانددانی دیدوانی د دربداری
در دوره صفوی بودند که نسل به نسل حرفة منجّمی را پیشه ساخته و به دلیل منزلدت مدنجّم
در دربار و نزدیکی به هریانات و میزان دخالت در تصمیمات سیاسی در کنار حرفده اصدلی
خود به تاریخنویسی نیز اشتغال داشتند .متأسفانه در هستجوی احوال این خانددان علدیرغدم
حضور مستمر و روجنی در سه مقطع حکومت صفوی ،ارالعات بسیار اندکی موهود است
و فقط در پرتو آثار بههامانده از آنان است که میتوان ارالعاتی به دست آورد.
سرسلسلههنبان این خاندان موجنا هاللالدین مدنجّم یدزدی اسدت کده از زمدان و مکدان
تولد او ارالعی در دست نیست .گزارشی او را «فرزند مال عبداهلل شاهابادی بندا » درگذشدتة
سال  981هد معرفی میکند (نزیل سامرا472 :1357 ،ش.
از پسوند اسمیاش درمییابیم که او باید برآمده از خطة یزد باشد .در منابع علمی نیدز از
او خبری نیست ،کاتب نسخه خطی تحفهالمنجّمین کتابخانه ملک مکان وجدت او را شدیراز
و زمان تولد او را «شهر صفرالمظفر سدنه  928الهجریده» (تحفدةالمنجّمدین ،کتابخانده ملدک،
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نسخه خطی شماره 298 : 6267ش ذکر میکند .مال هالل ثانی نوه مال هالل نیز در گزارشدی
تاریخ فوت پدربزرگ را چنین نشان میدهد« :به تاریخ ذیالحجة الحرا سنه  1027هدد کده
نواب کامیاب در مازندران بهشت نشان تشریف داشتند ،مال هالل هد فقیر به سدبب کردرت
سن و ضدعف پیدری در دارالسدلطنة اصدفهان سداکن بدود» (نسدخه خطدی کتابخانده مرکدزی
دانشگاه تهران26 :ش با احتساب این تاریخ مال هالل باید در سال فدوت قریدب بده صدد سدال
سن داشته باشد.
مال هالل به دجیل نامعلومی در اولین دهههای زندگی از دربار خان احمدد گیالندی سدر
درمیآورد و بنابر گزارش قاضی احمد ،مال هالل « ...سالها در مملکت گیالن مقدیم بدوده
و خصوصیت تما با خان گیالن داشته (»...قمی1086 :1387 ،ش .دجیل حضور مال هالل در
دربار خان گیالنی هرچه بوده باشد برپایه گزارشها ،بزرگترین دلیدل حضدور او در خطده
شمال چیرهدستی مال در علم نجو بوده است ،حرفهای که برای

احترا و منزلت به همدراه

داشت و این احترا متقابل باعث شد که او رساله تحفةالمنجّمین مشهور خود را در «حددود
سنه تسع و ستین و تسعمائه الهجریه» (نسخه خطی شدماره 6267ش «در علدم نجدو و در بداب
رمل برای خان احمد خان حسینی نوشت» (نیومن150 :1380 ،ش.
مال هالل دوران حضور خود در گیالن عالوه بر کسدب تجدارب نجدومی ،برپایده اسدناد
موهود در تنظیم روابط میان خان گیالن و سادات نعمتاللهی یزد نیز دخالدت داشدته اسدت
(نددک :نددوزاد269 ،ش .ایددن تجربدده سیاسددی د اداری در دوره شدداه عبددا

بسددط یافددت کدده

مشخصترین گزارش آن به داستان خواستگاری صدبیة خدان گدیالن توسدط شداه عبدا

بده

وسارت مال هالل بازمیگردد .برپایه گزارش نسخههای بههامانده از تاریخ مال کمدال ،مدال
هالل در سالهای  994یا  995به دربار شاه عبا

راه یافدت« :خدان احمدد در سدال . 994

مالهالل را به رسم حجابت به خدمت اشرف مشرف کرد و نواب اشرف او را مالز نموده
و مانع رفتن وی به خدمت خان احمد شدند» (نسخه خطی شماره  ،14135کتابخانه مجلدس
شورای اسالمی ،60 :نسخه خطی شماره  3920کتابخانه ملک 35 :و تاریخ مالکمدال نسدخه
خطی شماره  6508کتابخانه مرکزی دانشگاه 52 :و دهگان52 :ش.
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به نظر میرسد در این سال مال هالل در نهایت پختگی و استادی بوده باشد .بدا ورود او
به دربار صفوی او در هایگاه منجّم بالمنازع دربار ،تا پایان عمر عهدهدار ایدن سدمت شدد و
از این پس زندگی او را میتوان در روزنامهاش پی گرفت.
دومین نسل از خاندان منجّم ،مال کمال است که ارالعات ما از زنددگی او نیدز همندون
پدرش از جبهجی آثار بازمانده از این خاندان میسر است .از تاریخ وجدت و همننین وفات
مال کمال ارالعی در دست نیست .سر هدان مدالکم او را «محمدد بدن کمدال بدن اسدماعیل»
معرفی میکند (ملکدم233 : 1323 ،ش ،کدوئینی هانددا او را «محمدحسدن مدال کمدال بدن
هاللالدین» میداند (فرهنگ ایران زمین1352 ،ش و ابدراهیم دهگدان او را از افسدران دولدت
شاه صفی و شاه عبدا

مدیشدمارد (دهگدان : 1334 ،مقدمدهش .او در کندار پددر خددمت در

دربار شاه عبا  ،شاه صفی و شاه عبا

دو را تجربه کدرد و در زمدان شداه عبدا

دو بده

تاریخ نویسی روی آورد ،درحالیکه او مطاب گزارشهای بازمانده هرگدز اعتبدار و منزلدت
پدر را در دربار صفوی به دست نیاورد ،چرا که پس از فوت مال هدالل در سدال  1029مدال
مظفر هنابذی به عنوان ملکالمنجمین دربار انتخاب شد و با وهدود بزرگدانی همندون مدال
محمد شفیع و محمدتقی هنابذی یقیناً هایی برای مال کمال نبود .گدزارشهدای بازماندده از
او در زبدةالتواریخ نشان از همراهی رصدد نجدومی و امدور اداری اسدت .حضدور او در سدفر
گرهستان به همراه رستم خان سپهساجر نمونهای از آن اسدت« :حسدبالحکدم ههدان مطداع
بنده کمترین مال کمال منجّم که یکی از غال زادههای قدیم این آستان بوده ،مقرر شد کده
به ههت خدمات نجومی خود را به سپهساجر رسدانیده بده موافقدت او بده گرهسدتان روندد»
(نسخه مجلس86 :ش .همننین مال در میان حوادث  1043از نق

خود در تعیدین مکدان قلعده

حله سخن میگوید (همان90 :ش .گفته میشود او تا سال  1064زندده بدوده (فهرسدت کتدب
خطی کتابخانه استان قد

رضوی 292 :1361ش درحالیکده نسدخه خطدی مجلدس شدورای

اسالمی پایان اثر او را سال  1079نشان میدهد .سومین و آخدرین نسدل (مصدد 1379 ،ش از
خاندان منجّم ،هالل ثانی مؤلف صحیفه تداریخ عباسدی اسدت .سدال تولدد او را مدیتدوان از
خالل تنها نسخه بازمانده از تاریخ عباسی او اسدتخرا کدرد .وی در آخدرین فقدره از فصدل
اول کتاب

در هریان نقل کرامتی از شاه عبا

چنین مینویسد:
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«از همله کراماتی که کمترین بنددگان قددیمی هدالل [ثدانی] در سدن هفدت سدالگی از
خاقددان گیتددیسددتان کلددب آسددتان علددی [ع] دیددده بدده خددارر دارد آن اسددت کدده بدده تدداریخ
ذیحجةالحرا سنه  1027که نواب کامیاب در مازندران بهشدت نشدان تشدریف داشدتند مدال
هالل هد فقیر به سبب کررت سن و ضعف پیری در دارالسلطنه اصفهان ساکن بود .فقیر که
به وهود میآید عریضه به خدمت شاه شیعیان مینویسد که کمال را سگبنه شدده اسدتدعا
دار که اسم را تعیین فرمایند .نواب کامیاب میفرماید که به مال هدالل بنویسدید کده چدون
میخواهم که بر تو ظاهر باشد که بعد از تو نا تو را فراموش نخواهم کرد ،او را هدالل ندا
کردند» (نسخه خطی دانشگاه تهران ،شماره 4204ش.
بر این اسا

تاریخ تولد او سال  1027بوده و او با این عبارت توضیح مدیدهدد کده ندا

هالل را از شاه صفوی دارد .این نا گذاری برای او مشروعیتبخ
متضمن این نکته است کده دهده پایدانی حکومدت شداه عبدا

بود .ادامدة داسدتان نیدز

را درر کدرده اسدت .او در

هوانی و باقی عمر ،که پایان آن مشخص نیست ،دوران حکومدت شداه صدفی و شداه عبدا
دو را درر کرده است.
 .3شاخصههای تاریخنگاری خاندان منجّم
سه اثر «تاریخ عباسی» یا «روزنامه هالل»« ،زبدةالتواریخ» و «تاریخ عباسدی مدال هدالل ثدانی»
گفتمان تاریخنگاری خاندان مدنجّم را شدکل مدیدهندد .تردیددی نیسدت کده تداریخنگدری
خاندان منجّم یزدی که از یک سو برآمده از آموزههای معرفتی و کالمی و از سدوی دیگدر
منبعث از پیشه منجّمی و خدمتگزاری در دربار صفوی بوده ،نوعِ تاریخنگاری آنان را متدأثر
ساخته است.
این تأثیر هم در بررسی صوری (ریختشناسدیش آثدار مشدخص اسدت و هدم در چیدن
محتددوایی« ،چددرا کدده بددا دگرگددونی و تغییددر در مبددانی معرفددتشددناختی و از هملدده مبددانی
معرفتشناسیِ کالمی ،نوع تاریخنگاری او هم تغییر خواهد کرد» (حضرتی158 :1381 ،ش.
«تاریخ عباسی» یا «روزنامه مال هالل» ،همانرور که از ندام

پیداسدت ،یادداشدتهدای

روزانه مال هالل با رویکرد حرفه منجّمی است .مال هالل با صدرفنظدر از الگدوی متعدارف
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دیباچهنویسی تحت تأثیر حبیبالسیر بالدرنگ «بخ
ماه و ستارگان به هنگا تولد شاه عبا

نجومی کتاب را با توصدیف موقعیدت

آغاز میکند» (کدوئین 62 :1387ش .یدزدی در پایدان

مدحِ بسیار مختصر خود در دیباچه با این همله «چون زیاده از ایدن گفدتن موهدب ارنداب و
عد رضای صاحب است به این قدر اختصار رفدت .امیدد کده از خطدا مصدون و بده صدواب
مقرون باشد» (منجّم یزدی18 :1366 ،ش .وارد شجرهنامه شاه عبا

میشود و سپس تا پایدان

کتاب شیو ایجاز روزنامهنویسی رخدادها را پیشة خدود مدیکندد .بددون تردیدد مدال هدالل
براسا

حرفه خود و تعهدات خوی

در زمینه تألیف و نگارش بهعنوان یک منجّم بهناچدار

مجبور به مرتبطساختن آنها با رالعبینی و حفظ گزارشهای
تعهددد بدده پیشدده منجّمددی اسددا

بود (کوئین63 :1387 ،ش .ایدن

تدداریخنگدداری او را بدده ایجدداز و اختصددار و ابددداع شددیوه

روزنامهنویسی سو داده است .شیوه اختصار دد علیرغم تفاوت تداریخنگداری میدان پددر و
پسر دد در تاریخ مال کمال پیگیری میشود.
دو ویژگی حائز اهمیت در زبدةالتواریخ ،شیوه مالکمال را به تبعیدت از پددرش از متدون
تاریخی دوره صفوی متمایز میسازد( :الفشزبان نگدارش مدتن و (بش شدیوه منحصدربهفدرد
خاندان منجّم.
مهمترین مشخصدة شدیو تداریخنگداری مالکمدال ،اهمیتدی اسدت کده او بده «سالشدمار»
میدهد .این ویژگی در تما تاریخ او هداری اسدت و او حتدی شدیو سالشدمار را بدر اتخداذ
عنوانی برخاسته از دوره مورد بحث برتدری مدیدهدد .ایدن شدیوه نخسدت :متدأثر از پیشدة او
بهعنوان منجّم است که سال و ماه بدیهیترین و در عین حال اولین دسدتمایة یدک مدنجّم بده
شمار میآید .دو شیوه ای است که او از مالهالل پدرش بده ارث بدرده اسدت .سدو آنکده
اختصار او در نقل مطالب نیازمند ابزاری ههت استمرار و توالی حوادث بود و چهار آنکده
زمددان و وحدددت آن بددرخالف مکددان مددیتوانسددت تدداریخ مختصددر او را از یددک وحدددت
برخوردار سازد .بدینمعنی که همة رخدادها که سابقه آن تا آفرین

انسان به عقب مدیرود

فقط در یک مقوله اشترار دارند و آن اینکه همه در زمان ،به معندای مقولدهای متدافیزیکی،
رب میدهند.
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استناد مالکمال به تقویمهای هجری قمری شاید برخاسته از عالئد دیندی او باشدد و در
عین حال بر شخصیت مذهبی او تأکید میکند .در به کار بردن سالشمار ترکی -مغولی یقیناً
همزبانی او با برخی منابع

از این ادوار و همدلی با روح فرهنگی حاکم بر آن است.

او یقیناً در بیان حوادث به شیو «سالشمار» غیر از روش روزنامهنگاری پدرش دد که البتده
پهنه محدودی از تاریخ را دربر دارددد متأثر از مورخان همعصرش همنون ولیقلدی شداملو
بوده است .حوادث سالشمار مالکمال از ویژگی اختصار نیز برخوردارند .او در کاربرد ایدن
روش نخست :از هزئیات غیرضروری پرهیز کرده است ،دو هوهره اصدلی کدال را بددون
آسیبی منتقل کرده است ،سو با اتخاذ ادبیاتی بیتکلف از تطویل کال احتراز کرده اسدت،
چهار در بیان حوادث نه تنها مقدمهای را فراهم نیاورده بلکه سابقه حادثه را نیز بیان نکدرده
است ولی قناعت او در بازآفرینی حوادث مانع بسط برخی حوادث ،که حتی شخصداً در آن
دخیل نبوده ،نشده است؛ برای نمونه سدفرهای قنددهار و مشدهد پددرش نموندههدای مناسدبی
میباشند ،اصلِ داستان دچار آسیب نشده و پیدا اصدلی بده خوانندده منتقدل مدیشدود .زبدان
بیتکلف و ساده مالکمال دد که مجیز و مجاز در آن راه ندارددد بستری شده است تا مدورب
راحتتر حوادث را بیان کند و خواننده نیز نسبت به مدورب بده همدین دلیدل اعتمداد بیشدتری
داشته باشد .زبان مالکمال نخست بهدلیدل سدادگی در تقابدل بدا آثدار هدمعصدرش همندون
قصص خاقانی قرار میگیرد .دو در موارد بسیار معدود به سراغ شعر مدیرود و ایدن مدوارد
در مادهتاریخهدا مصددا دارد ،سدو متدأثر از پیشده مدورب د مدنجم سرشدار از اصدطالحات
نجومی است که حاصل دقتهای علمدی اوسدت .مجمدوع ویژگدیهدای پدی گفتده تداریخ
مالکمال را عامهپسند و مورد اعتماد خواننده ساخته است.
صحیفه کوچک مال هالل ثانی ،که مشتمل بر نه فصل است ،نیز بر محور تمجید از شداه
عبا

صفوی (کبیرش میچرخد .اهتما او در این فصول بده برهسدتهسداختن شخصدیت شداه

صفوی از رری نقل کرامات در فصول اول ،دو  ،پدنجم ،ششدم و هفدتم مسدتقیماً بده چشدم
میخورد (نسخه خطی شماره 4204ش .او نیز از شیوه اختصار بهره برده و با اختصدا

فصدل

هشتم« :آیات مناسب وارده» و فصل نهم« :در نقل احکا که از علم نجو و رمل مدال هدالل
هد فقیر معروض داشته و مطاب آمده» (همان3:ش تداو شالوده فکری متأثر از حرفه نجو و
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صوفیمنشی را به نمای

گذاشته است .آثار مورخان یزدی با برخورداری از ویژگی ایجداز

و سیاسینویسی که نزدیکی به شاه ،تعهد به دربدار و تفکدر صدوفیمنشدانه (مدراد و مریددیش
منشأ و موهد آن است ،آنان را در زمره نویسندگانی همنون قاضدی احمدد منشدی ،نطندزیِ
شاعر و سیاقی نظا مستوفی که حرفههای مختلفی داشتند (کوئین42 ،1387 ،ش قرار میدهد.
 .4شاخصههای تاریخنگری خاندان منجّم یزدی

بدویترین تقسیم برای بازشناسی ذهن و ضمیر مورب و در نتیجه تاریخنگری او را میتدوان
در منزلت او در ربقات اهتماعی عصر صفوی و پیشده ایشدان هسدت .بدر ایدن اسدا

دسدته

نخست مورخانی با پسوند قاضی ،مدال و صددر ،نویسدندگان و عالمدان مدذهبیاندد همندون
قاضی احمد قمی ،قاضی احمد غفاری و ...که زمینههای ذهنی آنها را عمدتاً تعلیمات دیندی
شکل میدهد .دسته دو هرچند در فضای فکری و مذهبی صفویه نوشتهاند اما تاریخنگاری
آنان قدری عمومیتر است کده دیدوانسداجران و صداحبان مناصدب اداری همندون بدودا
منشی ،حسن بیک و اسکندر بیک ترکمان از آن دستهاند.
ذهن و ضمیر مورخان خانددان مدنجّم نقطده تالقدی سده رویکدرد اسدت :آندان بده اعتبدار
پیشهشان در دربار منجّماند ،به اعتبار محاسبات نجومی دخیل در تصمیمسازی سیاسی ،و بده
دلیل پیشوند مال و موجندا (اختصاصداً دربداره مدال هداللش از زمیندههدای شدیعی د صدوفیانه و
تعلیمات دینی آنان برخودارند.
این دسته از مورخان به دلیل حرفة دیوانی خود بر منابع اولیه حکدومتی اشدراف داشدته و
در نتیجه درر بهتری از اهزای ساختار قدرت و حکومت و پدیدههای سیاسدی د اهتمداعی
ارائه کردهاند ،بنابراین شاخصههای تاریخنگری خانددان مدنجّم را مدیتدوان بده اعتبدار پیشده
حکومتی و چارچوب ذهنیِ مذهبی در قالب مؤلفههای ذیل برشمرد.
 -4-1مشروعیت براساس نجوم

قدمت و اهمیت علم نجو در نزد ایرانیان و نسبت میان آیندد رازآلدود و ردالعبیندی مدنجّم،
ناشی از فضای فرهنگی آن روزگارِ ایران بود .شاردن میگوید ...« :ایرانیان بهشدت و افراط
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شیفته پی گویی و غیبگویی میباشند لذا نباید از ایمان و اعتقاد آنهدا بده سدحر و هدادو و
تعویذ و رلسمات و اندواع و اقسدا هدادوگری و سحرسدازی ...درشدگفت شدد(»...شداردن،
246:1338ش .این گزارش شاردن که از دقت و تیزبینی خالی نیست ،متضمن این است که نه
تنها منجّم در دربار از اهمیت خاصی برخوردار بوده است بلکه نگداه عامده نیدز بده مدنجّم از
باور عمومی ناشی میشد .تقلیدل نجدو از رشدته علمدی هدیدد بده ردالعبیندی موهدد ندوعی
مشروعیت براسا

نجو برای شاه صفوی بود .گفتده مدیشدود شداه عبدا

«بدا آنکده امدور

مملکددت را بددا اسددتبداد و قدددرت کامددل اداره مددیکددرد خددود محکددو بدده ر ی منجّم دان و
ستارهشناسان بود و مانند اغلب مرد به احکا نجومی مدعیان اخترشناسی و رالعبینی ایمدان
داشت و بیاهازه آنها به هی کار بزرگی دست نمیزد» (فلسفی839 ،3 :1375،ش( .میرزا
رفیعا219:1385،ش(شاردن260 ،5 :1338 ،ش .بنابراین این میزان سرسپردگی شداه بده مدنجّم
میتواند ناشی از هایگاه ممتاز منجّم و نزدیکی به او باشد.
مال هالل در دیباچه مختصر تاریخ عباسی پس از اشاره بده شدجرهنامده مدادری و پددری
شاه عبا

با استفاده از رالع و زاینه شداه صدفوی درصددد مشدروعیتبخشدی بده حکومدت

اوست:
« ...چناننه زایجه در دست است و هی منجّمی را در این حرفی نیست و چدون ریداحین
این ههانی را به نور قدو و به ههت لزو منور ساخت در ساحت دارالسلطنه هدرات مقدارن
این حال به گوش اهل هوش از عالم غیب این سروش رسید :پادشه هفت اقلیم و این موافد
تاریخ وجدت با سعادت این پادشاه است( »...منجّم یزدی20 :1366 ،ش.
با این تعبیر مال هالل درصدد است تا با مشیتگرایدی و تعبیدری تقدیرگونده زمامدداری
شاه صفوی را امری پیشینی هلوه دهد و تأثیری الهی در حاکمیت شاه صدفوی ارائده نمایدد.
همننین مال هالل در ذکر وقایع سال یک هدزار و هفدت مدینویسدد ...« :و چدون ندزول بده
متالن من اعمال کریلو واقع شد نواب کلب آستان علی [ع] بسیار مدیلرزیدد و تدب سدوزان
کردند  ...و مکرر مفارقت نمود و باز عدود کدرد  ...و در غدره همدادیاجول ندزول در قریده
اردی نمودند و تب تند میشد با لرز قلیل و هالل منجّم از روی رالع به نواب کلدب آسدتان
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علی وعده کرده بود که این تب ثالث ندارد  ...بده توفید اهلل سدبحانه ایدن حکدم مقدرون بده
صحت شده تب ثالث نیامد ( »...منجّم یزدی194 :1366 ،ش.
ارتباط میان شاه و منجّم امری دو ررفه بود :از سویی منجّم با پی گویی خود به منزلتدی
روزافزون میرسید و از سوی دیگر شاه نیز نوعی سرسپردگی بده مدنجّم پیددا مدیکدرد کده
نمونه آن را در دلجویی شاه از مال هالل پس از ماهرای نزاع لفظی فرهاد خان و مال هدالل
میتوان دید( 1.همان144:ش.

در ههانشناسی مال هالل پی گوییِ مبتنی بر رصد نجومی و رالعبینی و رمل با اصدول
کالمیِ تقدیرگرایی در هم میآمیزد .میتوان گفت در چنین نگرشی «تاریخ در کل به ایدن
صورت دیده میشود که ررح ازپی مقررشد پروردگار را آشدکار مدیکندد» (ساشدکیت:
66ش .نمونه این تلفی ِ تقدیر و رالع را که مال هدالل در راسدتای توهیده مقبولیدت الهدی شداه
صفوی به کار میگیرد ،می تدوان در واقعده رسدیدن خبدر مدرگ اسدماعیل دو بده هدرات و
پی گیری از قتل عبا

میرزا مشاهده کرد:

« ...سلطان محمد نا که از اویماقات شاملو بود به قزوین مانده بود به ههت آنکه پروانده
ایالت هرات را تما نموده به هرات برد ،از این واقعه خبردار شد و بهسرعت هرچده تمدا تدر
در عرض سیزده روز به یک استر خود را به هرات رسانید و در سحر روزی کده مقدرر شدده
بود که نواب کلب آستان علی را ضایع کنند که روز عید و اول شوال بود رسید ،چون خبدر
مسرتاثرِ فوت اسماعیل رساند  ...ههان پیر باز هوان شد و عی

از سدر گرفدت و در میدان

ترر و تاهیک شادی به هم رسید که مافو آن متصور نبود و بنا به دستور ساب  ،میرزایدی
هرات به کلب آستان علی قرار یافت ( »...همان38 :ش .مال برای اثبات مدعای خدود گدزارش
را ادامه میدهد ...« :و روزی در حین توهه شکار پیری از عالم غیب رسید .سدنگی آورد ...
در دو روی او به خطی که از اصل رنگ بده سدفیدی مایدل ،در یکدی رو نوشدته بدود عبدا

 .1مطلب به ممانعت مال هالل از حرکت شاه به خراسان علیرغم درخواست فرهادخان اشاره دارد .در پی شکست
فرهادخان از سپاه اوزبک وی با پرخاش مال هالل را مسبب اوضاع دانست .مال هالل نیز در پاسخ شاه درباره دجیل
ممانعت گفت که فردا پادشاه را عارضهای پدید میآید و این عارضه روی نمود و شاه عبا
کرد(منجم یزدی117:1363 ،ش.

از مال هالل دلجویی
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میشود پادشاه و در دیگر رو نوشته بود که در سنه  .996علیقلی خان گفت  ...بنشین تدا مدا
از شکار برگردیم ،بعد از آمدن از شکار اثری از این رو ظاهر نشد ( »...همان 39 ،ش.
تردیدی نیست که محدوده نجو به معنای روزگار صفوی را منشوری از تقدیر ،مشیت،
رالعبینی ،محاسبات زیجی و البته تبیینهای خرافی شکل میداده است .مال هالل نیدز مانندد
برخی مورخان پارهای وقایع را در چارچوب عقاید خرافدی تحدت اسدتدجلهدای نجدومی و
برپایه فهم دینی خود تعبیر نموده است ،اما وهه غالب در نگداه او همنندان مفداهیم نجدومی
است .روایت واقعه یوسفی ترک دوز بدهعندوان یکدی از رخددادهای مهدم در دوران اولیده
حکومت شاه عبا

نمونه این نگاه است .مال هالل در شرح وقایع سدال یدک هدزار و یدک

که سال ششم سلطنت شاه عباسی اول است چنین مینویسد:
« ...و ستارهای در این ایا پدید آمد که منبع تغییر و تبدیل پادشاه عصر بود .مقدارن ایدن
حال یوسفی ترک دوز و برادرش در الحاد تصانیف داشدتند ،آوردندد ر ی ایدن پیدر غدال ،
هالل منجّم در عال آن ستاره بر این قرار گرفدت کده شخصدی را پادشداه مدیبایدد کدرد و
چون چند روزی پادشاه باشد او را باید کشت تا اثر آن ستاره ظاهر شده باشد و کار خود را
کرده باشد بنا و علیه یوسفی را در پنجشنبه هفتم ذیقعده پادشاه ساخته و کلدب آسدتان علدی
را از پادشاهی معزول گردانید و در یک شنبه دهم همین ماه یوسفی ترک دوز را به ردالعی
که مقتضی بود به قتل آوردیم و شاه دین پناه به ردالع مسدعود بده تخدت نشسدت و مدن بعدد
هرچند تفحص و تجسس این ستاره کردند ،به نظر نیامد (همان122 :ش.
شاردن منجّمان را «استادان فن پی گدویی و غیدبداندی( »...شداردن5 ،248 :1338 ،ش
میداند .بر این اسا
محسو

ضرورتاً هر منجّم دارای دو دنیای معقول و محسو

و رخدادهای آن را منبعث از عالم نامحسو

هددم در عددالم محسددو

است کده دنیدای

و معقول مدیدانسدته و مماثدل آن را

مددیتوانسددته پیشددگویی کنددد .مددال هددالل مددنجّم بنددابر نقددل خددودش

رخدادهایی را پی بیندی کدرده کده سداعات یدا روزهدای بعدد رب داده اسدت .مالهدالل در
گزارش اتفاقات سال  ،999از پی بینی پیروزی حسین خان شاملو میگوید ...« :نواب کلب
آستان علی از کمترین هالل منجّم پرسیدند که از روی رمل آیا حسدین خدان شداملو بدر آن
هماعت مستولی میشود؟  ...باز فرمودند که اگر اردو در این محل بگذار و با مرد کاری
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متوهه شو بیتوقف میگیر یا نه؟ چون رمل و صالح مسئله و اصل رالع هر سه بده ضدمیر
به تسخیر بود گفته روز دوشنبه نهم رمضانالمبارر فتح مدیشدود ...شدب سدهشدنبه سدحری
حسبالحکم ههان مطاع قلعه را به یورش گرفته خدراب کردندد ( »...مدنجّم یدزدی:1366 ،
110ش.
پیشگوییِ دیگر منجّم ممانعت شاه عبا

از پیوستن به فرهاد خدان قرامدانلو در مقابلده بدا

اوزبکان به دلیل پی گویی عارضهای برای شاه بود کده «از قضدای ربدانی در همدان روز ...
عارضهای روی نمود» (همان117 ،ش.
بنابراین به نظر میرسد علیرغم اینکه هالل منجّم و کمال مدنجّم هدر دو در آثدار خدود
تعداد معدودی گزارش مطاب با تخصص خود ارائه میکنند اما اشاره آندان بده اصدطالحات
تخصصی همنون محاسبات زیجی در بیان اتفاقات ،آغاز هر بخ

با مختصات نجدومی آن

روز از قبیدل مدداه ،سدداعت و نحددوه قددرار گددرفتن بدرو فلکددی و بیددان رخدددادهای مبتنددی بددر
پی گویی نشان از تاریخنگاریِ آنان مبتنی بر نجو بده معندای آن روزگدار دارد .همده ایدن
توضیحات در خدمت توهیه مقبولیت و مشروعیت حاکمیت صفوی است ،چراکده از نگداه
آنان هریان تاریخ تابعی از تأثیر کواکب ،ههان معقول ،عالم غیب و مشدیت پنهدان در پدسِ
آن است و منجّم (رالعبینش به حسب تعهد خود بده دربدار موظدف بده رمزگشدایی از آیندده
رازآلود است؛ آینده مبهمی که وهه اشترار و تعل شاه و منجّم به یکدیگر است.
.

 -3-2ترسیم تاریخ خطی و موعودگرایی

تا بدینجا مشخص شد که تاریخ از نظر مورخان یزدی متعین ،هویتیافته و ازپی تعیینشدده
است و با اصول نجومی (رالعبینیش قابلیت پی گویی دارد .مورخان یزدی با دو پی فدرض
ایدئولوژیک متشیعانه د صوفیمنشانه و نجومی تاریخ را دارای سیری خطی بین نقطه آغاز و
انجا ترسیم میکنند .آندان متدأثر از فضدای فرهنگدی دوران خدود ،پادشداهی صدفوی را در
امتداد این خط و حلقه مهم و پایانیِ رسدیدن تداریخ بده سدرمنزل موعدود بدا اوصداف شدیعی
تصویر کردند.
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مال هالل منجّم در مقدمه بسیار کوتاه خود با اشاره به نسب شاه عبا
پدر و مادر دد به قصد تنزیه او دد به نق

صفوی از هاندب

تاریخی صفویان اشاره میکند « ...و از هاندب پددر

پشت هفدهم پادشاه بود و به کدوره درویشدی قدد نهداده بداز پادشداه شددهاندد و حداج پدن
پشتاند که پادشاه و فرمانروا و روا دهند مذهب حد ائمده اثندیعشدرند و سدی پشدت بده
حضرت اما موسدی کداظم (عش مدیرسدند و حقداً کده در میدان سدالرین از زمدان حضدرت
رسالتپناه محمد (

ش تا حال پادشاهی بدین نسب و حسب به وهود نیامده و اهل دان

و

مورخین را در آن سخنی نیست» (همان19 :ش.
اگر موعودگرایی را تفکدری غایدتانگارانده بددانیم ،بده گوندهای کده بدا ظهدور موعدود
دگرگونی متفاوت در ههان زوالیافته رب میدهد و وضعیت موهدود بده وضدعیتی مطلدوب
بدل خواهد شد ،اشارات مال در فقره فو نشان مدیدهدد کده مدال هدالل سلسدله صدفوی را
مصدا آن ارزیابی میکند .این سیر خطی در زبدةالتواریخ مال کمدال بیشدتر قابدل مالحظده
است.
نخست به این دلیل که تاریخ او گونه عمومی و دودمدانی اسدت و آغداز و انجدا تداریخ
بروز بیشتری دارد و دو اینکه تمرکز مالکمال بر هزئیدات دربدار ددد متدأثر از روزنامده مدال
هالل دد در بخ

دودمانی است تا عمومی.

مال کمال در گزارش زندگی شاه عبا

پادشاهی صفویان را زمینده دولدت آخرالزمدانی

ارزیابی میکند و معتقد است ...« :موعود عزت و کامرانی پادشاهت کرده دولدت ایشدان بده
دولت صاحب آن متصل کرده است» (نسخه خطی کتابخانه مجلس 206 ،ش.
بر این اسا

مال کمال در بخ

عمدومی کتداب ،روایدات خدود را براسدا

دوگدانگی

میان حکومت زمینی و آسمانی (الهیش بنیان نهاده است .وی در مقدمه به اصلبودن هایگداه
پیامبران و متفرعبودن نا پادشاهان (نسخه خطی کتابخانه مجلس2 ،ش صریحاً اشاره مدیکندد
و به تفو پیامبران ،پیامبر اسال و امامان شیعی بر پادشاهان بههدد معتقدد اسدت (همدان2 :ش.
مال کمال این نگاه را که در تما بخ
بخ

عمومی کتاب هریان دارد استمرار میبخشد امدا در

دودمانی یگانگی محسوسی میان این دو نگاه میبینیم .شداید نخسدت بده دلیدل آنکده

عصر پیامبران به شیوهای که در تاریخ عمومی روایت میکند یقیناً خاتمه یافتده اسدت و دو
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اهمیت سلسله صفوی در سیر حرکت تاریخی تفکر دینی از نظر زمینهساز حکومت آسمانیِ
مورد انتظار مذهب شیعه است .با توهه به همین دیدگاه است کده در منظدر منجّمدان یدزدی،
پادشاهان صفوی با عنوان «پادشاه شیعیان» (همان108 ،ش یاد میشوند.
مال کمال دوگانگیِ ذهنی و نظری خود را در حیطه هغرافیدای تداریخی د ذهندی مددنظر
خود بسط داده است .بر این اسا

پادشاه صفوی دد قهرمان هامعه آرمانی منجّمان یزدی ددد

عهدددهدار حفددظ مددذهب ،سددرزمین شددیعیان و بسددط تعددالیم مددذهبی در آنسددوی مرزهددای
داراجسال است .گزارش مختصر و مفید هنگ چالدران یکی از مهدمتدرین اتفاقدات دوران
متقد صفوی بهترین نمونه است (همدان،

108ش .براسدا

هغرافیای شیعی تصور میشود که با قرائن موهود در بخ

گدزارش او شداه اسدماعیل در
پایان گدزارش و فقدرات دیگدر

کتاب میتوان از آن به داراجسال تعبیر و شاه صفوی را به مرابه ههادگری غدازی ،هانشدین
اما غائب براسا

نظرات شیعی قلمدداد کدرد .ربد همدین گدزارش ،سدلطان سدلیم نیدز در

هغرافیای مقابل (دارالکفرش قرار میگیرد .استعمال اصطالح غازیدان و تأکیدد مدورب بدر ندا
کشتهشدگان هنگ ،که از سالله سادات به شدمار مدیروندد ،تأکیدد بدر عبدارت «بده دسدت
مبارر شمشیر زدن و زنجیر عرابده دو ندیمکدردن( »...همدان108 ،ش تصدویری از حکمراندی
غازی را نشان میدهد که هدفی هز ههاد و بسط مرزهای اعتقادی اسدال (کده در اینجدا بدا
شیعه یکی انگاشته شده استش و زمینهسدازی بدرای تشدکیل دولدت آرمدانی را نددارد و ایدن
دیدگاه با بهکاربردن اصطالح شهادت که نوعی ابراز مظلومیدت شدیعه مدیباشدد و اسدتعمال
صفت «شاه دینپناه» برای شاهان صفوی بهشدت تقویت میشود.
تمایز میان دو عبارت «امامت ،و خالفت» (همان22 ،ش و انتساب عنوان دو به آل عرمدان
ناشی از استمرار دیدگاه شیعی مدورب اسدت کده بده ردور وسدیعی ایدن دوگدانگی در مسدیر
تاریخنگاری او دنبال میشود و اهمیت استمرار تاریخیِ تفکر شدیعی در گدزارشهدای او از
هنب ها و حکومتهای شیعی بازنمایی میگردد .بدراین اسدا

بسدیاری از حکومدتهدای

هائر و فاقد مشروعیتاند و برخی همنون حکومت آلبویده و هندب
نگرشی مربت یاد میشوند .مورب در بخد

شدیعی سدربداران بدا

«ذکدر همعدی از احدوال سدالرین آلبویده کده

ایشان را دیالمه نیز گویند» (همان34 ،ش ضمن برشمردن دقی نا یکایک حاکمان بویهای بر
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قدرتیابی این سلسله و اختیار عزل و نصب خلفدا تأکیدد مدیکندد .مالکمدال شدرح هندب
شیعی سربداران را با توصیف عدالتخواهی آنان و ویژگیِ شخصدیتیِ فضدیلتمحدور آغداز
میکند (همان43 ،ش و در پایان به هزئیات اسامی حاکمان سربداری میپردازد و فرها آنان
را به خاموشی شعله تشبیه میکند (همان45 ،ش .او نسبت بده هندب

اسدماعیلیه روی خوشدی

نشان نمیدهد ،برای آنان اصطالح «مالحد» (همان39 ،ش را استفاده میکند و از فرها آندان
به بدترین شکل که حاکی از تنفر اوست یاد میکند« :در محل فوت بزرگامید را قائممقدا
ساخت و به ههنم رفت» (همان 41ش و «دولت اسماعیلیه ...به سر آمدد و مدرد از سدر ایشدان
خال

شدند( »...همان41 ،ش.

 -4-3تأویلگرایی

تاویل گرایی برداشت و مصادرهبهمطلدوب رخددادهای مهدم ،آیدات و احادیدث در راسدتای
بین

و تاریخنگری مورب است .بنیان اندیشه تاریخنگاری خاندان منجّم در درر ههدان و

رخدادهای آن متأثر از سیرِ کواکب و تأثیر آنها بر سرنوشت انسان و همننین اصول کالمی
صوفیمنشانه و شیعیمآبانه قرار دارد که ناشی از شرایط فرهنگی زمدان زیسدت آندان اسدت.
براین اسا

آنان در بسیاری از اوقات درکی مبالغهآمیز از پادشاه صدفوی ارائده مدیکنندد و

سعی دارند از او چهرهی قدسدی و دارای عصدمت بسدازند .مشخصداً در ایدن بداره گدزارش
کرامت شاه عباسی از حضور در مطبخ حر شیخ صدفی را مدیتدوان ذکدر کدرد« :در اواخدر
همادیاجخر داخل آستانه ...شاه صفی شدند و بعد از زیارت متوهه مطبخ شدند ،چدون بده
پای عرب قزقانی رسیدند ،سرپوش دیگ قریب به یک وهب از دیگ برخاسته بر لوحی بر
دیگ خورد که صدای آن را هماعتی را که مطبخ بودند شنیدند .نواب کلدب آسدتان علدی
سر به زمین نهاده سجده شکر کردند( »...منجّم یزدی423 :1366 ،ش این گزارش در هدر سده
اثر خاندان منجّم یزدی تکرار میشود.
مالهالل از کرامات شاه صفوی بسیار یاد میکند (منجّم یدزدی،441 ، 86 ، 83 :1366 ،
203ش و مالکمال نیز در فقراتی به کرامات شاه صدفوی اشداره دارد (نسدخه خطدی کتابخانده
مجلس مجلس،

145به بعدش .مال هالل ثانی که صدحیفه او بدازآفرینی فقراتدی از تداریخ
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پدر بزرگ است ،فصل ویدژهای را بدا هددف تقددیس و تنزیده شداه صدفوی بده کرامدات او
اختصا

میدهد (تاریخ عباسی ،نسخه خطی شماره  ،4202دانشگاه تهرانش.

از نگاه خاندان منجّم یزدی ،کرامدات شداه صدفوی ناشدی از معصدومیت او بدوده و ایدن
معصومیت اراعت بیچون و چرا از او را ضروری میسازد .مال هالل ری شرح واقعهای بده
اهمیت اراعت از مرشد کامل میپردازد« :هماعتی از صوفیه در حلقة ذکر گرد آمدندد و از
کلب آستان علی سؤال نمودند که پیر ما کیست؟ و چون عقیده بر این بدود کده وهدود پددر
مانع ارشاد پسر است امیدوار بودند که شاه مقا مرشدی کامل پدرش را تأیید و سدلطنت را
به او واگذارد و باز صلح نو در انداختده دنیدا را خدراب و آبدادانیهدا را چدون بادیده سدراب
سازند» (منجّم یزدی72 :1366 ،ش.
اگر تأویل را برداشت و مصادرهبهمطلوب رخدادها بدانیم ،فقرات بسیاری از این نگاه را
در تألیفات این خاندان مییابیم(منجّم یزدی ،صحیفه مدال هدالل ثدانی ،نسدخه خطدی 4202
فصل 1،2،3،5ش(منجّم یزدی399/439/441/1366،203ش ...« .و در خراسان قحط پیدا شدد و
فی سنه ( 920ه .شچون خبر خرابی خراسان بده سدمع اشدرف رسدید سدلطنت آنجدا را  ...بده
پادشاه دینپناه رهماسب دادند و از یمن قدو مبارر حاصلِ خراسان خوب آمد و مرد از
قحط و غال خال

شدند( »...نسخه خطی کتابخانه مجلس112 ،ش.

زبان ساده و بدیتکلدف آثدار خانددان مدنجّم مدانع از اسدتفاده گسدترده آندان از آیدات و
احادیث و نتیجتاً تاویل و مصادرهبهمطلوب این آیات در راستای مشروعیت خاندان صدفوی
است ،اما آنان از دو عنصرِ نجو (رالعبینیش و تفکدرات صدوفیمنشدانه و تلفیقدی از مفداهیم
کالمی همنون تقدیر به صورتی گسترده در راستای مشروعیتبخشی به حاکمیدت صدفوی
بهره هستند.
 -4-4اندیشههای ایرانشهری

تردیدی نیسدت کده عناصدر اندیشده سیاسدی مدنعکسشدده در تداریخنگداری عصدر صدفوی
برخاسته از مذهب غالب یعنی تشیع ،تصوف و نظا سیاسی ایدران قبدل از اسدال بدود (آرا ،
341 ،1386ش .براسا

الگوی فلسفی د تاریخیِ آثار میتوان گفت این نظا سیاسی براسدا
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نبوت ،امامت و نهایتاً سلطنت صفویان بهعنوان هانشینان اما غائب اسدتمرار مدییافدت .ایدن
خط سیر در زبدةالتواریخ مالکمال به خوبی عیان است .او تمایز فاحشی میان روایدت تداریخ
پیامبران که آن را اصل میداند (نسخه خطی3 ،ش و حکومتهای زمینی و پادشداهان کده آن
را فرع میداند (همان3 ،ش قائل است .سپس در هریان تاریخ اسال اصول امامدت و خالفدت
را متمایز میسازد و ایدن اصدل و فدرع را در ایدن دو گونده ،تدداو مدیبخشدد .از نقطدهنظدر
سیاسی ،منشأ شکلگیری شیعه به ماهرای سدقیفه بدازمیگدردد .مالکمدال در ایدن بخد

از

تاریخنگری خود مورب شیعیِ تما عیار است که مجدانه سعی دارد از مهمتدرین رخددادهای
تاریخ صدر اسال یعنی حادثه غدیر به بهترین شکل دفاع کند.
او این بخ
براسا

را با برهستهساختن نق

علی(عش در رخدادهای صدر اسال درمدیآمیدزد.

گزارش مالکمال ،نخست در ترکیب نوشتار او پس از ذکر مناقب ،مجاهدات امدا

علی(عش قدرار مدیگیدرد ،دو آنکده حضدور حضدرت امیدر(عش را در اتفاقدات صددر اسدال
همنون پذیرش اسال و لیلةالمبیت برهسته میسازد و دیگر آنکده او بدا اشداره بده حادثده
غدیر خم مینویسد :بعد از رحلت حضرت رسول(
پیغمبر(

ش رالبان دنیدا خدالف قدول و وصدیت

ش که در غدیر خم فرموده بودند عمل کردند (همان22 ،ش .او در مقا نتیجهگیدری

باز هم بر حاکمیت الهی و ح الهی امامت با عبارتی کوتداه تأکیدد مدیکندد ...« :و خالفدت
صوری آن حضرت در حجاب ماندد» (همدان،

22ش .در ادامده او وههدی از اندیشدههدای

ایرانشهری را نیز به وهوه اندیشه سیاسدیِ مسدتتر در تداریخ خدود مدیافزایدد .ایدن وهدوه در
تواریخ خاندان منجّم به چشم میخورد .براسا

مقدمه زبددةالتواریخ ،مالکمدال منشدأ حد

الهی سلطنت را که میراث ایران باستان است پذیرفته« :دعای دوا دولت پادشاه کامکار شاه
دینپناه ظلاهلل شاه عباسی صفوی »...عبارت ظلاهلل در خصو

سایر پادشاهان صدفوی نیدز

تکرار میگردد که نشان از هنبه مشروعیت آنان دارد .اسدتعمال اصدطالحاتی نظیدر ممالدک
محروسه (نسخه خطی مجلس238 ،ش ،ایران و توران (همان4،ش تعیین محددوده ازبکدان و آل
عرمان در تاریخ مالکمال نشان از خودآگاهی ملدی و تداریخی موهدود در زماندة زیسدت او
نسبت به مفهو ورن و سرزمین ایران دارد .بهویژه زمانی کده از تجداوز ازبکدان و عرمدانی و
حتی مغول در تاریخ میانه ایران یاد میکند.
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مفهو عدالت نیز با مفهو فرهمند ظلاللهی در تاریخ ایران گره خورده اسدت .منجّمدان
یزدی در فقراتی سعی دارند تا با انتساب فضائلی از همله عددالت ،از شداه صدفوی حداکمی
فرهمند و عادل ترسیم کنند (مالهالل ثانی/4202،فصل اول/دو /سو /ششدمش .بدرای نمونده
مالکمال در روایت تاریخ دوران شاه عبا

دو با تأکید بر تشرع شداه او را حداکمی عدادل

(همان237 ،ش مرد دوست و مقتدر و قارع هلوه میدهد .گشادهدستی او نیز مماثدل فضدیلت
عدالتخواهی و تدبیر او در شایستهگزینی تصویر میشود.
نتیجهگیری

تدداریخنگدداری عصددر صددفوی بددا اسددتفاده از مؤلفددههددای معرفتددی سددعی در موهددهسدداختن و
مشروعیت حاکمیت صفوی داشت .این عناصر خود برآمده از ههانبیندی مسدلط آن روز و
در عین حال بازتاباننده اوضاع زمانه بود .مورخان تحت تأثیر ایدن شدرایط و حسدب پیشده و

تعلیمات خود ،آگاهانه بدا اسدتفاد گسدترده از ایدن عناصدر بده تددوین و تدألیف آثدار خدود
پرداختند.
در این میان خاندان درباری منجّم یزدی براسا

ههانبیندیِ متدأثر از پیشده منجّمدی و بدا

استفاده از عناصر کالمی سعی در توهیه و مشروعیتبخشدی بده حاکمیدت صدفوی داشدتند.
براسا

نگاه شیعیِ منجّمان یدزدی ،حکومدت صدفوی اسدتمرار حاکمیدت الهدیِ پیدامبران و

امامان شیعی و نواب آنان در دوران غیبت و زمیندهسداز حکومدت موعدود تلقدی مدیشدود و
برپایه همین نگاه و متأثر از اندیشههای ایرانشهری آنان حاکمانی فرهمند و ملتقدای سدلطنت
ایرانی و اسالمیاند ،براسا

نگاه صوفیانه و بدا بهدرهگیدری از اصدل تأویدل آندان صدوفیانی

صاحبکرامت و موید من عنداهللاند .عنصدر دیگدری کده در تداریخنگدری منجّمدان یدزدی
دربرگیری گستردهای نسبت به سایر عناصر داشته و از اهمیت اولیه برخودار است رالعبیندی
و مشروعیتبخشدی از ررید نجدو اسدت .بدرایدناسدا
غیبیاند که منجّم براسا

حاکمدان صدفوی دارای تأییددات

تعهد خود موظف به رمزگشایی و تأویل و در نهایت ثبت آن در

قالب روزنامه ،صحیفه یا تاریخ موهز است.
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