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تاریخ تصویب96/2/14 :

چکیده

از جمله ادوار درخشان تاریخ ایران ،دوره صفویه است .در این برهه تاریخ

ایران شاهد تحول بزرگی در عرصههای مختلف سیاسیی و فرهنگیی بیود.

صفویان با رسمیتدادن تشیع نه فقط از توان ایدئولوژی پویای تشیع جهت

سلطة سیاسی خود بهره گرفتند بلکه این واقعه چهیر میبه ی اییران را نییز

تحت تأثیر قرار داد .تاریخنگاری این دوره از جمله عرصههای بود کیه از
این حادثه بزرگ متأثر گردید و بهنوعی آیینه تمامنمای عصیر خیود شید.

هدف اصلی این پژوهش که بیا رو

توصییفی و تحلیلیی و برپاییه منیابع

کتابخانهای نگاشته شده است ،پاسخ بیه ایین سیؤال مهی اسیت کیه تغیییر

دیدگاه های مبه ی در دوره صفویه چه تأثیری در تیاریخنگیاری عمیومی

اییین دوره داشییته اسییت بررسیییهییای اولیییه مؤییید آن اسییت کییه اگرچییه
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تییاریخنگییاری عمییومی عصییر صییفوی در شیییوه و اسییلوی کلییی اسییتمرار

تاریخ نگاری عصر تیموری بود اما تغییر ات میبه ی عصیر صیفوی چهیره
تاریخنگاری عمومی این دوره را نیز متأثر کرد .چنانکیه تیواریخ عمیومی

اییین دوره نیییز در کنییار نهادهییای سیاسییی و فرهنگییی صییفویه در جهییت

نهادینهکردن فرهنگ تشیع گام برداشتند.

واژههای کلیدی :تواریخ عمومی ،صفویه ،تشیع ،تاریخنگاری.

مقدمه
تاریخ ایران در سیر خود ادوار بسیاری را پشت سر گباشیته اسیت .ادواری کیه هرکیدام بیه
س ب خصوصیات خاص عصر خود چهرهای خاص و متمایز از دیگر اعصیار داشیتهانید .در
این میان بدون تردید عصر صفوی از ویژگیهای خاصی برخوردار بود .در آغیاز ایین دوره

صفویان با بهرهگیری از وجهة تصوف و اتکیا بیه تیوان پوییای تشییع اثنیی عشیری حرکتیی
بزرگ را آغاز نمودند ،حرکتی که نه تنها اس ای تسیلط سیاسیی آنیان را فیراه آورد بلکیه

چهره ایدئولوژیك و مبه ی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد .ایین حرکیت بیهتیدری چنیان

قدرت یافت که با اتکای کامل به تشیع و از مییدان بیهدر کیردن تصیوف همیه عرصیههیای

جامعه آن روز ایران را متأثر کرد و دولت صفویه را به نمادی از آمیختگی و همراهیی دیین
و سیاست م دل ساخت .این ارت اط متقابیل و دوسیویه سیينین صیفوی را واداشیت کیه در

کنار تث یت پایههای سیاسی حکومت خود به تث یت پایههای فرهنگی حرکت خود نیز توجیه
نمایند .دعوت علمای شیعی به ایران و استمداد از آنان به عنیوان نای یان امیام زمیان در تأییید

مشروعیتِ خویش و فرمان ترجمه و تألیف کت ی در م انی فقه شیعه و زندگی ائمه همچیون
سه بار ترجمه کشف الغمه (حسیینزاده )41: 1388،و نگیار

کت یی چیون آثیار احمیدی،

جيء العیون و بحاراالنوار و ...در تاریخ رسول اکرم و ائمه انهار گوشهای از ایین اقیدامات
فرهنگی بود.

اگرچه شدت و وسعت این مساعی در تمامی ایین برهیه یکسیان ن یود ،امیا حاصیل ایین

مساعی نه تنها موجب تروی و گستر

فرهنگ شییعی در اییران شید ،بلکیه رونید وفیا و

ارت اط متقابل دین و دولت در این دوره را تسریع بخشیده و عرصیههیای مختلیف جامعیه را
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متأثر کرد .در این میان بدون تردیید تیاریخنگیاری اییران عهید صیفوی بیهعنیوان بخشیی از
ساختار فرهنگی این عصر نمیتواند از این تأثیرات برکنار مانده باشد.

این پژوهش براساس این فرضیه پیریزی شیده اسیت کیه تیاریخنگیاری عمیومی دوره

صفویه متأثر از تغییر دیدگاههای مبه ی عصر خود بود و سه قابلتوجهی در نهادینهکردن

دیدگاههای مبه ی عصر خود ایفا کرد.

ویژگیهای کلی تواریخ عمومیِ عصر صفویه
میتوان گفت که به لحاظ ساختار شکلی و حتی گاه موضوعی ،تاریخنگاری عصر صفوی،
ادامة رشتة دراز و ریشهدار تاریخنگاری ایرانی پیش از صفویان و بهخصوص تیموریان بیود.

چه به قول دکتر ذبیحاهلل صفا« :نشانه دولت صفوی هنگامی بر پیشانی سده ده نقیش بسیت
که هنوز نگارندگان عهد تیموری بر کار و سرگرم نشر آثار خود بودند .خواه آن گروه کیه
از بی کشتار قزل ا

به روم و فرارود و هند گریختند و خواه آنان که رضا بیه قایا دادنید و

در زادگاه خود ماندند ...همه فرهیختگان پایان سده نه و آغاز سده دهی نییز کیه در عهید

شاه اسماعیل و شاه نهماسب چه در ایران و چه در جایهای دیگر سرگرم کار شدند شییوه
استادان خود را فرامو

نکردند و الگویی را که از کارگاهشان برداشته بودند از دست فیرو

ننهادند» (صفا ،1373 ،ج ،5بخش ،3ص .)1442-1441بیدین ترتییب بیا آغیاز دوره صیفویه
شییاگردان مکتییب تیمییوری بییه تأسییی از اسییتادان خییود تألیفییاتی را درقالییبهییای مختلییف

تاریخنگاری به رشته تحریر درآوردنید .از جملیه قالیبهیای میورد اسیتفاده مورخیان عهید
صفوی ،تاریخنگاری به س ك تواریخ عمومی بود .مورخان عصیر صیفوی در ایین قالیب از

تاریخنگاری به س ك و سیا پیشینیان خود غال اً رشته کيم خود را با خلقت عیال و ه یوط
آدم و یا از سرگبشت پیام ر اسيم آغاز نموده و به نقل حوادث تا عصر خیود پرداختیهانید.

در تواریخ عمومی این دوره نیز مانند گبشته غال اً مطالب ق ل از روزگیار مؤلیف رونویسیی

از منابع مکتوی ادوار ق ل بود و در بخش مطالب مربوط به حوادث ه زمان مؤلف ،یا خود

شییاهد و نییانر آن حییوادث بییودهانیید و یییا نقلیییات آنهییا براسییاس مکات ییات و مسییموعات و
مشهودات افراد ثقه و مورد اعتماد نویسنده قرار داشت .مورخان این دوره نیز در بخش نقیل

حوادث در کنار نقل وقایع معموالً از آیات و روایات و اشعار نیز بهیره مییجسیتند .در ایین
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دوره همچنین ک وکیف بخشهای مختلف ک وبیش بر حسب مقتایات زمانی و مکیانی و
میزان فرهیختگی و جایگاه اجتماعی مورخان تغییرات اندکی مییافت (کوئین ،ص.)6-3
نیز تواریخ عمومی عصر صفویه عمدتاً راه و رو

از حیث س ك نگار

مورخان عهد

تیموری را دن ال کردند .در واقع اثر متکلّف یزدی ،برخيف آثار نگاشتهشده در عصر خود

یی که عمداً بیه سی ك سیاده و روان نگاشیته شیده اسیت ییی بعیدها در دوره صیفوی الگیوی

نگار

اغلب تاریخنگاران این دوره شد و تیاریخنگیاران عمیومی ایین دوره آن را بهتیرین

دستورالعمل و سرمشق تعلی دانستند (امینیی : 1383،بیسیت و هفیت) .بیا ایین حیال بیه ن یر

میرسد که پس از گبار از دوره اول صفوی ،که نویسندگان آن تحت تأثیر س ك نگیار

مکتب هرات بودند ،در ادوار بعدی تواریخ عمومی س ك یکدستی نداشتند و به تناوی گاه

از س ك متکلف و گاه نیز از س ك انشای ساده و روان بهره گرفته مییشید .در ایین جهیت

می توان در دوره صفویه به انشای متکلّف خلید بیرین و انشیای سیاده و روان تکملیةاالخ ار

اشاره کرد.

به لحاظ تعدد نگار

تواریخ عمومی بهخصوص در ادوار آغازین و دوره تث یت سلسیلة

صفوی ،یعنی از روزگار شاه اسماعیل اول تا عصر شاه ع اس ،به ن ر میرسید کیه مورخیان
اق ال بیشتری نس ت به نگار

تواریخ عمومی داشتهاند .این مسئله در بدو امر میتواند م یین

استمرار عيقه مورخان عهد تیموری در نگار

تواریخ عمومی بهوسییله شیاگردان آنهیا در

برهه اول عصر صفوی باشد .از نرف دیگر ،باید در ن ر داشت که در ادوار اولیه ایین دوره
نس ت به ادوار پس از آن ،چه به لحاظ ن ود تمرکیز دییوانسیاالری منسیج و چیه از حییث

تي

سينین وقت جهت کسب مشروعیت و پشتوانه تاریخی و سیرانجام ایجیاد ارت یاط بیا

دودمانهای مشروع گبشته ،زمینه اینگونه تاریخنویسی مهیاتر بوده است.

رویدادهای صدر اسالمم و دوره بنالدی تالاری ی در تالواریخ عمالومی عصالر

صفویه
اگرچه مورخان عهد صیفوی در نگیار

تیواریخ خیود عمومی ًا از سی ك و سییا مورخیان

تیموری چه در ارائه مطالب و چه در بخش بنیدی فصیول پییروی کردنید ،امیا تغیییر نگیر

مییبه ی در دوره صییفویه و تییأثیر آن در تییاریخنگییاری اییین دوره از وجییوه ممیییز چهییر
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تاریخنگاری این دوره بود .تاریخنگاری عمومی عصر صفویه با نگار

دو تألیف هی زمیان

یعنی ح یبالسییر و فتوحیات شیاهی ( 927ه ) .آغیاز گردیید .اگرچیه نویسیندگان هیر دو
تألیف پرورده مکتب هرات بودند و در بسیاری از موارد بیهوییژه اسیتفاده از منیابع و سی ك
نوشتاری به یك شیوه عمیل نمودنید امیا رویکیرد ایین دو در برخیی میوارد ،بیهوییژه ارائیه

دوره بندی تاریخی ،یکسیان ن یوده اسیت .هیر دو مؤلیف در آغیاز کیيم خیود بیه تأسیی از
مورخان عصر تیموری بخشی را به ستایش خدا و بزرگداشت پیام ر اختصاص دادهانید ،امیا
این دو مؤلف برخيف اسيف خود ،در ادامه کيم بیه مسیئله جانشیینی پییام ر(ص) و اهیل

بیت ایشان پرداختهاند .خواند میر در این بخش بیا مقدمیهای ادی انیه جهیت تأکیید بیشیتر بیر
حقانییت تشییع بییا نیرم امامییت بيفصیل امیام علییی (ع) از ایشیان بییهعنیوان امیرالمییؤمنین و

امام المسلمین و دارای عل لدنی یاد کرده اسیت (خوانیدمیر .)2/1 :1380 ،وی همچنیین در
این قسمت جهت تأیید و تأکید بیشتر بر مطالب خود ،اغلب به ذکر روایاتی از علمیای اهیل

سنت و جماعت پرداخته است .چنانکه آیه «الیوم اکملت لک دینک » را خواند میر از قیول

علمای اهل سنت نازلشده در واقعة غدیر و در منق ت حارت علی(ع) آورده است (همان:

 .)410/1خواند میر همچنین پس از ورود به متن اصلی تألیفش در بخش ادوار تاریخ اسیيم
پس از نقل حوادث تا سال یازده هجری بخشی را نیز به ذکر حوادث دوره خلفای راشیدین

اختصاص داده و در آغاز ایین قسیمت بیه نقیل ن یرات اهیل تشییع و تسینن در بیای بحیث

جانشینی پیام ر پرداختیه اسیت .خوانید مییر همچنیین جهیت نگیار

آثیار خیود عیيوه بیر

روضةالصفا ،در بخش تاریخ صدر اسيم بدون تعصب از آثار مختلف تشیع و تسنن همچون
«کشف الغمه فی معرفیه االئمیه» و «روضةةاحباا » و «صیحیح مسیل » و «صیحیح بخیاری»
(خواند میر )436-435/1 :1380 ،بهره جسته اسیت .او پیس از ارائیه مطالیب مختلیفِ ادوار
تاریخ اسيم و ایران در بخش سلسله صفویه با تأکید بر سیادت صیفویه ،نسیب ایشیان را بیه
امام موسی کان (ع) رسانده است (همان .)409 /4 ،ه زمان با تألیف ح یبالسیر ،امینی نیز
در هرات به تألیف کتای فتوحات شاهی در دو دفتر در تاریخ عمیومی اقیدام کیرده اسیت.

اگرچه در این بخش امینی هماننید خوانید مییر بحیث خیود را در مقدمیه از سیتایش خیدا و
بزرگداشت پیام ر(ص) آغاز کرده است (امینی )1 : 1383 ،اما وی در متن اصیلی بيفاصیله

پس از ذکر اخ ار پیام ر به ذکر شمهای از سوانح ائمه قدسینژاد و سپس اجیداد و آبیاء شیاه

 / 76بازتاب تغییر دیدگاههای مذهبی در تواریخ عمومی دورۀ صفویه

اسماعیل پرداخته است .در واقع وی در این دورهبندی ،رشته اتصال ممتدی میان دوره ن وی

و پس از آن شرم زنیدگانی ائمیه و سیرانجام خانیدان شیاه اسیماعیل برقیرار کیرده اسیت و

بدینترتیب در این تألیف اشیارهای بیه حیوادث دیگیر صیدر اسیيم ،بیهوییژه دوره خلفیای

سه گانة پس از پیام ر ،نشده است .به ن ر میرسد که تفاوت بییان مییان خوانید مییر و امینیی
بیش از هر چیز مدیون تألیف این اثر به دستور شاه اسماعیل اول اسیت (همیان .)16 ،عیيوه

بر اینکه به ن ر میی رسید منشیأ خانیدانی امینیی نییز در توجیه وی بیه حیوادث و دورهبنیدی

تاریخی بیتأثیر ن وده است ،چنان که امینیی خیود از منسیوبان خانیدان سیادات سی زوار بیود
(همان .)16 ،وی حتی از جمله افرادی بود کیه پیس از پییروزیهیای شیاه اسیماعیل میأمور
قرائت فرامین صادرشده از جانب اسماعیل در هرات بود .این فرامین مشتمل بر انهیار تیولّی

به اهل بیت و ت رّی از اعدای ایشان بود (همان .)350 ،علیرغ وجیود برخیی تفیاوتهیا در

بیان حوادث در این دو تألیف ،که متأثر از شرایط و جایگاه مؤلفان ایین دوره بیود ،بیه ن یر

میرسد که مورخان تواریخ عمومی در ادوار آغازین صیفویه همیواره در کنیار فقهیای ایین
دوره ضییمن ت لیییت و تعلییی دیییدگاههییای تشیییع در ضییمن آثییار خییود ،نقییش مییؤثری در

نهادینهکردن فرهنگ تشیع در جامعه عهد صفوی داشتند .در واقع الگوی ارائیهشیده توسیط

ت بيفصیل امیام علیی (ع) و تأکیید بیر
ث والیی ِ
عمومی نویسان دوره آغازین صفویه در بحی ِ
خاندان رسول اکرم ،همچنان تا پایان این دوره در تواریخ عمومی مورد پیروی و تأسی قرار

گرفت .چنان که در ادوار بعدی نویسندگان نگاه وییژهای بیه شیجر امامیت و بیهوییژه امیام

علی(ع) داشتند و پیوسته از امام علی(ع) بهعنوان وصیی رسیول اکیرم (ص) و مصیدا آییه

«هل اتی» یاد کردهاند (روملیو .)104/1 :1389 ،پیس از گیبار از دوره شیاه اسیماعیل اول و
رسیدن به دوره تث یت حاکمییت صیفویان ،نویسیندگان توجیه بیشیتری بیه شیرم حیال ائمیه

انهار (ع) در تواریخ عمیومی م یبول داشیتند .در ایین دوره بیه پییروی از الگیوی امینیی در
دورهبندی تاریخی ،اساساً حوادث مربوط به دوره خلفای سهگانه میورد بحیث قیرار نگرفتیه

است .چنانکه قزوینی در تألیف خود ( 944ه ) .لُیبالتیواریخ پیس از شیرم احیوال دوره

پیام ر و بيفاصله دوره ام ام علی (ع) به شیرم احیوال ائمیه انهیار پرداختیه و در ایین ضیمن

اشییارهای بییه دوران خلفییای سییهگانییه نکییرده اسییت (قزوینییی .)49 :1363 ،بعییدها غفییاری
(972ه ) .نیز چه در تیاریخ نگارسیتان(غفاری )12-11 : 1404 ،و چیه در تیاریخ جهیانآرا
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(غفاری )22 :1343 ،با پیروی از همین الگو بيفاصله پس از نقل دوران پیام ر ذیلی با عنوان
در احوال فانمه زهرا(س) اضافه نموده است و سپس بدون اشاره به احوال و اخ یار خلفیای

سه گانه به ذکر احوال امام علی(ع) و بیعت مردم با ایشان پرداخته است .ایین روییه همچنیان
در جواهراالخ ار( 984ه ) .بودا بیك منشی نیز پییروی و میورد تأکیید قیرار گرفتیه اسیت
(بودا بیك منشی .)59 :1378 ،در استمرار این دیدگاه در این برهه ،در کنار توجه به شرم

حال ائمه (ع) به ویژه ماجرای غی یت امیام دوازدهی (ع) از تأکیید بیشیتری برخیوردار شیده

است .چنانکه در دورهبندیهای تاریخی ،برخی از عمومینویسان ایین دوره ،مسیئله غی یت
را محور اصلی قرار دادهاند و اصوالً تاریخ را به دو دور ق ل از غی ت امام زمیان(ع) و دوره

پس از آن تفسی بندی کردهاند .ع دی بیك در تألیف خود تکملةاحخاار( 987ه ) .پس از
شرم وقایع از ه وط آدم تا نهور پیام ر(ص) ،بیای چهیارم تیألیف خیود را بیه دو بخیش از

مییرگ پیییام ر اکییرم تییا غی ییت صییغری و مقالییه دومییین در غی ییت ک ییری و خاتمییه را در
خصوصیات نوای شاهی اختصاص داده اسیت (ع یدی بییك .)30 :1369 ،توجیه بیه تیاریخ

غ یت به ویژه از این جهت از اهمیت بیشتری برخوردار میشود که صفویان خود را در عصر
غی ت نایب برحق امام عصر دانسیتهانید (همیان 34 ،و  .)165پیس بیدینترتییب صیفویان در

جهت تث یت این اعتقاد از مساعی مورخان نیز بهرهمند شدند.

نزدیکی و جدایی ناپبیر بودن تاریخ پیام ر اسيم و امامان شیعه و شرم احوال اهیل بییت

پیام ر(ص) ،و نادیدهنگاشتن دوره خلفای سهگانه بسان الگوی مق ول ،همچنان تا پایان دوره

صفوی از سوی تاریخنگاران عمومی این برهه مورد تأسی قرار گرفته اسیت .پییروی از ایین
الگو از سوی مورخانی چیون قاضیی احمید قمیی در خالصةةالواارخ (999ه ) .و همچنیین
مورخان عمومی نویس اواخر دوره صفویان همچون والیه اصیفهانی در تیألیفش (1078ه) .

خلدبرین(والییه اصییفهانی )25 :1379 ،و اسییترآبادی در تییألیفش( 1115ه) .تییاریخ سییلطانی

(همان )7 :1364 ،از مصدایق این مدعاست .در واقع به ن ر میرسد که مورخان این دوره با

نرم و تأکید بیر ایین دوره بنیدی تیاریخی و نیرم بيفصیل آبیاء و اجیداد صیفوی در ایین

دورهبندی تاریخی ،ضمن تئوریزهکردن دیدگاههای پادشاهان صفوی درصدد ارائیه اتصیال
و پیونیید جدانشییدنی تییاریخ صییفویان بییا تییاریخ اسییيم و تشیییع بودنیید ،نرحییی کییه در

مشروعیتبخشیدن به ن ام صفوی از جایگاه ویژهای برخوردار بود.
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طرح مشروعیت مذهبی صفویان در تواریخ عمومی این دوره

هماننوریکیه پیشیتر اشیاره شید از نکیات قابیل توجیه تیواریخ عمیومی ایین دوره تیي
نویسندگان آن در ایجاد مشروعیت مبه ی این سلسله از نریق ایجاد اتصال شیجر آنیان بیا
پیام ر و اهل بیت ایشان بود .اگرچه این تي

در همه تیواریخ عمیومی ایین دوره بیه نحیوه

چشمگیری در جریان بود ،اما بیان این مورخان در ادوار مختلف عصر صفوی از گونیههیای
مختلفی برخوردار بود .چنانکه در دوره آغازین سلسلة صفویه ایین تیي

بیشیتر در شیکل

تأکید بر وجود اتصال میان تاریخ ائمه و تاریخ صفویان بیهوییژه از نرییق انتسیای شیجره و
نسب سیادت صفویان به ائمه انهار (ع) و بهخصوص امام موسی کان (ع) در جریان بیوده
است (امینی .)2 :1383 ،عيوه بر اینکه در این جرییان مورخیان ایین دوره نییز بیه ت عییت از
مورخان ادوار گبشته بیرای نقیش تقیدیر الهیی در رویکارآمیدن سلسیله صیفوی جایگیاه
خاصیی قایییل شیدهانیید کیه اییین نییز در مق ییول جلیوهدادن سلسییله صیفویه نییزد عامیه مییردم
میتوانست تأثیری عمدهای داشته باشد « ...چون تقدیر بیتغییر پروردگار خ ییر ...متعلیق بیه
آن بود که ...اساس دین ن وی از مساعی معمار دولت پایدار پادشاه صفوی صیفتِ متانیت و
استحکام گیرد» (خواندمیر .)467/4: 1383 ،از دوره شیاه نهماسیب اول و همیراه بیا تث ییت
سلسله صفوی ،مورخان عمومینویس این دوره عيوه بر نرم مسائل اسيف خود ،به نیرم
نقش و تأثیر پادشاهان صفوی در احیا و قوامبخشیدن به مبهب تشیع پرداخته و به شیوههیای
مختلف درصدد نشاندادن تعامل متقابل مبهب تشیع و خاندان صیفوی و خیدمات آنیان بیه
تشیع برآمدند .در این جهت این مورخیان ،سیلطنت صیفوی را موفقییت بزرگیی در جهیت
تح قق حکومت دینی مطلوی و ایدئال تشیع دانسته و بیه ایین ترتییب بیار دیگیر تأیییدی بیر
مشروعیت حکومت صفویان صادر کرده اند .در این جهت غفاری مؤلیف تیاریخ جهیانآرا
در بیان اخ ار دولت صفوی ،مساعی شاه اسماعیل را منت بیه دو هیدف دانسیته اسیت« :اول
(برقراری) مه سلطنت صوری را که از عهد حارت امیرالمیؤمنین هیی کیس از حایرات
علویه در ایران بدان فائز نشده بودند( .دوم) اینکه (قوامیافتن) دولت و میبهب حقیی را کیه
این نهصد سال در پس پرده حجای مانده بود» (غفاری .)22 :1343 ،غفاری همچنین معتقید
است که «اشاراتی خفی در بای نهور شاه اسماعیل پیس از غی یت در کیيم امیام علیی (ع)
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بوده و این مطلب را برهیانی دانسیته کیه مییان دولیت ابید انجیام صیفوی و نهیور حایرت
صاحباالمیر واسیطهای نخواهید بیود (همیان .)264-263 ،مورخیان ایین دوره صیفویان را
وارثان برحق و مشروع ائمه در عصر غی ت دانسته و سیادت آنها را پیوسیته بیا نیرم سلسیله
صفویه به عنوان سلسله علّیه علویه فانمیه قوام و دوام بخشیدهاند (ع دی بیك.)34 : 1369 ،
ذکر الفاظ و القابی چون غازی ،دینپناه ،دیینپیرور بیرای پادشیاهان صیفوی از سیوی ایین
مورخان تأکیدی دیگر بر نقش پادشاهان صفوی در احیای اسيم و آیین تشییع بیود (بیودا
بیك منشی 132-126 :1378 ،و  105-102و روملو .)203 :1329 ،بیا رسییدن بیه دوره اوج
صفویان یعنی دوره شاه ع اس اول و مساعی وی در جهیت نشیاندادن ارادت خیود بیه ائمیه
انهار از نر مختلیف همچیون کیاربرد عنیوان «کلیب آسیتان علیی»(ییزدی)121 :1366 ،
مورخان این دوره نیز به نشاندادن تأثیر این تیي هیا در تیواریخ عمیومی خیود پرداختیه و
بدینترتیب در آثار خود از شاه ع اس اول به عنوان «مجدد قواعد مبهب ائمه اثنی عشیر بیه
نریق آباء االک ر و وارث سریر خيفت به ارث و استحقا » (قمی )5-4: 1354 ،یاد کردند.
این نگاه پیوسته تا اواخر دوره صفوی همچنیان در بیای پادشیاهان صیفوی اسیتمرار یافیت.
چنانکه مورخان عمومینویس اواخیر دوره صیفویه نییز همچنیان سیه قابیلتیوجهی بیرای
سلسله صفوی در جهت احیای مبهب شیعه و نقش آنان در رفیع تقییه قاییل شیدند« .گلیزار
همیشه بهار ملت زهرا جعفری و گلستان مصون از آفت خزان میبهب بیایای اثنیی عشیری
که گلهای رنگارنگش از دیرباز در هجوم س زه بیگانه عقاید فاسده اربای تعصب و عناد و
خس و خار اقتدار ملوک و سينین روزگار در انراف دیار و بيد پنهان بود ،بیه شیکفتگی
و نراوت گردید و این آفتای عیال تیای ،نقیای سیحای تقییه را در رخسیار عیال آرا دور
مینماید»(واله اصفهانی .)11 :1372 ،نکته قابیل توجیه آنکیه اگرچیه نیرم اتصیال شیجره
صفویان به ائمه اثنی عشری حتی در روزگار زوال صفویان نیز مورد تأکید عمیومینویسیانی
چون مستوفی صاحب زبدةالواارخ بود اما پس از وقوع حمله افغانها و سقوط اصفهان ایین
دسته از مورخان برخيف اسيف خود در بای استمرار دولت صفویه تا نهیور دولیت امیام
زمان(ع) ،افول صفویه را نیز بیه قلی قایا و قیدر و مشییت خیدای تعیالی توجییه کیردهانید
(مستوفی.)166 :1375 ،
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ذکر رویاهای م تلف جهت مشروعیتب شی مذهبی به صفویان

نویسندگان تواریخ عمومی عصر صفویه در کنار ادلة مختلفی که جهت مشیروعیت میبه ی

سلسله صفوی ارائه کردهاند از عنصر رویا نیز مدد گرفتیهانید .اگرچیه اسیتفاده از ایین شییوه
خاص مورخان عصر صفوی ن وده و ریشه در ادوار گبشته دارد اما مورخان این برهه نییز بیا

نقل این رویاها درصدد تئوریزه کردن نرم حکومت صفویان به ارث و اسیتحقا از نیرف
پیام ر و ائمه انهار داشتند .چنانکه امینی در ابتدای این دوره با نقل رویاهایی از شیخ صیفی
که در صفو الصفا آمده است ،وجود این رویاها را بشارتی بر ره یری دینیی و دنییوی شییخ

صفی دانسته که به استحا از نرف ن ی اکرم به وی سپرده شیده بیود و بعیدها ایین ره یری
دینی و سیاسی را در وجود و حرکت شاه اسماعیل جلوهگر دانسته اسیت .امینیی بیا کیاربرد

تعابیری چون «نور والیت» و «حک والیت» و «ارث ن وی(ع)» به وضیوم بیر ره یری دینیی
خاندان صفوی و استمرار آن به شکل دینی و سیاسی در شیاه اسیماعیل اول تأکیید ورزییده

است (امینی .)13 :1383 ،این تأکید بهنور ه زمان در ح یبالسییر در تع ییر همیین ر ییا بیا
کاربرد الفانی چون سلطنت رنگ سیاسیتر گرفته است(خواند میر.)414/4 :1383 ،

ذکیر رویییا و بحیث در تعییابیر ایین رویاهییا در تیواریخ عمییومی ایین دوره تنهییا بیه جن ییه

بشارت دادن به حکومت جهت صفویان خيصه نشده است .چنیانکیه عمیومینویسیان ایین
دوره با نقل رویاهای متعدد ،پادشاهان صفوی را برخوردار از حمایت همهجان ه ائمیه انهیار

ترسی کرده اند .در واقع آنها با ذکر رویاهایی در این جهت ،بار دیگیر بیه اتصیال و ارت یاط
این پادشاهان به خاندان والیت تأکید کرده و نوعی قداست برای آنها قایل شیدهانید کیه از
ارت اط با خاندان والیت سرچشمه گرفته بود .در این جهت میتوان به رویاهای نقیلشیده از

نرف ع دی بیك اشاره کرد که موجب رَستن شاه اسیماعیل از دام مرگیی شید کیه توسیط

دشمنا

نراحی شده بود و یا به ذکر رویای اشاره کرد که در آن امام علیی (ع) راهکیاری

به اسماعیل در جهت پیروزی بر دشمنانش ارائه میدهند(ع دی بیك .) 37 :1369 ،کیاربرد

تعابیری همچون «آن موید من عنداهلل» ق ل از نقل این رویاها از نرف ع دی بیك بهوضیوم
م ین هدف نویسنده در برخوردار دانستن صفویه از تأیید الهی است .باید توجیه داشیت کیه

ذکر این رویاها میتوانست اثرات مث ت و منفی بسیاری نیز دربر داشته باشد که از جملة این
اثرات منفی نقش آنها در به انفعال کشاندن حرکتهای اجتماعی در جامعه عصر صیفوی و
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از اثرات مث ت آنها نقش این رویاها در تصحیح رفتارهای مفسیدهآمییز پادشیاهان ایین دوره
بود .از جمله نقل خوای میر سید محمد ج لعیاملی در برقیراری امیر بیه معیروف و نهیی از

منکر بود که نهایت به توبه شاه نهماسب و امرای او منجر شد (همان )76 ،اما رویاهیایی بیه

این س ك و سیا نییز بیاز بیا تفاسییر و توجییههیای مختلیف مورخیان ایین دوره ،بیهعنیوان

وسیلهای جهت نشان دادن تأیید و توجه الهی به این پادشیاهان تفسییر و تحلییل شیده اسیت.

چنان که ع دی بیك علت دیدن این رویا از جانب میرسید محمید ج یلعیاملی را بیه جهیت
قرینبودن سیعادت ابیدی و رفییق سیرمدی پادشیاه عیالیجیاه تفسییر کیرده اسیت(همانجا).

استمداد از رویاها جهت مشروعیتبخشی به پادشاهان صفوی در تأکیید بیر سییادت آنهیا و
تأیید ائمه از نریق رویا در تواریخ عمومی این دوره تا پایان دوره صیفویه ،پیوسیته اسیتمرار

داشت .در این جهت گاه در این رویاها شاهزادگان صفوی از نرف ائمه با عنیوان «سیید» و

«سیدزاده» خطای شدهاند که از توجیه خیاص ائمیه برخیوردار بودند(احمیدی.)40: 1388 ،

این توجه خاص بهگونه ای بود که گاه اگرچه برخیی از ایین شیاهزادگان در اییران فیوت و

دفن گردیدهاند ،اما گفته میشد که در عال رویا نعش آنها پیس از میرگ بیه مدینیه منتقیل

شده بود (قمی .)55 :1359 ،آنچه مسل است اینکه استفاده از رویا جهت نشیاندادن نسیب

سیادت صفویان و ارت اط و اتصیال آنهیا بیه اهیل بییت(ع) تیا پاییان دوره صیفویه از نیرف

مورخان این دوره بهویژه عمیومی نویسیان کیاربرد داشیته و میورد تأکیید بیوده اسیت (والیه

اصییفهانی .)259-24 :1372 ،اییین جریییان عییيوه بییر نشییاندادن ت عیییت مورخییان از الگییوی
اسيف خود در استفاده از این عنصر ،میتواند بهنوبةخود مؤیدی بر وجود برخی شی هات و

تنش ها در ارت اط با سیادت صیفویان در جامعیه عصیر صیفوی باشید .عیيوه بیر اینکیه ایین
رویاهای مبه ی نقش غیرقابل انکاری در تث یت بیش از پیش جایگاه خاندان صفویه در نیزد

اقشار مختلف ،بهخصوص عامه مردم در جامعه عصر صفوی ،ایفا نمود.

وسعت دیدگاههای مذهبی نویسندگان تواریخ عمومی عهد صفویه

یکی از نکات قابل توجه تواریخ عمومی عصر صفویه دیدگاه نویسندگان اینگونیه تیواریخ

و سعه صدر آنها در نگار

تاریخ ،به ویژه در بای اهل سنت و جماعیت بیود .بررسیی ایین

دیدگاه در تواریخ عمومی ادوار مختلف صفویه م یین نکیات و ميح یات چنیدی در بیای
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این دوره است .به ن ر میرسد که چگونگی وسعت دیدگاه مبه ی نویسیندگان در تیواریخ
عمومی این دوره ،بیش از هر چییز بیه دوره و پیس از آن جایگیاه اجتمیاعی میوری بسیتگی
داشت .چنانکه خواند میر که تربیتشد دربار تیموری و از ن قة دبیران عهد صفوی بیود و
در ابتدای نلوع سلسله صفویه تاریخ خود را به نگار

درآورد ،ضمن پیرداختن بیه مسیائل

مختلف صدر اسيم و تاریخ پیام ر و پس از آن ائمه انهار و سرانجام تأیید و تأکید بر تشییع
و سیادت صفویه همه جا نس ت بیه خلفیای راشیدین و صیحابهای چیون ع یداهلل بین عمیر و
ع داهلل بن زبیر و دیگر صحابه و (خواند مییر )37/2 :1383 ،پیس از آن بزرگیان اهیل سینت
همچون سیف الدین تفتازانی جانب احترام را همواره رعایت نموده اسیت .خوانیدمیر ضیمن
نقل حوادث دوره خلفای راشدین به ذکر القای خلفیای راشیدین بیه همیان سی ك و سییا
نویسندگان اهل سنت پرداختیه اسیت (همیان .)445/1 :در واقیع بسییاری از حیوادث صیدر
اسيم نقل شده در اثر خواند مییر بیه گیواهی خیود وی برگرفتیه از منیابع اصییل اهیل سینت
همچون صحیحین بود .وسعت دییدگاه هیای میبه ی خوانید مییر در نقیل حیوادث آغیازین
صفویه نیز در مقایسه با آثار ادوار بعد قابل توجه است .چنانکه وی حتیی در بیای دشیمنان
صفویه همچون ازبکان جانب احترام را در شرم جنگهیای آنیان بیا سیپاه صیفوی همیواره
رعایت کرده است (خوانیدمیر .)508/4: 1383،وسیعت مشیری مؤلیف و تیأثیر آن در نقیل
حوادث از ممیزات این اثر ارزنده است .شاید به همین واسطه بود که درنهایت وی در دوره
شاه نهماسب راهی دیار هندوستان شد و در همانجا درگبشیت(همان .)9/1،دییدگاههیای
خواند میر در همین زمان ک وبیش در موری ه عصر او امینی نیز مشهود است .امینی نییز از
منابع اهل سنت در تدوین تألیف خود سود جسته و احتیرام وییژهای بیرای برخیی از علمیای
اهل سنت چون سیف الدین تفتازانی قایل بود .اما به ن ر میرسد کیه تیألیف ایین کتیای بیه
دستور شاه اسماعیل اول و جایگاه اجتماعی او ،چارچویهای خاصیی جهیت ارائیه مطالیب
برای او ترسی نموده بود .چنانکه علیرغ احترام خاص به سیفالدین تفتازانی ،بروز قتیل
وی را با استدالل وجود اخیتيف مییان علمیای هیرات توجییه کیرده اسیت (امینیی: 1383 ،
 .)359جالییب توجیییه آنکییه ایییین دییییدگاه میانییه و معتیییدل تیییا نگییار

لیییبالتیییواریخ

قزوینی( 948ه ) .همچنان استمرار یافیت .میریحییی نییز در نقیل حیوادث ضیمن تأکیید بیر
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وصایت علی (ع) و ائمه هیدی بیه نقیل حیوادث دوره صیفویه پرداختیه اسیت .قزوینیی نییز
حکومت صفویه را ناشی از خواست و اراده خداوند دانسته اما در نقل کارکرد اسیماعیل در
بای تقویت تشییع تنهیا بیه ایین نکتیه اکتفیا نمیوده کیه رئیوس منیابر و وجیوه دنیایر بیه نیام
هدایتفرجام حارات دوازده امام (ع) و القای همایون مشرف گشیت و میردم بیه میبهب
اهل بیت در آمدند» (قزوینی .)394 : 1363،سعه صدر قزوینی در دوره نهماسیب سیرانجام
موجب اتهام تسنن به وی و خاندان او شد .وی سرانجام به همین اتهیام دسیتگیر و در زنیدان
وفات کرد و خاندان وی نیز به هندوستان گریختنید .ابوالفایل عيمیی دربیاره خانیدان وی
آورده است که «از عدم تعصب و وسعت صدر به تشیع و در عرا به تسنن زبیانزد روزگیار
بودند»(عيمی.)19/2 : 1372،
از دیگر نکات قابل توجه در تواریخ عمومی صیفویه پیس از دوره شیاه اسیماعیل اول و

بهویژه از دوره شاه نهماسب ورود و کاربرد الفانی چون «کافر» برای دشمنان صیفویه اعی
از مسییلمان و غیرمسییلمان بییود .بییه ن ییر میییرسیید کییه اییین رویییه بییهویییژه از دوره نگییار

احسنالتواریخ در ادبیات تاریخ نگاری عمومی صفویه معمول شیده اسیت ،چیه ق یل از ایین

اگرچه گرجیان را به عنوان «کیافر» خ یای مییکردنید امیا از دشیمنان مسیلمان در تیواریخ

عمومی این دوره پیوسته با عنیوان «فرقیه مخیالف» (امینیی )11-110 : 1383 ،و ییا مخالفیان

یادشده است(قزوینی .)398: 1363 :اما روملو که خود از ن قه قورچیان بود پیوسته در شرم

جنگهای نهماسب در احسنالتواریخ همواره از عثمانیهیا و ازبکیان در کنیار گرجییان بیا

عنوان «کافر» یاد کیرده اسیت (روملیو 403 : 1329 ،و  409و .)452بیا ایین حیال روملیو در

بخشی از تألیف خود به ذکر واقعهای می پیردازد کیه در کتیب تیواریخ عمیومی ایین عصیر

ک سابقه بود .این واقعه ماجرای نامه ع یداهلل خان ازبك به نهماسب بود که حیاوی مطیال ی
قابل توجه در بای مبهب و آیین شیخ صفی بود .شاید بتوان گفت که این جریان بازتابی از

حوادث و دیدگاههای متمایل به آیین سنت شاه اسماعیل دوم بود که روملو کتیای خیود را
به وی تقدی کرده است .روملو در این بای از جانب ع ییداهلل خیان چنیین آورده اسیت« :و

پدر کين شما جنای مرحوم شیخ صفی را همچنین شنیدهام که مردی عزیز از اهل سینت و

جماعت بوده ما را حیرت ع ی دست میدهد که شیما نیه رو

تابع اید و نه رو

حایرت مرتایی علیی را

پدر کين خود را»( همان .) 303 ،در واقع نقل این واقعیه همچنیان نسیب
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صفویان را به چالش کشیده و بار دیگر شی هات فراوانیی پیرامیون آن مطیرم مییکنید .ایین

ماجرا در تاریخ عمومی دیگر این دوره نیز بیار دیگیر از نیرف بیودا بییك منشیی مطیرم

می گردد .در این بای بودا بیك با اشاره به سیخنان هیئیت ارسیالی دربیار صیفوی بیه نیزد
شی ك خان از قول سفیر ارسالی صفویه چنین آورده است« :چون پادشاه میا از نسیل محمید

صلی ا ...است به موج ی که او عمل میکرده میکند .در هر مرت ه که بر سر اعداء میرفیت
اول به موع ه و نصیحت کس فرستاد ...و از ایین سیخنان شیی ك خیان برآشیفت و درشیت
گفت و اعراض کرده که مگر من کافرم که بر من موع ه میگویید و رسوالن را از مجلس

بیرون کرد»(بودا بیك .)127 :1378 ،بیان آزادانه ایین رویکردهیا از جانیب مورخیان ایین
دوره در ادوار بعدی مجال نیافت و بار دیگر مورخان نیز با تث ییت اوضیاع و رویکارآمیدن

شاه ع اس اول و باالگرفتن منازعات شیاه ع یاس ییا ازبکیان و عثمیانیهیا ،بیه گرمیی بیازار

بازگویی این منازعات در قالب تنشهای شیعی و سنی در آثار خود پرداختند .چنیانکیه در

این جهت قاضی احمد قمیی از سیادات و منشییان دربیار شیاه ع یاس در بیای فیتح شییروان

بهدست اسماعیل اول چنین مینویسد« :بعد از این فتح خاقان سکندر شأن بفرمود کیه چیون

شروانی سنی اند مال ایشان نجیس اسیت .تمیامی را در آی اندازنید ،صیوفیان حتیی اسیب و
اسییتر آن جماعییت را درآی انداختنیید»(قمییی .)62-61 :1359 ،بییه ن ییر میییرسیید کییه اییین

دیدگاهها در اواخر دوره صفویه قوت بیشتری مییابد .چنانکه باز در منابع این دوره عیيوه
بر آنکه از گرجیان و ازبکان و عثمانیها با عنوان «کافر» یاد شده (واله اصیفهانی96 ،و )344

به درگیری غازیان صفوی با عثمانیها نیز بهعنوان تعصیب کیشیی و میبه ی نگریسیته شیده

است(همان .)718 ،منقوالت موری در برخیی از قسیمتهیای خلیدبرین م یین گرمیی بیازار

تهمت و افترای سنیگری و بهرهگیری از این حربه جهت دفع مخالفان بود .چنانکه در ایین
بای به نرم اتهام ش هه گرایش به تسنن بزرگانی چون موالنا حسیین واعیس سی زواری و ییا

قاضی میر حسین یزدی می دی میتوان اشاره کرد(همان .)310 ،عيوه بر ایین ،بایید بیه ایین
نکته نیز اشاره کرد که تأکید بر جایگاه سادات در تواریخ عمومی صیفویه از ابتیدای نلیوع

صفویه (خواند میر )19-4/4 : 1380 ،اهمییت خاصیی داشیته اسیت .ایین جایگیاه در اواخیر
دوره صفویه قوت بیشتری نیز یافت(همان .410 ،و قمی 50 :1359،و .)98
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تأکید بر برخی از نمادهای شیعی در تواریخ عمومی این دوره

از دیگر تأثیرات آشکار تحوالت مبه ی بر تواریخ عمومی دوره صفویه تأکید بیر برخیی از

نمادهای شیعی بود .یکی از بارزترین این نمادها تأکید بیشتر نویسندگان ادوار اولیه بر عیدد
دوازده است .این جریان عيوه بر شرم زندگانی دوازده امام (ع) بیود کیه در تمیامی منیابع
عمومی دوره صفوی از توجه خاصی برخوردار است .تأکید بر اینگونیه نمادهیا در تیواریخ
عمومی عيوه بر نیت ت رک از سوی نویسیندگان ایین دوره ،تأکیید دیگیر بیر والییت امیام
علی(ع) و استمرار امامت در خاندان ایشان بود .به ن ر میرسد هماننوری که پیشتر اشیاره
شد ،اهتمام مورخان این دوره بر این نمادهای همسو و هماهنیگ بیا کیار سیاسیی پادشیاهان
صفوی و فقهای این دوره ،جهتِ نهادینهکردن فرهنگ تشییع بیود .در ایین جهیت امینیی از
نخستین نویسندگان این دوره اثر خود را که در دو جلد تألیف نموده بود ،جلد اول بیه نقیل
حوادث از خلقت عال و حوادث دوره پیام ر و ائمه انهار تا کودکی شیاه اسیماعیل و جلید
دوم شامل شرم دوازده سال اول شاه اسماعیل صفوی است .خواند میر نییز بیا ایین نییت در
مقدمه کتای خود به نقل قولی از کشفالغمه می نویسد« :اسيم بر دو کلمه نی ه الالیه االاهلل
محمد رسول اهلل است و هریك کلمتین که اصل ایمان متعلق به آن اسیت مرکیب از دوازده
حرف است .پس باید که امر امامت که از جمله فروع ایمیان اسیت منتسیب بیه دوازده امیام
باشد» (خواند میر .)8 :1383،پس از این نیز وی به توضیح علت قداست عدد دوازده بیا ایین
تفسیر پرداخته است که نق ای حارت موسیی دوازده نفیر بیوده و در میاجرای عق یه انصیار
پیام ر دوازده نفر بودند و اوالد حارت یعقوی نییز دوازده نفیر بودنید و سیرانجام اینکیه از
پیام ر نقل است که بعدِ من دوازده امیر میباشد (همان .)8-6 ،نکته قابل توجیه آنکیه اغلیب
منابع خواند میر در نقل این منقوالت منابع اهل سنت همانند صحیحین بود (همان )6،کیه در
واقع گویای تي

عالمانه خواند میر و همکارانش جهت تحلییل و تفسییر و سیرانجام ارائیه

ادله محک و موردپسند قشر غالب جامعه صفوی بود .تأکید بر عدد دوازده پس از اسماعیل
اول نیز در میان عمومی نویسان این دوره همچنان استمرار یافت .چنانکه حسن بیك روملیو
تاریخ خود را در دوازده جلد سیاماندهی کیرده اسیت .ع یدی بییك نییز خصوصییات شیاه
نهماسب را در دوازده مورد نگار

کرده اسیت .تیي

مؤلیف در ذکیر همیة ایین میوارد
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اث ات سیادت فانمیة علویه و مساعی نهماسب در تروی تشیع و مساعی او در اجیرای دیین
و سرانجام اتصال دولت صفویه به دولت امام عصر(ع) بود .وی همچنین ذکر ایین میوارد را
در دوازده خصلت ،برحسب تیمن دانسته است (ع دی بیك .)169-165 : 1369،بیا گیبر از
دوره شاه نهماسب به ن ر میرسد که تي

نویسندگان جهت تأکید بر عیدد دوازده بیشیتر

در شکل شرم زندگانی دوازده امام(ع) ادامیه میییابید .بیه ن یر مییرسید کیه ایین جرییان
می تواند گویای تث یت اوضاع فرهنگی و سیاسی ایران در این دوره و نشانی بر به بار نشسیتن
تدریجی تي

اصحای فرهنگ عصر صیفویه در جهیت تعلیی و تث ییت فرهنیگ تشییع در

قلمرو صفویه بود.
نتیجهگیری

تاریخنگاری عصر صفوی دن اله و ادامه راه تاریخنگاری عصیر تیمیوری بیود ،چیه مورخیان
ادوار اولیه عهد صفوی همان تربیتشدگان مکتب دربار تیموری بودند که همیراه بیا انتقیال
به عصر صفوی ،میراث فرهنگی و چارچویهای آموختهشد را به این عصر منتقل نمودنید.
امییا اییین انتقییال میییراث ،تحییت تییأثیر فاییای جدییید مییبه ی ایجادشییده در دور جدییید،
تاریخنگاری این دوره را نیز متأثر نمود .پس بدینعلیت اگرچیه نگیار

تیواریخ بیه لحیاظ

شکلی و ساختاری ادامه دوره ق ل بود ،اما تفاوتهیای کلیی در محتیوا و مفیاهی و مطالیب
ارائهشده توسط مورخان ،به تاریخنگاری این دوره و بهویژه تاریخنگاری عمومی آن تمیایز
آشکاری بخشیده است.
نگاهی به تواریخ عمومی این دوره مؤید آن است که اگرچیه سینت نگیار

ایینگونیه

تواریخ استمرار عيقه عهد تیموری بود اما وجه تمایز این دسته آثار ،نگاه دینی و تأثیر تغییر
دیدگاههای مبه ی در نگاه مورخان این دوره بیهخصیوص عمیومینویسیان ایین دوره بیود.
مروری بر تواریخ عمومی این دوره مؤید آن اسیت کیه مورخیان عمیومینیویس ایین دوره
بهعنوان بخش فرهنگی جامعه عصر صفوی همگام با سایر بخشهای فرهنگی همچون علمیا
و فقهای این دوره ،گامهای مؤثری جهت تعلی و ت لیت اعتقادات شیعی در اییران برداشیتند.
همچنین این مورخان ضمن ارائه مطال ی با هدف حقانیت تشیع و اتصیال سلسیله صیفوی بیه

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 87 /

امامان شیعی ،زمینه را جهت مشروعیت سلسله صفوی هموارتر نمودند .در این راه مورخیان
دوره نخست صفوی ،جریان مشروعیت صفویان را با مطرمکردن سیادت آنها و اتصال آنها
با اهل بیت پیام ر آغیاز کردنید و پیس از آن ،در دوره پیس از شیاه اسیماعیل اول از نیرف
مورخان عمومی نویس با نرم تأکید مجدد بر سیادت صفویان و همچنین نرم حمایتِ اهل
بیت از مساعی پادشاهان صفوی دن ال شد .این نرم سیرانجام در دوره اوج سلسیله صیفوی
یعنی دوره شاه ع اس اول با تأکید بر پادشاهان صفوی بهعنوان مجدِدان و مروجیان تشییع بیا
قوت هرچه تمام تر مورد تأکید قرار گرفت .در نرم مورخیان ایین دوره پادشیاهان صیفوی
به عنوان ناجیانی مطرم شدند که سلطنت صوری تشیع را تحقق داده و موجیب رفیع تقییه از
شیعیان شدند .کشش و کوشش مورخان عمومینویس صفویه جهیت مشیروعیتبخشیی بیه
سلسله صفویه تا پایان این دوره با قوت تمام همچنان استمرار داشت .این مورخیان همچنیین
در تأکید و تأیید کوشش خود از عناصر متعددی حتی ذکر رویاهای تأییدبخش میبه ی در
حمایت پادشاهان صفوی در جهت اقناع قشر عامه جامعه صیفوی نییز بهیره گرفتنید .شیایان
ذکر است که میزان کشش و کوشش مورخان عمومینویس این دوره و نیوع دییدگاههیای
آنها در ارائه مطالب مختلف از مسائل گوناگونی چیون شیرایط زمیانی و مکیانی و بیهوییژه
جایگاه اجتماعی مورخان در این دوره نیز ت عیت میکرد.
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Abstract
Historiography in every era is the complete mirror of that time. One of the
brightest eras in Iran history is Safavid era. In this period of time, Iran history
was involved with the greatest changes in different political and cultural
arenas. In this era, Safavids with officializing Shia religion, not just took the
advantage of ideology for political domination, but also changed Iran’s
ideological and religious face. Historiography was affected a lot by this great
event and it even became the complete mirror of its era. In fact, the main
objective of this research which is prepared by analytical and descriptive
method and based on library resources is to answer this important question:
What was the effects of changes in religious views in Safavid era on public
historiography? Primary investigations show that although Safavid public
historiography is the continuation of Teimuri historiography in the method and
style, but religous changes also affected this era’s public historiography. So
that Public history beside Safavid political and cultural constitutions,
established Shia culture.
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