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سمیه پورسلطانی
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تاریخ پذیرش1397/08/09 :

چکیده

در مَطلع بیشترِ دیباچههای مناابع تااریخ ریاررس ریاتمم تیهی یاههاایم باه چشا

ممخورد که رز نظر شکل ،یاختاری مشابهم دررن رما در بُع میتور تفاوتهاایم

در آسها دی ه ممشود .رین تفاوتها تیت تأثیر عورمل مختلفم رخ نهوده ریات.
ه ف مقاله حاضر ورکاوی دالیل تفاوت برخم رز مضامین ،توضاییات و تعاابیرِ

بهکاررفته در تیهی یههای منابع تایخ ریررس ریتمم ریت .در تبیین رین تفاوتهاا

متغیرهایم چوس ییایتهای مذهبمِ حاکهاس ،باورهای رعتقادی و تأثیر آسهاا در

شیوة نگارش تیهی یهها مورد برریام راررر فرفتاه ریات .نتاای حالال رز ریان
پااهوهن نشاااسدهن ا ه تأثیرپااذیری تیهی یااههااا رز مبااانم و شااالودههااای نظااریِ

حکومتها ،وضعیت فرهنگم ا رجتهاعم و بهطورکلم فضای ففتهاانم زماناهری
ریت که تیهی یهها در آس به رشته تیریر درآم ه ریت.

واژههای کلیدی :تیهی یهها ،ریررس ریتمم ،منابع تاریخم.
 .1شنایه دیجیتال (10.22051/hph.2019.24511.1321 :)DOI

 .2درنشیار ،درنشک ه ردبیات و علوم رنسانم ،درنشگاه بیرجن (نویسن ه مسئول) .ریهیل:
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 .3کارشناس ررش تاریخ .ریهیلs.poursoltani82@gmail.com :
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مقدمه
تیهی یه در لغت به معنم مبالغتکردس در حه و نیکیتودس و پمدرپم یتاینکردس ریات و در
رلطتح علوم ردبم به معنای بسیار حه ففتن رز برری خ رون و ذکر نام و ردری رحتررم به حضرت

میه (ص) ممباش که غالباً در آغاز خطبهها و دیباچة کتابها رررر ممفیرد(یاتوده و نجا زرده
بارفروش.)7/1 :1365 ،

ذکر تیهی یه در بخن نخست آثار نویسن فاس مسلهاس رر ممتورس متأثر رز ینت آغازیهنویسم

کتابهای مق س بهویهه ررآس کری درنست که شامل یه بخن تسهیه(بیاس نام خ رون ) ،یتاین و

نیاین رلهم ممشون (معروف .)30 :1389 ،عتوه باررین ،بایا رز تأثیرپاذیری نویسان فاس رز یانت

خطبهخورنم در دورة ریتمم یاد کرد که با حه رلهم و درود بر پیامبر(ص) و باا ررتبااس رز آیاات

ررآس آغاز ممش (فقهم و غفاری .)166 :1390 ،مسلهانانم که تصهی بر نگارش کتاب درشتن  ،باا

رلگو رررردردس کتم وحم و شیوة خطبهخورنم پیامبر (ص) و رهل بیت(ع) ،بخن آغازین رثر خاود
رر به یتاین خ رون و درود بر پیامبر(ص) رختصاص دردن  .در فذر زماس ،عنالر دیگاری نیاب بار

تیهی یهها رضافه فردی که متأثر رز رعتقادرت دینم مؤلا
دوره تاریخم بود.

و ییایاتهاای ماذهبم حااک در هار

تیهی یهها رز نظر یاختاری ههانن یایر فونههای 1نثر مشتهل بر ررکاس و مؤلفههایم باه شارح

ذیل ریت:

 حه و یتاین خ رون  :رین رکن مشتهل بر لفات ثباوتم و یال  ،ریاهام جهالیاه و جتلیاه،ذکر نهودهای ر رت پروردفار در رمر آفرینن و ت بیر کائنات ریت .رین رکان جابو عنالار

آغازین تیهی یههایت که برمبنای ویهفمهای یبکم و تورس نویسن فمِ مورخ فاه به رختصار
و ریجاز و فاه به تفصیل به ههرره رشعار و آیات نگاشته ممش .

 -نعت حضرت میه (ص) :جایگاه رین رکن ،پس رز حه و ثنای رلهم و مشتهل بار ما ح نبام

رکرم (ص) ،تأ کی بر رلل نبوت و تبیین جایگااه نبام رکارم (ص) در میااس یاایر رنبیاای رلهام
ریت .رین رکن نیب به تبع ویهفمهای نثری متن و تصنع و یا یادفم متن ت وین ممش .

 یادکرد رلیاب ،خلفای ررش ین و رئهه معصومین (ع) :رین رکان برریااس نگارشهاای دیناممورخ و ری ئولوژی حاکهیت ورت ،نگاشته ممش  .برری نهونه در تیهی یه ظفرنامه شامم ،رین

رکن برریاس مذه

غال

زمانه رینفونه نگاشته ش ه ریت:

 .1خطیبم در کتاب فن نثر در ردب پاریم ،در بیث منشور و فرماس برری مناشیر فاریم ،شان رکان رائال شا ه ریات
(خطیبم.)366 :1366 ،
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« ...رفیق خلیفه ریول خ ر ربوبکر ل یق و آس رمام خلیفه رشاد و رمیار کشاور یا رد راتال
پریتن فاس ود و یورع ...مهیب حق رز باطل و فاروق خطا رز لورب رمیررلهاومنین عهار بان
خطاب و آس رمیر لاح

باحشهت و ورار لاح

دروس و بیروس تشری

وفا ...جامع شتات ررآس رمیررلهومنین عثهاس بن عفااس و آس رماام

دل ل و ذورلفقار منشوردرر هل رتم و مشهور دیار الفتم میرم ررز

یافته رنت منم بهنبله هروس منص

ررامتن بتاکی مان کنات ماواله

فهذر علم مواله مقارر و مجلاس ختفاتن بشاهع رللها ردر رلیاق ماع علام کیا

(شامم.)6 :1363 ،

درر» ...

 ذکر نام و م ح یلطاس ،رمرر و ررکاس حکومت :رین رکن برریاس شخصیتم که کتاب به رو ره رش ه و یا به فرماس رو نگاشته ش ه ،تکوین ممیافت.

 دالیل نگارش و در مورردی وجه تسهیه رثر :میتوری برخم تیهی یهها حاکم رز پیون های رینرکن با رکن چهارم ریت.

نیوة کاربرد لفات ،ک یا زیاد ش س یکم رز عنالار فاوق ،ههچناین شایوه تولای

یالطاس

جهلگم دررری بار معنایم ییایام و فرهنگام خالام ریات کاه در خاتل آس مامتاورس در ماورد

ویهفمهای ییایم ا رجتهاعم زماس نگارش تیهی یهها رطتعاتم رر به دیت آورد .بار ریان ریااس

مقالة حاضر ممکوش ضهن برریم تیهی یههای برخم رز منابع تااریخ ریاررس ریاتمم نیاوة تاأثیر
عورمل رجتهاعم ،ییایم و فرهنگم رر در نگارش آسها مورد ورکاوی رررر ده  .رین مقاله با رتخااذ
رویکرد تولیفم ا تیلیلم درل د پایخگویم به یؤرل ذیل ریت:

 چه عورملم در نیوه نگارش تیهی یهها و شکلدهم به مضهوس و میتوری آسهاا در مناابعتاریخم ریررس ریتمم نقن درشته ریت؟

در باااب پیشااینة تیقیااق بای ا ففاات ،در مقالااههااای «میااررت تاااریخنگاااری عصاار لاافویه» و

«تاریخنگاری دیباچههای عصر لفوی» رز شعله کویین رشارهری رجهالم و با رویکارد تولایفم باه
تیهی یههای عصر لفوی ش ه ریات .وجاه تهاایب مقالاة حاضار باا دو مقالاة ماذکور در رویکارد
تیلیلم و فستره مطالعاتم آس ممباش .

تحلیل محتوای تحمیدیههای منابع تاریخی پیش از صفویه
تیهی یههایم که در طم ررس رول تا ده رهری نگارش یافته ،به دلیل غلبة حاکهاس ینّم بار ریاررس،

در رکثر موررد به لیاظ مضهوس دربردررن ه مؤلفههای مذهبم رهل ینت ریت .در رین آثار ،پاس رز

نعت پیامبر (ص) و در ختل تیهی یه ،برخم رز عنالر ذیل رابل رویت ممباش :
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 ذکر ویهفمها و م ح خلفای ررش ین :ررون ی ،مؤلاحنفم مذه

ریت ،در رال

راحة ااصدةر راآاة ة ااصسةو ر کاه خاود نیاب

عباررتم به نبدیکام خلفاا باه پیاامبر (ص) و ررا رمات آسهاا در دوره

ختفتشاس رشاره کرده ریت .رو با آوردس عباررت دعایم نظیر «رضم رهلل عنه» و عبااررت تولایفم
نظیر «منبرنشین نخستین  ...یار غار مونس و غهگسار  ...درنای ررز نهانم و مفسر یوره یابع رلثهاانم»

(ررون ی  )10 : 1364،شئونات رباوبکر رر در ررربات باا پیاامبر(ص) و درجاه علهامرش باه تصاویر

کشی ه ریت .دربارة عهر  ،رفبوس بر ذکر عباررت دعایم ،ررون ی تورنهن ی خلیفاه دوم در غلباه بار
ملوک عج رر رز طریق آوردس عباررت تولیفم برجسته ممکن (ههانجا) .یپس مورخ با رشاره باه

تعابیری چوس «آس یگانه جهاس و جامع ررآس ...ذورلنورین طاهرین» (ههاس )11 :خلیفه یاوم ،عثهااس

رر ممیتای  .در رنتها علم (ع) رر با لفاتم چوس «شیر بیشه شریعت ،یرور جهاس طریقت ،حی ر حیّه
در بابای شبیر و شبّر ،رلضارب بالسیفین»( ههانجا) یتوده ریت.

ررون ی در رین تیهی یه نظ و نثر رر دره آمیخته و رز طریق رین دره آمیختگم به تولای

شئونات و مقام خلفای ررش ین ههاسطور که در یطور پیشین ب رس رشاره ش  ،پردرخته ریت.

یهررن ی نیب ضهن متابعت رز یبک رری در تیهی یههای آس دوررس ،تولیفاتم نظیر «لا یق

رول» برری ربوبکر« ،فاروق رع ل» درباره عهر و «ذورلنورین» رر در ول

عثهاس به کار بارده ریات.

وی علم (ع) رر نیب «مُهر یپر والیت که به منبلة هاروس در تقویت نبوت یا بیضاا نهاود» مامدرنا

(یهررن ی.)35 /1 : 1383،

 -یتاین رئهه رهل ینت :حه رهلل مستوفم در تیهی یه ظفرنامه میه شافعم ،یکم رز رئهه چهارفانه

رهل ینت رر با لفاتم چوس «نهاین ة رره دین نبمّ ،فشاین ة عل یرّ نبمّ  »...یتوده و رز درنایم رو در

نشاسدردس رره به فهررهاس و آشکار کردس طریقه دین یاد کرده ریت( مستوفم.)11/1 :1380 ،

ررون ی نیب پس رز م ح خلفای ررش ین و لیابه بر ربوحنیفه ،میه شافعم ،مالک بن رناس و

رحه بن حنبل درود و ثنا ممفریت  .وی در ردرمه ،تهامم رین «مجته رس شریعت مصطفم» رر برحق
درنسته و رفرردی رر که بر یکم رز آسها زباس طعان دررز کننا  ،شاقم و دوزخام مامدرن (ررونا ی،

.)13-12 :1364

 -درود بر دو ع ّ پیامبر (ص) :علم یبدی در کتابن با یتودس حهبه و عباس ،عهوهای پیامبر (ص)

رز طریق عبارت« :عهّین ببرفورر ییّ ببرفورر ییّ ربررر و ین رختیار ،خیهه شرع رر عهااد و خاناة
دین رر ریاس ،رمیررلهؤمنین حهبه و عباس  »...مجاه تهای آسها رر در رره رعتتی ریاتم یاادآور

ماامشااود(یبدی .)8/1 :1387 ،مسااتوفم در ظفرنامااه ریاان تعااابیر رر در رالاا
ریت(مستوفم.)10 /1 :1380 ،

شااعر بیاااس نهااوده
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 -درود بر لیابه و تابعین پیامبر (ص) :مورخاس پیشالفوی در یادکرد لیابه و تابعین به دو فونه

عهل کردهرن  :فاه در رال

عباررتم کوتاه بر یااررس برفبیا ة پیاامبر (ص) درود مامفریاتن (رهم،

 .)2 :1363در مورردی نیب رین درود رر با آوردس تولیفاتم چوس «رلیاب نام رر رو آس شهساورررس
می رس دین و مبارزرس معرکة یقین ،خسرورس مهالک علاوم ،رهباررس رلایابم کاالنجوم (»...شاامم،

 )6 :1363و عباررتم رز رین دیت ههرره کردهرن .
منار

علم (ع) در رین منابع ،در کنار نام خلفای ررشا ین بیااس شا ه(زمچم ریافبرری:1338 ،

 6/1؛ مستوفم10/1 :1380 ،؛ منشم کرمانم )2 :1363 ،و دربر دررن ه نس  ،شجاعت ،مقاام علا و
رحادیثم ریت که رز جان پیامبر (ص) درباره علم (ع) وررد ش ه ریت .هرچه به دوره لفوی نبدیکتر

ممشوی  ،رین توجه بیشتر ممفردد که علت رین مسئله رر ممبایست در عورمل ذیل جستجو کرد:
نخست فعالیتهای علهای مذه

حلم که با تربیت شافرد و تألی

تشیع چوس شیخ ل وق ،خورجه نصیررل ین طویم و عتماه

آثار در زمینههای مختل

فقاه ،رلاول ،کاتم ،فلسافه ،تفسایر و

ح یث به فسترش آموزهها و معارف فرهنگ شیعم پردرختن (جعفریاس)202 :1387 ،؛
دوم تشکیل دولتهای شیعم مذه

یوم برچی ه ش س یلطنت ینممذه

چوس علویاس طبریتاس و آلبویه؛

خوررزمشاهم و دیتگاه ختفت عبایم در نیهة دوم ررس

هفت و رویکارآم س ریلخاناس مغول که در رمر مذه

تساهل و تسامح نشاس ممدردنا و برخام رز

آسها چوس غازرس و رولجاتیو به آیین تشییع فررین درشتن (بیانم)236 :1382 ،؛

چهارم حضور شیعیاس در جنبنهای ییایم ا رجتهاعم چوس یارب رررس ،مشعشایاس ،حروفیاه و

نوربخشیه که دررری فررینهای لوفیانه نیب بودن (رویهر.)27 :1382 ،

پس رز ذکر رین مطال  ،عه تاً در رشاره به علت نامفذرری کتاب و معرفم فصول مختل

م ح یلطاس و دیتگاه حاک در رال
فردی بود با نس

آس،

عباررتم غلوآمیب عنورس فردی ه ریت .یلطاس؛ حاک یا وزیر

عالم و باطن طاهر که برخاوردرر رز عنایاات پروردفاار باود .چنااسکاه فضالرهلل

حسینم ربوینم در ول

رحه بن رتاباک مامنویسا « :جهانا رری کاه در حجار دریاه رمیا رلاه و

عصهت یبدرس پرورش یافته و ذرت باطهارتن ختله یّر رنم رعل رلغی

.)179 :1383

ریات»(حساینم ربوینام،

جعفری در تاریخ یبد ،ربورلهظفر شاهرخ رر «ظل ظلیل رلرحهاس ،رلهخصوص بعنایت رهلل یبیاس»

و ضیامرل ین مسعود وزیر رر «رحس

رنس » ممدرن (جعفری )21: 1384 ،و یلطاس حسین باایقرر در

روضات رلجنات با جهله «پادشاه ریتمپناهم که طینت پاکن مظهر رحهات رلهام» ریات ،ولا
ش ه ریت(زمچم ریفبرری.)7/1 :1338 ،
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عباررت فوق رز تتش مورخاس برری مشروعیتبخشم به یلطاس با ریتفاده رز رن یشاة ظالرللهام

حکایت دررد .مشروعیت رلهم شهریاررس و رتکا به نظریه فرمانروریم رلهم رللمتارین رکان رن یشاة

ریررنشهری ریت (فرزرنهپاور ،عبایام و ناوروزی )48 :1395 ،کاه موجا

شا ه ،را رت و حیاات

ییایم در ریررس ،خایتگاه و حیاتم ماوررمرلطبیعم و ر یم پی ر کن (ههاس  .)99 :فرّ ریبدی ،موهبتم
رز یوی خ رون ریت که به لط

برخوردرری رز آس ،شاه ممتورن جهاس رر آباد کن  ،با ییاهمهاا

و تباهمها بجنگ و شادی و نیکم رر به ررمغاس آورد(دلیر.)42 :1393 ،

رین رن یشه ،بهرغ وجود تفاوتهایم در رروس میانه تیت عنورس نظریه ظلرللهم تویط فقهاای

رهل ینت و در توجیه مشروعیت ر رتهایم چوس غبنویاس و یلجوریاس مطرح ش که رز طریق آس

رلوهیت یلطاس و لبوم رطاعت رز رو تأئی فردی (ههاس.)49- 48 :

رز دیگر ویهفمهایم که در عباررت تیهی یه برری یلطاس در نظر فرفتاه مامشا  ،شاجاعت و

دالوری بود .رولیامرهلل آملم رز فخررل وله دیلهم با عنورس «شاه غازی» نام ممبرد(آملم )6 :1348 ،و

ریفبرری ،در ول

یلطاس حساین باایقرر مامنویسا « :لاف ری کاه در زمااس یاطوت دالوری و

لولت بهادری رو هفتخورس آیهاس دریتاس هفتخورس ریت دیاتاس رر خاورر و مبتاذل یااخته»...

(زمچم ریفبرری.)7/1 :1338 ،
یلطاس موظ

به رشاعة دین و برراررری عا ل در رلهارو خاود نیاب باود .چنااسکاه ظهیررلا ین

مرعشم کارکیا یلطاسعلم رر «عوسرلضعفا و رلهساکین و رامع رلکفره ورلهلی ین» ممدرن (مرعشام،

 )8 :1345و عب رهلل کاشانم ،یلطاس رولجایتو رر «مییم مرری ملت مصطفوی ،مربام دیان ریاتم و

خسرو دردفر » ممخورن (کاشانم .)3 :1384 ،در تهامم رین تولیفات ،مؤلفاس کت  ،ویهفمهاای
برفرفته رز فرهنگ ریررنم و فرهنگ ریتمم رر توأماس برری یلطاس در نظر ممفیرن  .حتم در دورهری
مثل ریلخانم ،رین عباررت جهت پرکردس ختم معنوی و پایگاه ملم یتطین مغول عنورس ممفردد.

تحلیل محتوای تحمیدیههای منابع تاریخی عصر صفوی
با رویکارآم س دولت لفویه ،تشیع دورزدهرمامم در کنار تصوف باه عناورس مها تارین عامال در

تبلیغات مذهبم و ری ئولوژی ییایم خان رس لفوی در نظر فرفتاه شا  .بار ریان ریااس ،پایاههاای
ر رت شاهاس لفوی بر یه رمر ریتورر بود :نخست ،حق رلهم شاهاس ریررس یا رن یشة ظلرللهم .دوم،

موعودفرریم و مه ویت .یوم ،مقام مرش کامل پیرورس طریقت لوفیه (ییوری.)26 :1384 ،

تاریخنگاری عصر لفوی نیب تیات تاأثیر ریان تغییاررت و مباانم فکاری ج یا راررر فرفات.

مورخاس با مطرحکردس فرمانرور به عنورس یایه خ رونا بار روی زماین ،یالطاس رر فاردی مؤیا باه
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تأکی رت و عنایات رلهم معرفم ممکردن  .شاه ریهاعیل در رحسن رلتورریخ با عبارت «ظل یبیانم»
(روملو )10/1 :1357 ،و شاه عباس در نقاآةةال ثةار با عبارت «رلهوی من عن رهلل رلهلک رلقوی رلهناس»

یتاین ممشون (رفوشتهری نطنبی  .)9: 1373،مستوفم در جامع مفی ی شاه یلطاس حسین رر «ظال
رهلل فم رالرضین» ممخورن و در رثبات رین مسئله رز آیات ررآس بهره ممفیرد« :ب ر عالیقا ر و لقا
رلطفیناه فم رل نیا 1،زیبن ه تشری

و رتیناه ملکا عظیها»( 2مستوفم بافقم.)2/1 :1385 ،

ردعای ییادت خان رس لفوی و تتش مورخاس آس دوره در جهت رنتساب آسها باه رهال بیات

(ع) زمینهیاز بیاس تولیفاتم با رین مضهوس در تیهی یهها ش  .چناسکه لاح

رز شاه عباس با عبارت «خاراس کشورفیرِ مویویحس

حسینمنس

عال آرری عبایام،

حی رنهرد» یاد کرده (ریاکن ر

بیااک منشاام )2/1 :1382 ،و در جااامع مفی ا ی یاالطاس یاالیهاس «شاااه یاالیهاس رلصاافوی رلهویااوی

رلیسینم» خورن ه ش ه ریت (مستوفم بافقم .) 3/1 : 1385،

برریاس رین تولیفات و ردعاها ،یلطنت لفویه بهعنورس تا روم منطقام دریاره نباوت و رمامات

مطرح ممفردی  .عباررتم چوس «وررت ختفت رمیررلهومنین»(جناب ی )59 :1378 ،و «خل

لا ق

مرتضم»(ریکن ر بیک منشم ) 2/1 :1382 ،درباره شاه عباس به ههین مسئله رشااره دررد .عاتوه بار
رین ،بر عصهت لفویاس و در نتیجه ضرورت رطاعت بمچوس و چرر رز آسها تأکی مامشا  .جهلاه

«رز ب و فطرت ،طینتِ طیبه رش به رولاف حهی ه و رختق پسن ی ه مفطور  ...به موردی و رهلل یه ی

من یشا م رلم لررط مستقی رز مستلذرت هاورجس نفاوس رنساانم  ...بار وفاق کاتم ملاک عاتم ...
پردرخت  ...رلله ورل من وراله و عاد من عادره و رنصر من نصره و رخذل من خذل» در م ح یلطاس

حسین ریت(نصیری.)8 :1373 ،

رز دیگر تعابیر بهکاررفتاه درباارة دولات لافوی در متاوس آس روزفاار عناورس «مق ماة دولات

آخررلبماس مه ی (عا )»« ،پیشارو و فرمانا ه یاپاه مها ی» و «نیابات رماام راائ (عا )» ریات کاه

ت رعمکنن ة رب م تبودس یلسله لفوی بود .آرری برخم رز علهای رخباری در رورج ریان رن یشاه

بهویهه در دوره رخیر لفوی نقن درشات .آسهاا در رثباات ما عای خاود رز تعبیار و تفسایر آیاات
ررآنم ،رحادیث و روریاات ریاتفاده مامکردنا (فرهانم منفارد )610 :1385 ،و باا تطبیاق برخام رز
روریات ظهور بر دولت لفوی ،رین دولت رر متصل به دولت رائ (ع ) درنسته و خبرِ مبنم بر ظهور
مردرنم رز شرق رر با ظهور شاه ریهاعیل مطابقت مامدردنا (جعفریاس )127-126 :1391 ،و در ریان

رریتا ،مورخاس ،عباررتم چوس «یتطین رب ررین علّیه علویة لفوی»(جنابا ی )5 :1378 ،و «پیشارو
 .1بقره.130 :
 .2نسام. 54 :
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مه ی آخررلبماس»( ربوینم )58 :1387 ،رر درباره شاهاس لفوی باه کاار مامبردنا و بارری رثباات
رتصال دولات لافوی باه دولات لااح رلبمااس (عا ) باه حا یث «دولتناافم آخررلبمااس» ریاتناد

ممجستن « :مصطفوی رنتسابم که به مضهوس کتم معجب نظام یارور رولیاا – علیاه رلتییاه و رلثناا –
حیت رال لکل روم دوله و دولتنا فم آخررلبماس ههای دولت جب به شارفات رصار ررباالن در های

مکاس نبول رجتل نفرموده»(جناب ی.)60 :1378 ،

یکم دیگر رز عورمل ر رتیابم لفویاس ،تصوف بود که در خ مت ره رف ییایم آسها رررر

فرفت .به ههین خاطر برخم رلقاب لوفیانه بر شاهاس رین خان رس رطتق ممفردی  .چناسکه «مظهر

ریررر» درباره شاه یلیهاس(مستوفم بافقم« )2/1 :1385 ،مرش کامل» درباره یلطاس حسین (نصیری،

 )8 :1373و «شهنشاه طریقت یلطاس رالرطاب فم رالرطار» درباره شیخ لفمرل ین رردبیلم(ربن ببرر،
 ) 46 :1373در منابع به کار رفته ریت .در کنار رلقاب مذهبم و لاوفیانه ،رلقاابم باا مضاامین ملام،

مؤی جایگاه لفویاس و ییایتهای آسها در رحیای هویت ملم ریت .مقایسه لفویاس با رنوشیرورس
و یتاین شاه با لفاتم چوس «خسرو تاجبخن»(مستوفم بافقم « ،)2/1 :1385،بررزن ه کاته کیاانم
و خسروی و طررزن ه عل کاویانم»« ،شاه ج »(نصایری« ،)8 :1373 ،فریا وس فارّ»(حساینم:1385 ،

 )20تبلور رحسایات بایتاسفرریانه و بازتابانن ه جایگاه لفویاس در تیکی هویت ملم ریت.

ذکر لفاتم چوس ع رلت ،شجاعت و برررررکننا ه رمنیات بارری یاتطین نیاب یاادآور ردبیاات

رن رزنامهنویسم در ریررس ریت .رینفونه لافات رر رن رزناماهنویسااس باه کاررت در شائوس یالطاس

آوردهرن  .در جامع مفی ی رز شاه یلیهاس با عنورس «رلسالطاس رلعاادل» یااد مامشود(مساتوفم باافقم،

 )3/1 :1385و شاه عباس غضنفرلولتم ریت که «هنگام رزم مهابت ری رهلل در دلن پی ر»(حسینم،

 )3/1 :1385و یلطاس حسین «رلهثال فرمااس رس رهلل یاأمر بالعا ل و رالحسااس»(خورنا میر.)4: 2535 ،
نویسن ه تاریخ جهاسآرر نیب شاه طههای

رر راهری ممدرن که «ملک رر رز ی م عم به بیناه عا ل

رنتبرع فرموده» ریت (غفاری ربوینم.)3 :1343 ،

تحلیل محتوای تحمیدیههای منابع تاریخی پس از صفویه
رفرچه ینّت تاریخنگاری لفوی در دوره رفشااریه و زن یاه ردرماه یافت(نااجم و دیگاررس:1389 ،

 ،)139با رینحال تهامم شاخصههای تیهی یهنویسم لفویه به رین دورهها رنتقال پی ر نکرد .در میاس
ینتهای تیهی یهنویسم لفوی ،بُع ملیت و بایتاسفرریم در تیهی یههای ردورر بع ی تکررر ش

رما عبارتهایم که یلطاس رر با عنالر فرهنگ تشیع و تصوف ررتباط ممدرد ،ک رناگ شا و تنهاا
نهود آس رر مامتاورس در منقبات رئهاه(ع) در تیهی یاههاای ریان دوره یافات .علات ریان مسائله رر
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ممبایست در تغییر مشم ییایم حاکهیت بهویهه مورضع ییایم و ییایت مذهبم یلسلههاای پاس
رز لفویه درنست .در رین زمینه به تیهی یه تاریخ فیتمفشاا ،رز مناابع دوره زن یاه ،باه شارح ذیال

رشاره ممشود:

«  ...للورت زرکیات بر روالد رو [میه للورت رهلل علیه] ...بتخصیص جناب حی ر لاف ر،
ولم حضرت درور ،ربن عا جنااب خیررلبشار ،کننا ة درِ خیبار ...مظهررلعجایا

ربیطال  ،علیه و علیه للورترهلل رلهلک رلوهاب باد»(مویوی.)2 :1362 ،

علام بان

دروررع در بیشتر منابع دوره رفشاریه و زن یه ،بیث تهامیت ررضم ریررس و پایابانم رز مرزهاای

یرزمین در برربر بیگانگاس و عنالر مهااج ماورد تأکیا راررر فرفتاه ریات .رز ریان رو ،پاردرزش

عبارتهای تولیفم و م ریح مربوط به یلطاس نیب در ههین رریتا نگاارش یافات .باه عناورس نهوناه
عباررت ذیل در ول

نادر شاه رفشار در جهانگشای نادری آم ه ریت:

«  ...دشهنکن عرله جنگ ...مظهر ر رت رلهام ...فررزنا ه رریات کشورفشاایم ...زور

بازوی خص رفکنم و دلیاری ،جاوهر شهشایر فیتامیاتانم و مهلکاتفیاری ...در رلبگااه
نبردش رلوب رع رم رال

بیروح ...یررفررزی ده دیهی لااح

کتهام ...رهرمااس یلسالة

جلیلة ترکهانیه...تاجبخن ملوک مهالک هنا و تاوررس ...ربورلسای

یالطاس ناادر پادشااه

رفشار ریت ...زجور و ظل کار رهل ریررس بس که دره شا بارری رنتقاام رفغااس مظلومااس

مجس ش (»...ریترآبادی1 :1377 ،ا .)2

عباررتم چوس «رهرماس یلساله جلیلاه ترکهانیاه» و «ربورلسای » رفابوس بار ریان کاه نشااسدهنا ه

ویهفمهای ییایم زمانه ریت ،مبیّن وجه نظاممفری شخصیت نادر نیب ممباش .
در تیهی یه منابع راجاری نیب شاه فردی برفبی ه رز جان

خ رون معرفام مامشاود .چنااسکاه

یاروی در تاریخ میه ی با بیااس ریانکاه در هار عها ی خ رونا  ،شخصام رر برریااس رابلیات و

ریتع رد فردی و حکهت رلهام برمامفبینا و رختیاار رماور ماردم رر با و مامیاپارد ،بارری ما ح

میه شاه راجار زمینهچینم مام کنا و دعاا بارری تا روم دولات رو رر بار پیار و جاورس جاورس الزم

ممشهارد(یاروی .)20- 19 :1371 ،در ردرمه ،مورخاس باا ریاتفاده رز شخصایتهاای ریاطورهری و
بایتانم ریررس یتطین راجار رر م ح ممکنن  .عبارت «مربعنشین چهار بالن ریاورس کساری و جا ،

فری ا وسفاار» در ول ا

فتیعلاام شاااه ریاات(خاوری )5/1 :1380 ،و «وررت رفساار کیاااس ،خساارو

لاحبقررس» در یتاین نالررل ین شاه راجار(رعتهادرلسلطنه.)19/1 ،1467 ،
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برخم رز تولیفات یلطانم نیب در رشاره به ییاررت منظومه شهسم بیااس شا ه ریات« :مشاتری

1

یعادت زحل پایباس»(ناوری )3 :1386 ،و «بارجیسطلعات ،مار لاولت»(خورماوجم.)1 :1344 ،

نویسن فاس عصر راجار با تلفیق رین عناوین در تولیفات مربوط باه شااهاس راجاار ،رفعات مقاام و

ررت رر آسها رر در کشوردرری به خورنن ه فوشبد ممکردن .

در کناار ریاان تولایفات ،کااارویهههااای یاتطین در دورههااای پیشااین چاوس بررااررری عا ل،

جنگاوری ،حفاظت رز دین و مبارزه با یاتهگررس در عصار راجاار نیاب حفا شا  .باه عناورس مثاال
عباررت «لاح

رلهغازی فم رالرطار و رالمصار»« ،جهالرالیاتم ورلهسالهین» (خااوری /1 :1380،

 )5و «رامع بنیاس ظل و فساد ،مشی دعای شریعت رحه ی» (نوری )3 :1386 ،در م ح فتیعلم شاه،
عباررت «نالررالیتم» (خورموجم« ،)1 :1344 ،شاهنشاه ج جاه ریتمپناه» (رعتهادرلسالطنه:1467 ،

 )19/1و «نالررل ولة ورل ین» (جهاانگیر میارزر )18 :1384 ،در یاتاین نالاررل ین شااه و عباارت

«شهریار ع لفستر» در م ح مظفررل ین شاه بیاس ش ه ریت(رفضلرلهلک.)4 :1361 ،

در وررع در تیهی یههای دوره راجار پارهری رز عنالر موجود در تیهی یههای دورههای پیشین

رز جهله تولایفات مرباوط باه شاأس ظالرللهام و مقاام معناوی یالطاس ،برخام عبااررت مبتنام بار

فررینهای بایتاس فرریم و تأثیرپذیری رز ردبیات رن رزناماهنویسام باه چشا مامخاورد رماا نگااه
لوفیانه و حاکم رز ییادت مورخاس عصر لفوی دربارة پادشاهاس لفوی رز میاس رفته ریت.

در شیوه ج ی تاریخنگاری عصر راجار تیهی یهنویسام کا رناگ مامشاود کاه علات آس رر

ممبایست در چن عامل درنست :روح نوجویم عصر نالری موج
فردی  .فررین به یادهنویسم و پرهیب رز تکلّ

تیول در رال های مختل

نثر

و عبارتپردرزی نثر مصنوع ینتم رز ویهفمهاای

آثار رین دوره ریت .چرر که بیاس رن یشههای م رس و ری ههای مترریانه یبک ج ی ی رر ممطلبیا .
ب ا وس شااک در بااروز ریاان تیااولْ عورماال متعا دی رز جهلااه فسااترش روزنامااهنگاااری ،تأیاایس

درررلترجهه ،ترجهة آثار علهم ،یفرنامهنویسم و نگارش خاطررت شخصام تأثیرفاذرر باوده ریات
(علیبرده بیرجن ی .) 125 :1392 ،فضای رنقتبم و رنتقادی پاس رز رنقاتب مشاروطه باعاث فردیا

نویسن فاس مجالس برری بیاس تیهی یاههاا باه یابک دورههاای پیشاین نپردرزنا و باهخااطر عا م
ههاهنگم میاس یاختار پرتکل

رین متوس و شکل یاده و رورس بخنِ رللم نوشاتار رز نگاارش آس

 .1طبق عقی ه ر ما آیهاس هفت طبقه دررد و در هر یک رز رفتک نیب ییاره ری وجود دررد :رهار (مااه) ،عطاارد (تیار )

زهره (ناهی ) ،شهس (خورشی ) ،مر (بهررم) ،مشتری (برجیس) و زحل (کیورس) .منجهاس هر یک رز ریان یایاره هاا رر
رب رلنوع (رهر :کوک

ریوالس و ریلچیاس .عطارد  :رب رلنوع کتابات و یاخنوری .زهاره :رب رلناوع مویایقم و آورز.

شهس :یتاره شاهاس و مظهر رفعت و ر رت .مریخ :خ ری جنگ و دالوری  .مشاتری  :رب رلناوع خطاباه و یاخنوری.
زحل :پایباس فلک) رمری درنسته و به لفتم در میاس آسها مشهور هستن (شعبانم رن بیلم .)38 :1393،

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 115 /

لرف نظر نهوده تا به یهت یک متن رابل فه برری رذهاس عهومم مردم حرکت نهاین  .عاتوه بار

رین ،برخم رز نویسن فاس رین دوره بهدلیل تأثیرپذیری رز رن یشههای یکوالر و نوشتههای رروپاایم
در نگارش آثار خود رز یبک تیهی یهنویسم مورخاس پیشین تبعیات نکردنا  .رفارردی مثال میارزر
آراخاس کرمانم که تیت تأثیر رن یشههای فتیعلم آخون زرده رررر درشات .در ریان میااس ،بایا باه

تیوالتم که در بهکارفیری رلقاب در نیهة دوم حکومت راجاررس پ ی آما  ،نیاب رشااره نهاود .در

نتیجة ناوفرریم و تیات تاأثیر رلاتحات دولتهاردرس ناوفرریم چاوس رمیرکبیار ریاتفاده رز رلقااب

ک رنگ ش  .دولت نالری نیب بهت ری با ل ور رعتسهاای حکاومتم میا ودیتهاای شا ی ی
برری کاربرد رلقاب در مکاتباات دولتام و دیاورنم وضاع کرد(روزناماه دولتام20 ،رمضااس ،1284

ش 8 :613؛ روزنامااه ریااررس 24 ،جهااادیرلثااانم ،ش .)1 :290ریاان رماار نیااب در کاا رنااگشاا س
تیهی یهنویسم نقن درشت.

مقایسه تطبیقی تحمیدیههای پیشاصفوی ،صفوی و پساصفوی
برخم رز عورمل یاختاری تیهی یهنویسم نظیر حه و ثنای رلهم و نعت پیامبر(ص) رر ممتاورس در

هر یه مقطع پیشالفوی ،لفوی و پسالفوی یافت .تفاوتهایم که در رین یطح دیا ه مامشاود،
تنها به ویهفمهای نثری و یبک نوشتاری تیهی یهها بازممفردد که با عورمل متع دی نظیر درنن
و رطتعات علهم مورخ ،ر رت رل و نویسن فم وی و ذوق ردبم و هنریرش در ررتباط ریت.

در تبیین وجوه تهایب تیهی یههای ریان یاه دوره ،ریا ئولوژیِ حاکهیات نقان ریایام رر ریفاا

ممکن ؛ بهفونهری که تأثیر ییایتها و خطمشم حاک رر ممتورس در میتوری تیهی یهها متحظه

کرد .بررین ریاس ،وجه مشخصه تیهی یاهنویسام در مقطاع پیشالافوی ما ح خلفاای ررشا ین و
لیابه ریت که بهلورت عباررتم کوتاه و در مورردی نیب با تولیفاتم طوالنمتر در رالا
نثر بیاس ش ه ریت.

نظا و

روح حاک بر تیهی یههای دوره لفوی ،م ح و یتاین رئهه(ع) باهویاهه علام (ع) ریات .در

رین تیهی یهها بر مقام رهل بیت(ع) و شأس و منبلت ریشااس باهعناورس پیشاوریاس دیان ریاتم تأکیا

ویههری ممشود و یتطین لفوی بهعنورس ت روم منطقمِ دریرة نبوت و رمامت مطرح ممفردن .

در دوره پسالفوی ،منقبت رهل بیت (ع) در تیهی یهها ت روم پی ر ممکن رما نقطه تهایب آسها

در م رییم دی ه ممشود که در شأس یلطاس بیاس فردی ه و ناظر بر شئونات یلطاس در دفاع تهااج

بیگانگاس ،نجات ریررس و حف تهامیت ررضم کشور ریت .رز رین رو ،چرخشم در ما ریح یالطانم

بهعنورس منجم و رهرماس ملم دی ه ممشود که در آس تورس نظامم و جنگاوری یلطاس مورد یتاین
رررر فرفته ریت .رین رون تا زماس مرگ نادرشاه ردرمه یافت.
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در دوره راجاریه ،م ریح یلطانم با تهرکب بر جنبههای ظلرللهم پادشاه و کااربرد تعاابیر ریاررس

بایتانم نهود یافته ریت .رین تعابیر در رورخر دوره راجاریه و با شکلفیری رنقتب مشاروطه تیات

تأثیر تغییر نگرشها درباره جایگاه یلطاس ک رنگ ممشود.

نتیجهگیری
برریم میتوری تیهی یههای منابع تاریخم ریررس ریتمم و باهویاهه نیاوه کااربرد رلقااب و تعاابیر
به کاررفته در رین متوس نشاس ممده که بافت ییایم ،رجتهاعم و فرهنگم دوررس نگارش تیهی یه ها

نقن مههم در نثر و میتوری آسها دررد .در رین میاس تأثیر ییایتهای مذهبم حاکهاس ،ویهفمهای
نگارشم زمانه ،تتش نویسن فاس بارری جلا

نظار لااحباس را رت و کوشان آسهاا در رریاتای

مشروعیت بخشم به یلطنت ،ههچنین تأثیر پذیری رز متوس رری زماس بویهه رن رزنامههاای ییایام
نقن مههم در شکلفیری میتور و مضهوس تیهی یهها و ویهفمهای لوری آسها درشته ریت.

در منابع تاریخم پیشالفوی ،تیهی یهها بیشتر دربردررن ه عباررتم در ما ح خلفاای ررشا ین،

درود بر لیابه و یتاین رئهه رهل ینت ممباش  .در رین تیهی یهها یالطاس باا عبااررتم مبتنام بار
شئوس ظلرللهم م ح ش ه ریت.

میتوری تیهی یههای دوره لفوی حاکم رز تأثیر شاالودههاای ج یا حکومات یعنام تشایع،

تصوف ،ملیت و ردبیات نشئتفرفته رز رین مبانم فکری ریت .درورراع فابررههاای تولایفم مقاام

یلطاس برپایة رن یشه ظلرللهم ،تفکر طریقتم و رن یشه والیت دینم ریتورر ریت .نهود رین رن یشهها
رر ممتورس در عباارتهاایم چاوس «مرشا کامال»« ،وررت ختفات رمیررلهاومنین»« ،خلا
مرتضم»« ،پیشرو و فرمان ه یپاه مه ی» و «فری وسفر» در تعری

لا ق

شاهاس لفوی یافت .در رین میااس

تعابیری چوس «یتطین رب ررین علّیه علویه لفوی» بازتاب تصویر آرمانم رز پادشاهاس لفوی ریت

که برآین دی فاههای علهای طرف رر حاکهیت لفوی بود.
در دوره رفشاریه ،مضامین تیهی یهها ناظر به تولی

شاه به عنورس رهرماس ملم و منجم کشور

رز ریتیتی بیگانگاس ریت .در عباررت م حآمیب پیررموس مقام یالطاس تأکیا بار شائونات نظاامم و

جنگاوری نادر ممباش .

مضامین تیهی یههای عصر راجاریه حالل منایبات دین و دولت و فضای ییایام ا رجتهااعم

روزفار راجاررس ریت .بازتاب رین فضا در تیهی یههای ل ر دوره راجاریه به شکل تأکی بر مقام

ظلرللهم یلطاس و برخوردرری شاه رز عنایات و تأیی رت رلهم متجلّم ش ه ریت .رما رین عبااررت رز
دوره دوم یلطنت راجار و با خ شهدرر ش س مشروعیت یلطاس رنگ باخته ریت.
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Abstract
In the first part of introduction in the literatures of the history of Islamic Iran,
Tahmidiehs (praising Allah statements) can be seen that are similar in shape and
structure, meanwhile there are some differences are in their contents. These
differences are made by various factors. This paper aims to consider the reasons why
differences are there in contents, descriptions and interpretations used in Tahmidiehs
presented in the literature of the history of Islamic Iran. To explain these differences,
some factors, namely religious policies of governors, common religious beliefs and
their impacts on the writing methods of Tahmidieh are considered.
The results of this study show that Tahmidiehs are under the effect of the theoretical
foundations of governments, cultural-social status, and generally discursive space
related to the time they are written.
Keywords: Tahmidieh (praising Allah statements), Islamic Iran, Historical
literatures.
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