
 

عصر شاه  یا محلی و سلسله خیاجتماعی در توارمسائل طبیقی بررسی ت
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 چکیده

معاصر اروپايیان  های ها و گزارش ز سفرنامهکه عمدتاً ا ،اجتماع عصر صفوی در بابهای موجود  به رغم آگاهی

ای نیز شواهدی از موضوعات  يخ محلی و سلسلهمکن است بتوان در توار، ماست  صفوی فراهم آمده حکومت

به  - تواريخ محلی و سلسله ای -در عصر شاه عباس، دو دسته از منابع  ،نگاری به لحاظ تاريخ ت.اجتماعی ياف

تطبیقی  بررسی، ی اجتماعی مشترك در اين تواريخها گزارشای از  زيده، گدر پژوهش کنونی .اند نگارش درآمده

روابط شاه و حاکمان محلی با مردم، پیامدهای  يك از مورخان به بحث طبقات اجتماعی، . رويکرد هرشده است

ازجمله قحطی، سیل  - و يا بالهای طبیعی -ازبکان به شرق ايران همچون حملة - اجتماعی رويدادهای نظامی

، به چگونگی قالهدر اين مازجمله مسائلی است که . توجه به خرافات و.. مسئلة -و زلزله و عواقب اجتماعی آن

 است.شده  توجهای عصر شاه عباس اول  بازتاب آن در تواريخ محلی و سلسله

خاستگاه اجتماعی و جايگاه شغلی  ریتأثو نیز  يادشدههای اجتماعی، در آثار  نوع و میزان بازتاب پديده

له بر آن است به اين پژوهش حاضر است. مقا اين ه اساسیئلس، منويسندگان هر يك از آنها در نوع اين بازتاب

در موضوعات اجتماعی مورد نظر، به چه نکاتی توجه  يادشدهپاسخ دهد که هر يك از تواريخ  ها پرسش

که میزان  دهد یمهای پژوهش نشان  است؟ يافته چه مالحظاتی بوده باو  سببد؟ اين توجه به چه ان داشته

 با توجه ،زین ها ای است و نوع آن گزارش سلسله اجتماعی مندرج در تواريخ محلّی بیش از تواريخهای  گزارش

 ، با هم متفاوت است.مؤلفانشانبه جايگاه شغلی 
 

 ای. تواريخ سلسله،تواريخ محلی ،بررسی تطبیقی ،مسائل اجتماعی ،شاه عباس اول ،هيعصر صفو :کلیدواژه
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 مقدمه

ة همه ،  نکه ماهیت تطبیقی دارد ،پژوهش نيدر ا

 صرفاًبلکه  ،ه عباسشا ةمسائل اجتماعی دور

تواريخ  در ی مورد نظر است کهبخشی از وقايع

مطرح  ،ی گوناگونها شکل به ای محلی و سلسله

هر ويکرد ر چونبررسی تطبیقی مسائلی  .اندشده 

به بحث طبقات اجتماعی، روابط  از مورخان كي

پیامدهای اجتماعی با مردم،  شاه و حاکمان محلی

ازبکان به  همچون حمله -رويدادهای نظامی

یل ، سقحطی -ی طبیعی بالهاو يا  -شرق ايران 

طور که به آنها، اجتماعی  و عواقب  -و زلزله

اين  شده اند. بررسی ياد شده خيدر توار مشترك

با هدف مقايسه تطبیقی انعکاس مسائل  ،پژوهش

به اين  که ستا بر آنتواريخ،  اين اجتماعی در

در  ،ريختوا اين هر يك از :پاسخ دهد ها پرسش

، طور خاصه ، بموضوعات اجتماعی مورد نظر

 ،اند؟ به عبارتی به چه نکاتی توجه نشان داده

چه  هر مورخخاستگاه اجتماعی و جايگاه شغلی 

 و نوعمسائل اجتماعی  او بهدر نگاه  اندازه

 نقش دارد؟ مورد نظرشگزارش 

 1284 -558در دوره شاه عباس اول )    

 ،مل سلسله صفوی( به علت استقرار کاهجری

به نگارش  ،به طور خاص ،ای تواريخ سلسله

از آن  پیشتواريخ عمومی  نيگزيآمد و جادر

ای،  سلسله خيکنار تواردر  ،دوره نيدر اشد. 

 شمار آنهر چند نويسی محلی تداوم يافت. تاريخ

ه ، محدودتر بود. بای سلسله خيبا توار سهيدر مقا

و تمرکز که برقراری وحدت سیاسی  رسد یمنظر 

که منجر  ،گرايی در دوره شاه عباس اول صفوی

ی محلی شد، يکی از ها حکومتبه براندازی 

است  ی محلی بودهها خيتارداليل کاهش نگارش 

به  ،، در نیمه اول حکومت صفویتر شیپکه 

 .اند آمده یممورخان محلی به نگارش در دست

در دو دسته تواريخ محلـی    یبررسکتب مورد     

تـاريخ   کتـاب سـه   .ی ايـن دوره اسـت  ا و سلسله

وشـته ملـك   ن ،كاحیاء الملـو : اند از عبارت محلی

؛ هجـری  1204سـال  مکتـوب بـه    ،شاه سیسـتانی 

مکتـوب بـه    ،ثر عبـدالفتاح فـومنی  ا ،نتاريخ گیال

 نيالد شرف فیتأل ،نامه شرف  ؛هجری 1284سال 

پـنج  و  هجـری. 1225سـال  مکتـوب بـه    ،بدلیسی

تـاريخ عـالم   : نـد از ا ارتای عب سلسله خيتارمورد 
منشـی مکتـوب بـه     كیاثر اسکندرب ،آرای عباسی

ــال  ــی »ه. ق؛  1205سـ ــاريخ عباسـ ــته ن «تـ وشـ

سـال  الـدين مـنجم يـزدی، مکتـوب بـه       مالجالل

قاضــی  فیتــأل ،خالتــواري خالصــه ؛هجــری 1202

 هنقـاو  ؛هجـری  555سـال  مکتوب به  ،احمد قمی

 تـوب ، مکای نظنزی اخ افوشته هدايت وشتةن اآلثار

ثـر میـرزا   ا، هروضه الصـفوي ؛ هجری 554سال به 

 .هجری 1288بیك جنابدی، مکتوب به سال 

 ،نظامی از حوادثبازتاب بسیاری  از آنجا که    

همچون  ،طبیعی و حوادث ،همچون حمله ازبکان

، رسد یمه مردم جامعه ب  یو قحط  لیسو   زلزله

شناخت طبقات مختلف اجتماع ضروری به نظر 

تاريخ ی مانند در کتاباه گ ين اطالعاتاد. رس یم

 خيتارمانند  و گاه ،صورت منسجم به ،آرا عالم
يافت  ،به صورت پراکنده ،الملوك اءیاحو  گیالن

هر فاوت نگاه ، تبررسی تطبیقی نيد. در اشو یم

 ، بهبه معرفی طبقات اجتماعی مؤلفاناز  كي

شغلی  گاهيو جااز موقعیت اجتماعی  متأثرن، یقي

نويسی او را  تاريخ ةاست که شیو رخهر مو
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 دهد. قرارمی الشعاع تحت

 

از نگاه مورخان  او در اجتماع گاهیو جاشاه 

 عباس عصر شاه

 ،با نگاهی به اوضاع ايران پس از مرگ طهماسـب 

وســای ه همــراه بــا اختالفــات داخلــی میــان رکــ

ــود کــه يکــی از  شــود یمــشــخص ، مقزلبــاش ب

تضاد میان  ترين مشکالت اجتماعی سیاسی، عمده

)ايرانیـان(   هـا  كیتاج)قزلباشان( و  ها تركقدرت 

پديد آمـده   آنهابود که از زمان شاه اسماعیل میان 

از  کوشیدحاکمیتش  تیاز تثبشاه عباس پس د. بو

از جمله تبديل واليـات ممالـك    ،های مختلف راه

به اولکه يـا   اصه، انتقال قزلباشان از يك قبیلةبه خ

ــین ،تیــول قبیلــه ديگــر و تعــوي  مقــام  ،همچن

آن بـه    يتفـو قزلباشان به بهانـه عـدم لیاقـت و    

غالمان شاهی، میان اين دو عنصر تا حدّی تعـادل  

 (  85 – 88: 1880برقرار کند. )سیوری،

میزان توجـه مورخـان صـفوی بـه اجتمـاع و          

 آنهـا طبقات مختلف موجـود در آن و نـوع نگـاه    

عیـت  معموالً از الگوی سـاختار هرمـی جامعـه تب   

کانون اصلی توجهات  .(150: 1848)آرام،  کند یم

مورخـان   ،خصـوص  بـه  ،همه مورّخان صـفوی و 

همـه   ،به تبـع آن  ،شاه وص شخ ،عصر شاه عباس

آن مســائلی اســت کــه بــه شــاه و دربــار مربــوط 

کـه حتـی    شود یما بررسی دقیق معلوم د. بشو یم

 مسائل نظامی و يا درباره مـردم عـامی   اگر درباره

شده، يك طرف آن موضوع بـه شـاه    هم صحبت

، وجـوه  آنهـا نگـاری   در تاريخد؛ لذا شو یممربوط 

تنها در  يرا شاه نهز د؛سیاسی محور اصلی توجه بو

طبقـات   همـة  رأسبلکه در  ،دستگاه ديوانی رأس

. ايـن  داشـت قدرت مطلقه  و اجتماعی جامعه بود

ای اسـت   پیامد منطقـی در جامعـه   ،ه در واقعئلمس

هـای مـدنی و حقـوقی قدرتمنـد و     که فاقـد نهاد 

 از خودمختاری قابل مالحظه است.   مند بهره

يکی از نکاتی که در اين بررسـی بايـد مـورد        

توجـه بـه جايگـاه اجتمـاعی و      ،توجه قرار گیـرد 

شغلی اين مورخان است. مورخانی کـه موقعیـت   

بـه   آنهـا نزديکی  ،، طبیعتاًداشتنداجتماعی باالتری 

ــی  ــدرت سیاس ــانون ق ــبب، ک ــ س ــد یم ــه ش  ک

بـه شـخص شـاه     معطوف شتریب اهآننويسی  تاريخ

کــه دربــاره اســکندربیك منشــی،  باشــد. همچنــان

ايــن قضــیه  تــاريخ عــالم آرای عباســیصــاحب 

 صـاحب ، مصداق تاريخی دارد. مالجـالل يـزدی  

نیز به عنوان منجم شاه و کسـی کـه    تاريخ عباسی

مسـائل تـاريخی را    ،همیشه در خدمت شاه بـوده 

 بابـت، از ايـن   ،و سـد ينو ینمـ فکر شاهانه جز با ت

احتیاط بیشـتری بـه ايـن     با ديباخواننده اين آثار 

 .کندگزارشات توجه 

 ،یبر افکار عموممبانی نظری حاکم س بر اسا    

ی مختلف ها قسمتاسکندربیك منشی تقريباً در 

از او به  برد یمکتاب خود هرگاه از شاه عباس نام 

 .کند یمد اللهی يا همايون شاهی ظل

  (1080، 1002، 1258 /0:  1888)اسکندر بیك،  

روز ديگر که بیست و پنجم شهر مذکور بود »     

احرام طواف مرقد منوّر حضرت امام ثامن ضـامن  

گــاه،  کــه مطــاف مســبّحان مــالء اعلــی و ســجده

ــه شــدند ...    ــالم باالســت بســته روان ــان ع کرّوبی

ـ    ه حضرت اعلی شاهی ظل اللهی پیـاده گرديـده ب

شکرانه اين عطیه ايزدی پیشانی مسکنت به خاك 

ـ دنیاز سوده و اشـك شـادمانی از    باريـدن   هـا  دهي
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 « ت...گرف

در میان مورّخان مذکور در زمان  .(511)همان: 

شاه عباس، تنها اسکندربیك است که به اين 

 .کند یمصراحت از شاه با اين عنوان ياد 

: 1852)نقـاوه اآلثـار   مؤلـف ، ای نطنزی افوشته    

اللهـی ايـن چنـین بیـان      ظل در مورد تفکر، (048

ـ ا کـه  کنـد  یم نايـه از آن اسـت کـه    ه، کئلمسـ  ني

که رحمت الهی بر همه موجـودات سـايه    همچنان

 انیـ در ماه هـم چنـین جايگـاهی    ، شافکنده است

پادشــاهی در  چتــر ريــزی در دارد و همگــمــردم 

. سـاير  کننـد  یمـ زنـدگی   و آرامـش کمال امنیـت  

از جملـه میـرزا بیـگ     ،شاه عبـاس مورخان عصر 

کـه واژه   (888:1884د )جز در يك مـور  ،جنابدی

اللهی را برای شاه عباس به کار بـرده،   همايون ظل

 .برد ینمکار  ديگر اين واژه را به

کـه همـواره از    (88: 1888) مالجالل يـزدی      

، کنـد  یمشاه با عنوان نواب کلب آستان علی  ياد 

ــاب  ــده کت ــاً بخــش عم ــیش، تقريب ــاريخ عباس ، ت

ای است که با محوريـت   شاهدات وقايع روزمرهم

زيـرا او بـه عنـوان     است؛ شخص شاه نوشته شده

مـــنجم دربـــار، مـــورد اعتمـــاد شـــاه اســـت و 

. دارددر وقايع مختلـف قبـول    را ی اوها ینیب پیش

تـاريخ  اللهـی در کتـاب    درباره تفکر شـاهی ظـل  
ربیك اگر چه مالجالل نیز به مانند اسکند ،عباسی

های معنـوی شـاه تاکیـد و بعضـاً اغـراق       بر جنبه

به شکل متفـاوتی در تـاريخ    ها مبالغه، اين کند یم

ی هـا  ینیب . او در کنار پیششود یمعباسی مشاهده 

ــف دار   ــدادهای مختل ــه در روي ــومی ک در  ،دنج

بـرای   العـاده  فوقنیروی غیبی و  به ،ابسیاری جاه

ت شاهی يـاد  و از آن با عنوان کراما باور داردشاه 

بـه محـ     ،رطرف شدن تگـرگ شـديد  د. بکن یم

ی هوا ریی، تغ(100دعای ربانی شاه عباس )همان: 

بـه محـ     ،ی گیالن به هوای آفتـابی و بارانابری 

 آمـده  در ايـن کتـاب   که، (144همان: ه )دعای شا

 ، از مصاديق اين باور است.است

شك چنین تصوراتی در مورد شاه عباس  بی     

مالجالل به مرتبه شغلی و  چونخی از سوی مور

اجتماعی او به عنوان منجم درباری در خدمت 

میرزا بیگ  مانندچرا که مورخی  ؛گردد یمشاه بر

در زمان  -روضه الصفويه -جنابدی، که کتاب او 

 سندگانينو ايو پادشاهی شاه عباس نوشته شده 

ه دلیل ، بدوره نيدر اتواريخ محلی مکتوب 

تی هرگز چنان تفکراتی در چنین موقعی نداشتن

 مورد شاه ندارند.

 

 ای سلسله خیدر تواربررسی طبقات اجتماعی 

 طبقات ريسا درباره ديباکه  رسد یماينك به نظر 

قرار داشتند  در جامعه از شاهپس  در مرتبهکه 

تاريخ گفته شود. اسکندربیك منشی در  سخن

-1/000 :1888)اسکندر بیك،  عالم آرای عباسی

، فصل مستقلی را به (1402 – 8/1428 ؛ 055

معرفی امرا، سادات، علما، طبقه شاهزادگان، وزرا، 

دوره  مستوفیان، هنرمندان، شعرا، دانشمندان 

ا ر و فصل مستقل ديگری حکومت شاه طهماسب

به معرفی طبقات ديوانی شاغل در دستگاه 

است. او به  حکومت شاه عباس اختصاص داده

مت شاه، طبیعتاً اين گری در خد دلیل شغل منشی

اطالعات را از دسترسی بر مدارك ديوانی و 

به نظام حکومتی که  تر قیدقداشتن نگاهی 

است.  اقتضای اين شغل است به دست آورده
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يك از منابع ديگر عصر  اطالعاتی که شايد در هی 

صفوی نتوان کسب کرد و اين از امتیازات 

او نگاه . شود یمفرد اين کتاب محسوب  منحصربه

دلیل که سهمی در اين به به ترتیب اين طبقات، 

امور ديوانی اين دوره دارد، برگرفته از نظام 

 طبقات حاکم در عصر صفوی است. 

ی اسکندربیك، چند نکته ها یبررساز اين      

قابل برداشت است که از نظر ساختار اجتماعی 

است: نخست آنکه برای  تأملصفويه قابل 

، عنوان مستقلی در نظر هاآنقزلباشان و ايالت 

را ذيل امرای نامدار طبقه بندی  آنهانگرفته و 

کرده، سپس در توضیحات خود به معرّفی تمام 

ايالت بزرگی که دارای امیری نامدار بودند 

پرداخته و عالوه بر ايالت بزرگ قزلباشان، ايالت 

در ضمن همان سیزده ايل  ،کرد و طالش را

موضوع نسبت  اين .است تشريح کرده ،بزرگ

جمعیتی و اجتماعی ايالت قزلباش را نشان 

که ويژگی عقیدتی و سیاسی و نظامی  دهد یم

 بود.  تر شاخصنسبت به ديگر خصايص  آنها

است. اين مورخ،  طبقه نکتة دوم در مورد واژة    

 ،را شـعرا و اربـاب نظـم   و  اهـل نغمـه   مطربان و

بـر همـین    .است ، تحت نام طبقه آوردهصراحت به

يوزباشــیان  امــرای نامــدارســاير طبقــات  ،اســاس

ــاء    ــام، علم ــادات عظ ــان، س ــام، قورچی ، وزراعظ

ــه، خوشنويســان،   مســتوفیان و اصــحاب دفترخان

معرّفـی و   ،يـك بـه يـك    ،مطربان و اهل نغمـه را 

است و از ديگـر اقشـار    را نوشته آنهاشرح احوال 

ــه ــود در جامعـ ــتائیان و  ،موجـ ــه روسـ از جملـ

ــین جايگــاهی از لحــاظ کشــاورزان و ... کــه  چن

اسـت.   در شمار طبقات نیاورده اند را نداشتهشغلی 

نتیجه گرفت که معیـار او بـرای    توان یم ،بنابراين

تعريف طبقـه، فقـط معیارهـای شـغلی و منزلـت      

او در  ،به عبـارتی  ؛است باالی اجتماعی افراد بوده

ــاه     ــا نگ ــابش را ب ــز کت ــورخ، هرگ ــك م ــام ي مق

 (  145:1848 ست. )آرام،ا ننوشته شناسانه جامعه

، نگاه اسکندربیك به طبقات در مجموع    

 از کتابشای  ی جداگانهها فصلکه نيو ااجتماعی 

امتیازات  از، است اين مبحث اختصاص داده را به

ه طوری که ت. بنگاری اس خياز نظر تاراين کتاب 

 ،تذکره الملوك ازجمله ،از آنتواريخ پس 

و اصطالحات  ربارهخود را د از اطالعاتبسیاری 

از ی ديوانی صفويه از اين بخش ها تیشخص اي

 است. دست آورده به آراعالم  خيتار

 خياز تواراعم  ،عباس عصر شاه خيتوار ريسا    

به طبقات مختلف اجتماع  طور پراکندهه ، بمحلی

 .شود میدر ادامه بررسی  اند که نظر داشته

 

 محلی خیدر تواربررسی طبقات اجتماعی 

 508که از سـال   گیالن خيتاردر  الفتاح فومنیعبد

تـاريخ   ،يعنـی نزديـك سـه قـرن     هجری 1284تا 

هــای  گــروه ،دهــد یمحلــی گــیالن را پوشــش مــ

معرفـی   ،بـه طـور پراکنـده    را اجتماعی و شـغلی 

 .است کرده

کش  های اجتماعی زحمت با گروه ،اين اثردر 

چنین  ،م. در نظر نخستيشو یتر آشنا م جامعه کم

ی او تعمد چونی که او و مورخان دينما یم

تر بپردازند لیکن  ها کم اند که به اين گروه داشته

 یها یبايد توجه داشت که محور اصلی بررس

بر تحوالت سیاسی  ،ها تاريخی در اين نوشته

نظر در های اجتماعی مورد  متمرکز شده که گروه
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که  د. چنانکردن ینم اين دوره در آن نقشی ايفا

خوبی  ها نیز به نوشته نيدر او مشخص است 

يعنی جايی که اقتصاد  ،روستا ،است بازتاب يافته

اين دوره بر تولید و تولیدکنندگان آن بنیاد يافته 

 یو فرهنگ یبود، در تحوالت سیاسی و اجتماع

نداشته است و زندگی  اين دوره تقريباً هی  نقشی

، شود یتکرار م یمنزو اریآنان در جغرافیايی بس

زندگی خود که  نکه فراتر از محل کار وبدون آ

در انزوای کامل اجتماعی و جغرافیايی قرار 

 داشت، نقشی ايفا کنند.

عبــــدالفتاح کــــه  ،داران نیو زمــــمالکــــان     

از ايــن گــروه بیشــتر بــا  (80 ، 88: 1858)فـومنی 

، يکـی ديگـر از   بـرد  یعنوان حکام و والی نـام مـ  

يخ تـار طبقات اجتمـاعی مـورد اشـاره در کتـاب     

. در شرق گیالن اين حاکم اصلی بود است گیالن

يعنـی   ،عامـل تولیـد در ايـن دوره    نيتـر  که مهـم 

را بـین کسـانی کـه     ،تحت قلمرو خود یها نیزم

اهـدا   شـد  یبرای هـر ناحیـه توسـط او تعیـین مـ     

مالکیـت بـر زمـین وجهـی      ،د. بدين ترتیبکر یم

حقوقی و قانونی نداشت و مالکیت زمین تنها بـه  

یازی از جانب حاکم به افراد نزديك و صورت امت

 .  شد یمورد اعتماد داده م

های مورد اشاره  يکی از گروهسپهساالران      

تا  کردند یرا مجبور م گاه آنها حاکمان که هستند

را که در جنگ دستگیر شده بودند،  یاسیران

عام کنند. عبدالفتاح فومنی در همین واقعه از  قتل

از  ،و بر خالف مرعشی دکن یکشتن اسیران ياد م

قرا بهادر : »کند یاين عمل سخت انتقاد م

تعداد کشتگان روز جنگ ه ]سپهساالر بیه پس[ ب

قتل ه قیام نموده موازی سه هزار و هفتصد کس ب

و هزار و پانصد نفر اسیر و دستگیر  اند دهیرس

 یمقتوالن را با جمهور اسار یشدند و سرها

خان  دیش]اسیران[ در رشت به نظر شاه جم

]حاکم بیه پس[ رسانیدند و شاه جمشید خان از 

و غايت خفت عقل و نادانی بال  یرحم ینهايت ب

حکم به قتل تمامی اسیران نموده،  یتأن تعلل و

سرهای ايشان در صحرای سیاه رودبار کله منار 

 (.88 همان:« )فرمودند

گروه اعیان و اشراف و اکابر و ارکان دولت     

با هم و در ارتباط  بیشترين دوران های ا در نوشته

 دهد یو نشان م شود یبا اوامر حاکم وقت ذکر م

که اين گروه اجتماعی در ارتباط با حکومت و به 

پیمان قدرت بودند. اين گروه  عنوان همراه و هم

معموالً با اشاره حکام محلی و برای نشان دادن 

 ،دولتی  با حاکم در مراسم یوحدت و همبستگ

 ،عزا و سوگواری ايو  یشن و شاداعم از ج

  .افتندي یحضور م

و  ها یچ نقارههای اشاره شده  از ديگر گروه    

در خدمات نهادهای نظامی  بیشترکه  هستندل طبا

که در دو مراسم،  رسد یبودند. به نظر م یو دولت

ها حضور داشتند. يکی در  و طبال ها یچ نقاره

 ةقاربود که ن یروزیو پ یمراسم جشن و شاد

عزا و  ةنقار یگريو د شد ینشاط زده م

 امی. در برخی موارد اعالم حکومت و قیسوگوار

لشکر بسیار از ارباب : »شد ینیز با نقاره اعالم م

شقاوت و ادبار بر سر خود حاضر ساخته و نقاره 

نام خويش زده و امیره دو باج ملقب و موسوم ه ب

ن که در گیال ،گروه مطربان .(81 :همان« )گشت

 ةيعنی زنند -سازندهويژه آنان را تا همین اواخر  به

که برای  شد ی، شامل گروهی مگفتند یم -ساز
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رونق ، کارشان یمواقع جشن و سرور و عروس

 :گرفت یم

ها از هر قسم که در  سازنده فرمودند که...»     

 نوازش در آوردند و هاردو حاضر بودند، سازها ب

از الهیجان تا کیا به دستور او آئین عیش و سرور 

« با  به استقبال خان احمد خان مبادرت نمودند

 .(50، همان)

که دارای  ،بیه پس در گیالن بیه پیش و    

ران و  ک شتی ،سواحل طوالنی دريای خزر بود

ای بود. از کشتی گاه  بانی شغل شناخته شده ک شتی

به  بیشتر، برای فرار افراد مهم از دست دشمن

 ،همچنین ،و یدر قفقاز جنوب ،وانمازندران يا شیر

ويژه در نوار ساحلی استفاده  به ،برای جنگ

. اما در زندگی روزمره نیز برای حمل کردند یم

و افراد نیز از نقطه ای  یغیر تجار ايبار تجاری و 

 در ساحل به نقطه ای ديگر کاربرد داشت. 

 گريدر دموضوع توجه به طبقات اجتماعی     

منعکس  ،الملوك احیاءجمله از  ،تواريخ محلی

يکی از تواريخ محلی با  احیاء الملوك است. شده

ارزش در تاريخ سیستان از ادوار باستان تا اوايل 

قرن يازدهم هجری قمری است که توسط ملك 

الدين سیستانی در سال  شاه حسین بن ملك غیاث

شده  فیتألدر زمان شاه عباس  هجری 1204

به  ،نی اين منطقهادوار باستا و اطالعاتاست 

ی تاريخ سیستان است. بر مبنا ،طور عمده

 ( 85: 1848)نصیری، 

کتاب  مؤلفشاه حسین بن ملك سیستانی     

و  ،که از عنوان کتاب پیداست چنان ،احیاء الملوك

خودش هم متذکر شده که اگر چه بر خود الزم 

که فقط در اين کتاب احوال ملوك  دانسته یم

را  آنهاحوال هر طايفه از محلی سیستان و شرح ا

، اما شرح اين احوال ،به رشته تحرير بکشد

میخته با گزارشاتی درباره مردم و اجتماع است. آ

 ( 155)همان: 

ازجمله طبقاتی که سیستانی در مقدمه کتابش     

، فضال و علما و راويان کند یماشاره  آنهابه 

از شاعران  ،همچنین ،حديث و اهل عرفان است

ياد  ر سیستان در زمان شاه طهماسبزيادی د

« هصد صاحب تخلص در سیستان بود» کند: می

( و خود وی اشعار و حاالت 12: 1800سیستانی،)

 خیر البیانبرخی از اين شاعران را در تذکره 

اما درباره جايگاه شعرا  .(12-8است )همان: نوشته

. ديگو ینمدر دستگاه حکومتی محلی سخنی 

خوانان و معرکه آرايان از  صهخوانان و ق شاهنامه»

حقه باز و طاس باز و خیال باز و ديگر اقسام از 

، بسیار ستانیدر سای  احیهك، ناين فنون در راشک

گیران کوه هیکل و تیر بازان برق  بودند و کشتی

دولت سیرت بسیار بود و اکثر روزها در صحن 

« گرم بود. ها صحبتآخرهای روز اين  خانه

 ( 050)همان: 

ــران،       ــام ملــوك، می ــر از ايــن طبقــات، از ن غی

میرزايان، نقیبان، ياران، پاداران، منشیان، کتابداران، 

رخیالن، سـادات، حقـه بـازان، خیـال     ، سـ رئیسان

بازان، کالنتران، مستخدمین و خدمتگزاران در اين 

ــه   ــخن رفت ــاب س ــان  کت ــت. )هم  ،وی. (04 :اس

ــین ــا،   ،همچنـ پـــس از معرّفـــی صـــدرها، فقهـ

ن، سادات، قضـات و مشـايخی کـه بـه     سپهساالرا

ترتیب در صدر مجلـس حکومـت ملـك سـلطان     

ملك يحیی در سیستان، در اوايل عهد  محمود بن

ــوم    ــاره آداب و رس ــتند درب ــای داش ــفوی، ج ص
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اجتماعیـات بـر    بـه مسـئله  ملوکانه دربـار او کـه   

 است. سخن به میان آورده ،گردد یم

 

بررسی مناسبات میان شاه، حاکمان محلی و 

  ردمم

ای در مورد  مطابق توصیفاتی که در تواريخ سلسله

چنین بر  ،مناسبات میان شاه و مردم وجود دارد

گونه   یو همطلق است  ریمنشأ خکه شاه  ديآ یم

ز مصاديق د. اشو ینمی از او صادر و عقابعذاب 

شاه عباس به مردم  تيو عنااين سخن، لطف 

است  هجری 1200دارالسلطنه اصفهان در سال 

درباره آن چنین نقل تاريخ عالم آرا که در 

حصول اصفهان را آفت ، مر اين سالد: »است شده

د. االحوال بودن رعايا و عجزه مضطرب ،رسیده

اطفت خسروانه شامل حال رعايا گشته حقوق ع

 سببعطیه و احسان  نيو اديوانی بخشیدند 

معاش زارعان و رعايا  و توسعهترفیه احوال برايا 

و ی که داشتند به يسر و تنگعسرت گشته مظنه 

 :1888، اسکندر بیك«)ی تبديل يافت.فراخ

0/1088) 

ازجملـه تـاريخ عباسـی کـه      ،در تواريخ ديگر    

همچـون  جـالل الـدين مـنجم يـزدی،     ن آ مؤلف

 داشـته  نـزد شـاه  منصـب دربـاری   ، اسکندر بیـك 

د. نین رويکردی نسبت به شاه وجـود دار ، چاست

ــ م ــات شــاه و درآمــد حاص ــه  از آنله وقوف کــه ب

ــت   ــتحقین پرداخ ــمس ــ یم ــزدی د )ش ــنجم ي ، م

و روز وقت گذاشتن شاه در طول ، د( 802:1888

ــه وضــعیت مســتمندا  ــرای رســیدگی ب ــه ب ن هفت

ر ديگـر تـواريخ   ت. داز اين قبیل اس( 800همان:)

ن آ مؤلــفکــه  نقــاوه اآلثــارای همچــون  سلســله

يك تاريخ نگار رسمی دربـاری  ، ای نطنزی افوشته

، کتابش را بنا به میل شـاه ننوشـته اسـت   نیست و 

چنین تفکری در رابطه میان  کوشد میدر همه جا 

ی با نوعی ظرافت اما گاه ؛شاه و مردم داشته باشد

را ی مـردم  هـا  یو گرفتـار ادبی، علت مشـکالت  

از شـاه انتقـاد    ،در واقـع  ،و دانـد  یمـ شاه  شخص

کـه مـردم    هجـری  1220ر سـال  ، دالً. مـث کند یم

 انيـ در جرتار طاعون شـده بودنـد و   اصفهان گرف

ان خود را از ، جمع زيادی از مردم، جاين بیماری

التفاتی  ای علت اين همه را بی افوشته ،دست دادند

 از اثر...و اين : »است لطفی شاه عباس دانسته و کم

عـدالت دسـتگاه توانـد     جمجاهبی التفاتی پادشاه 

قبـل از حلـول ايـن مـرض شـامل حـال        بود کـه 

فوشـــــته ای )ا«یان گشـــــته بـــــود.اصـــــفهان

او در ادامه با طبـع شـعرگونه    .(588:1852نطنزی،

خــود، ايــن انتقــاد را در قالــب نظــم چنــین بیــان 

 است: کرده

ــاه      ــود پادشـــ ــق بـــ ــايه حـــ ــی ســـ  بلـــ

 ســـايه گیـــرد پنـــاه         انـــدر آن کـــه خلـــق   

ــاه    ــر از شــ ــت گــ ــنود نرعیــ ــتیخشــ    ســ

 پادشـــــــاهیش بهبـــــــود نیســـــــت در آن 

ــان:   ......................................................(580)هم

بـه حاکمـان    ،همچنـین  ،ای سلسـله  خيدر توار    

و مـردم، اشـاراتی    بـا شـاه   آنهـا محلـی و روابـط   

نها زمـانی  ، تاست. اگرچه اين دسته از تواريخ شده

کـه آن   نـد يگو یمـ درباره حاکمان محلـی سـخن   

ورش د. شـ ه قیام علیه شـاه پرداختـه باشـ   ، بحاکم

احمـد  ان خـ  )حاکم شیراز(،ر عقوب خان ذوالقدي

)حـاکم  ن خـا  میابـراه  ايو )حاکم گیالن(  یالنیگ

 ز اين قبیل است.ا (رال
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، شاه برای سرکوبی آن کوششو  ها امیقاين     

 از برخی مورخان ،گرچه رنگ سیاسی داردا

. کنند یم يادی اجتماعی برای اين اقدامات ها علت

علت تسخیر واليت  سکندربیك، اه عنوان نمونهب

اخ ورديخان که  توسط هجری 1225 الر در سال 

یام ، قبنا به فرمان شاه عباس صورت گرفت

او ی ها یو بدرفتار ،هاکم آن منطقن، حابراهیم خا

 داند: می به طبقه تجار نسبت

طريق خالف  باره گري، دسال در آنابراهیم خان »

ر پیمودن گرفت و با تجار و مترددين که وارد ال

به عنف  ها مبلراز جمعی  ها کرده یادتيز شدند یم

کايت بسیار از وکال ، شو تجار گرفتند یمی و تعد

 بر منعو منسوبان ابراهیم خان و عدم قدرت او 

 و گوشمالر اين مرتبه زجر د. دايشان نمودن

اجب و الزم گرديده ، ومال تجار و استردادايشان 

به آن حوالی ون . چکردالر اخ ورديخان...عزيمت 

 از تجاری که و اسبابموال ، ارسید ابراهیم خان

به  امور زبان گريدر دفرستاده  بود بازگرفته 

 :1888، اسکندر بیك«.)تمهید معذرت گشاد

0/558) 

است که  کرده ذکر زینمنجم  را مالجاللاين واقعه 

اسـکندر بیـك    تيروا بايی ها ، تفاوتاتيیدر جز

ل ســال وقــوع ايــن زجملــه اينکــه مالجــالد. ادار

 اســت؛ کــرده گــزارش هجــری 1212را رويــداد 

معی از مسـیحیان  ، جبه جای طبقه تجار ،مچنینه

ـ  یمخان  میاز ابراهشکايت  را عامل مـنجم  د. )دان

 (018 ، 010:1888يزدی، 

در جزيیات  از تفاوترف نظر در مجموع، ص    

ای که به نظر  کته، نها گزارش نياز اهرکدام 

های ديگری از اين  و نمونهنمونه در اين  رسد یم

، میان شاه در ارتباطدر تواريخ مذکور  دست

 هئلمس ،داردهمیت بیشتری و مردم ااکم محلی ح

رسیدگی شاه به شکايات مردمی به دنبال ظلم 

که مورخان سعی در  استيك حاکم محلی 

 د.آن دارن کردنپررنگ 

به ، در تواريخ محلی نیز از حاکمان محلی     

 بیشتر ،دّ واسط میان شاه و مردمح عنوان

. تصويری که شود یمتصويری مثبت ارائه 

از تواريخ محلّی اين  شرفنامهبدلیسی در کتاب 

ارائه  ،دوره از ملوك منطقه کردستان، به طور کلی

و دزدی  مورد گزارش كيجز  است، به هکرد

ی تجاری توسط ها و کاروان ايرعااموال  غارت

سالیانه  منظور ارسالبه  بن بهلول بیك كیعمر ب

 بکر، اريدی حاکم چهار هزار خروار زر نقد برا

 ت.الباً مثبت اسموارد غ ريدر سا

بهاء الدين بیك  به عنوان نمونه، وی دربارة     

در  در کردستاناکم منطقه صاصون ، حبن محمّد

چنین  با مردم، و نوع رفتار او هجری 588 سال

اعتدال تجاوز سخاوتش از حدّ : »... سدينو یم

 آورد یماو  نزدی موری به اگر شخصکرده بود که 

د آور یمو اگر گربه  داد یمبدو  در عوضفیلی 

جراران عالم و طامعان  ،بنابراين ؛گرفت یمشتری 

او هجوم و ازدحام آورده، با د بنی نوع آدم برس

وجود آنکه هر سال شصت هفتاد هزار فلوری 

بیست هزار  ،شد یمحاصل واليت خرو بدو عايد 

فلوری ديگر استقراض کرده، صرف گدايان و 

جراران نموده از اين اوضاع به غايت خرسند 

 ( 054: 1808)بدلیسی،« د... بو

رسد که نگرش مثبت او به دلیل  به نظر می    

جايگاه شغلی او در مقام يك حاکم )حاکم منطقه 
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شیروان( و يك امیراالمرای اکراد در منطقه 

( در زمان شاه طهماسب 541:  کردستان )همان

 بوده است. 

نوع ديگری از مناسبات  ،به اشاره مورخان    

برای  کوشش، و مردممیان شاه، حاکم محلی 

نشان دادن دلجويی شاه از مردم در هنگام 

و مشکالتی است که به علل مختلف  ها یسخت

ه عنوان نمونه، نوع رفتار شاه د. بگرفتار آن بودن

، پس از شکست لشکر احمد خانعبّاس با مردم، 

تاريخ اکم ناحیه بیه پیش الهیجان، بود که در ح

است.  عبدالفتاح فومنی بدان پرداخته شده گیالن

که خود از طبقه دهقانی گیالن بود و  مؤلفاين 

تنقیح محاسبات بیه  مأموربه مدت چهارده سال 

: سدينو یمدر اين باره چنین  ،پس گیالن شده بود

ه چهارشنبه، سیزدهم ماه مذکور، شا جمالً، روزم»

قلوب مردم گیالن فرمان داد  فیتألعباس جهت 

جار بزنند که  فرهاد خانکه جارچیان در اردوی 

هر کس از سپاه و عسکر که دوستان و امید 

العنان سازند  داشته باشد مستخلص و مطلق

الحکم جمهور محبوسان و اسیران از قید و  حسب

ازل و مقام خويش مراجعت بند آزاد گشته و به من

، فومنی« )نموده زبان بر دعا و ثنای شاه گشودند.

1858 :125) 

همچون  ،تواريخ محلی مؤلفانبرخی از     

دهقانان  از طبقهبه علت اينکه  ،عبدالفتاح فومنی

در  گاه، نداشتمنصب درباری و  بودگیالنی 

و حاکمان  و ستم خود از ظلمهای  الی نوشته بهال

. تبديل ديگشا یمبان به انتقاد ردم، زبر م شاه

و افزايش ظلم  سببخاصه که ك گیالن به امال

برای  بر مردم و حاکمانمالیاتی  مأموران ستم

 و منصبمقام  و حفظ شتریبکسب مالیات 

 ،نیهمچن ،و اعطايی برای زمان طوالنی شده بود

س از ، پاعترافات شخصی میرزای عالمیان

 در کتابه فومنی گیالن ک از وزارتبرکناری 

 :تی اين مطلب اسايگو زی، ناست خود آورده

و یهات چندين سال وزارت کردم ، ههیهات»    

به درد آوردم  ها دلکردم و  را غارتخانه  نيچند

که يك دل را از خود راضی کنم آن مقدور و 

 (108: همان« )میسر نشد.

در از شکار شـاه عبـاس    ،مچنین، هعبدالفتاح     

ــل ــ جنگ ــالوه رانک ــخن  هجــری 1211 در س س

و  از انـواع ای  ويـای گوشـه  ، گخـود  کـه  ديگو یم

ــا ســتم اقســام ــار و درباری ه ــدرب ــردم اني ــر م  ب

ای است که در زير بار فشارهای مالیـاتی   رنجديده

هزار  الحکم قريب سی حسب»به ستوه آمده بودند: 

محل که زمستان  در آناز بیه پس و بیه پیش  کس

 سـد سـديد   ةمنزلرما به هوا و س و برودتشديد 

بود حاضر شـدند و شـاه عبـاس بـه اتفـاق خـان       

کـرده از   شـکار دلپسـند  رانکوه،  در جنگلخانان 

رس و پلنـگ  ، خوك، خجانورانی مثل گاو کوهی

 شـد کـه   دیمقدار صـ و ساير حیوانات وحشی آن 

و محاسب وهـم و قیـاس از تعـداد آن بـه عجـز      

شکارگاه عـرض   در آنمعترف گرديدند و  قصور

ـ از  دو هزار و هفتصد نفر آدمکردند که  و  نامؤمن

سرما و برودت هـوا هـالك    از صدماتمسلمانان 

ــده ــ  شــ ــد. شــ ــاس آن انــ ــاه عبــ ی را وقعــ

 (180همان:«)ننهاد...

 ،ملك شاه سیستانی در احیاء الملوك  ،همچنین    

الباً تصويری مثبت ارائه ، غاز حاکمان محلی

حاکم  ،ودکه چنین مقدر ب نوشته است . اوشود یم
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الیانه بخش عمده مخارج طبقات مختلف ، سوقت

ين مخارج د. اکر یم نیرا تأمجامعه سیستان 

مخارج  و ها اقطاعها،  عبارت بود از: سیورغال

، طال و ها ی، عزاداری عروسیها جشنمربوط به 

آرد و هزينه  ،نیهمچن ،ودختران  هيزیجه نقره

 .دش یمداده  ها خانوادهسال به  هر پنجی که روغن

 (184 :1800سیستانی،)

 

پیامدهای اجتماعی جنگ از نگاه مورخان عصر 

 شاه عباس

تاريخی پیامدهای اجتمـاعی   ها در هر دوره جنگ

، هـاجرت ، مسـاد ، فاز جمله رواج فقـر  را مختلفی

 خيدر تـوار اما آنچـه کـه    ؛ناهندگی به دنبال داردپ

حـور  ، مرينـاگز  ،واسـت   اين دوره منعکس شـده 

 ، صـرفاً ی اين پژوهش قـرار گرفتـه  بررسی تطبیق

اقتصـادی ناشـی از حملـه     ها و مشـکالت  عام قتل

 هـا  یعثمانرباره حمله ت. داس ازبکان به ايران بوده

يی نظامی دربـاره مـتن ايـن    ها گزارشاگرچه  ،نیز

ــده  ــت ش ــالت ثب ــت حم ــدهای  ،اس ــاره پیام درب

از يکـی   ت.اجتماعی آن سخنی مطرح نشـده اسـ  

 انيـ در جرالت مـردم  تواريخی که مشک نینخست

 خالصـه التـواريخ  کـرده   را منعکسحمله ازبکان 

 کتاب، ماهیـت نگـاه قاضـی احمـد     نيت. در ااس

 از حملهقمی به پیامدهای اجتماعی ناشی  حسینی

ی دقیق به نوع توصیف ، با نگاهازبکان به خراسان

. شـود  یمـ روشن  ،او که حاصل مشاهداتش است

ی را بـر سـر   مـأموران  بود کهظلم ازبکان به حدی 

بتوانـد  ی کس تا مباداگماشته بودند  ها و گذرها راه

 حسـینی  شـهر ببـرد.  ی بـه داخـل   و خوراک آذوقه

ــی، ج میق ــن ، ا(180 - 188: 1 /1855)قمــ يــ

، انياز گدايکی  که دهد یمادامه  نیرا چنگزارش 

وارد  بـا خـود  صورت مخفیانـه   را بهندك نمکی ا

شـد و  سرانجام ايـن قضـیه آشـکار     اما ؛کردشهر 

 ، دسـتور دادنـد آن  الفاصـله د. ببه خان رسـی  خبر

 ،بازار شهر به بدترين شـکل ممکـن   را دربیچاره 

 .  به قتل رساندند

در جريــان محاصــره هــرات در ســال چهــارم     

ســـلطنت طهماســـب، قاضـــی احمـــد حاصـــل 

مشاهداتش را دربـاره شـدّت مشـکالت مـردم از     

ــان   ــلحــاظ اقتصــادی و اجتمــاعی بی ــد یم . او کن

چـون ايّـام محاصـره هـرات امتـداد       که سديون یم

يافت، حسین خان و حاکم منطقه و ديگر بزرگان 

به تشـییع  چاره کار را در آن ديدند که کسانی که 

 شهرت ندارند به همراه زن و فرزندانشان شـهر را 

را بتواننـد بـرای    آنهـا ترك کنند تا مال و دارائـی  

خود ذخیره سازند. شدّت ازدحام مردم به حـدّی  

يك شـبانه روز   ستيبا یمبود که بسیاری از مردم 

برسـد.   آنهـا پشت دروازه توقف کنند تا نوبت به 

دينـار تبريـزی هـم بـه عنـوان       152ضمن اينکـه  

هـای مـردم    . خانهشد یمگرفته  آنهاالخروج از  حق

مـورد بازرسـی قـرار     مـأموران دقت توسـط   نیز به

 آنهـا ی کهنه مردان و زنان ها لباسحتی  گرفت یم

. گرانی به حدّی شده بود که شد یمبه زور گرفته 

يك من نمك به سنگ هرات که سیصد و شصت 

مثقال بود تا سیصد دينار تبريزی افزايش يافـت و  

وضعیت برای رعايا بسـیار دشـوار و سـنگین    ن اي

 (  1/088بود. )همان: 

وی درباره قحطی و ويرانی ناشی از حمله     

در  هجری، 555ازبکان به مشهد مقدس در سال 

چنین  ،ی حکومت شاه عباسها سالآغازين 
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که در حین محاصره اين شهر، چون  سدينو یم

حال  ،از سويی ،مدّت محاصره طوالنی گرديد و

مساعد  ها طالععمومی شاه نیز به واسطه ضعف 

خبر کسالت شاه به مردم رسید  که یو هنگام نبود

از نجات جان خود قطع امید کردند، چون  آنها

و مفری  رسد ینمکه مددی به ايشان  دانستند یم

قحطی و فقدان غلّه و آذوقه لذا  ؛نخواهند يافت

به حدّی شد که هر روز جمع زيادی از گرسنگان 

وقتی ازبکان  .(521 /0 :. )همانشدند یمتلف 

را به اوج رساندند  ها یشرم وارد مشهد شدند، بی

و ضمن غارت نفايس، جواهر و کتب موجود در 

امام هشتم م ها تمام کسانی را که به حر خانهکتاب

)ع( پناهنده شده بودند نیز به قتل رساندند. وی با 

از آن روز تا »که  کند یمتشبیهات ادبی اشاره 

دينان بر قتل و عزا و  مدت يك هفته مدار آن بی

نهب و يغما بود و امواج دريای پیکار در تالطم 

ر و آمده، کشتی عمر جمعی از بندگان روزگا

خالصه اخیار عزيت گرداب فنا گشت و خون 

های  رود مانند جیحون و سیحون در فضای کوچه

  )همان(« د... مشهد مقدس روان ش

او در ادامه اين واقعه عظمی را به واقعه کربال     

که در کنار فن  ،. قاضی احمدکند یمتشبیه 

 ،نويسی طبع شعری و هنری نیز دارد تاريخ

 رازست و يك بیت برای ابای را در بی قصیده

که در نوع خود  ديسرا یمدردی با مردم مشهد  هم

های اجتماعی وی قابل تعمّق  لحاظ ديدگاهز ا

و در دو بیت پايانی اين قصیده چنین ت. ااس

 :ديسرا یم

ــالم   ن ای ســالطی   رســد یمــخراســان شــاه ع

ــ ــو یم ــامران    ديش ــاب و ک ــه کامی ــت ش  از دول

 شـد خـراب  ی شهر مشـهد  روزگرز چشم بد دو 

ـ آ یمـ حال مشهد بـاز     بـه جـای خـود همـان        دي

 (1/522)همان

 شود یمآنچه که در اين دو بیت مشاهده  از    

که اين مورّخ باز هم رکن اصلی رهايی  ديآ یم بر

 دوبارهکه  داند یمشاه  را شخصگرفتاری مردم 

 ،آسودگی و رفاه را به اين شهر باز خواهد گرداند

ی سخنش گفته بود، اگر طور که در ابتدا همان

شاه در اين ايّام دچار کسالت نبود چنین اتفاق 

، شد یمو اگر هم چنین  داد ینمهولناکی رخ 

بالفاصله مردم از لحاظ روحی قطع امید 

 ،در مقدمه مقاله نیز اشاره شد که چنان. کردند ینم

اگر درباره جامعه  کنند یممورخان اين دوره سعی 

نوعی آن گزارش را ، به کنند یمصفوی صحبت 

زيرا او را ملجأ و پناه  ؛به شخص شاه مرتبط کنند

که منشأ خیر مطلق است و  دانند یمعموم مردم 

 .شود ینمهی  گونه عذاب و عقابی از او صادر 

که  (508و  0/800: 1888)اسکندر بیك منشی    

 است،نويسی از شاگردان قاضی احمد  در تاريخ

ضمن گزارش اين نیز در ذيل وقايع اين سال، 

 د. کن یمرويداد، آن را به واقعه کربال تشبیه 

با غضب تمام نسبت به ازبکان  ،همچنین ،وی    

و زشتی به کتب مقدسه و  ادبانه یبکه رفتارهای 

ی هنری و علمی از خود نشان دادند، ها کتاب

 : ديگو یمچنین سخن 

از مصاحف به خطوط شريف حضرات ائمـه  »    

ــتا  ــومین و اس ــدم دان معص ــا تق ــاقوت   م ــل ي مث

مستعصمی و استادان ستّه و ديگر کتـب علمـی و   

فارسی که از حیّن احصاء بیـرون بـود بـه دسـت     

مايـه را   تمیز نادان درآمـده آن د ر گـران   ازبکان بی
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بهانــه بــه يکــديگر    بــیه چــون خــزف ريــز  

 (  0/800)همان: .« فروختند یم

حمله ازبکان به خراسان در ديگر تواريخ     

ای  نوشته افوشته نقاوه اآلثاراز جمله  ،صفوی

نطنزی نیز انعکاس يافته است. او نکاتی را درباره 

که منشی و قمی، تا به اين  سدينو یمفالکت مردم 

 که کند یمتوصیف نکرده بودند. وی نقل  حد را

سرانجام کار بر محصوران به حدی تنگ شد که 

آحاد مردم شروع به خوردن محرمات کردند که 

. او با انشای افتاد ینمهم به دست هر کسی آن 

مزيّن به تشبیهات و استعارات ادبی خاص خود 

آتش : »سدينو یم نیرا چنحاصل مشاهداتش 

جوع گرسنگان و دور آه جگر سوختگان به 

ای باال گرفت که ران حمل بر سیخ شهاب  مثابه

کباب شد و خوشه سنبله بر تابه فلك بريان 

 آنهاو از  دیرس ینم کسی به آنت گشت اما دس

.« شد ینمقوتی و قوتی ساکنان زمین را حاصل 

القصّه کار مردم به سرحدّ اضطرار کشید و از 

تخويف الجوع مهلك النفوس متوهّم شده ناچار 

به خوردن سگ و گربه پرداختند و در اندك 

زمانی اين متاع نفیس هم به غايتی عزيزالوجود 

افتادی،  ای به دست کسی گرديد که اگر گربه

برده چند کس ه گرسنگان چون سگان برو حمل

: 1852)افوشته ای نطنزی،« برسد آن کشته گشتی

، ازبکان از هاآن ديشد نهیاسرا و کشرح حال ( 882

زجمله مواردی است که او بدان توجه ا

 (880است. )همان: کرده

يی که به ها کتابتنها  ،در میان تواريخ محلی    

هر  -ن و پیامدهای آن حمله ازبکان به خراسا

رفنامه ش ؛اند کردهاشاره  -چند به طور محدود

در است. بدلیسی  الملوك اءیاحو  بدلیسی

قتی خبر و که کند یماشاره  (550:1808)شرفنامه

محاصره يك و ازبك به خراسان  خان دیعبحمله 

به اطالع شاه رسید،  در هراتساله بهرام میرزا 

چرم  شار آورد کهفکمبود آذوقه به حدی بر مردم 

 . خوردند یمرا پس از جوشاندن 

بر الوه ، عکشور در شرقحمله ازبکان     

ی آثار زینعباس  عصر شاه ستانیدر س ،خراسان

يی ها در بخشبرجای نهاد و ملك شاه سیستانی 

به پیامدهای اجتماعی اين  الملوك اءیاحاز 

شیوه  ت. او بهاشاره کرده اس ستانیدر سحمالت 

سايرين بدان  که کند یمبك اشاره نظامی از

 :است نوشتهی در اين مورد اند. و نپرداخته

موازی پنج شش هزار خانوار از مردم »    

 ازبكکه  اند بوده ریو گرمسآباد و خانك  حسین

و پشت زره کوچانیده بود...عیال  را بهايشان 

ی پر ها راهی مغاك و ها آبمردم به میان  اطفال

ايشان بلند  و فغاناله ، ندمانن یمگل والی در 

آب خشکی را  جا کنارههمه  د. ازبكشو یم

سیستان پیاده  با مردمی و جمع ردیگ یم

برآمده،  ها یبر بلند ازبك...تفنگچی شوند یم

هزار و ...قريب به رندیگ یمتفنگ  را بهيشان ا

 گريو دقديمی  و نوکراناز زرهی  پانصد کس

 .(848:1800«.)ملوك به قتل رسید

 

های طبیعی در مناطق میتلف و پیامدهای بال

 اجتماعی آن

نـد نمونـه از ايـن    ، چعبـاس  عصر شاه خيدر توار

 حطـی سـال   ق :تاسـ  حوادث طبیعی گزارش شده

ــری 1280 ــراق هج ــرب در ع ــال  ، قع ــی س حط
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ــری555 ــتان در هج ــال  ، زسیس ــه س ــ 558لزل  اي

 هجری1221ه زلزله سال در قهستان، سهجري558

در همان سـال   در طوفانو سیل  و وقوعتبريز  در

به اينکـه بـه    ت. با توجهاين مصاديق اس از عراق

 ،كیو اسـکندرب کـه جنابـدی    -ن قهستا جز زلزله

 مورخان ديگر -کرده اندگزارش  ،به طور مشترك

ادثـه طبیعـی سـال مشخصـی در يـك      ح رکـدام ه

ـ اسـت  کرده را گزارشمنطقه خاص   نيـ در اذا ، ل

 نها از لحاظآبررسی تطبیقی، مقايسه رويکرد کلی 

اسـت. بـه تعبیـر     قرارگرفتـه  مورد توجهاجتماعی 

کـه هـر کـدام     کرده توجه ئلاين مس به ديبا ،گريد

ـ     های در گزارش ز ، ایقحطـ  امربـوط بـه زلزلـه ي

کـه آن   کـرده لحاظ اجتماعی به چه نکاتی توجـه  

 است. غافل مانده از آنديگری 

 1280در اواخر پادشاهی شاه عباس، در سال     

در منطقه عراق عرب، قحطی و  هجری،

خشکسالی رخ داد که اسکندربیك منشی فصلی 

که از  پرداختهاين گزارش  به ،به طور کامل ،را

. اين در حالی استتوجه  درخورلحاظ اجتماعی 

شديداً  ،از اين ماجرا پیشبوده که رعايای منطقه، 

ی پادشاهان رومی و ها جدالگرفتار جنگ و 

م اقتدار حاکم منطقه و ی ناشی از عدها یناآرام

بود که  ها مدتی اوباش بودند و ها یت طلبفرص

ساکنان عتبات و عالیات، شبی را راحت نیاسوده 

کشاورزان و دهقانان نیز، از کشت و کار  .بودند

کاهش محصول و  سببدست کشیدند و همین 

حبوبات در میان مردم شد. اسکندر و فقدان گندم 

در ادامه  ،ستا که يك مورخ تقديرگرا ،بیك

، ها شورشبنا به تقدير الهی در اين  که ديافزا یم

در آن سال، بارندگی نیز کاهش يافت و قحطی و 

او اين وضعیت  .عموم شد ریگ بانيگرخشکسالی 

اوسط النّاس آنچه : »کند یمرا چنین توصیف 

قدرت بیرون رفتن داشتند روی به تفرقگی آورده 

اناث و نساء قريب يك صد هزار نفس از ذکور و 

از شهر و واليات جال اختیار نموده در ديار عجم 

پراکنده شدند و برخی به جانب بصره و عربستان 

مجمالً در هر جا از قرص نان ؛ و نیز رفتند زهيوح

نشان هستند روی به آنجا آوردند و جمعی کثیر 

از مردم عیالمند پسران و دختران خود را به 

رقت جگرگوشگان معرض بیع در آورده تن به مفا

او که خود در اين زمان همراه اردوی « در دادند.

ده اين وشاهی در مسیر رفتن به طرف بغداد ب

فقرا و  ،وضعیت نابسامان و مرگ دهقانان

 تأسفدرويشان را به چشم خود ديده و بر آن 

 ،8/1851 :1888، اسکندر بیكت. )اس خورده

1850 ) 

ك ذکر بیر اسکندش، اين گزاره در خاتم      

دستگاه شاه پناه ه ب ،همگی، که رعايا کند یم

د. را مورد حمايت قرار دا آنهانیز ه آوردند و شا

 (1850 ،8/1858:)همان

هدف او از اين روايت و  که رسد یمبه نظر      

پايانی ه همین نکت، ذکر پیامدهای اجتماعی آن

 بیشترزيرا او شاه عباس را در ت. اسش گزار

توجه ن که کانو داند یم صیخود شخ های گزارش

 ت.مردمی است و رسیدگی به مشکال و پناهندگی

 گزارشديگری که در تواريخ مذکور  قحطی     

در  هجری 555در منطقه سیستان در سال  ،شده

ء احیاشاه عباس بر اساس کتاب  آغاز پادشاهی
عسرت مردم منطقه به حدی بود که ت. اسالملوك

احیاء احب کتاب ، صملك شاه سیستانی
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ردم به ياد م» که دکن یماشاره  (805:1848)كالملو

د ش ینمو در هی  جا غله يافت د دادن یمنان جان 

م فرمان حاکه ب ،قلعن در اي« در قلعه ترقون اال

ذخیره احتمالی در چنین برای ه هر سال ،وقت

 د.ش یمايامی تا هفت هزار خروار غله نگهداری 

خود را ه کآنز نويسنده بیش ا ،در اين گزارش

 نيابه ر بیشت، های ادبی نمايد مقید به لفظ پردازی

مردم  ،توجه دارد که به دنبال اين جريان هئلمس

 .کنندمعاش ر منطقه چگونه بايد امرا

ای بـود کـه در    بالهای طبیعی، زلزلـه ز يکی ا     

سـلطنت طهماسـب در   ن در زما هجری 558سال 

د. دارخ  ،بیرجنـد ه از جملـ  ،قهستان پنج روستای

تنهـا  ، بیـك منشـی  ر جنابدی و اسـکند گ بیا میرز

به طور  را، اين دوره هستند که اين واقعهن مورخا

میـرزا بیـك بـر اسـاس      انـد.  کردهگزارش  ،خاص

ت کـه يکـی از قضـا   د سـ ينو ید مـ های خو شنیده

منجمان بیرجند موسوم به موالنا اسفالر در شـب  

 ،نجومی یها ینیب پیشس بر اسا، قبل از اين واقعه

وقوع اين زلزله را هشدار داد و از مردم خواسـت  

 اطـراف  خـود بـه صـحراهای    های همراه خانواده

اکم آن حـ  -بیرجنـدی  ن خواجه پیر حسـی  د.برون

ه سخنان او تـوجهی ننمودنـد و   ، بو مردم -همنطق

بــه صــحرا اش  خــانوادهاســفالر و ص فقــط شــخ

وی بـر  شـد   سببه ما سرمای شديد منطقا ؛رفتند

زلزلـه وقـوع يافـت و    ،   برگشـتن به مح د.گرد

سی هزار نفر از مردم بیرجند بـه زيـر آوار    حدوداً

بنـا   ،سدينو یگ مای که میرزا بی به گونه ،اماد. رفتن

ـ  ر اسفال ،به درخواست الهی ؛ اگـر چـه   دزنـده مان

 ،نابـــدی)ج د.خوابگـــاهش ويـــران شـــده بـــو 

582:1884  ) 

و ت که يك مورخ تقديرگرا اس ،میزا بیگ     

، از بیشتر وقايع برداشت تقديرگرايانه دارد باًيتقر

زيرا اين  ؛دی داربرداشتچنین ز در اين گزارش نی

 : سدينو یمدو بیت را در خاتمه گزارش خود 

ــرگا» ــت  ،ز مـ ــردن دو روز روا نیسـ ــذر کـ  حـ

 قضــا نیســت ه روزی کــه قضــا باشــد روزی کــ 

ــ   ــه قض ــا روزی ک ــود   د،باش ــد س ــش نکن  کوش

 « آن مـرگ روا نیسـت.  روزی که قضا نیست در   

 )همان(

عالم  خيتارز در اين گزارش را اسکندر بیك نی    

يی هـا  تفـاوت جز آنکه ت. آورده اس ،آرای عباسی

و گزارش میرزا بیگ جنابـدی در  و میان گزارش ا

سال وقـوع ايـن    د.شو یممشاهده  هروضه الصفوي

)اسـکندر   هجـری 558 ،اعـالم آر خ تـاري زلزله در 

ــك ــهر د و( 150: 1888،بیـ ــفويه روضـ  ،الصـ
 .ذکر شده است (582: 1884،جنابدیهجری)558

گـويی کـرده    شیرا پنام آن قاضی منجم که زلزله 

اســـکندر ) «موالنـــا بـــاقی» ،اآر عـــالمبـــود در 

« رسـفال ا» ،روضه الصفويهدر  و (150: 1888،بیك

نکتــه  اســت. ذکــر شــده (582: 1884، )جنابــدی

ـ وقتی او به علـت سـرما از صـحرا    ه ديگر آنک ه ب

در  ،رخ داد زلزلـه کـرد و  ت خانه خويش مراجعـ 

و ن اضی بـا همـه فرزنـدا   ق»عالم آرا ذکر شده که 

ب تـرا ب در نقـا ر مانـده سـ  ك در زير خان متعلقا

امـا در   ،(150 /1 :1888،)اسکندر بیـك « کشیدند.

 زيـادی بـر تقـديرگرايی   د تاکیه ک الصفويه روضه

بـه خواسـت و   ا او بنط که فق کند یش مدارد گزار

ـ   قدير الهـی ت  .( 582: 1884،نابـدی )ج دزنـده مان

نفـر   222/82را ن شدگا ديگر آنکه آمار کشتهه نکت

عـالم  در حالی کـه در  ( همان جاد )زن یمتخمین 
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 زانیـ و مکشـته شـدگان   د ذکری از تعدااصالً  آرا

برای يـك   بااليیر کر چنین آماد. ذتلفات آن ندار

ــان صــفويه  ــه نظــاز  دورروســتا در زم ر ذهــن ب

تاريخ عالم زيرا در  نیست؛موثق  ظاهراًو  رسد یم

   ت.ای نشده اس اشارهم ه آرا

ای  اين بـار افوشـته  ه از ديگر بالهای طبیعی ک    

 1221وقـايع سـال    ليدر ذ نقاوه اآلثارنطنزی در 

در زمـان پادشـاهی شـاه عبـاس گـزارش       هجری

 اند، ن نداشتهای به آ اشاره، و ساير مورخاند کن یم

 ،بـه دنبـال آن   ،زله پیـاپی در تبريـز و  وقوع سه زل

 بـان يگربـود کـه   ق سیل و طوفان ويرانگر در عرا

 هجـری  1220يعنـی در   ،سال بعد د.مردم ش ریگ

د دارالسلطنه اصفهان گرفتار طاعون شـدن م نیز مرد

از مردم اصـفهان   ،به طوری که توجه و کمك شاه

فراتر نرفت و مجالی برای رسیدگی بـه وضـعیت   

قبـل در تبريـز و   ل زدگـان سـا   و سیلزدگان  زلزله

 -504 :1852 ،طنـزی نای  افوشـته )را نیافت ق عرا

ر قبلی کـه اسـکند   های بر خالف گزارشو ( 580

بـا  و به طور مختصـر   ،ا بیك جنابدیو میرزك بی

 ،بودنـد  را توصیف کـرده ه اين زلزل ،عبارات ساده

هـای   زلزله ،پردازی و اغراق ادبی ای با لفظ افوشته

ــال  و شــدت آن را توصــیف   هجــری 1221س

ای زنـده روايـت    را بـه گونـه  ه است و صحن کرده

که خواننده خـود را در آن فضـا احسـاس     کند یم

 د.کن یم

 

 گیری نتیجهبحث و 

هرم طبقاتی  رأسکه شاه در  با توجه به اين

ای اين  صفويه قرار دارد و مورخان تواريخ سلسله

مال منشی و يا  كیاسکندر باز جمله  ،دوره نیز

ی ملك شاه حسین حت امنجم يزدی و ي جالل

که يك تاريخ  احیاء الملوك مؤلف ،سیستانی

 اند بودهشاهی  خدمتگزارانمحلی است در زمره 

شغلی بوده که در  سبببه  آنهاو امرار معاش 

 ،از سوی ديگر ،و اند داشتهخدمت شاه عباس 

کتاب خود را به نوعی برای خوشايند وی 

شاه و  آنهاشترين کانون توجه ، لذا بیاند نوشته

 درباريان بوده است.

بر اين اساس، مسائل سیاسی در تـواريخ ايـن       

جـز   بهت سا های اجتماعی از پديده تر رنگدوره پر

که بخش پايـانی مربـوط    تاريخ عالم آرای عباسی

بـه طـور    ،به حوادث پس از مـرگ طهماسـب را  

به توصیف طبقات مختلف نژادی جامعـه،   ،مفصل

ــا ــتوفیان،   س ــیان، مس ــان، منش ــا، منجم دات علم

سـاير مسـائل    است. اختصاص دادهو... هنرمندان 

ــار ايــن دوره  از  -اجتمــاعی را در میــان ديگــر آث

 تـاريخ گـیالن   ،شـرف نامـه  ، احیاء الملوكجمله 

و  التـواريخ  خالصـه ، تـاريخ عباسـی  ، نقاوه اآلثار

 هـای  در قالـب گـزارش   توان یم -روضه الصفويه

 ؛شهرهای مختلف ايران جستجو کرداجتماعی در 

يی هستند که ضـاللت و  ها تيحکا بیشترکه البته 

مشکالت اقتصادی مردم گرفتار در باليای طبیعی 

ی ناشـی از  هـا  یقحطاز جمله زلزله، طاعون و يا 

حمله ازبکان و محاصـره هـای طـوالنی را بـرای     

 .  کشند یمخواننده امروز به تصوير 

را  مشـکالت از ايـن  اين مورخان علت برخی     

ـ ق گـاه ناشی از قهر و غضب شاهی و يـا   ی هـا  امی

. به هر تقدير، اگر در دانند یمداخلی در برابر شاه 

اين مطالب پراکنده مربوط به جامعه و مردم  بیشتر

نیز تعمق شود، به نوعی آن گزارش تـاريخی بـاز   
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گزارشاتی که ناشـی از   .شود یمهم به شاه مربوط 

ی هـا  یبخشودگسط شاه و يا رفاه حال عمومی تو

ی ملـوك محلّـی   هـا  اسـت یسمالیاتی برای رعايـا،  

ــل   ــه دلی ی مردمــی و هــا تيشــکاتوســط شــاه ب

 شـرف به ويژه در کتاب  - آنهارسیدگی به اموال 

يی کـه در بازارهـای   هـا  جشـن و همچنـین   -نامه

ی مختلف پادشـاهی بـر   ها مناسببه يمن ن اصفها

 .از آن جمله است شد یمپا 

، تواريخ تر یکلجموع، اگر با يك ديدگاه در م    

ای مکتوب در عصر شاه عباس را  محلی و سلسله

از لحاظ میزان انعکاس تواريخ اجتماعی مورد 

 های دهیم، میزان گزارشتطبیق و مقايسه قرار 

اجتماعی مندرج در تواريخ محلّی بیش از تواريخ 

 با توجه زین ها ای است و نوع آن گزارش سلسله

با هم متفاوت است.  مؤلفانشاناه شغلی به جايگ

کدام از اين دو  ، هی همهنکته پايانی اينکه با اين 

تواريخ اجتماعی نامید و  توان ینمدسته تواريخ را 

نکات اجتماعی را بايد از ال به الی اطالعات 

 سیاسی استخراج کرد.
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