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دریافت مقاله58/5/08 :

چکیده

پذیرش مقاله58/12/08 :

به رغم آگاهیهای موجود در باب اجتماع عصر صفوی ،که عمدتاً از سفرنامهها و گزارشهای اروپايیان معاصر
حکومت صفوی فراهم آمدهاست ،ممکن است بتوان در تواريخ محلی و سلسلهای نیز شواهدی از موضوعات
اجتماعی يافت .به لحاظ تاريخنگاری ،در عصر شاه عباس ،دو دسته از منابع  -تواريخ محلی و سلسله ای  -به
نگارش درآمدهاند .در پژوهش کنونی ،گزيدهای از گزارشهای اجتماعی مشترك در اين تواريخ ،بررسی تطبیقی
شده است .رويکرد هر يك از مورخان به بحث طبقات اجتماعی ،روابط شاه و حاکمان محلی با مردم ،پیامدهای
اجتماعی رويدادهای نظامی  -همچون حملة ازبکان به شرق ايران -و يا بالهای طبیعی  -ازجمله قحطی ،سیل
و زلزله و عواقب اجتماعی آن -مسئلة توجه به خرافات و ...ازجمله مسائلی است که در اين مقاله ،به چگونگی
بازتاب آن در تواريخ محلی و سلسلهای عصر شاه عباس اول توجه شده است.
نوع و میزان بازتاب پديدههای اجتماعی ،در آثار يادشده و نیز تأثیر خاستگاه اجتماعی و جايگاه شغلی
نويسندگان هر يك از آنها در نوع اين بازتاب ،مسئله اساسی اين پژوهش حاضر است .مقاله بر آن است به اين
پرسشها پاسخ دهد که هر يك از تواريخ يادشده در موضوعات اجتماعی مورد نظر ،به چه نکاتی توجه
داشتهاند؟ اين توجه به چه سبب و با چه مالحظاتی بودهاست؟ يافتههای پژوهش نشان میدهد که میزان
گزارشهای اجتماعی مندرج در تواريخ محلّی بیش از تواريخ سلسلهای است و نوع آن گزارشها نیز ،با توجه
به جايگاه شغلی مؤلفانشان ،با هم متفاوت است.
کلیدواژه :عصر صفويه ،شاه عباس اول ،مسائل اجتماعی ،بررسی تطبیقی ،تواريخ محلی،تواريخ سلسلهای.
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مقدمه

داليل کاهش نگارش تاريخهای محلی بودهاست

در اين پژوهش ،که ماهیت تطبیقی دارد ،نه همة

که پیشتر ،در نیمه اول حکومت صفوی ،به

مسائل اجتماعی دورة شاه عباس ،بلکه صرفاً

دست مورخان محلی به نگارش درمیآمدهاند.

محلی و سلسلهای به شکلهای گوناگون ،مطرح

و سلسلهای ايـن دوره اسـت .سـه کتـاب تـاريخ

شده اند .بررسی تطبیقی مسائلی چون رويکرد هر

محلی عبارتاند از :احیاء الملـوك ،نوشـته ملـك

يك از مورخان به بحث طبقات اجتماعی ،روابط

شاه سیسـتانی ،مکتـوب بـه سـال  1204هجـری؛

شاه و حاکمان محلی با مردم ،پیامدهای اجتماعی

تاريخ گیالن ،اثر عبـدالفتاح فـومنی ،مکتـوب بـه

رويدادهای نظامی -همچون حمله ازبکان به

سال  1284هجری؛ شرفنامه ،تألیف شرف الدين

شرق ايران  -و يا بالهای طبیعی  -قحطی ،سیل

بدلیسی ،مکتـوب بـه سـال 1225هجـری .و پـنج

و زلزله -و عواقب اجتماعی آنها ،که به طور

مورد تاريخ سلسلهای عبارتانـد از :تـاريخ عـالم

مشترك در تواريخ ياد شده بررسی شده اند .اين

آرای عباسی ،اثر اسکندربیك منشـی مکتـوب بـه

پژوهش ،با هدف مقايسه تطبیقی انعکاس مسائل

ســـال  1205ه .ق؛ «تـــاريخ عباســـی» نوشـــته

اجتماعی در اين تواريخ ،بر آناست که به اين

مالجاللالـدين مـنجم يـزدی ،مکتـوب بـه سـال

پرسشها پاسخ دهد :هر يك از اين تواريخ ،در

 1202هجــری؛ خالصــهالتــواريخ ،تــألیف قاضــی

موضوعات اجتماعی مورد نظر ،به طور خاص،

احمد قمی ،مکتوب به سـال  555هجـری؛ نقـاوه

به چه نکاتی توجه نشان دادهاند؟ به عبارتی،

اآلثار نوشتة هدايتاخ افوشتهای نظنزی ،مکتـوب

خاستگاه اجتماعی و جايگاه شغلی هر مورخ چه

به سال  554هجری؛ روضه الصـفويه ،اثـر میـرزا

اندازه در نگاه او به مسائل اجتماعی و نوع

بیك جنابدی ،مکتوب به سال  1288هجری.

گزارش مورد نظرش نقش دارد؟

از آنجا که بازتاب بسیاری از حوادث نظامی،

در دوره شاه عباس اول (1284 -558

همچون حمله ازبکان ،و حوادث طبیعی ،همچون

هجری) به علت استقرار کامل سلسله صفوی،

زلزله و سیل و قحطی به مردم جامعه میرسد،

تواريخ سلسلهای ،به طور خاص ،به نگارش

شناخت طبقات مختلف اجتماع ضروری به نظر

درآمد و جايگزين تواريخ عمومی پیش از آن

میرسد .اين اطالعات گاه در کتابی مانند تاريخ

شد .در اين دوره ،در کنار تواريخ سلسلهای،

عالم آرا ،به صورت منسجم ،و گاه مانند تاريخ

تاريخنويسی محلی تداوم يافت .هر چندشمار آن

گیالن و احیاء الملوك ،به صورت پراکنده ،يافت

در مقايسه با تواريخ سلسلهای ،محدودتر بود .به

میشود .در اين بررسی تطبیقی ،تفاوت نگاه هر

نظر میرسد که برقراری وحدت سیاسی و تمرکز

يك از مؤلفان به معرفی طبقات اجتماعی ،به

گرايی در دوره شاه عباس اول صفوی ،که منجر

يقین ،متأثر از موقعیت اجتماعی و جايگاه شغلی

به براندازی حکومتهای محلی شد ،يکی از

هر مورخ است که شیوة تاريخنويسی او را

بررسی تطبیقی مسائل اجتماعی در تواریخ محلی و سلسلهای عصر شاه عباس اول صفوی

بخشی از وقايعی مورد نظر است که در تواريخ

کتب مورد بررسی در دو دسته تواريخ محلـی
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اجتماعی جامعه بود و قدرت مطلقه داشـت .ايـن

تحتالشعاع قرارمیدهد.

مسئله در واقع ،پیامد منطقـی در جامعـهای اسـت
شاه و جایگاه او در اجتماع از نگاه مورخان

که فاقـد نهادهـای مـدنی و حقـوقی قدرتمنـد و

عصر شاه عباس

بهرهمند از خودمختاری قابل مالحظه است.

شهین فارابی  /مهری ادریسی

با نگاهی به اوضاع ايران پس از مرگ طهماسـب،

يکی از نکاتی که در اين بررسـی بايـد مـورد

کـه همــراه بــا اختالفــات داخلــی میــان روســای

توجه قرار گیـرد ،توجـه بـه جايگـاه اجتمـاعی و

قزلبــاش بــود ،مشــخص م ـیشــود کــه يکــی از

شغلی اين مورخان است .مورخانی کـه موقعیـت

عمدهترين مشکالت اجتماعی سیاسی ،تضاد میان

اجتماعی باالتری داشتند ،طبیعتاً ،نزديکی آنهـا بـه

قدرت تركها (قزلباشان) و تاجیكهـا (ايرانیـان)

کــانون قــدرت سیاســی ،ســبب مــیشــد کــه

بود که از زمان شاه اسماعیل میان آنها پديد آمـده

تاريخنويسی آنها بیشتر معطوف بـه شـخص شـاه

بود .شاه عباس پس از تثبیت حاکمیتش کوشید از

باشــد .همچنــانکــه دربــاره اســکندربیك منشــی،

راههای مختلف ،از جمله تبديل واليـات ممالـك

صــاحب تــاريخ عــالم آرای عباســی ايــن قضــیه

به خاصه ،انتقال قزلباشان از يك قبیلة به اولکه يـا

مصداق تاريخی دارد .مالجـالل يـزدی ،صـاحب

تیــول قبیلــه ديگــر و ،همچنــین ،تعــوي

مقــام

تاريخ عباسی نیز به عنوان منجم شاه و کسـی کـه

قزلباشان به بهانـه عـدم لیاقـت و تفـوي

آن بـه

همیشه در خدمت شاه بـوده ،مسـائل تـاريخی را

غالمان شاهی ،میان اين دو عنصر تا حدّی تعـادل

جز با تفکر شاهانه نمـینويسـد و ،از ايـن بابـت،

برقرار کند( .سیوری)85 – 88: 1880،

خواننده اين آثار بايد با احتیاط بیشـتری بـه ايـن

میزان توجـه مورخـان صـفوی بـه اجتمـاع و

گزارشات توجه کند.

طبقات مختلف موجـود در آن و نـوع نگـاه آنهـا

بر اساس مبانی نظری حاکم بر افکار عمومی،

معموالً از الگوی سـاختار هرمـی جامعـه تبعیـت

اسکندربیك منشی تقريباً در قسمتهای مختلف

میکند (آرام .)150 :1848 ،کانون اصلی توجهات

کتاب خود هرگاه از شاه عباس نام میبرد از او به

همه مورّخان صـفوی و ،بـهخصـوص ،مورخـان

همايون شاهی ظلاللهی ياد میکند.

عصر شاه عباس ،شخص شاه و ،به تبـع آن ،همـه

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

آن مســائلی اســت کــه بــه شــاه و دربــار مربــوط

«روز ديگر که بیست و پنجم شهر مذکور بود

میشود .با بررسی دقیق معلوم میشود کـه حتـی

احرام طواف مرقد منوّر حضرت امام ثامن ضـامن

اگر درباره مسائل نظامی و يا درباره مـردم عـامی

کــه مطــاف مس ـبّحان مــالء اعلــی و ســجدهگــاه،

هم صحبت شده ،يك طرف آن موضوع بـه شـاه

کرّوبیــان عــالم باالســت بســته روانــه شــدند ...

مربوط میشود؛ لذا در تاريخنگـاری آنهـا ،وجـوه

حضرت اعلی شاهی ظل اللهی پیـاده گرديـده بـه

سیاسی محور اصلی توجه بود؛ زيرا شاه نهتنها در

شکرانه اين عطیه ايزدی پیشانی مسکنت به خاك

رأس دستگاه ديوانی ،بلکه در رأس همـة طبقـات

نیاز سوده و اشـك شـادمانی از ديـدههـا باريـدن
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گرفت»...

میکند .برطرف شدن تگـرگ شـديد ،بـه محـ

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

دعای ربانی شاه عباس (همان ،)100 :تغییر هوای

شاه عباس ،تنها اسکندربیك است که به اين

ابری و بارانی گیالن به هوای آفتـابی ،بـه محـ

صراحت از شاه با اين عنوان ياد میکند.

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

افوشتهای نطنزی ،مؤلـف نقـاوه اآلثـار(:1852

است ،از مصاديق اين باور است.

میکنـد کـه ايـن مسـئله ،کنايـه از آن اسـت کـه

از سوی مورخی چون مالجالل به مرتبه شغلی و

همچنانکه رحمت الهی بر همه موجـودات سـايه

اجتماعی او به عنوان منجم درباری در خدمت

افکنده است ،شاه هـم چنـین جايگـاهی در میـان

شاه برمیگردد؛ چرا که مورخی مانند میرزا بیگ

مــردم دارد و همگـی در زي ـر چتــر پادشــاهی در

جنابدی ،که کتاب او  -روضه الصفويه -در زمان

کمال امنیـت و آرامـش زنـدگی مـیکننـد .سـاير

پادشاهی شاه عباس نوشته شده و يا نويسندگان

مورخان عصر شاه عبـاس ،از جملـه میـرزا بیـگ

تواريخ محلی مکتوب در اين دوره ،به دلیل

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

نداشتن چنین موقعیتی هرگز چنان تفکراتی در

همايون ظلاللهی را برای شاه عباس به کار بـرده،

مورد شاه ندارند.

ديگر اين واژه را بهکار نمیبرد.
مالجالل يـزدی ( )88 :1888کـه همـواره از

بررسی طبقات اجتماعی در تواریخ سلسلهای

شاه با عنوان نواب کلب آستان علی ياد میکنـد،

اينك به نظر میرسد که بايد درباره ساير طبقات

تقريبــاً بخــش عمــده کتــابش ،تــاريخ عباســی،

که در مرتبه پس از شاه در جامعه قرار داشتند

مشاهدات وقايع روزمرهای است که با محوريـت

سخن گفته شود .اسکندربیك منشی در تاريخ

شخص شاه نوشته شده است؛ زيـرا او بـه عنـوان

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

مـــنجم دربـــار ،مـــورد اعتمـــاد شـــاه اســـت و

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

پیشبینیهای او را در وقايع مختلـف قبـول دارد.

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

درباره تفکر شـاهی ظـلاللهـی در کتـاب تـاريخ

مستوفیان ،هنرمندان ،شعرا ،دانشمندان دوره

عباسی ،اگر چه مالجالل نیز به مانند اسکندربیك

حکومت شاه طهماسب و فصل مستقل ديگری را

بر جنبههای معنـوی شـاه تاکیـد و بعضـاً اغـراق

به معرفی طبقات ديوانی شاغل در دستگاه

میکند ،اين مبالغه ها به شکل متفـاوتی در تـاريخ

حکومت شاه عباس اختصاص دادهاست .او به

عباسی مشاهده میشود .او در کنار پیشبینیهـای

دلیل شغل منشیگری در خدمت شاه ،طبیعتاً اين

نجــومی کــه در رويــدادهای مختلــف دارد ،در

اطالعات را از دسترسی بر مدارك ديوانی و

بسیاری جاها ،به نیروی غیبی و فوقالعـاده بـرای

داشتن نگاهی دقیقتر به نظام حکومتی که

شاه باور دارد و از آن با عنوان کرامات شاهی يـاد

اقتضای اين شغل است به دست آوردهاست.

بررسی تطبیقی مسائل اجتماعی در تواریخ محلی و سلسلهای عصر شاه عباس اول صفوی

 ،)048در مورد تفکر ظلاللهـی ايـن چنـین بیـان

بیشك چنین تصوراتی در مورد شاه عباس
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اطالعاتی که شايد در هی يك از منابع ديگر عصر

بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت که معیـار او بـرای

صفوی نتوان کسب کرد و اين از امتیازات

تعريف طبقـه ،فقـط معیارهـای شـغلی و منزلـت

منحصربهفرد اين کتاب محسوب میشود .نگاه او

باالی اجتماعی افراد بودهاست؛ به عبـارتی ،او در

به ترتیب اين طبقات ،به اين دلیل که سهمی در

مقــام يــك مــورخ ،هرگــز کتــابش را بــا نگــاه

امور ديوانی اين دوره دارد ،برگرفته از نظام

جامعهشناسانه ننوشتهاست( .آرام)145:1848 ،

طبقات حاکم در عصر صفوی است.

در مجموع ،نگاه اسکندربیك به طبقات

شهین فارابی  /مهری ادریسی

از اين بررسیهای اسکندربیك ،چند نکته

اجتماعی و اينکه فصلهای جداگانهای از کتابش

قابل برداشت است که از نظر ساختار اجتماعی

را به اين مبحث اختصاص دادهاست ،از امتیازات

صفويه قابل تأمل است :نخست آنکه برای

اين کتاب از نظر تاريخنگاری است .به طوری که

قزلباشان و ايالت آنها ،عنوان مستقلی در نظر

تواريخ پس از آن ،ازجمله تذکره الملوك،

نگرفته و آنها را ذيل امرای نامدار طبقه بندی

بسیاری از اطالعات خود را درباره اصطالحات و

کرده ،سپس در توضیحات خود به معرّفی تمام

يا شخصیتهای ديوانی صفويه از اين بخش از

ايالت بزرگی که دارای امیری نامدار بودند

تاريخ عالم آرا به دست آوردهاست.

پرداخته و عالوه بر ايالت بزرگ قزلباشان ،ايالت

ساير تواريخ عصر شاه عباس ،اعم از تواريخ

کرد و طالش را ،در ضمن همان سیزده ايل

محلی ،به طور پراکنده به طبقات مختلف اجتماع

بزرگ ،تشريح کرده است .اين موضوع نسبت

نظر داشتهاند که در ادامه بررسی میشود.

جمعیتی و اجتماعی ايالت قزلباش را نشان
میدهد که ويژگی عقیدتی و سیاسی و نظامی

بررسی طبقات اجتماعی در تواریخ محلی

آنها نسبت به ديگر خصايص شاخصتر بود.

عبدالفتاح فومنی در تاريخ گیالن که از سـال 508

نکتة دوم در مورد واژة طبقه است .اين مورخ،

تا  1284هجری يعنـی نزديـك سـه قـرن ،تـاريخ

مطربان و اهـل نغمـه و شـعرا و اربـاب نظـم را،

محلــی گــیالن را پوشــش م ـیدهــد ،گــروههــای

بهصراحت ،تحت نام طبقه آوردهاست .بـر همـین

اجتماعی و شـغلی را بـه طـور پراکنـده ،معرفـی

اســاس ،ســاير طبقــات امــرای نامــدار يوزباشــیان

کردهاست.

عظــام ،قورچیــان ،ســادات عظــام ،علمــاء وزرا،

در اين اثر ،با گروههای اجتماعی زحمتکش

مســتوفیان و اصــحاب دفترخانــه ،خوشنويســان،

جامعه کمتر آشنا میشويم .در نظر نخست ،چنین

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

مینمايد که او و مورخانی چون او تعمدی

شرح احوال آنها را نوشتهاست و از ديگـر اقشـار

داشتهاند که به اين گروهها کمتر بپردازند لیکن

موجـــود در جامعـــه ،از جملـــه روســـتائیان و

بايد توجه داشت که محور اصلی بررسیهای

کشــاورزان و  ...کــه چنــین جايگــاهی از لحــاظ

تاريخی در اين نوشتهها ،بر تحوالت سیاسی

شغلی نداشتهاند را در شمار طبقات نیاوردهاسـت.

متمرکز شده که گروههای اجتماعی مورد نظر در
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اين دوره در آن نقشی ايفا نمیکردند .چنانکه

رسیدهاند و هزار و پانصد نفر اسیر و دستگیر

مشخص است و در اين نوشتهها نیز بهخوبی

شدند و سرهای مقتوالن را با جمهور اساری

بازتاب يافتهاست ،روستا ،يعنی جايی که اقتصاد

[اسیران] در رشت به نظر شاه جمشید خان

اين دوره بر تولید و تولیدکنندگان آن بنیاد يافته

[حاکم بیه پس] رسانیدند و شاه جمشید خان از

بود ،در تحوالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی

نهايت بیرحمی و غايت خفت عقل و نادانی بال

اين دوره تقريباً هی نقشی نداشته است و زندگی

تعلل و تأنی حکم به قتل تمامی اسیران نموده،

آنان در جغرافیايی بسیار منزوی تکرار میشود،

سرهای ايشان در صحرای سیاه رودبار کله منار

بدون آنکه فراتر از محل کار و زندگی خود که

فرمودند» (همان.)88 :

داشت ،نقشی ايفا کنند.

در نوشتههای اين دوران بیشتر با هم و در ارتباط

مالکــــان و زمـــینداران ،کــــه عبــــدالفتاح

با اوامر حاکم وقت ذکر میشود و نشان میدهد

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

که اين گروه اجتماعی در ارتباط با حکومت و به

عنوان حکام و والی نـام مـیبـرد ،يکـی ديگـر از

عنوان همراه و همپیمان قدرت بودند .اين گروه

طبقات اجتمـاعی مـورد اشـاره در کتـاب تـاريخ

معموالً با اشاره حکام محلی و برای نشان دادن

گیالن است .در شرق گیالن اين حاکم اصلی بود

وحدت و همبستگی با حاکم در مراسم دولتی،

که مهـمتـرين عامـل تولیـد در ايـن دوره ،يعنـی

اعم از جشن و شادی و يا عزا و سوگواری،

زمین های تحت قلمرو خود ،را بـین کسـانی کـه

حضور میيافتند.

برای هـر ناحیـه توسـط او تعیـین مـیشـد اهـدا

از ديگر گروههای اشاره شده نقارهچیها و

میکرد .بدين ترتیب ،مالکیـت بـر زمـین وجهـی

طبال هستند که بیشتر در خدمات نهادهای نظامی

حقوقی و قانونی نداشت و مالکیت زمین تنها بـه

و دولتی بودند .به نظر میرسد که در دو مراسم،

صورت امتیازی از جانب حاکم به افراد نزديك و

نقارهچیها و طبالها حضور داشتند .يکی در

مورد اعتماد داده میشد.

مراسم جشن و شادی و پیروزی بود که نقارة

سپهساالران يکی از گروههای مورد اشاره

نشاط زده میشد و ديگری نقارة عزا و

هستند که حاکمان گاه آنها را مجبور میکردند تا

سوگواری .در برخی موارد اعالم حکومت و قیام

اسیرانی را که در جنگ دستگیر شده بودند،

نیز با نقاره اعالم میشد« :لشکر بسیار از ارباب

قتلعام کنند .عبدالفتاح فومنی در همین واقعه از

شقاوت و ادبار بر سر خود حاضر ساخته و نقاره

کشتن اسیران ياد میکند و بر خالف مرعشی ،از

به نام خويش زده و امیره دو باج ملقب و موسوم

اين عمل سخت انتقاد میکند« :قرا بهادر

گشت» (همان .)81 :گروه مطربان ،که در گیالن

[سپهساالر بیه پس] به تعداد کشتگان روز جنگ

بهويژه آنان را تا همین اواخر سازنده -يعنی زنندة

قیام نموده موازی سه هزار و هفتصد کس به قتل

ساز -میگفتند ،شامل گروهی میشد که برای

بررسی تطبیقی مسائل اجتماعی در تواریخ محلی و سلسلهای عصر شاه عباس اول صفوی

در انزوای کامل اجتماعی و جغرافیايی قرار

گروه اعیان و اشراف و اکابر و ارکان دولت
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مواقع جشن و سرور و عروسی ،کارشان رونق

محلی سیستان و شرح احوال هر طايفه از آنها را

میگرفت:

به رشته تحرير بکشد ،اما شرح اين احوال،

«...فرمودند که سازندهها از هر قسم که در
اردو حاضر بودند ،سازها به نوازش در آوردند و

آمیخته با گزارشاتی درباره مردم و اجتماع است.
(همان)155 :

به دستور او آئین عیش و سرور از الهیجان تا کیا

ازجمله طبقاتی که سیستانی در مقدمه کتابش

با به استقبال خان احمد خان مبادرت نمودند»

به آنها اشاره میکند ،فضال و علما و راويان

(همان.)50 ،

حديث و اهل عرفان است ،همچنین ،از شاعران

شهین فارابی  /مهری ادریسی

در گیالن بیه پیش و بیه پس ،که دارای

زيادی در سیستان در زمان شاه طهماسب ياد

سواحل طوالنی دريای خزر بود ،کشتیران و

میکند« :صد صاحب تخلص در سیستان بوده»

کشتیبانی شغل شناخته شدهای بود .از کشتی گاه

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

برای فرار افراد مهم از دست دشمن ،بیشتر به

برخی از اين شاعران را در تذکره خیر البیان

مازندران يا شیروان ،در قفقاز جنوبی و ،همچنین،

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

برای جنگ ،بهويژه در نوار ساحلی استفاده

در دستگاه حکومتی محلی سخنی نمیگويد.

میکردند .اما در زندگی روزمره نیز برای حمل

«شاهنامهخوانان و قصهخوانان و معرکه آرايان از

بار تجاری و يا غیر تجاری و افراد نیز از نقطه ای

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

در ساحل به نقطه ای ديگر کاربرد داشت.

اين فنون در راشکك ،ناحیهای در سیستان ،بسیار

موضوع توجه به طبقات اجتماعی در ديگر

بودند و کشتیگیران کوه هیکل و تیر بازان برق

تواريخ محلی ،از جمله احیاءالملوك ،منعکس

سیرت بسیار بود و اکثر روزها در صحن دولت

شدهاست .احیاء الملوك يکی از تواريخ محلی با

خانه آخرهای روز اين صحبتها گرم بود».

ارزش در تاريخ سیستان از ادوار باستان تا اوايل

(همان)050 :

قرن يازدهم هجری قمری است که توسط ملك

غیــر از ايــن طبقــات ،از نــام ملــوك ،میــران،

شاه حسین بن ملك غیاثالدين سیستانی در سال

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

 1204هجری در زمان شاه عباس تألیف شده

رئیسان ،سـرخیالن ،سـادات ،حقـه بـازان ،خیـال

است و اطالعات ادوار باستانی اين منطقه ،به

بازان ،کالنتران ،مستخدمین و خدمتگزاران در اين

طور عمده ،بر مبنای تاريخ سیستان است.

کتــاب ســخن رفتــهاســت( .همــان .)04 :وی،

(نصیری)85 :1848 ،

همچنـــین ،پـــس از معرّفـــی صـــدرها ،فقهـــا،

شاه حسین بن ملك سیستانی مؤلف کتاب

سپهساالران ،سادات ،قضـات و مشـايخی کـه بـه

احیاء الملوك ،چنانکه از عنوان کتاب پیداست ،و

ترتیب در صدر مجلـس حکومـت ملـك سـلطان

خودش هم متذکر شده که اگر چه بر خود الزم

محمود بن ملك يحیی در سیستان ،در اوايل عهد

میدانسته که فقط در اين کتاب احوال ملوك

صــفوی ،جــای داشــتند دربــاره آداب و رســوم
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ملوکانه دربـار او کـه بـه مسـئله اجتماعیـات بـر

افوشتهای نطنزی ،يك تاريخ نگار رسمی دربـاری

میگردد ،سخن به میان آوردهاست.

نیست و کتابش را بنا به میل شـاه ننوشـته اسـت،
در همه جا می کوشد چنین تفکری در رابطه میان

مردم

ادبی ،علت مشـکالت و گرفتـاریهـای مـردم را

مطابق توصیفاتی که در تواريخ سلسلهای در مورد

شخص شاه مـیدانـد و ،در واقـع ،از شـاه انتقـاد

مناسبات میان شاه و مردم وجود دارد ،چنین بر

میکند .مـثالً ،در سـال  1220هجـری کـه مـردم

میآيد که شاه منشأ خیر مطلق است و هی گونه

اصفهان گرفتار طاعون شـده بودنـد و در جريـان

عذاب و عقابی از او صادر نمیشود .از مصاديق

اين بیماری ،جمع زيادی از مردم ،جان خود را از

اين سخن ،لطف و عنايت شاه عباس به مردم

دست دادند ،افوشتهای علت اين همه را بیالتفاتی

دارالسلطنه اصفهان در سال  1200هجری است

و کملطفی شاه عباس دانستهاست...« :و اين از اثر

که در تاريخ عالم آرا درباره آن چنین نقل

بی التفاتی پادشاه جمجاه عـدالت دسـتگاه توانـد

شدهاست« :در اين سال ،محصول اصفهان را آفت

بود کـه قبـل از حلـول ايـن مـرض شـامل حـال

رسیده ،رعايا و عجزه مضطرباالحوال بودند.

اصـــــفهانیان گشـــــته بـــــود(».افوشـــــته ای

عاطفت خسروانه شامل حال رعايا گشته حقوق

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

ديوانی بخشیدند و اين عطیه و احسان سبب

خــود ،ايــن انتقــاد را در قالــب نظــم چنــین بیــان

ترفیه احوال برايا و توسعه معاش زارعان و رعايا

کردهاست:

گشته مظنه عسرت و تنگی که داشتند به يسر و

بلـــــی ســـــايه حـــــق بـــــود پادشـــــاه

فراخی تبديل يافت(».اسکندر بیك:1888 ،

کـــه خلـــق انـــدر آن ســـايه گیـــرد پنـــاه

)1088/0

رعیــــت گــــر از شــــاه خشــــنود نیســــت

در تواريخ ديگر ،ازجملـه تـاريخ عباسـی کـه

در آن پادشـــــــاهیش بهبـــــــود نیســـــــت

مؤلف آن جـالل الـدين مـنجم يـزدی ،همچـون

(همــان......................................................)580:

اسکندر بیـك ،منصـب دربـاری نـزد شـاه داشـته

در تواريخ سلسـلهای ،همچنـین ،بـه حاکمـان

است ،چنین رويکردی نسبت به شاه وجـود دارد.

محلـی و روابـط آنهـا بـا شـاه و مـردم ،اشـاراتی

موقوفــات شــاه و درآمــد حاص ـله از آن کــه بــه

شدهاست .اگرچه اين دسته از تواريخ ،تنها زمـانی

مســتحقین پرداخــت مــیشــد (مــنجم يــزدی،

درباره حاکمان محلـی سـخن مـیگوينـد کـه آن

 ،) 802:1888دو روز وقت گذاشتن شاه در طول

حاکم ،به قیام علیه شـاه پرداختـه باشـد .شـورش

هفتــه بــرای رســیدگی بــه وضــعیت مســتمندان

يعقوب خان ذوالقدر (حاکم شیراز) ،خـان احمـد

(همان )800:از اين قبیل است .در ديگـر تـواريخ

گیالنی (حاکم گیالن) و يا ابـراهیم خـان (حـاکم

سلســلهای همچــون نقــاوه اآلثــار کــه مؤلــف آن

الر) از اين قبیل است.

بررسی تطبیقی مسائل اجتماعی در تواریخ محلی و سلسلهای عصر شاه عباس اول صفوی

بررسی مناسبات میان شاه ،حاکمان محلی و

شاه و مردم داشته باشد؛ اما گاهی با نوعی ظرافت
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اين قیامها و کوشش شاه برای سرکوبی آن،

دست در تواريخ مذکور در ارتباط میان شاه،

اگرچه رنگ سیاسی دارد ،برخی مورخان از

حاکم محلی و مردم اهمیت بیشتری دارد ،مسئله

علتهای اجتماعی برای اين اقدامات ياد میکنند.

رسیدگی شاه به شکايات مردمی به دنبال ظلم

به عنوان نمونه ،اسکندربیك علت تسخیر واليت

يك حاکم محلی است که مورخان سعی در

الر در سال  1225هجری توسط اخ ورديخان که

پررنگ کردن آن دارند.

شهین فارابی  /مهری ادریسی

بنا به فرمان شاه عباس صورت گرفت ،قیام

در تواريخ محلی نیز از حاکمان محلی ،به

ابراهیم خان ،حاکم آن منطقه ،و بدرفتاریهای او

عنوان حدّ واسط میان شاه و مردم ،بیشتر

نسبت به طبقه تجار میداند:

تصويری مثبت ارائه میشود .تصويری که

«ابراهیم خان در آن سال ،ديگر باره طريق خالف

بدلیسی در کتاب شرفنامه از تواريخ محلّی اين

پیمودن گرفت و با تجار و مترددين که وارد الر

دوره از ملوك منطقه کردستان ،به طور کلی ،ارائه

میشدند زيادتیها کرده از جمعی مبلرها به عنف

کردهاست ،بهجز يك مورد گزارش دزدی و

و تعدی میگرفتند و تجار ،شکايت بسیار از وکال

غارت اموال رعايا و کاروانهای تجاری توسط

و منسوبان ابراهیم خان و عدم قدرت او بر منع

عمر بیك بن بهلول بیك به منظور ارسال سالیانه

ايشان نمودند .در اين مرتبه زجر و گوشمال

چهار هزار خروار زر نقد برای حاکم ديار بکر،

ايشان و استرداد مال تجار ،واجب و الزم گرديده

در ساير موارد غالباً مثبت است.

اخ ورديخان...عزيمت الر کرد .چون به آن حوالی

به عنوان نمونه ،وی دربارة بهاء الدين بیك

رسید ابراهیم خان ،اموال و اسبابی که از تجار

بن محمّد ،حاکم منطقه صاصون در کردستان در

گرفته بود باز فرستاده در ديگر امور زبان به

سال  588هجری ،و نوع رفتار او با مردم چنین

تمهید معذرت گشاد»(.اسکندر بیك:1888 ،

مینويسد ...« :سخاوتش از حدّ اعتدال تجاوز

)558/0

کرده بود که اگر شخصی موری به نزد او میآورد

اين واقعه را مالجالل منجم نیز ذکر کردهاست که

فیلی در عوض بدو میداد و اگر گربه میآورد

در جزيیات ،تفاوتهايی با روايت اسـکندر بیـك

شتری میگرفت؛ بنابراين ،جراران عالم و طامعان

دارد .ازجملــه اينکــه مالجــالل ســال وقــوع ايــن

بنی نوع آدم برسد او هجوم و ازدحام آورده ،با

رويــداد را  1212هجــری گــزارش کــرده اســت؛

وجود آنکه هر سال شصت هفتاد هزار فلوری

همچنین ،به جای طبقه تجار ،جمعی از مسـیحیان

حاصل واليت خرو بدو عايد میشد ،بیست هزار

را عامل شکايت از ابراهیم خان میدانـد( .مـنجم

فلوری ديگر استقراض کرده ،صرف گدايان و

يزدی)018 ، 010:1888 ،

جراران نموده از اين اوضاع به غايت خرسند

در مجموع ،صرف نظر از تفاوت در جزيیات

بود( » ...بدلیسی)054 :1808،

هرکدام از اين گزارشها ،نکتهای که به نظر

به نظر میرسد که نگرش مثبت او به دلیل

میرسد در اين نمونه و نمونههای ديگری از اين

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

کسب مالیات بیشتر و حفظ مقام و منصب

کردستان (همان  )541 :در زمان شاه طهماسب

اعطايی برای زمان طوالنی شده بود و ،همچنین،

بوده است.

اعترافات شخصی میرزای عالمیان ،پس از

به اشاره مورخان ،نوع ديگری از مناسبات
میان شاه ،حاکم محلی و مردم ،کوشش برای

برکناری از وزارت گیالن که فومنی در کتاب
خود آوردهاست ،نیز گويای اين مطلب است:

سختیها و مشکالتی است که به علل مختلف

چندين خانه را غارت کردم و دلها به درد آوردم

گرفتار آن بودند .به عنوان نمونه ،نوع رفتار شاه

که يك دل را از خود راضی کنم آن مقدور و

عبّاس با مردم ،پس از شکست لشکر احمد خان،

میسر نشد( ».همان)108 :

حاکم ناحیه بیه پیش الهیجان ،بود که در تاريخ

عبدالفتاح ،همچنین ،از شکار شـاه عبـاس در

گیالن عبدالفتاح فومنی بدان پرداخته شدهاست.

جنگــل رانکــوه در ســال  1211هجــری ســخن

اين مؤلف که خود از طبقه دهقانی گیالن بود و

میگويد کـه خـود ،گويـای گوشـهای از انـواع و

به مدت چهارده سال مأمور تنقیح محاسبات بیه

اقســام ســتمهــای دربــار و درباريــان بــر مــردم

پس گیالن شده بود ،در اين باره چنین مینويسد:

رنجديدهای است که در زير بار فشارهای مالیـاتی

«مجمالً ،روز چهارشنبه ،سیزدهم ماه مذکور ،شاه

به ستوه آمده بودند« :حسبالحکم قريب سیهزار

عباس جهت تألیف قلوب مردم گیالن فرمان داد

کس از بیه پس و بیه پیش در آن محل که زمستان

که جارچیان در اردوی فرهاد خان جار بزنند که

شديد و برودت هوا و سرما به منزلة سـد سـديد

هر کس از سپاه و عسکر که دوستان و امید

بود حاضر شـدند و شـاه عبـاس بـه اتفـاق خـان

داشته باشد مستخلص و مطلقالعنان سازند

خانان در جنگل رانکوه ،شـکار دلپسـند کـرده از

حسبالحکم جمهور محبوسان و اسیران از قید و

جانورانی مثل گاو کوهی ،خوك ،خرس و پلنـگ

بند آزاد گشته و به منازل و مقام خويش مراجعت

و ساير حیوانات وحشی آن مقدار صـید شـد کـه

نموده زبان بر دعا و ثنای شاه گشودند( ».فومنی،

محاسب وهـم و قیـاس از تعـداد آن بـه عجـز و

)125 :1858

قصور معترف گرديدند و در آن شکارگاه عـرض

برخی از مؤلفان تواريخ محلی ،همچون

کردند که دو هزار و هفتصد نفر آدم از مؤمنـان و

عبدالفتاح فومنی ،به علت اينکه از طبقه دهقانان

مسلمانان از صدمات سرما و برودت هـوا هـالك

گیالنی بود و منصب درباری نداشت ،گاه در

شــــدهانــــد .شــــاه عبــــاس آن را وقعــــی

البهالی نوشتههای خود از ظلم و ستم حاکمان و

ننهاد(»...همان)180:

شاه بر مردم ،زبان به انتقاد میگشايد .تبديل

همچنین ،در احیاء الملوك ملك شاه سیستانی،

گیالن به امالك خاصه که سبب افزايش ظلم و

از حاکمان محلی ،غالباً تصويری مثبت ارائه

ستم مأموران مالیاتی و حاکمان بر مردم برای

میشود .او نوشته است که چنین مقدر بود ،حاکم

بررسی تطبیقی مسائل اجتماعی در تواریخ محلی و سلسلهای عصر شاه عباس اول صفوی

نشان دادن دلجويی شاه از مردم در هنگام

«هیهات ،هیهات چندين سال وزارت کردم و
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وقت ،سالیانه بخش عمده مخارج طبقات مختلف

گزارش را چنین ادامه میدهد که يکی از گدايان،

جامعه سیستان را تأمین میکرد .اين مخارج

اندك نمکی را به صورت مخفیانـه بـا خـود وارد

عبارت بود از :سیورغالها ،اقطاعها و مخارج

شهر کرد؛ اما سرانجام ايـن قضـیه آشـکار شـد و

مربوط به جشنهای عروسی ،عزاداریها ،طال و

خبر به خان رسـید .بالفاصـله ،دسـتور دادنـد آن

نقره جهیزيه دختران و ،همچنین ،هزينه آرد و

بیچاره را در بازار شهر به بدترين شـکل ممکـن،

روغنی که هر پنج سال به خانوادهها داده میشد.

به قتل رساندند.

(سیستانی)184 :1800،

در جريــان محاصــره هــرات در ســال چهــارم
ســـلطنت طهماســـب ،قاضـــی احمـــد حاصـــل

شهین فارابی  /مهری ادریسی

پیامدهای اجتماعی جنگ از نگاه مورخان عصر

مشاهداتش را دربـاره شـدّت مشـکالت مـردم از

شاه عباس

لحــاظ اقتصــادی و اجتمــاعی بیــان م ـیکنــد .او

جنگ ها در هر دوره تاريخی پیامدهای اجتمـاعی

مینويسد که چـون ايّـام محاصـره هـرات امتـداد

مختلفی را از جمله رواج فقـر ،فسـاد ،مهـاجرت،

يافت ،حسین خان و حاکم منطقه و ديگر بزرگان

پناهندگی به دنبال دارد؛ اما آنچـه کـه در تـواريخ

چاره کار را در آن ديدند که کسانی که به تشـییع

اين دوره منعکس شـدهاسـت و ،نـاگزير ،محـور

شهرت ندارند به همراه زن و فرزندانشان شـهر را

بررسی تطبیقی اين پژوهش قـرار گرفتـه ،صـرفاً

ترك کنند تا مال و دارائـی آنهـا را بتواننـد بـرای

قتلعامها و مشـکالت اقتصـادی ناشـی از حملـه

خود ذخیره سازند .شدّت ازدحام مردم به حـدّی

ازبکان به ايران بودهاست .درباره حمله عثمانیهـا

بود که بسیاری از مردم میبايست يك شـبانه روز

نیز ،اگرچه گزارشهايی نظامی دربـاره مـتن ايـن

پشت دروازه توقف کنند تا نوبت به آنهـا برسـد.

حمــالت ثبــت شــدهاســت ،دربــاره پیامــدهای

ضمن اينکـه  152دينـار تبريـزی هـم بـه عنـوان

اجتماعی آن سخنی مطرح نشـده اسـت .يکـی از

حقالخروج از آنها گرفته میشد .خانههـای مـردم

نخستین تواريخی که مشکالت مـردم در جريـان

نیز بهدقت توسـط مـأموران مـورد بازرسـی قـرار

حمله ازبکان را منعکس کـرده خالصـه التـواريخ

میگرفت حتی لباسهای کهنه مردان و زنان آنهـا

است .در اين کتاب ،ماهیـت نگـاه قاضـی احمـد

به زور گرفته میشد .گرانی به حدّی شده بود که

حسینی قمی به پیامدهای اجتماعی ناشی از حمله

يك من نمك به سنگ هرات که سیصد و شصت

ازبکان به خراسان ،با نگاهی دقیق به نوع توصیف

مثقال بود تا سیصد دينار تبريزی افزايش يافـت و

او که حاصل مشاهداتش است ،روشن مـیشـود.

اين وضعیت برای رعايا بسـیار دشـوار و سـنگین

ظلم ازبکان به حدی بود که مـأمورانی را بـر سـر

بود( .همان)088/1 :

راهها و گذرها گماشته بودند تا مبادا کسی بتوانـد

وی درباره قحطی و ويرانی ناشی از حمله

آذوقه و خوراکی بـه داخـل شـهر ببـرد .حسـینی

ازبکان به مشهد مقدس در سال  555هجری ،در

قمی(قمــــی ،ج  ،)180 - 188 :1 /1855ايــــن

آغازين سالهای حکومت شاه عباس ،چنین
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مینويسد که در حین محاصره اين شهر ،چون

گرز چشم بد دو روزی شهر مشـهد شـد خـراب

مدّت محاصره طوالنی گرديد و ،از سويی ،حال

حال مشهد بـاز مـیآيـد بـه جـای خـود همـان

عمومی شاه نیز به واسطه ضعف طالعها مساعد

(همان)522/1

آنها از نجات جان خود قطع امید کردند ،چون

برمیآيد که اين مورّخ باز هم رکن اصلی رهايی

میدانستند که مددی به ايشان نمیرسد و مفری

گرفتاری مردم را شخص شاه میداند که دوباره

نخواهند يافت؛ لذا قحطی و فقدان غلّه و آذوقه

آسودگی و رفاه را به اين شهر باز خواهد گرداند،

به حدّی شد که هر روز جمع زيادی از گرسنگان

همانطور که در ابتدای سخنش گفته بود ،اگر

تلف میشدند( .همان .)521 /0 :وقتی ازبکان

شاه در اين ايّام دچار کسالت نبود چنین اتفاق

وارد مشهد شدند ،بیشرمیها را به اوج رساندند

هولناکی رخ نمیداد و اگر هم چنین میشد،

و ضمن غارت نفايس ،جواهر و کتب موجود در

بالفاصله مردم از لحاظ روحی قطع امید

کتابخانهها تمام کسانی را که به حرم امام هشتم

نمیکردند .چنانکه در مقدمه مقاله نیز اشاره شد،

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

مورخان اين دوره سعی میکنند اگر درباره جامعه

تشبیهات ادبی اشاره میکند که «از آن روز تا

صفوی صحبت میکنند ،به نوعی آن گزارش را

مدت يك هفته مدار آن بیدينان بر قتل و عزا و

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

نهب و يغما بود و امواج دريای پیکار در تالطم

عموم مردم میدانند که منشأ خیر مطلق است و

آمده ،کشتی عمر جمعی از بندگان روزگار و

هی گونه عذاب و عقابی از او صادر نمیشود.

خالصه اخیار عزيت گرداب فنا گشت و خون

اسکندر بیك منشی( 800/0 :1888و  )508که

رود مانند جیحون و سیحون در فضای کوچههای

در تاريخنويسی از شاگردان قاضی احمد است،

مشهد مقدس روان شد( » ...همان)

نیز در ذيل وقايع اين سال ،ضمن گزارش اين

او در ادامه اين واقعه عظمی را به واقعه کربال

رويداد ،آن را به واقعه کربال تشبیه میکند.

تشبیه میکند .قاضی احمد ،که در کنار فن

وی ،همچنین ،با غضب تمام نسبت به ازبکان

تاريخنويسی طبع شعری و هنری نیز دارد،

که رفتارهای بیادبانه و زشتی به کتب مقدسه و

قصیدهای را در بیست و يك بیت برای ابراز

کتابهای هنری و علمی از خود نشان دادند،

همدردی با مردم مشهد میسرايد که در نوع خود

چنین سخن میگويد:

از لحاظ ديدگاههای اجتماعی وی قابل تعمّق

«از مصاحف به خطوط شريف حضرات ائمـه

است .او در دو بیت پايانی اين قصیده چنین

معصــومین و اســتادان مــا تقــدم مثــل يــاقوت

میسرايد:

مستعصمی و استادان ستّه و ديگر کتـب علمـی و

ای ســالطین خراســان شــاه عــالم مــیرســد

فارسی که از حیّن احصاء بیـرون بـود بـه دسـت

مــیشــويد از دولــت شــه کامیــاب و کــامران

ازبکان بیتمیز نادان درآمـده آن در گـرانمايـه را

بررسی تطبیقی مسائل اجتماعی در تواریخ محلی و سلسلهای عصر شاه عباس اول صفوی

نبود و هنگامی که خبر کسالت شاه به مردم رسید

از آنچه که در اين دو بیت مشاهده میشود
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چــون خــزف ريــزه بــیبهانــه بــه يکــديگر

بدلیسی و احیاء الملوك است .بدلیسی در

میفروختند( ».همان)800/0 :

شرفنامه( )550:1808اشاره میکند که وقتی خبر

حمله ازبکان به خراسان در ديگر تواريخ

حمله عبید خان ازبك به خراسان و محاصره يك

صفوی ،از جمله نقاوه اآلثار نوشته افوشتهای

ساله بهرام میرزا در هرات به اطالع شاه رسید،

نطنزی نیز انعکاس يافته است .او نکاتی را درباره

کمبود آذوقه به حدی بر مردم فشار آورد که چرم

فالکت مردم مینويسد که منشی و قمی ،تا به اين

را پس از جوشاندن میخوردند.

شهین فارابی  /مهری ادریسی

حد را توصیف نکرده بودند .وی نقل میکند که

حمله ازبکان در شرق کشور ،عالوه بر

سرانجام کار بر محصوران به حدی تنگ شد که

خراسان ،در سیستان عصر شاه عباس نیز آثاری

آحاد مردم شروع به خوردن محرمات کردند که

برجای نهاد و ملك شاه سیستانی در بخشهايی

آن هم به دست هر کسی نمیافتاد .او با انشای

از احیاء الملوك به پیامدهای اجتماعی اين

مزيّن به تشبیهات و استعارات ادبی خاص خود

حمالت در سیستان اشاره کرده است .او به شیوه

حاصل مشاهداتش را چنین مینويسد« :آتش

نظامی ازبك اشاره میکند که سايرين بدان

جوع گرسنگان و دور آه جگر سوختگان به

نپرداختهاند .وی در اين مورد نوشتهاست:

مثابه ای باال گرفت که ران حمل بر سیخ شهاب

«موازی پنج شش هزار خانوار از مردم

کباب شد و خوشه سنبله بر تابه فلك بريان

حسینآباد و خانك و گرمسیر بودهاند که ازبك

گشت اما دست کسی به آن نمیرسید و از آنها

ايشان را به پشت زره کوچانیده بود...عیال و

قوتی و قوتی ساکنان زمین را حاصل نمیشد».

اطفال مردم به میان آبهای مغاك و راههای پر

القصّه کار مردم به سرحدّ اضطرار کشید و از

گل والی در میمانند ،ناله و فغان ايشان بلند

تخويف الجوع مهلك النفوس متوهّم شده ناچار

میشود .ازبك همه جا کناره آب خشکی را

به خوردن سگ و گربه پرداختند و در اندك

میگیرد و جمعی با مردم سیستان پیاده

زمانی اين متاع نفیس هم به غايتی عزيزالوجود

میشوند...تفنگچی ازبك بر بلندیها برآمده،

گرديد که اگر گربهای به دست کسی افتادی،

ايشان را به تفنگ میگیرند...قريب به هزار و

گرسنگان چون سگان برو حمله برده چند کس

پانصد کس از زرهی و نوکران قديمی و ديگر

برسد آن کشته گشتی» (افوشته ای نطنزی:1852،

ملوك به قتل رسید».)848:1800(.

 )882شرح حال اسرا و کینه شديد آنها از ازبکان،
ازجمله مواردی است که او بدان توجه

بالهای طبیعی در مناطق میتلف و پیامدهای

کردهاست( .همان)880:

اجتماعی آن

در میان تواريخ محلی ،تنها کتابهايی که به

در تواريخ عصر شاه عبـاس ،چنـد نمونـه از ايـن

حمله ازبکان به خراسان و پیامدهای آن  -هر

حوادث طبیعی گزارش شدهاسـت :قحطـی سـال

چند به طور محدود -اشاره کردهاند؛ شرفنامه

 1280هجــری در عــراق عــرب ،قحطــی ســال
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558هجريدر قهستان ،سه زلزله سال 1221هجری

را چنین توصیف میکند« :اوسط النّاس آنچه

در تبريز و وقوع سیل و طوفان در همان سـال در

قدرت بیرون رفتن داشتند روی به تفرقگی آورده

عراق از اين مصاديق است .با توجه به اينکـه بـه

قريب يك صد هزار نفس از ذکور و اناث و نساء

جز زلزله قهستان  -کـه جنابـدی و اسـکندربیك،

از شهر و واليات جال اختیار نموده در ديار عجم

به طور مشترك ،گزارش کرده اند -مورخان ديگر

پراکنده شدند و برخی به جانب بصره و عربستان

هرکـدام حادثـه طبیعـی سـال مشخصـی در يـك

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

منطقه خاص را گزارش کردهاسـت ،لـذا در ايـن

نشان هستند روی به آنجا آوردند و جمعی کثیر

بررسی تطبیقی ،مقايسه رويکرد کلی آنها از لحاظ

از مردم عیالمند پسران و دختران خود را به

اجتماعی مورد توجه قرارگرفتـهاسـت .بـه تعبیـر

معرض بیع در آورده تن به مفارقت جگرگوشگان

ديگر ،بايد به اين مسئله توجه کرد کـه هـر کـدام

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

در گزارش های مربـوط بـه زلزلـه يـا قحطـی ،از

شاهی در مسیر رفتن به طرف بغداد بوده اين

لحاظ اجتماعی به چه نکاتی توجـه کـرده کـه آن

وضعیت نابسامان و مرگ دهقانان ،فقرا و

ديگری از آن غافل ماندهاست.

درويشان را به چشم خود ديده و بر آن تأسف

در اواخر پادشاهی شاه عباس ،در سال 1280
هجری ،در منطقه عراق عرب ،قحطی و

خورده است( .اسکندر بیك،1851/8 :1888 ،
)1850

خشکسالی رخ داد که اسکندربیك منشی فصلی

در خاتمه اين گزارش ،اسکندر بیك ذکر

را ،به طور کامل ،به اين گزارش پرداخته که از

میکند که رعايا ،همگی ،به دستگاه شاه پناه

لحاظ اجتماعی درخور توجه است .اين در حالی

آوردند و شاه نیز آنها را مورد حمايت قرار داد.

بوده که رعايای منطقه ،پیش از اين ماجرا ،شديداً

(همان)1850 ،1858/8:

گرفتار جنگ و جدالهای پادشاهان رومی و

به نظر میرسد که هدف او از اين روايت و

ناآرامیهای ناشی از عدم اقتدار حاکم منطقه و

ذکر پیامدهای اجتماعی آن ،همین نکته پايانی

فرصت طلبیهای اوباش بودند و مدتها بود که

گزارش است .زيرا او شاه عباس را در بیشتر

ساکنان عتبات و عالیات ،شبی را راحت نیاسوده

گزارشهای خود شخصی میداند که کانون توجه

بودند .کشاورزان و دهقانان نیز ،از کشت و کار

و پناهندگی و رسیدگی به مشکالت مردمی است.

دست کشیدند و همین سبب کاهش محصول و

قحطی ديگری که در تواريخ مذکور گزارش

فقدان گندم و حبوبات در میان مردم شد .اسکندر

شده ،در منطقه سیستان در سال  555هجری در

بیك ،که يك مورخ تقديرگرا است ،در ادامه

آغاز پادشاهی شاه عباس بر اساس کتاب احیاء

میافزايد که بنا به تقدير الهی در اين شورشها،

الملوكاست .عسرت مردم منطقه به حدی بود که

در آن سال ،بارندگی نیز کاهش يافت و قحطی و

ملك شاه سیستانی ،صاحب کتاب احیاء

بررسی تطبیقی مسائل اجتماعی در تواریخ محلی و سلسلهای عصر شاه عباس اول صفوی

555هجــری در سیســتان ،زلزلــه ســال  558يــا

خشکسالی گريبانگیر عموم شد .او اين وضعیت
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الملوك( )805:1848اشاره میکند که «مردم به ياد

میزا بیگ ،که يك مورخ تقديرگرا است و

نان جان میدادند و در هی جا غله يافت نمیشد

تقريباً از بیشتر وقايع برداشت تقديرگرايانه دارد،

اال در قلعه ترقون» در اين قلع ،به فرمان حاکم

در اين گزارش نیز چنین برداشتی دارد؛ زيرا اين

وقت ،هر ساله برای ذخیره احتمالی در چنین

دو بیت را در خاتمه گزارش خود مینويسد :

ايامی تا هفت هزار خروار غله نگهداری میشد.

«از مـــرگ ،حـــذر کـــردن دو روز روا نیســـت

در اين گزارش ،نويسنده بیش از آنکه خود را

روزی کــه قضــا باشــد روزی ک ـه قضــا نیســت

مقید به لفظ پردازیهای ادبی نمايد ،بیشتر به اين

روزی کــه قضــا باشــد ،کوشــش نکنــد ســود

مسئله توجه دارد که به دنبال اين جريان ،مردم

روزی که قضا نیست در آن مـرگ روا نیسـت».

منطقه چگونه بايد امرار معاش کنند.

(همان)

شهین فارابی  /مهری ادریسی

يکی از بالهای طبیعی ،زلزلـهای بـود کـه در

اين گزارش را اسکندر بیك نیز در تاريخ عالم

سال  558هجری در زمان سـلطنت طهماسـب در

آرای عباسی ،آورده است .جز آنکه تفـاوتهـايی

پنج روستای قهستان ،از جملـه بیرجنـد ،رخ داد.

میان گزارش او و گزارش میرزا بیگ جنابـدی در

میرزا بیگ جنابدی و اسـکندر بیـك منشـی ،تنهـا

روضه الصفويه مشاهده میشود .سال وقـوع ايـن

مورخان اين دوره هستند که اين واقعه را ،به طور

زلزله در تـاريخ عـالم آرا558 ،هجـری (اسـکندر

خاص ،گزارش کردهانـد .میـرزا بیـك بـر اسـاس

بیـــك )150: 1888،و در روضـــه الصـــفويه،

شنیدههای خود مـینويسـد کـه يکـی از قضـات

558هجری(جنابدی )582: 1884،ذکر شده است.

منجمان بیرجند موسوم به موالنا اسفالر در شـب

نام آن قاضی منجم که زلزله را پیشگـويی کـرده

قبل از اين واقعه ،بر اساس پیشبینیهای نجومی،

بـــود در عـــالم آرا« ،موالنـــا بـــاقی» (اســـکندر

وقوع اين زلزله را هشدار داد و از مردم خواسـت

بیك )150: 1888،و در روضه الصفويه« ،اسـفالر»

همراه خانوادههای خـود بـه صـحراهای اطـراف

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

بروند .خواجه پیر حسـین بیرجنـدی  -حـاکم آن

ديگر آنکه وقتی او به علـت سـرما از صـحرا بـه

منطقه -و مردم ،به سخنان او تـوجهی ننمودنـد و

خانه خويش مراجعـت کـرد و زلزلـه رخ داد ،در

فقــط شــخص اســفالر و خــانوادهاش بــه صــحرا

عالم آرا ذکر شده که «قاضی بـا همـه فرزنـدان و

رفتند؛ اما سرمای شديد منطقه سبب شـد وی بـر

متعلقان در زير خاك مانـده سـر در نقـاب تـراب

برگشـتن ،زلزلـه وقـوع يافـت و

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

حدوداً سی هزار نفر از مردم بیرجند بـه زيـر آوار

روضه الصفويه که تاکید زيـادی بـر تقـديرگرايی

رفتند .اما ،به گونهای که میرزا بیگ مینويسد ،بنـا

دارد گزارش میکند که فقط او بنا بـه خواسـت و

به درخواست الهی ،اسفالر زنـده مانـد؛ اگـر چـه

تقدير الهـی زنـده مانـد (جنابـدی.) 582 :1884،

خوابگـــاهش ويـــران شـــده بـــود( .جنابـــدی،

نکته ديگر آنکه آمار کشتهشدگان را  82/222نفـر

)582:1884

تخمین میزند (همان جا) در حالی کـه در عـالم

گردد .به مح
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آرا اصالً ذکری از تعداد کشـته شـدگان و میـزان

جالل منجم يزدی و يا حتی ملك شاه حسین

تلفات آن ندارد .ذکر چنین آمار بااليی برای يـك

سیستانی ،مؤلف احیاء الملوك که يك تاريخ

روســتا در زمــان صــفويه دور از ذهــن بــه نظ ـر

محلی است در زمره خدمتگزاران شاهی بودهاند

میرسد و ظاهراً موثق نیست؛ زيرا در تاريخ عالم

و امرار معاش آنها به سبب شغلی بوده که در

آرا هم اشارهای نشده است.

خدمت شاه عباس داشتهاند و ،از سوی ديگر،

از ديگر بالهای طبیعی که اين بـار افوشـتهای

کتاب خود را به نوعی برای خوشايند وی

نطنزی در نقاوه اآلثار در ذيل وقـايع سـال 1221

نوشتهاند ،لذا بیشترين کانون توجه آنها شاه و

هجری در زمـان پادشـاهی شـاه عبـاس گـزارش

درباريان بوده است.

وقوع سه زلزله پیـاپی در تبريـز و ،بـه دنبـال آن،

دوره پررنگتر از پديدههای اجتماعیاست بهجـز

سیل و طوفان ويرانگر در عراق بـود کـه گريبـان

تاريخ عالم آرای عباسی که بخش پايـانی مربـوط

گیر مردم شد .سال بعد ،يعنـی در  1220هجـری

به حوادث پس از مـرگ طهماسـب را ،بـه طـور

نیز مردم دارالسلطنه اصفهان گرفتار طاعون شـدند

مفصل ،به توصیف طبقات مختلف نژادی جامعـه،

به طوری که توجه و کمك شاه ،از مردم اصـفهان

ســادات علمــا ،منجمــان ،منشــیان ،مســتوفیان،

فراتر نرفت و مجالی برای رسیدگی بـه وضـعیت

هنرمندان و ...اختصاص داده است .سـاير مسـائل

زلزلهزدگان و سیلزدگـان سـال قبـل در تبريـز و

اجتمــاعی را در میــان ديگــر آثــار ايــن دوره -از

عراق را نیافت (افوشـتهای نطنـزی-504 :1852 ،

جمله احیاء الملوك ،شـرف نامـه ،تـاريخ گـیالن

 )580و بر خالف گزارشهای قبلی کـه اسـکندر

نقاوه اآلثار ،تـاريخ عباسـی ،خالصـه التـواريخ و

بیك و میرزا بیك جنابدی ،به طور مختصـر و بـا

روضه الصفويه -میتوان در قالـب گـزارشهـای

عبارات ساده ،اين زلزله را توصیف کـرده بودنـد،

اجتماعی در شهرهای مختلف ايران جستجو کرد؛

افوشتهای با لفظپردازی و اغراق ادبی ،زلزلههـای

که البته بیشتر حکايت هايی هستند که ضـاللت و

ســال  1221هجــری و شــدت آن را توصــیف

مشکالت اقتصادی مردم گرفتار در باليای طبیعی

کردهاست و صحنه را بـه گونـهای زنـده روايـت

از جمله زلزله ،طاعون و يا قحطیهـای ناشـی از

میکند که خواننده خـود را در آن فضـا احسـاس

حمله ازبکان و محاصـره هـای طـوالنی را بـرای

میکند.

خواننده امروز به تصوير میکشند.
اين مورخان علت برخی از ايـن مشـکالت را

بحث و نتیجه گیری

ناشی از قهر و غضب شاهی و يـا گـاه قیـامهـای

با توجه به اينکه شاه در رأس هرم طبقاتی

داخلی در برابر شاه میدانند .به هر تقدير ،اگر در

صفويه قرار دارد و مورخان تواريخ سلسلهای اين

بیشتر اين مطالب پراکنده مربوط به جامعه و مردم

دوره نیز ،از جمله اسکندر بیك منشی و يا مال

نیز تعمق شود ،به نوعی آن گزارش تـاريخی بـاز

بررسی تطبیقی مسائل اجتماعی در تواریخ محلی و سلسلهای عصر شاه عباس اول صفوی

میکند و ساير مورخان ،اشارهای به آن نداشتهاند،

بر اين اساس ،مسائل سیاسی در تـواريخ ايـن
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هم به شاه مربوط میشود .گزارشاتی که ناشـی از
رفاه حال عمومی توسط شاه و يا بخشودگیهـای
مالیاتی برای رعايـا ،سیاسـتهـای ملـوك محلّـی
توســط شــاه بــه دلیــل شــکايتهــای مردمــی و

رسیدگی به اموال آنها  -به ويژه در کتاب شـرف
نامه -و همچنـین جشـنهـايی کـه در بازارهـای
اصفهان به يمن مناسبهای مختلف پادشـاهی بـر
پا میشد از آن جمله است.
در مجموع ،اگر با يك ديدگاه کلیتر ،تواريخ

بدلیسی ،شرف خان (. )1808شرف نامه.تهران:
موسسه مطبوعات علمی.
ثواقب ،جهانبخش (« .)1850بررسی جايگاه ومولفه
های تاريخ نويسی محلی عصر صفويه».
پژوهشنامه تاريخهای محلی ايران .سال اول.
ش  .0از ص .05 - 5
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اشراقی.ج1؛(.)1888ج .0تهران :دانشگاه تهران.

شهین فارابی  /مهری ادریسی

تطبیق و مقايسه قرار دهیم ،میزان گزارشهای

سیستانی ،ملك شاه حسین بن ملك غیاثالدين

اجتماعی مندرج در تواريخ محلّی بیش از تواريخ

محمد بن شاه محمود ( .)1800احیاء الملوك.

سلسلهای است و نوع آن گزارشها نیز با توجه

به کوشش منوچهر ستوده .تهران :بنگاه ترجمه و

به جايگاه شغلی مؤلفانشان با هم متفاوت است.
نکته پايانی اينکه با اين همه ،هی کدام از اين دو
دسته تواريخ را نمیتوان تواريخ اجتماعی نامید و
نکات اجتماعی را بايد از ال به الی اطالعات
سیاسی استخراج کرد.
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