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چکیده

مورخان برای ماتربسرای قارایا یی امرا هرا ارا شراار رییرب بهرا

میاافتند تا به قاایا بُعد یماای بخشند ق بهیصطالح آنها ری تاریخاذیر

کنند .یلگوها تاریخاذیر قاایا ق یاگیز ها پشرتپرادۀ آنهرا مئر ۀ
تحقیق حاضا یست .یمینۀ یین تحقیق ،تاریخاگار س ئ هی عصا صفو

یست که در آن میتوین سامااهها ماتبسای قاایا ری به دق دستۀ یص ی

موضوعی ق سالاگار تقئیم کاد .اگا ما بهدابال تحوالتی یست کره در
یین دقرۀ تاریخی در شیو ها تاریخاذیر رخ دید یست ق تراریخهرا
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موضوعی یی منما موضوع یین تحقیق تغییا ری اشان اایدهند .پس فقر

سالاگار که خود بره سره شراخۀ فاعری (عصرا  ،خاخرهی  ،ج وسری)
تقئیم میشود ،محل توجه خویهد بود .در تح یل رقشهرا سرالاگرار

خویهیم دید که میتوین ریبطرۀ معنرادیر میران رقشهرا تراریخارذیر

سالنامه ی ق مقا ق مواعیت شا در منمومۀ فکا جامعۀ صفو یافت ،یرا
موردتأیید اایر دید .هاانطور که یحتااالً حجم تراریخهرا تولیدشرد در
یین عصا ایز تاحد تابا هاین عامل یست؛ یعنری برا مط رق شردن اردر

شا  ،یی تعدید ق شاید ایای به تاریخاگار کاسته میشود ق درعوض با آثار

دیستاای که به ستایش شا میپادییاد ،یفزقد میشود .به یین منمور ،یبتردی

یصولی که مورخان صفو بای ماتبسای قاایا باازیرد یارد ،بارسری

میشود .سپس به معافی رقشها یص ی تاریخاذیر سالاگاریاه در یین
دقر ق توییا تراریخی آنهرا پادیختره مریشرود .در آخرا مریکوشریم برا
یبزیرها تح ی ی به عاق یاگیرز ق یادیشرۀ مورخران در برهکرارایا ییرن

رقشها افوذ کنیم.

واژههاي کلیدي :صفویه ،تاریخاگار  ،اما ها تاریخاذیر .

 .1مقدمه

اا شاارها مهمتاین یبزیر یریئۀ ضابآهنگها یماایی هئتند که به یمور جویمرا یائراای

امم میدهند .پیش یی ظهور یمانسنبها دایق مکاایکی ،یین طبیعت بود که یین ریتمهرا ری
در یختیار بشا اایر میدید .طبیعت اادر یست هااانرد یر

متاقارو  ،ریرتمهرا اوارااوای

تولید کند .یین تنوع به بشا یمکان دید یست تا باحئب یمرور فایترا یی طبیعرت ق یاردای
رقیما  ،یعنی ییردئولوي  ،ق باقرهرا دینری ق فاهنگری ،یلگوهرایی یی ضرابآهنرگهرا
طبیعت بئاید ق قیاعیا یادای خرود ری برا آن تنمریم ق یرا باییرابی کنرد .مورخران هرم در
شرراییطی کرره تنهررا یلگررو تنمرریم قاررایا ،امررم یمرراای بررود ،بررای ماترربسررای قاررایا یی
اا شاارها رییب بها میاافتند ترا بره قارایا بعرد یمراای بخشرند ق برهیصرطالح آنهرا ری
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تاریخاذیر کنند؛ یما طبیعتاً در بهکارایا یلگو اا شااریاه یی رقیرۀ ثابرت یرا هائراای
پیاق اایکاداد.
مئ ۀ تحقیق حاضرا یلگوهرا تراریخارذیر قارایا ق مبراای تراریخی ق ییردئولويی
بهکارایا آنهاست .یمینۀ تاریخی تحقیق ایز تاریخاگار س ئ هی عصا صرفو یسرت؛
متوای که با یین هدف ،یعنی قاایااگار س ئ ۀ صرفو  ،برهقجرود آمرد یارد .ییییرنرق ،در
قاایااگار ها عاومی هم فق به بخش صفویه اما دیریم؛ بهقیژ کره در ییرن مترون هرم
هدف اهایی مورخ شاح یحویل صفویان بود یست .در تاریخاگار س ئ هی عصا صرفو
میتوین سامااهها ماتبسای قاایا ری به دق دسته یص ی موضروعی ق سرالاگرار تقئریم
کاد .یقلی ،یی منما موضوع یین تحقیق یهایت خندیای اردیرد؛ خرون اگرا مرا بره تحروالتی
یست که در ییرن دقرۀ تراریخی در شریو هرا تراریخارذیر رخ دید یسرت ق تراریخهرا
موضوعی یی یین اما تغییا ری اشان اایدهند .پس تنها سالاگار  ،که خود بره سره شراخۀ
فاعی تقئیم میشود (عصا  ،خاخهی ق ج وسی) ،محل توجه خویهرد برود .هاچنرین ،در
تح یل رقشها سالاگار خویهیم دید که خطور منحنی تحول رقشها تراریخارذیر
در تاریخاگار صفو تا یادیی ی تابا مقا ق مواعیت شا در منمومۀ فکا جامعۀ صفو
یست ق حدیال میتوین ریبطۀ معنادیر میان رقشهرا تراریخارذیر سرالنامهی  ،برهقیرژ
تاریخاذیر ج وسی ،ق ادر ق مقا معنو شرا یافرت ق موردتأییرد ارایر دید .ییییرنرق،
تحقیق در تغییای اما ها تاریخاذیر میتویاد بخشی یی تحروال ییردئولوي سر طنت
ری در عصا صفو بایااایی کند.
دریمینررۀ مطالعررۀ ترراریخاررذیر هررا تررویریخ صررفو  ،یبترردی مرر

خئررنی (ارر

.

 )McChesney, 1980: 53-54در مطالعهی مورد به مشرکال تراریخارذیر قارایا در
عررالمآری عباسرری یشررار کرراد .قلرری کررار یق یی حررد معافرری مشررکال ااشرری یی آشررفتگی

تاریخاذیر ها یسکندربیگ ق تالش بای حرل باخری یی آنهرا پریشترا ااریرقد .یق در
حین یستفاد یی یین کتاب ،بهعنوین منبا تاریخ شیباایان ،با یین مشرکل مویجره شرد  ،قاااره
اصد بای مطالعهی در یین یمینه ادیشته یست .به هاین دلیل کار یق بیشتا به اصرد تردایق
در کارباد تاریخ قاایا یست تا تح یل آنها.
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یما درمرورد پیشرینۀ تحقیرق در ییرن یمینرۀ خرا  ،بایرد بره بحرا یسرتفن ب یر

دربرارۀ

ترراریخاررذیر در قاررایااگررار هررا صررفو در فصررل خهررار یی کتررابش ،یمرران در

یمپایتور ها یسرالمی ،1یشرار کراد .سر یل یق در یبتردی ییرن یسرت :مورخران صرفو کره
قاایااگار در ماکز توجهشان اایر دیشت ،باقجود اما ها مخت ف اا شاار (شائری،

ااا ق تاکی) ،کدی ری بامیازیداد ق خای؟ ق با خه مبدیئی قاایا ری امم میدیداد؟ ب ی
بای یین کار خهار تاریخ یص ی صفویان یی عصرا شرا عبراو یقل ری بارسری کراد یسرت:

اقاق یآلثار ،عالمآری عباسی ،تاریخ عباسی مالجالل منجم ،ق رقضهیلصفویه .اقر

عاردۀ

کار یق محدقدیت منابعی یست که موردبارسی ارایر دید یسرت .عرالق برایین ،یق بیشرتا برا

ائبت تاریخاذیر ها هجا ق تاکی ،ق باخی مشکالتی که یین کرار در تراریخارذیر
ییجاد کاد یست ،یشار میکند ق متوجره یهایرت تراریخارذیر ج وسری ق حتری یهایرت
اما تاریخاذیر تاکی در یین حوی ابود یست .درضان ،بهرغم سر یل یبتردییییش ،در

حین بحا متعاّض پاسخ به آن اایشود .بحا یق یی عالمآری خیز بریش یی تکرایر اترایب
م

خئنی ایئت .سه متن دیگا ایز بهلحاظ تاریخاذیر  ،یی یریشی که بتویاد غنرا بحرا

ری بیفزییند ،باخوردیر ایئتند .یییینرق ،حاصرل کرار یق بیشرتا توصریف تراریخارذیر هرا
کمیهایت یین متون محدقد یست تا تح یل مبراای ییردئولويی

شرکلدهنرد بره امرا هرا

تاریخاذیر .
یمررا در تحقیررق حاضررا ،یبترردی یص رولی کرره مورخرران صررفو بررای ماترربسررای قاررایا
باازید یاد ،بارسی میشود .سپس به معافی رقشها یص ی تاریخاذیر سالاگاریاره در
یین دقر ق توییا تاریخی آنها پادیخته میشرود .در آخرا کوشرش مریشرود برا یبزیرهرا
تح ی ی یاگیز ق یادیشۀ مورخان در بهکارایا یین رقشها تاحد رقشن شرود؛ درضران
بررهدلیررل حجررم منررابعی کرره موردبارسرری اررایر اافتررهیاررد ،جرردقلی یی آنهررا تهیرره ق یحیاا راً
توضیحاتی ماتب با ها متن به آن یضافه شد یسرت ترا ایرای بره یرجاعرا مکرار ق غیراالی
ماتفا شود.

1. Blake, Stephen P )2013(. Time in early modern Islam. Cambridge University Press.
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 .2مورخان صفوي و روشهاي مرتبسازي وقایع

یمان یی هاان یبتدی در رقییت تاریخی ظاها میشود؛ قاتی مورخ میکوشد رقییتی منطقی ق
اابلابول یریئه دهد ق ااخار یست امم یماای (حدیال بهصور رعایت تقد ق ترأخا قارایا)
ری در رقییت رقیدیدها دراما بگیاد .هاین باعا میشود در تاتیب قاایا ااماتب براهم ایرز
به یین امم پایبند باشد ق قاایا ری باحئب تقد رقیدید مرنمم کنرد .پرس هرا قارایااگرار
یستاادیرد در خود ی

اما یماناگار دیرد که یلبته با تاریخاذیر تفاق دیرد .در یینجا

منمور یی تاریخاذیر یین یست که اویئند با یستفاد یی یر

امرا ارا شراار رییرب یرا

تاکیبی یی آنها ،مختصا قاایا ری در یمان تعیین کند .یین تعیین مختصا میتویاد شرامل
تعیین سال رخدید ،ما رقی ،یا هادق باشد .تااکز یین تحقیق با رقشها اشااهاذیر سرال
خویهد بود .یما پیشتا الی یست سه اکتۀ یساسی تذکا دید شود:
 .1در یین بارسی ما تنها بخش صفویه ری یی قاایااگار ها مداما ارایر دید ییرم؛ بخشری
که در آن مورخ ،خود ،شاهد ائاتی یی قارایا برود یسرت ق ییییرنرق کاترا مترأثا یی منرابا
مکتوب پیش یی خود یست .مهمتا یینکه در کار خرود مترأثا یی یمینرۀ تراریخی جامعرۀ خرود
یست ق هایشه ماکن یست حافی تای بای افتن دیشته باشد.

 .2تاا متون موردبارسی ما یی اوع قاایااگار  1هئتند؛ یعنری اویئرند مجاوعرهی یی

موید یطالعا تاریخی ری بردقن تقئریمبنرد آنهرا بامبنرا موضروع (سیاسری ،یاتصراد ،
فاهنگی ق )...ق رقیب ع ّی ،تنها بایساو تقویم رخدیدشان مااند یر

یاجیرا برههرمپیوسرته

اقل میکند .هاگی یین آثار در امم دیدن به قاایا فق تقد ق تأخا یماای ری مداما دیراد.
درقیاا ،تنها امای که ماکن بود با یین س ئ ه مطالب یعاال شود ،هاین امم یمراای ،یعنری
تاتیب قاایا باحئب یمان قاوع ،بود.
 .3در یین قاایااگار ها ،یی ها اوع که باشند ،شا در کااون ق محور تاریخاگار ارایر
دیرد ق بعد یی تقد ق تأخا یماای ،اخئتین معیار بای تاتیب قاایا ،یعصار پادشاهان یسرت.

2

1. chronology

 .2یریکئن درمورد ریبطۀ شا  ،یمان ق تاریخ میاوید« :در جهان پیشامدرن ،یغ ب پادشا  ،هرم حامرل غنرایم جنگری ق
هم عامل بارآقر طبیعت بود؛ به هاین خاطا طبیعی برود کره تراریخ ری بایسراو س ئر ههرا شراهی ق یرا ارا سرالطین
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به عبارتی مدیر یمانبند قاایا تاریخی در ییرن مترون ،فاییقفراقد پادشراهان یسرت (ار

.

توک ی طاای .)15 :1383 ،در پیواد یین مئر ه برا بنرد ابرل ،یحیریبرن عبردیل طیف ازقینری
(962-885ق) میاوید« :عاد م لفان ق مورخران در تقردیم ق ترأخیا پادشراهان باحئرب
تاتیب یمان یست» ( .)294 :1386یین سخن یق ،یعتایف به محوریت شاهان در تاریخاگار
عصا میااه یست؛ موضوعی که در دقر صفویه ایز مشهود یست.
تاامی متون موردبارسی ما ایز قاایا ری باحئب عصا شاهان صرفو  ،برا رعایرت تقرد
یماای ماتب کاد یاد ق تنها در رقش تنمیم قارایا عصرا هرا شرا تفراق دیرارد .مورخران
صررفو در تنمرریم ق ماترربسررای قاررایا (برره تفکیرر

پادشررا ) دق رقش «موضرروعی» ق

«سالاگار » ری بهکار باد یاد :در قاایااگار موضوعی ،مورخ قارایا عصرا هرا پادشرا ری
صافاً با عنویای ماتب با موضوع قیاعه ق بدقن اایر دیدن آنها ذیل ی

عنروین یصر ی مثرل

سال قاوع ،یاجیاقیر ذکا میکند .یما در قاایااگار سالاگاریاره ،مرورخ قارایا عصرا هرا
شا ری تحت ی

عنوین یص یتا ،یعنی سال (عدد سال ج روو ،ارا سرال تاکری در خاخرۀ

دقیید حیویای ،یا شاارۀ سال در عصا هجا ) ،اایر میدهد.
یلبته ،مورخان در تاتیببنرد قارایا تنهرا یی یر

رقش بهرا ااریباارد .در ییرن میران،

یحئنیلتویریخ که کامالً سالشاار هجا یست ،یا رقضهیلصفویه که در آن قاایا بهطرور
بییمان ق بدقن فصلبند یا ذکا تاریخ ،پشتهم ردیف شد یست ،یستثنا هئرتند .مورخران

معاوالً در رقش تاریخاذیر  ،یی منابا یطالعاتی مکتوب خود تق ید مریکننرد؛ یمرا عویمرل
دیگا هرم مری تویانرد در ییرن یمرا دخیرل باشرند .برای مثرال در آشرفتگیهرا سیاسری ق
بحاینها جااشینی ،غالباً امم موضوعی جا امم سالاگار ری مریایراد؛ ماانرد حروید

996-984ق در تاریخ س طاای .حتی جنگ خرارجی هرم مریتویارد باعرا یخرتالل در امرم

سالاگار شود؛ مااند حروید 940ق در عصرا تهااسرب ق دهرۀ 1000ق در عصرا عبراو
یقل؛ خون در یین مویاا ذکا یخبار جنگ ائبت به قاایا معاول سال در یقلویت هئتند.

محاسبه کنند .شا خالق /حامل سالی بود که بهیقد فایمیرسرید .درصرور براقی خشکئرالی ق یرا فایقیاری ،برهدلیرل
غنایم جنگی ،کئی جز شا مئ ول ابود» (.)100-99 :1385
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مثالً ااضییحاد منشی اای در بخش یسااعیل یقل به پیاق یی حبیبیلئیا ،قارایا ری برا

امم موضوعی ماتب کاد  ،قلی عصا تهااسب ری با سالاگار ج وسری -تاکری -هجرا

آقرد یست .در قاایا  984تا 996ق ،امم کتاب سالاگار یست؛ قلی اا سرال هجرا ق
ااهی هم سال تاکی یساو اایر میایاد ق یااخه محاّد خدیبنرد رسرااً د سرال سر طنت
کاد ،خون فاد مقتدر در رأو ایئت ،سال ج وسی بهکار اایباد .دقبار یی عصرا عبراو
یقل که ط یعۀ ثبا به خشم میخورد ،امم سال ج وسی ری بهکار میبراد .طبیعتراً مرا هرم در
سنجش ییناواه منابا ،بخشها یصریل آنهرا ق مرویرد ری کره اویئرند در منرابا پیشرین
دستی باد یست ،دراما دیشتهییم.
به اول یستفن ب ی

( ،)Blake, 2013: 107یی منما اا شناسی مطالعرۀ یمران عبرار یی

مطالعۀ سال یست .در عصا صفو هم مورخاای کره یی امرم موضروعی یسرتفاد کراد یارد،
بهطور یکنویختی تنها اا شاار هجا ری بهکرار براد ق تنروع یرا تحرول خاصری ری اشران
ادید یاد .پس دریمینۀ تح یرل رقشهرا تراریخارذیر  ،فقر برا سرالاگرار هرا سراقکار
خویهیم دیشت .به عبار دیگا ،فق اما ها اشااهاذیر سرال در تراریخاگرار صرفو
موردبارسی اایر خویهند اافت .یی طاف دیگا ،با اگا بره جردقل منرابا ق درامرا ارافتن
یینکه تقایباً هاگی آنها در ثبت ما رقی قاایا ،اا شاار هجا ری برهکرار براد یارد ،پری
میبایم کره ارهتنهرا رقش سرالاگرار باترا محئوسری دیرد ،آاچره بریش یی هاره در آن
یختالف دیراد ،ایز هاین رقشها مخت ف اشااهاذیر سالهاست .پس یین تحقیرق ری ایرز
با مطالعۀ سال یدیمه میدهیم .مهم ایئت که سال ری با خه فاض یا رقشی یادیی میاافتند ق
یررا شرراقع ق پایررااش ری خگوارره تعیررین مرریکاداررد؛ آاچرره در یینجررا یهایررت دیرد ،رقش
اشااهاذیر سال یست.
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جدول  .1مقایئۀ اما ها تاریخاذیر در متون تاریخی عصا صفو
ردیف

اا منبا

یمان
تألیف

شا یمان

موضوعی

1

فتوحا شاهی

2

ایاۀ یقل
اان 10ق

یسااعیل یقل

*

"
تهااسب

*

سالنامهی

هجا

حبیبیلئیا
لبیلتویریخ
تذکاۀ
شا تهااسب
تاریخ جهانآری
تکا هیالخبار
یحئنیلتویریخ
جویهایالخبار

"

"

*

"

"

"

"

^
*

"

"

9

خالصهیلتویریخ

"

عباو یقل

10

اقاق یآلثار

11

تاریخ عباسی
رقضهیلصفویه
یفضلیلتویریخ
عالمآری
عباسی
خالصهیلئیا
تاریخ شا صفی
جهانآری
عباسی
خ دباین

3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اص

خاااای

قاایا یلئنین ق
یالعوی
دستور
شهایارین
تاریخ س طاای
جاا

* یقلویت یقل
^ یقلویت دق

"
"
ایاۀ دق
اان 10ق

ایاۀ یقل

اان 11ق

"

"

"

"

"

"

تاکی

ذکا

ج وسی

*

*

^

*

^
*

^

*

*

*

"

"

^

"

"

^

^

*

"

شا صفی

^

*

"
ایاۀ دق

"
*

"

"

"

شا س یاان

*

"

؟

^

"

اان 12ق

*
*

*

"

ایاۀ یقل

*

*

^

اان 11ق

اورقی

*

*

عباو دق

ما رقی

^

*

^

*

*

شا س طانحئین

^

^

*

*

"

^

^

*

*

13

10

7

7

8
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 در ترراریخهررا عا رومی فق ر بخررش صررفویه مررورداما بررود یسررت .شرراارۀ ردیررفتاریخها عاومی.22-20-18-8-7-6-5-3-2 :
یلررف .هاگرری ییررن متررون در ترراریخاررذیر یی مررا رقی ااررا یسررتفاد کرراد یاررد .تنهررا

اقاق یآلثار در خند مورد ما رقی جاللی بهکار باد یست که در جایان تاریخاذیر یهایتی
ادیرد.

ب .در مویرد که مورخران سرال تاکری -ج وسری (شائری) ری یسراو ارایر دید یارد،
هاهجا در متن منمور اویئند یی سال ،سال شائی یست؛ یعنی عباریتی مثرل «در ییرن سرال»
یا «در سنۀ مذکور » (بدقن یشارۀ مئتقیم) ،به سال شائی یشار دیراد.
پ .تنها کئاای ما رقی اورقی ری ذکا کاد یاد کره حردیال تراریخ ج وسری یرا تاکری ری
بهکار باد یاد.
 .4تألیف 948ق یست ،قلی تنها تا یسااعیل یقل ری شاح دید یسرت ق در پایران ،بخشری
در تاجید شا تهااسب دیرد .بخش شا یسااعیل آن بهصرور سرالنامۀ هجرا تنمریم شرد
یست ،یااخه بئیار مختصا یست.
 .5باقجود یختصار ،تأثیا ییاد برا رقییرا تراریخی صرفویه یی حروید 930ق (پایران

تألیف حبیبیلئیا) به بعرد اذیشرته یسرت ق رقییرتسرای هرا آن ری بایرد جرد اافرت.

میتوین افت که یین کتاب مختصا ،هاان اقش یثاارذیر حبیربیلئریا برای حروید بعرد
930ق ری بررای مرریکنررد .تاکیررب سررال هجررا  ،سرال تاکرری ق مررا رقی اررورقی کرره بعرردها

رییبتاین سافصل در سالاگار ها شد ،اخئرتین برار در ییرن کتراب برهکرار رفرت؛ برا ییرن
تفاق که هنوی سال هجا ائبت به تاکی یقلویت دیشت.

 .6در یین کتاب بای یقلین بار تاریخاذیر س طاای ،1یعنی سال شائری برا ارا تاکری

که هایشه معادل ااا آن هم ذکا میشود ،بای تاریخاذیر بهکار رفته یست.
 .7ی

سالشاار تاا عیار یست .یقلویت یقل یق بهطور ااطا سال هجرا یسرت ق اره

حتی ج وو شاهان یا ظهور س ئ هها (حتی صفویه) .در تنمریم کتراب بئریار مترأثا یی مط را

سعدین ساااند یست.
 .1یین عبار باساختۀ ماست.
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 .9یین کتاب در باههی حئاو یی تراریخ صرفویه ،آغرایاا یسرتفاد یی تراریخ ج وسری
یست .تاریخ ج وسی تنها بای تهااسب ق عباو یقل بهکار رفته یست که کرارباد معنرادیر
 .منشی اای ،)50 :1383 ،بهصور مرنمم تراریخ تاکری -اارا

یست .یی سال 906ق (ا
اورقی ایز ذکا شد یست.

 .10بهرغم یمان تألیفش (1007-998ق) ،یی تاریخ تاکی یستفاد اکراد یسرت .درسرت
یی حوید 998ق به بعد که بخش یصیل کتاب محئوب میشود ،خنرد برار مرا رقی جاللری
بهکار باد یست؛ هاخند خندین یهل یریئۀ تاریخها دایق ایئت.
 .11ییآاجاکه اویئند سال هجا ری یساو تاتیب قاایا اایر دید یسرت ،یشرار ی هرم
به تاریخ اورقی ق یمان تحویل سال اایکند .درعوض ،در یبتدی ها سال ،تاریخ یقل محا
ری به ما رقی جاللی ق اا سال تاکی ضب کاد یست.
 .12ااواۀ کامل ی

تاریخ موضوعی یست .قاایا با تاتیب تقد ق تأخا (معاوالً بردقن

یعال تاریخ) ،با عنویای ماتب با موضوع منمم شد یاد .بهادر بره سرالهرا اارا یشرار
میکند .یثا یی سالها تاکی ق حتی ما رقی ااا قاایا دید اایشود .صافاً قاایا مهم
ری باازید یست ق یییینرق یی بعضی سالها هیچ خبا اایدهد.

 .13یفضلیلتویریخ (تألیفشد بین سالها  1023تا 1045ق) بایینکه تاکیب ج وسری-

تاکی -هجا ری بهکار باد ق ها فصل ری با اورقی آغای کاد  ،مرا رقی ارورقی ذکرا اشرد
یست.
 .14یصایر یسکندربیگ با سال ج وو تاحد یست که سال هجا ری ی

سال ج وتا

ذکا میکند تا تعدید سالها ج وو عالق با سال تاکی با سال هجا هم مطابقرت دیشرته
باشد .یی سال شاقع تألیف کتاب ،یعنی 1025ق ،ساعت دایق تحویل سال ری هم ذکا کراد
یست (ا

 .یسکندر منشی.)886 :1382 ،

 .15در سافصلها تنها شاارۀ ی
1050ق ازدی

سال ااا ری ذکا میکنرد .قاتری هرم بره سرالهرا

میشود که اورقی در یقیخا ذیحجه قیاا میشود ،هاچنران در سافصرلهرا

شاارۀ هاان سالی میآید که اورقی در آن قیاا شد یست .تاریخ تحویل سال بره مرا رقی ق
ساعت ق دایقه ذکا میشود (یلبتره غالبراً) .برهرغرم یسرتفاد یی سرال تاکری برای جدیسرای
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قاایا ،در ذکا تاریخ ااا قاایا به ما رقی ق سال دات بهخاج دید ق مااند یسکندربیگ یا

خالصهیلتویریخ ،مخاطب ری در یافتن سال ااا قاایا سرادرام رهرا ااریکنرد .یارا پرا

حادثۀ بزرای در میان اباشد ،مااند ی

رقیاامرهارویس قارایا ری بره تاتیرب مرا رقی اارا

پرریدرپرری ذکررا مرریکنررد ق یی ییررن جهررت کررار مررورخ کررمامیررا یسررت (بررای ااوارره ار

.

محادمعصو .)287-286 :1368 ،
 .16در کل رقیۀ منمای بای تاریخاذیر ساالاه ادیرد؛ خون یشار بره سره سرال ری یی
ا م یادیخته یست .جالب یینکه تنها یی سال تاکی یستفاد کاد یست؛ یعنی در هریچ مرورد
معادل هجا ری ذکا اایکند ق بایینکه در آغای ها سرال بره قاروع ارورقی یشرار مریکنرد،
ما رقی تحویل سال ری ثبت اکاد یست .در یقیخا در خند مورد سال ج وسی هم بهکار رفته
یست.
 .17اویئند یی سال 1056ق مج رسارویس دربرار عبراو دق برود یسرت؛ برایینحرال،
بهادر به تاریخ قاایا ،بهقیژ قاایا عصا عباو دق  ،یشار مریکنرد .بایینکره برای عصرا
عباو یقل ق شا صفی یی سال ج وسی یستفاد کاد یست ،در عصا عبراو دق امرم قارایا
بیشتا موضوعی یست ق کتاب یی شرکل سرالنامۀ هاخنرد ارادایق ،برهصرور مجاوعرهی یی
یاددیشتها غالباً بدقن تاریخ ق یا با تاریخ اراا

درمریآیرد .تنهرا خنرد سرال آخرا ری برا

شاار ق اا تاکی آقرد یست .بره رغرم منصرب اویئرند  ،کتراب برهلحراظ تراریخارذیر
یشتباها ییاد دیرد که شاید حاکی یی کمیهایتی یریئۀ تاریخ قاایا ازد اویئند باشد.

 .18اویئند متأثا یی بایدرش ،قحید ازقینی ،هاران قارایا جهرانآری ری تقایبراً برا هاران

امررم ،شرراید بررا جزئیرراتی بیشررتا ،رقییررت کرراد یسررت؛ یمررا برراخالف قحیررد ،قیلرره برره امررم
سالنامهاگار قفادیرتا یست .قاایا عصا صفی ری مااند قحید با سال ج وو آقرد ق قارایا
عصا عباو دق ری با سال تاکی منمم کاد یست.
 .19شاح قاایا عصا صفو تا ماگ عباو ثراای .تاتیرب قارایا موضروعی یسرت ق در
متن یی اا شاار هجا -تاکی یستفاد شد یسرت؛ یعنری غالبراً هارای سرال هجرا (کره
یقلویت دیرد) ،اا تاکی ری هم ذکا کاد یست.
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 .20تاریخ عاومی عالم ری بهصور سالشاار هجا تا سال 1097ق ثبت کراد یسرت.
اویئند یی طبقۀ ع ااست؛ یییینرق تاریخ هجا ری یساو اایر دید یست.
 .21ترراریخ مفصررل سررالهررا  1105تررا 1110ق بایینکرره دقرۀ بئرریار کوترراهی ری دربررا
میایاد ،صور کامل تاریخاذیر ج وسی -تاکی -هجرا ری دیرد .قارایا هرا سرال برا
اورقی شاقع میشود ق آغای ها فصل ری صَاف عبار پادیی مفصل دربارۀ اورقی میکند.
 .22تألیف سال 1115ق یست؛ قلی فق تا قارایا عصرا شرا صرفی ری شراح دید یسرت.
بخش صفویه سالاگاریاه یست؛ بهجز عصا یسااعیل دق ق محاد خدیبنرد  .مرا رقی ارورقی
ری هم یی یبتدی تشکیل س ئ ه در 906ق ذکا کاد یست.
کتابها دیگا ایز ،بهقیژ یی یقیخا عصرا صرفو  ،در یختیرار هئرتند کره یرا یی امرا

ترراریخاگررار  ،یررا در یرتبررا بررا موضرروع ییررن تحقیررق یریشرری ادیراررد؛ ماانررد عررالمآری

شا تهااسب ،عالم آری شا یسااعیل صفو  ،جهااگشرا خااران ،تراریخ سرالطین صرفویه،

تحفهیلعالم ،تاریخ مالکاال ق . ...درضان ،تراریخهرا مح ری ری ایرز اادیرد ارافتیم؛ ییرای

به دلیل ماهیتشان ،با ییدئولوي سر طنت ماکرز کره یی محورهرا تح یرل ماسرت ،خنردین

ائبتی ادیراد .متوای هرم کره خرارج یی ا اراق صرفو  ،یرا بعرد یی سرقو صرفویه اوشرته

شد یاد ،ایز خارج یی یمینۀ تحقیق حاضا هئتند؛ مااند تاریخ یی چی امامشرا  ،یبرد یلترویریخ
مئتوفی ق. ...

 .3روشهاي نشانهگذاري سال در تاریخنگاري صفوي

یماقی ایایها سیاسی -یجتااعی ق یاتصاد در کنرار یر

دسرت شردن جویمرا ق سراعت

یاتقال تجارب ،باعا شد یست که هاره بره کرارباد ارا شراارهرا یسرتاادیرد ق معردقد
عاد کنیم (میالد  ،هجا شائی یرا اارا ) .قلری کنترال عرادی ارا شراار جویمرا
هایشه به یین سادای ابود یست .پریشترا مراد در جویمرا مخت رف ق برای رفرا ایایهرا
اواااون یی رقشها متنوعی بای مشخ

کادن سال بها میباداد .در یینجا مهرمتراین

رقشها تاریخاذیر ری با تطبیق آنها با تاریخها صفو بارسی میکنیم.
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بارسی تاریخی

هالفورد -یستایواس ( ،)Holford-Strevens, 2005: 109-110در ی

یی عهد باستان تاکنون ،خهار رقش رییب میان جویمرا مخت رف ری برای اشرااهارذیر سرال

شناسایی کاد یست .1 :با یستفاد یی اا بخش1؛  .2برا سرال سر طنت (ج روو)2؛  .3یسرتفادۀ

خاخهی  3یی سالها؛  .4تعیین مبدأ ثابت در ی

عصا .4یی یین خهار رقش ،سه مرورد آن ری

مورخان عصا صفو بهکار براد یارد کره اابرلتوجره یسرت ق بریشر

یی قجرود ایایهرا

اواااوای خبا میدهد .در یینجا با تشایح یین رقشها ،توییرا هایر

یی آنهرا ری در سریا

تاریخاگار صفو اشان خویهیم دید.
الف .روش عصري

5

6

در ییررن رقش سررالهررا ری ب رهصررور ثابررت یی ی ر

مبرردأ مشررخ

 ،بررا یعرردید صررحیح

شاار اذیر میکنند ق مهمتاین مئ ه در آن یاتخراب مبردأ عصرا یسرت .مبردأ ییرناواره
سالشاار ها معاوالً به حویدثی که در یادای ماد اویحی قسریعی مر ثا برود یارد ،یشرار
دیراد؛ مااند تولد مئیح بای تاریخ میالد (در یین برار ار

 .)Ibid, 118 .تراریخ هجرا

(در آن یمان صور شائی آن بهکار اایرفت) با مبدأ هجا پیامبا ،یی یین ائم یسرت ق
سال عباد مئ اااان با یین تاریخ شااد میشود.
یستفاد یی تاریخ هجا خیز فایتا یی حق یاتخاب مورخان صفو بود .هاخند بهدلیرل
ما ها خاخند یش با ایایها ی

جامعره کشراقری سرایاار ابرود ،بعرد یی  900سرال در

تارقپود جامعۀ یسالمی رخنه کراد برود ق طبیعریتراین یمکران برای ارا شراار تراریخی
بهشراار مریرفرت .سرالاگرار هجرا  ،برهعنروین اوارهی تراریخارذیر  ،پایره در سرنت
تاریخاگار یقلیۀ یسالمی دیرد ق رقیج آن به اان سرو هجرا برایمیارادد؛ هاخنرد کره
شاید شایاتاین رقش ابود باشد (ا

 .ریبینئن.)140 ،105-100 :1389 ،
1. eponym
2. regnal year
3. cycle
4. era

 .5باید یادآقر کنیم که ییرنهرا امرا هرایی برای ارا شراار رسرای برود یارد؛ قلری مرا صرافاً کرارباد آنهرا ری در
تاریخاذیر توس مورخان دراما دیریم.

 .6معادل قیيۀ  eraدر یبان فارسی هاان «تاریخ» یست؛ یییینرق ،ما قیي عصا ری باازیدیم ترا تفکیر
ماکن شود.

معراای مخت رف
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بارسی توییا آن در تاریخاگار صفو اشان میدهد که رقش سرالاگرار باحئرب

سالها هجا  ،یی هاان یبتدی (لبیلتویریخ تألیفشد به سال 948ق) تا پایان (قاایایلئرنین

تألیفشد به 1097ق) موردتوجه بود یست .هاانطور که در جدقل دید میشود ،توییرا
یین رقش در میان تویریخ صفو (متوای که صرافاً سرالاگرار هجرا برهکرار براد یارد)،
بهییی ی

مورد بای ها ایم اان ،تا پایان عصا صفو حفظ شد یست ق در  22متنی کره

فهاست شد  ،سیزد بار سالشراار هجرا برهکرار رفتره یسرت؛ یعنری برهجرز تراریخهرا
موضوعی که بههاحال اا شاار هجا بهکار میبادارد .یسرتفاد یی سرالاگرار هجرا
بیش یی ها خیز پایدیر سنتها ری اشان میدهد ق بیشتا بهکار کنتال تح یلها ما یی دیگرا
رقشها میآید؛ یعنی با دراما دیشتن توییا ق رقیج آن ،مریتروین درسرتی یظهراری خرود
درمورد دیگا رقشها ری کنتال ق بارسی کاد.
ب .روش چرخهاي

در یین رقش برای اشرااهارذیر سرال ،یی یر

«دقر» یرا «خاخره» یی سرالهرا یسرتفاد

میشود؛ مااند خاخۀ یلاپیاد در یواان باستان که عبار یی ی
دق یلاپی

دقر خهارساله (فاصر ۀ میران

) بود ( .)Holford-Strevens, 2005: 115-116در یینجا سرالهرا ری برهتاتیرب یی

شاقع خاخه میشااراد ق پس یی پایان دقر ،شاارش یی او آغای میشود .شاید مشرهورتاین

یین خاخهها ،دقر دقیید حیویای( 1یا به افتۀ مالممفا «دقر یثنیعشا ») در تقرویم خینری-

تاکی (متون ادیم :ختایی) باشد .در یین خاخه که شامل دقیید سال یست ،سالهرا شرااد
2

اایشواد ،ب که به اا دقیید حیوین ارا ارذیر مریشرواد ( Holford-Strevens, 2005:

116-117؛ بای شاح مفصل اا شاار تاکی ا

 .اناباد 1276 ،ق.)111-104 :

بررا سرر طۀ مغرروالن اررا شرراار تاکرری -ختررایی یررا خینرری-یقیغررور (بررا سررالهررا
دقیید حیویای) در ییاین رییب شرد؛ قلری تنهرا عنصرا آن کره بعرد یی یی خااران براای ماارد ق
 .1یلبته ،خاخۀ دقیید ساله ،خود ،جزئی یی خاخهها بزرگتا یست که اناباد (1276ق ،)109-107 :آنها ری شراح
دید یست؛ قلی کارباد در بحا ما ادیراد.

 .2اا ق تاتیب یین سالها در تویریخ صفو یی یین اایر یست .1 :سیچقانئیل؛  .2یقدئیل؛  .3پاروئیرل؛  .4توشرقانئیرل؛
 .5لو ئیل؛  .6ئیالنئیل؛  .7یواتئیل؛  .8او ئیل؛  .9پیچینئیل؛  .10تخرااو ئیرل؛  .11ییرتئیرل؛  .12تنگویئیرل .برای
جدقل تحول یین اا ها یی عصا یی خاای تا صفو ا

 .عبدیل هی ،تاریخ تاریخ در ییاین،

.351
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موردیستفادۀ مورخان ییایای اایر اافت ،هاین خاخۀ دقیید حیرویای برود .بره افترۀ م ویرل
( ،)Melville, 1994: 93کنار اهادن آن یی یقییرل اران هشرتم هجرا ق در عصرا غرایین ق
یقلجایتو شاقع شد ق یاعکاسی یی یسال آقر غایین ق اطا یرتبا با دربار خرین برود؛ حتری
خویجهرشیدیلدین هم قاتی در تاریخ خود به عصا غرایین مریرسرد ،دیگرا یی ارا شراار

تاکی یستفاد اایکند .حاصل آن به افتۀ یق «سال خاای» بود که برا ارورقی آغرای 1ق برا ارا
سالها تاکی خویاد میشد.
مالممفا اناباد منجم (ف1024 .ق) ،درمورد مبردأ ییرن خاخره مریاویرد« :یصرحاب
ییجا افتهیاد که ما ری اید تاریخ ییشان مع و ایئت که ییشان خه حادثهی ری مبدأ تراریخ
ساختهیاد ق سالها بعد یی آن ری ائبت میکنند» (1276ق .)109 :ق درمورد یسرتفاد دقر
دقیید حیویای در میان عجم میاوید:
یما تاکان در شاادن سالها با دقر یثنىعشاى یاتصار اااینرد [ ]...ق در میران یهرل
عجم ایز یین دقر مئتعال یست؛ خصوصاً در میان یهل سیاق؛ خه بنرا محاسربا
ماال

در دفاتا خود با آن اهاد یاد ق یصالً تاریخ دیگا ازد ییشران منمرور ایئرت

(هاانجا).

بنابایین ،اناباد تأیید میکند کره در ارا شراار معارول ارزد خرود تاکران هرم (کره
یحتااالً منمور تاکان مئ اان یست) ،یی میان یدقیر فایقین ق پیچیردۀ ییرن ارا شراار  ،تنهرا
دقر دقیید حیررویای رییررب بررود یسررت ق یهررل سرریاق هررم شرراید تنهررا در حررد هاررین دقر یی
اا شاار تاکی -ختایی یستفاد میکاد یاد.
یما ،یینکه رسایت یسرتفاد یی دقر دقیید حیرویای در عصرا صرفو دایقراً یی خره یمراای
آغای شد یست ،مع و ایئرت .برا بارسری مترون تراریخی مع رو مریشرود کره مورخران در
البهال شاح قاایا ،یی ی

یماای به بعد سالها تاکی ری بهدات با سالها ااا تطبیرق

میدهند .یین رقیل بیش

یی عصا شا تهااسب آغای شد یست .در یکی یی متون یص ی ما،

 .1سال ختایی (خینی -یقیغور ) با قرقد خورشید به 15درجۀ باج دلو 15 /بهان آغای میشود .قلری مورخران صرفو

آغای سال ری هاان یعتدیل بهار میاافتند؛ هاخند اا ها تاکی ری به کار میبادارد .کرارباد ییرن تاکیرب حردیال بره

تاریخاگار تیاور بامیاادد ( )Melville, 1994: 93که یلگو صفویان در تاریخاگار بوداد.
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تکا هیالخبار (تألیفشد به سال 978ق) یثا عبد بیگ اویرد شریایی ( ،)73 :1369ییرن

کار یی شاح قاایا لو ئیل بایبا 939-938ق شاقع میشود .یی یین پس ،یساو تاتیب ذکرا
قاایا ،شاقع سال تاکی یست.

1

یما یقلین بار ااضییحاد غفار در ائخ جهرانآری (ترألیفشرد برین سرالهرا  971ترا

972ق) یی یین خاخه در تاریخاذیر یستفاد کاد؛ هاخند یقلویت ری به سرالهرا هجرا

دید .قلی پس یی آن خاخۀ تاکی ،یاا هاای سال هجا ذکرا مریشرد ،هارویر ائربت بره
تاریخ هجا در یقلویت اایر میاافت ق پا ثابت اا شاار در تاریخاگار شد .آاچره
میتوین تاریخ «س طاای» خویاد ،یعنی تاریخاذیر با سال تاکی (ی

سال شائی حقیقری

با آغای اورقی ) هاای با شاارۀ سال هجرا  ،ایرز در تکا رهیالخبرار (ترألیفشرد بره سرال

978ق) ظاها شد ق به یکی یی رقشها رییب تاریخاذیر میران مورخران تبردیل اادیرد.
تنها عنصا غایب در یین کتاب ،ما رقی اورقی در سافصلهاست کره آن هرم بیشرتا برا سرال
ج وسی همخویای دیرد تا با تاریخ س طاای.

باید تذکا دهیم که یی تکا هیالخبار به بعد ،سال یساو ،سال تاکی یست؛ یعنری هاکجرا

یشار به سال میشود (مگا مویرد یرجاع مئتقیم به سال هجرا ) ،غالبراً منمرور سرال تاکری
یست .یین یما اشان میدهد که کارباد آن فایتا یی تاریخاذیر در کتابها تاریخی بود
یست ق مورخان ،خود ،یی یلگو حاکم با دستگا حکومت پیاق میکاد یاد .پریشترا بره
سخن اناباد درمورد کارباد آن در محاسبا دیویای ایز یشار شد.

در تکا هیالخبار بایینکه حوید ری یی یمان یسااعیل یقل برا تراریخ سر طاای ثبرت کراد

یست ،خنانکه افته شد ،یی لو ئیل بایبا 939-938ق ،مورخ شاقع به تطبیق دایق سالها

تاکی با سالها هجا میکند« :در لو ئیل ،یقلها سنۀ ثاان ق ثالثین ق تئا مائه ق آخاهرا
سنۀ تئا ق ثالثین [( »]...اوید شیایی  ،)73 :1369 ،ق یی هاین یمان در باخی مویرد فقر
 .1خای تطبیق سالها تاکی با سالها ااا یی یین تاریخ شاقع شد یست؟ میتوین حدو ید که در عصا تهااسب
سیئتم رسای تاریخاذیر قاایا تغییا کاد یست ق دفاتا رسای ،یصل ری برا تعیرین ق تقرد سرال تاکری اذیشرتهیارد.

یلبته ،یین تغییا در کنار سال ج وسی ،در قاایااگار ها عصا شا تهااسب که در ایاۀ دق اان دهم ترألیف شرد یارد،
یهایت مییابد .جایگرا شرا تهااسرب در تثبیرت مبراای ییردئولويی

حاکایرت صرفو ق رقیج مرذهب تشریا یمرامی،

میتویاد تغییا در اما ها اا شاار ق تاریخاذیر در یین عصا ری هم معنادیر کند.
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سال تاکی بهکار میباد« :باروئیل که یورش خایسران پریش آمرد [( »]...هاران ،71 ،ق ایرز
 .)75-74یین یما عاوماً به حوید حکومتی ق دربار محردقد یسرت .ااضرییحارد منشری
اای دیستان یمیاخان تاکاان ری تنها با سالها تاکری تراریخارذیر کراد یسرت (:1383
 ،767ق مویرد دیگا در  763ق  .)801ق کتابش ری هم با پایان سال تاکی خاتاره مریدهرد:
«خون سال پاروئیل به یتاا رسید ،یین مج رد خرامس ری تارا اارود» (هاران .)923 ،یلبتره،
قاتی پا ما رقی در میان باشد ،هیچ جایگزینی بای تاریخ هجا ادیراد ق سرال تاکری برا
ما رقی ااا بهکار میرقد.

1

بارسی توییا یین رقش در جدقل اشان میدهد بحا یی اا شاار در عصا صفو ری
بهحق میتروین بره تح یرل کاربادهرا تقرویم تاکری در ییرن دقر فاقکاسرت .در  22مرتن
موردبارسی ایز د بار یی سالاگار تاکی یستفاد شد یست .تاریخاذیر با سال تاکی یی
عصا شا تهااسب آغای شد ق یی دقرین عباو یقل تا پایان عصا صفو بره مهرمتراین رقش
اشااهاذیر سال تبدیل شد که در بخش بعد به عویمل رقیج آن یشار خویهد شد.
پ .سال سلطنت (سالشماري جلوسی)

رقشی باستاای بای اا شاار که مبدأ ثابتی ادیرد ق در آن ،سالها ری باحئب س طنت ها

پادشا با یعدید تاتیبی میشااداد (سرال یقل سر طنت ،سرال دق ق...؛ در ییرن سیئرتم سرال
صفا ادیریم) ق با تغییا شا  ،یی او شاقع به شاارش میکادارد .ییییرنرق ،حفرظ فهاسرتی یی
سالها س طنت شاهان اواااون یهایرت قیرژ ی دیشرت؛ خرون یی ییرن طایرق سرالهرا
سپا شد یی ی

قیاعره در عصرا شراهان پیشرین اابرلمحاسربه برود ( Holford-Strevens,

 2.)2005: 112-115تقایباً هایشه مبدأ ها سال ج وسی ،آغای سال او برود یسرت ق درسرت

« .1اورقی یین سال ،رقی سهشنبه خهار جاراد یالقل یقدئیرل ق بعضرها ثاران ق تئرعین ق تئرعاائه [( »]...منشری ااری،

 .)890 :1383اکتۀ جالب در یینجا یاتئاب ق یضافۀ ما رقی ااا به سرال تاکری یسرت؛ درحرالی کره شراارۀ سرالی کره

اورقی در آن قیاا شد یست ،یعنی سال 997ق ،یصالً ذکا اشد یست .یین یما عجین شدن ما ها ااا با سال تاکری
ری اشان میدهد .درقیاا ،سال س طاای هاان سال شائی تاکی ،قلی ما رقیش هجا یست.

 .2جالب یینکه یی عصا صفو متوای در دست دیریم که تاریخها سریاای خویارد مریشرواد ق تااکزشران برا ضرب
تعدید ق سالها س طنت شاهان پیشین یست (ا

 .یلیاسی ق خالند  .)1391 ،آیا هدف تاریخها سریاای هارین ابرود
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به هاین دلیل تعیین سال یقل س طنت معض ی محئوب میشد .آیا سال یقل ری بایرد یی هاران
سال تاجاذیر حئاب کاد یا یی یقلین سال ارو (ارورقی) بعرد یی آن؟ یی عصرا باسرتان ییرن
مشکل شناخته شد بود ق یی هادق رقش یستفاد میشد .به ییرن تاتیرب کره سرال برا تخرت
اشئتن شا ری سال «تاجاذیر » میخویادارد ق سرال یقل سر طنت یی یقلرین سرال ارو شراقع
میشد؛ کار که هخامنشیان میکاداد (Ibid, 114-115؛ بیکامن.)6-5 :1384 ،
سابقۀ یین رقش اا شاار به حکومتها مصا ق خاقر ازدی

باسرتان برایمیارادد؛

هخامنشیان ایز یی آنها یاتبراو کادارد .بایینکره در عصرا سر وکیان ق یشرکاایان مبردأ ثابرت
س وکی ،یعنی ج وو س وکوو در 312ق ، .بهکار اافته شد (که ساد تا ق دایقترا برود)،
ساساایان دقبار اما ج وسی ری بای ارا شراار یحیرا کادارد (ار

 .صرنعتییید :1384 ،

مقدمه ،ه) .یثا آن در دق اا شاار یزدااد ق مجوسی (کره دیگرا ج وسری ابودارد) ،ترا
عصا صفو ایز بهصور محدقد باای بود .با قرقد یسال یین اما اا شاار هرم منئروخ
شد؛ یما در عصا صفو یحیا اادید ق با یهدیف کرارباد بئریار محردقدتا دقبرار برهکرار
اافته شد .در یدیمه به یمینۀ ظهور ق شیوع آن یشار خویهد شد.

یقلینبار ااضییحاد اای م لف خالصهیلتویریخ یین رقش ری بای قارایااگرار دقرین

شا تهااسب ق عباو یقل یستفاد کاد .یق بای تهااسب (که در 930ق ج وو کاد برود)،
سال یقل س طنت ری یی یقلین اورقی که در 931ق قیاا شد ،اایر دید؛ قلی درمورد شا عباو،

سال یقل س طنت ری یی هاان تنگویئیل که مطابق 996-995ق یست ،محاسبه کاد 1.مورخران
بعد ایز هاین رقیه ری درپیش اافتند ق سال یقل ری هاان سال تاجاذیر اایر دیداد.

2

یست؟ تاریخهایی که محاسبه ق ثبت سالها س طنت شاهان اواااون در کااون توجه آنها اایر دیشت ق حتی اوشرتن
آنها به خ سیاق ،محوریت محاسبا ریاضی ری در آنها اشان میدهد.

 .1ق در ذ یلقعدۀ سال 995ق قیرد ازقین شد ق در محا سال 996ق رسااً شرا شرناخته شرد ق سرال یقل سر طنت یق
تنگویئیل 996ق شناخته میشود؛ درحالیکه اورقی تنگویئیل پیش یی یین سال هجا بود یست.

 .2قحید ازقینی ( 229 :1383ق  )338درمورد شا صفی هم یقلین اورقی ری مالك شاقع یقلین سال میایاد؛ یعنی سرال

یقل ج وو شا صفی ری «ئیالنئیل» که مطابق 1039-1038ق میشود ،اایر دید یست؛ درحالیکه یق در یقیخا لرو ئیرل

با تخت اشئته بود .درمورد عباو دق دقبار هاان سال ج وسش ری سال یقل میایاد .یلبته ،پس یی سال یقل دسرت یی

سالشاار بامیدیرد.
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در تاریخاگار صفویه .1 :سال ج وسی عبار یی ی

سال شائی حقیقی (کره برا ارا

تاکییش شناخته میشد) ،یست ق با اورقی آغای میشود؛  .2بایینکه ثبرت مرا رقی ارورقی در

سالاگار تاکی -هجا رییب شد ،با عالمآری عباسی ذکا ساعت ق دایقره تحویرل سرال
ایز در سافصل سالها ج وسی باب شد که یی یهایت رقیای ق ییردئولويی

تحویرل سرال

بای س طنت خبا میدهد؛  .3مورخان صفو هیچکدی سرال ج وسری ری برهتنهرایی برهکرار
اایبااد ق هایشه سال تاکی ق هجا (آن سال هجا که اورقی در آن قیاا میشد) ری ایز
ذکا مریکننرد .یلبتره ،مرا هارویر سرال ج وسری ری یرجرح فراض کراد ییرم؛ خرون یهایرت
ییدئولويی

بیشتا دیرد ق بیشتا بهکار رقییتسای مورخ میآید؛  .4یی شا عباو به بعد،

رسم با یین شد که هاان سال شائی ری که شا در آن ج وو کاد یست ،سال یقل ج وو

محئوب کنند .جالب یست که تنها اای قیيۀ «سال س طنت» ری بهکرار براد یسرت ق بعرد یی
آن قیيۀ «سال ج وو» رییب شد که با یین طایق محاسبه همخویای دیشت.

یکی یی یادیما مورخان صفو  ،تالش بای هماوی کادن تعدید سالها س طنت یر
پادشا باحئب اا شاارها مخت فی یست که برهکرار مریباارد .مرثالً منشری ااری (:1383
 ،)592قاتی به حادثۀ ماگ تهااسب در  15صفا سال 984ق رسرید  ،بایینکره هنروی ارورقی
فایااسید بود (ق درقیاا ،در سال  53یی س طنت ارایر دیشرت) ،سافصر ی جدیرد ارایر دید
یست با عنوین سال پنجا قخهار س طنت؛ برا ییرن هردف کره سرالهرا سر طنت هرم بره 54
باسررد 1.ییررن درسررت هارران کررار یسررت کرره قحیررد ازقینرری ( )306 :1383درمررورد سررال

خهاردهم ج وو شا صفو میکند .یین یادیما بیشرتا یی یهایرت رقیاری مطابقرت یعردید
سامییاد.
رقش ج وسی یی حئاسیت باالیی باخوردیر یست .یهایت ق کارباد ارا شرااریاۀ آن در
عصا صفو بئیار محدقد ق اابلایاو با ااواهها باستاای ایئت؛ بای هارین هرم یااخره
بهطور یکنویختی تا پایان عاا یین س ئ ه بهکار رفت ،یستفادۀ آن یی هاه کاترا یسرت ق تنهرا
 .1سال ااا کوتا تا یی سال شائی یست؛ بنابایین در  54سال ااا  ،سال هجرا  1/5سرال ج رو یفتراد یسرت .یلبتره،
اای سال یقل ری به هجا 931ق اایر دید ،قلی خون در سال 952ق اورقی قیاا اشد ،بای سال هجا ی
یفتاد.

سرال ج رو
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باخی یی مورخان آن ری بای قارایااگرار شرا تهااسرب ،عبراو یقل ق شرا صرفی برهکرار
باد یاد ق کاابیش بای عباو دق ق شا س طانحئین که محدقدیتش در مویرد یخیا بیشرتا
حاصل یفول تاریخاگار در یقیخا عصا صفو یست؛ هاان که باعا شرد یسرت مرا مرتن
قاایااگار بای شا س یاان ادیشته باشیم .در یدیمه اشان خویهیم دید که توییرا آن برهاحرو
آشکار متأثا یی مواعیت شا یست.
تا یینجا دیدیم که رقشها عصا یی باای رقشها اشااهاذیر متأخاتااد ق ماکن
یست بهاما باسد که یستفاد یی آن بهتاین طایق اگه دیشرتن حئراب ق کتراب سرالهاسرت؛
خون کار تاریخاذیر ری آسانتا ق دایقتا میکند .قلی یین تصرور درسرت ایئرت؛ خرون
یین مئ ه دراما اافته اایشود که درمورد خه هردفی بهتراین رقش یسرت .مرثالً در ییراین
عصا هخامنشی یی رقش ج وسی بای اا شاار یستفاد میشد؛ قلی در دقرین سر وکی ق
یشکاای رقش عصا (با مبردأ ج روو سر وکوو در 312ق ) .رییرب شرد کره یلبتره بئریار
دیاپراتا یی س ئر ۀ سر وکیان برود ( .)Holford-Strevens, 2005: 117قاتری ساسراایان بره
ادر رسیداد ،تاریخ س وکی ری کنار اهاداد ق مدتی مبردأ تشرکیل س ئر ۀ خرود ری برهکرار
باداد؛ قلی برهیقد رقش مبردأ ثابرت ری کرامالً کنرار اذیشرتند ق بره رقش ج وسری رق
آقرداد .با یین یادی آنها ،حتی یمراقی تعیرین فهاسرتی یی تراریخ سر طنت شراهان ساسراای
بئیار مشکل یست (عبدیل هی .)216-214 :1366 ،خای رقش ساد تا ری با رقشی غیادایرق ق
بغررااب جررایگزین کاداررد؟ رقیج تقررویم دقیید حیررویای ق یحیررا رقش ج وسرری بررای
تاریخاذیر در عصا صفو ایز هاین رقیه ری اشان میدهد.
ااواۀ کاهش دات ق حتی آشفتگی در تویریخ رسای صرفو دراتیجرۀ یسرتفاد یی سرال
تاکی ،سال دایق (ق اه ما رقی) آمدن هاایون یی هنرد بره دربرار تهااسرب یسرت .برا مقایئرۀ
تاریخ تاکی ق هجا که اوید ق غفار ق اای در یختیار مریاذیرارد ،آشرفتگی آشرکار
میشود؛ با اید یینکه یینها یی مورخان پیشاق ق یثااذیر صفویه هئتند:
 .1غفار ( )295 :1343یمان آن ری بهار ئریالنئیرل مریدیارد کره در سرال 952ق
قیاا میشود.
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 .2اوید شریایی ( )93 :1369آن ری در بهرار لرو ئیرل مریدیارد کره در 951ق
هجا قیاا میشود.

 .3منشی اای در خالصهیلتویریخ ( )307 :1383آن ری در بهار ئیالنئیرل مریدیارد

که ااعدتاً باید در سال 952ق باشد .قلی یق بهع ت غایبی یکثا ئیالنئیرل ری در
951ق به شاار می آقرد ق به حکایت هاایون میپادیید .جالبتا یینکه یق سال

952ق ری کرره اررورقی ارردیرد ق در آن هرریچ سررال تاکرریی شرراقع اارریشررود،
بهعنوین سال بیئتقدق س طنت آقرد  ،قلی حکایت مزبور ری در آن ایراقرد
یست.
یما رقم و ( )1290 :1384که فق تاریخ هجا بهکار براد یسرت ،قیاعرۀ هارایون ری در

سال 951ق آقرد یست .در یکبااامه (عالمی )321 :1385 ،هم آمد یسرت کره هارایون در
جااد یالقل 951ق به خدمت تهااسب رسید یست .تاا یین ااهاخویایها یی آاجرا ااشری

شد یست که سال ااا یی سال شائی کوتا تا یسرت ق هرا  33سرال ،آغرای ق پایران سرال
هجا کامالً در طول سال شائی اایر میایراد .در سرال 952ق ایرز هارین یتفراق یفتراد ق
سال ئیالنئیل تاکی شامل ما رقیهایی یی سالها  951تا 953ق شرد یسرت .حرال درامرا
بگیاید که دات سال ج وسی یی یین هم کاتا یست ق یفزقدن آن به اما تاریخاذیر هریچ
کاکی به دات بیشتا اایکند.
 .۴پادشاهی ،تاریخنگاري و نظامهاي تاریخگذاري :احیااي سان باسااانی و

میراث ترکی -مغولی

در یینجا میکوشیم باخی ریشهها تاریخی ق ایرز کرارباد رقشهرا تراریخارذیر در
متون تاریخی عصا صفو ری که در بخش ابل معافی شداد ،شناسایی کنیم.
الف .سال هجري

یاا اگاهی بره براال جردقل ق سراآغایها تراریخاگرار صرفویان بینردیییم ،برا یسرتاایر

سنتها تاریخاگار تیاوریان ق مکتب های رقبهرق میشویم کره در یاتهرا اران دهرم
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هجا به یحئنیلتویریخ ختم میشود؛ تاریخی عاومی کره برهرغرم ذیئقرۀ اوظهرور یمااره ق
مواعیت مورخ که یی طبقۀ ازلباش ق ابالً اورخی بود یست ،شیوۀ سنتی سالاگار هجرا

ری بهخوبی پیاد کاد یست.
سال هجا با ما ها خاخندۀ ااا (سال عباد ) ،یمور دینی ق عباد جامعۀ یسرالمی
مثرل اارای ق رقی ق حرب ،باخری مئرائل حقروای ،ق تعیرین ییرا یعیراد ق

(یحکا ق فرایی

سواویر ) ری تنمیم ق هااهنگ میکند .یی یین اما ،اه میشد یی آن صرافامرا کراد ق اره
بعد یی هزیر سال اابلدستکار بود .قلی ازد مورخران صرفو حردیال در سرالشراار  ،در
راابت با سال تاکی ق ج وسی یی یقلویت آن کاسته شد .حتی یسکندر منشری تراریخ تاکری
ری بای عاو ماد اابلفهمتا یی تاریخ هجا میدیاد:
یاا به رقش یهل تاریخ سنۀ هجا ری که مبدأ آن به عراف عراب یقل مرا محرا
یست ،منمور دیرد ،یکثا یهل عجم اایفهاند؛ ییایکه در میااۀ یتایك ق یهل عجرم
مبدأ سال ،اورقی س طاای یست که یقل بهار عالمآریست ق تا یاقضا خهرار فصرل
که اورقی دیگا میشود ،ی

سال یست (.)380 :1382

ب .سال ترکی

کای پیش یی تألیف یحئنیلتویریخ ،یستفاد یی سالها تاکی در قارایااگرار شراقع شرد
که یساساً تعایف سال ق سنه ری به سال شائی با اا تاکی تغییرا دید .بایرد پاسرید« :براقجود
تاریخ پااافته ق آشنا هجا  ،یستفاد یی تاریخ تاکری خره تروجیهی دیشرت؟» پاسرخ ییرن
یست که سال تاکی باتا یش ری بهدلیل هااهنرگ شردن برا تاتیرب فصرول ق ایرز تطبیرق برا
اورقی بهدست آقرد که اهتنها بای یدیرۀ یمور مالی ق یاتصراد جویمرا کشراقری کرارباد
حیاتی دیشت ،اورقیش یلها بخش امایهپادیی س طنت بود.

1

یستفاد یی سالشاار تاکی ری باید یادارار حضرور مغروالن دیائرت؛ میایثری فاهنگری
بای حکومتها بعد ییاین که خود ایز صاحب هاین سنت بوداد .قلی باید یین اکتره ری

 .1یااخه دقرۀ سالها تاکی دقیید ساله یست ق یین عدد بای شیعیان معنادیر ت قی میشود ،در منابا یشار ی دربارۀ
تطبیق یا تشبیه یین تقویم ق عدد دقیید ازد شیعیان دید اشد.
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متذکا شرویم کره در یسرتفاد یی سرال تاکری ،اره ارا ارذیر آن ،ب کره هارانطرور کره یی
یسکندربیگ اقل شد ،تطبیق آ ن با سرال شائری ق ارادش فصرول یسرت کره یهایرت دیرد.
پیشتا افتیم که آغای سال تاکی در میااۀ بهان بود یست؛ قلری در ییراین شراقعش ری بره
یعتدیل بهار موکول کاداد تا با سنن بومی ساکنان ادیم ایز همخوین باشد .هارین یصرالح
بود که به دقی یین سنت اا شاار کا

کاد؛ قاااه خاخۀ سرالهرا تاکری ،آناواره

که در عصا صفو بهکار میرفت ،یریش اا شااریاۀ خندیای ادیشت؛ خون اره مرا رقی آن
بهکار میرفت ،اه ائربت بره یر

مبردأ معرین برهطرور ثابرت شرااد مریشرد ،اره دقرهرا

دقیید ساله ری میشااداد .در حئاب آن بهجز اا سال اشااۀ دیگا بهکار اایرفرت ق هرا
فاد عاد در عاا خود خند بار آن ری تجابه میکند .پس خار ی جز ذکرا معرادل هجرا
ها سال ابود .دراتیجه ،سال س طاای ،سال دقیید حیویای با آغرای در ایارۀ دلرو ق مرا هرا
ااا (سال خینی -یقیغور ) ایئت ،ب که سالی شائی با آغای اورقی ق منطبق برا فصرول

ییایای یست 1 .در توجیه کارباد آن میتوین به اکا ییا یشار کاد:

 .1حکومتها بای یدیرۀ صحیح یمور مالی ق امامی ایایمند اا شراار شائری بودارد.
کشاقری  ،مهمتاین فعالیت یاتصاد دایا ادیم (حدیال در ییاین) ،به آهنگ تغییا فصول
قیبئته بود ق دقلتهایی که خزیاۀ آنها با خایج پا میشد ،ایز باید خود ری برا آن هااهنرگ
میکاداد .حتی یمان جنگ هم موکول به بهار ق تابئتان بود که محصول بهدست میآمد ق
یلبته ،حاکت سپا ایز آسانتا میشد.
 .2تا یقیخا دهۀ 960ق ،ییالق ق اشالق یردق شاهی برهجرز مویارا جنرگ یرا درایرا
دیخ ی ،یی فعالیتها منمم فص ی حکومتی بود ق منابعی که تا پایان اان دهم اوشته شرد -

یاد ،ضان قاایا ساالاه ،به ذکا محل کوچ یردق یشار میکننرد 2.حتری بایرد افرت کره در
یبتدی یکی یی مویرد یص ی یشار به سال تاکی ،مویاا ییالق ق اشرالق یسرت .برای ااواره در
 .1شاقع سال تاکی در ایاۀ دلو ،یقیس بهان اایر دیرد .پس هاانطور که انابراد (1276ق )105 :مریاویرد ،آغرای
فصول آنها مطابق با یقیس فصول ییایای یست.

 .2یهایت کوچ فص ی یردق شاهی بهحد بود که پایتختها صفو تا یمان شا عباو یی یهایرت سیاسری خنردیای
باخوردیر ابوداد ق هاین یما تغییا پایتخت ری آسان کاد بود ( .)Gronke, 1992 : 18ااقاکه مئ ه ری در ااقن اُره ق

د هجا بارسی کاد یست.
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تکا هیالخبار فهاست اشالق ق ییالقها در عصا یسااعیل یقل ق تهااسب بهطور منمم ذکرا

شد یست .بای مثال «در سیچقانئیل یثنی ق عشاین ق تئعاائه ،ییالق در سهند ق اشالق در
تبایز بود» (اوید شیایی  .)56 :1369 ،ییالقها یی یقل بهار ق بعد یی اورقی شاقع مریشرد:

«بعد یی آاکه اورقی یقدئیرل شرد ،یی اشرالق ارم بره یریالق فامرود » (هاران 1.)65 ،مشراهد
میشود که در یین مویاا تنها سال تاکی ذکا میشود.

 .3عاوماً جنگها ق فعالیتها امامی یی ها اروع ،در بهرار آغرای مریشرد ق هارین یمرا
تقئیم سال ری به فصول جنگ ق یستایحت ،مطابق سال شائی موجب میشد .در مترون ییرن
یمان میتوین آشکاری دید که خطرور قاروع جنرگ ق آترشبرس برا فصرول سرال هااهنرگ
میشود:
یکثا یی تاکاااان ق تک ویان یی یردق هاایون جدی شد  ،هایر

بره یلکرا خرود

آمد  ،یمئتان ری در یلکا خود ااوداد ق تاتیب اشون ق لشگاها خود دید  ،بعد
یی اورقی ئیالنئیل ،بالتاا در حویلی قریمین جاعیت ااود  ،متوجه خایسان اشتند
(منشی اای.)713 :1383 ،

اتیجه یینکه حاکت یردق شاهی ایز با سال شائی هااهنگ بود ،خه بای جنگ ق خه
بای ییالق ق اشالق .یییینرق ،سال تاکی یصالح شد ق بهتراین ازینره برای تقرویم شراهی
بود.
پ .سال جلوسی

در یینجا جدقل ما به اقطۀ عطف خود در خالصهیلتویریخ (پایان اان دهم) مریرسرد؛ یعنری

شاقع سالاگار ج وسی که معتقدیم مبتنی با ییدۀ «شا  ،محرور هارهخیرز» -حتری یمران-
بود یست .دریمینۀ تاریخاذیر  ،سالاگار ج وسی پدیردۀ عصرا صرفو یسرت .هاخنرد
یبدیع مورخان یین دقر ایئت ،یحیا آن بیش یی ها مورد دیگا س ویلبایاگیز یست.
 .1در یقیخا دهۀ 960ق ،کوچ فص ی یردق شاهی بای هایشه متوارف شرد .بره افترۀ اویرد شریایی ( 114 :1369ق

 ،)120تهااسب در او ئیل 967-966ق ،بعد یی اورقی در ازقین مااد ق ییالق اکاد ق سال 971-970ق ری بهطور کامرل
در ازقین بود.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 243 /

ذکا سال ج وسی در تاریخاذیر تنها به بغاابتا شدن اضیه مییاجامد1؛ پس خرای آن
ری بهکار میباداد؟ یین سرادراای محردقد بره ییرن عصرا ایئرت .مرا برویس در اامرهی
خصوصی به صنعتییید یی یق میپاسد« :به خه ع ت ساساایان اا شاار پیشافته ق مبردأدیر
س وکی ق یشکاای ری منئوخ کاد ق دقبار رسم دستقپراایا تراریخارذیر برا سرالهرا

س طنت شراهان ری قسری ۀ قارایااگرار مریکننرد؟»( 2صرنعتییید  :1384 ،ه ،یاددیشرت)1؛
درحالیکه خودشان هم در یبتدی یی مبدأ ثابتی یسرتفاد مریکادارد (ار

 .عبردیل هی:1366 ،

.)214
بای ری یابی به پاسخ باید پاسید« :یساساً هدف یی تاریخاذیر قاایا خه برود یسرت؟»
در یینجا باید یین فاض مهم ری تذکا دهیم که هدف مورخان عصا میااه بیشتا ییجاد رقییتی
معنادیر بود یست تا ثبت قاایا تاریخی (ا

 .میثای .)14 :1391 ،ییرن رقییرت معنرادیر ایرز

لزقماً با هدف باآقردن یاتماری یماقی ما ساخته اایشد .اشااۀ دیگرا ابرود دغدغرۀ یریئرۀ

تاریخ دایق قارایا یسرت کره درمرورد تراریخ برا تخرت اشئرتن عبراو یقل قیضرح یسرت3؛
ییهاینرق ،مبدأ تاریخی ری هم بای تاریخاویئی ق آساای کرار مورخران قضرا اکراد یارد.
هدف یی آن یعال ییرن قیاعیرت یسرت کره در جامعره عصرا ارو آغرای شرد یسرت (ار

.

صنعتییید  :1384 ،ی) .در یتخاذ سالاگار ج وسری ییرن ییرد برهصرایحت یاعکراو یافتره
یست.
 .1در سال ج وسی تعیین سالی در آیند ایز غیاماکن بود؛ خون اایشد افت شا فع ی ترا کری یارد یسرت .یلبتره ،در
فاهنگی که آیند جز بهدست تقدیا ایئت ،تعیین سالها پیشرق هم لزقمی ادیشت.

« .2بااایر سال ج وو پادشاهان ساساای بهعنوین مبدأ اا شاار  ،به تعدید پادشراهان ییرن س ئر ه در ییرن دقر مبردأ
اا شاار بهقجود آقرد یست ق پیدیست که یشتباهی کوخ

دربرارۀ سرنوی سر طنت یکری یی پادشراهان ،بره منزلرۀ

جابهجایی یکی یی ح قهها یاجیا یست ق سایا ح قهها ری ایز یلزیماً یی موضا یص ی خود جابهجا میکند .بیهرود ایئرت
که کاقاولوي ها اواااوای بای یین دقر بهقجود آمد یسرت ق بایینکره تحقیقرا عالااارهی دربرارۀ کاقاولروي

پادشاهان س ئ ۀ ساساایان یاجا پذیافته یست ،آغای ق پایان س طنت بعضی یی پادشاهان هنوی برهصرور بریخرونقخرای

اابلیثبا ایئت» (عبدیل هی.)216 :1366 ،
 .3مهمتاین قیاعۀ یادای ی

شا ج وو یقست .پس قاتی درمورد ج وو شا عباو رقییا مخت فی سرالهرا 995

ق 996ق ری یریئه میدهند ،تاحد که تعیین تاریخ دایق مشکل میشرود ،فقردین یهایرت تراریخارذیر دایرق در مقابرل
دیگا یمور رقشن میشود (بای ااواه ا

 .منشی اای862 :1383 ،؛ جنابد .)667 :1378 ،
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یاتخاب اا شاار ج وسی ،تأکید بود با مقا ق مواعیت شا در عالم .ازقینی م لرف

لبیلتویریخ (تألیفشد به سال 948ق) دربارۀ شا تهااسب مریاویرد« :امرا کرار جهران ق
بقا اوع یائان به قجود یشراف ق عنصرا یلطرف آن حضرا منرو ق مابرو یسرت [»]...

( 1.)290 :1386پس عجیب ایئت یاا تاریخاذیر با مبدأ ج وو شا جدید کنایهی یی او
شدن یمین ق یمان باشد .میاخا یلیاد درمورد یهایت ج وو شا تای میاوید:
تقایباً در هاهجا جهان ،آغای س طنتی جدید در میان ی

او  ،با تجدیرد تراریخ

اذشتۀ آن او ق یا حتی با تجدیرد تراریخ جهران یکئران یاگاشرته شرد یسرت .برا
ج وو ی

شهایار جدیرد ،هاخنرد حقیرا ق یراق  ،دقر جدیرد آغرای مریشرود

(.)91 :1378

یلیاد عامل عجیب ااودن یین تعبیای ری ازیرش مدیهنرهآمیرز ق متک فاارۀ آن مریدیارد
(هاان .)92 ،خنین ازیرشهایی ری در یین عصرا مریتروین ارزد دبیراین ق مورخران دربرار
یافت.
در پیواد با هاین تعبیا یی ج وو شا  ،باید افت که یاتخاب اقطرۀ یعتردیل بهرار برای
شاقع سال ایرز هریچ یهایرت دینری ،یاتصراد ق هریچ مزیتری برای دسرتگا یدیر ق مرالی
حکومت در خود ادیشت .در یینجا ایز یهایت ساب ی

اضیه بیش یی یریش تراریخاذیریاره

به معنا یماقی یست .اورقی رقی تجایا مهمتاین یمور عرالم برود؛ ارورقی اخئرتین رقی یی

یمان ق یادآقر رقی یست که خدی جهان ری آفاید 2ق یفالك ری به حاکت درآقرد تا یمران
آغای شرود (ار

 .یبوریحران بیاقاری)284-281 :1392 ،؛ رقی کره حضرا ع ری (ع) در

غدیاخم به یمامت رسرید (شراردن453 /1 :1372 ،؛ مج ئری1404 ،ق 3)92 /56 :ق عصرا

 .1در آغای تذکاۀ شا تهااسب خنین آمد یست« :سپاو بیایاو [( ]...خدی ری) [ ]...که دقلت خئاقین [ ]...بره تأییرد
عنایت یقست [ ]...ق یین طبقه ری یی کل یفاید یائان به عنایت خا

 ،مخصو

ق ماتای ااود [ ]...ترا یسرباب ق مقردما

قاایۀ اما مقاصد عالم که صالح ق سالمت هاه در یست ،تاتیب ق تاهید ااایند» (تهااسب صفو .)1 :1304 ،
 .2دربارۀ تکایر هاسالۀ آفاینش در جشنها اورقی ا

 .یلیاد  ،مقدو ق اامقدو ،ص

.72-69

 .3در رقییت مع یبن خنیس که مج ئی میآقرد ،بئیار یمور دیگا خون رقی یلئت ق ازقل قحی برا پیرامبا ق هبرو
آد ق هوی ق ...ایز به اورقی منئوب شد یست (مج ئی1404 ،ق 92 :ق بعد).
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جدید در مذهب حق آغای شد .یین مرورد یخیرا یاردیمی صرایح در تبردیل ق تطبیرق رسرو
س طنتی ق آموی ها شیعی بود .پس اورقی بهتاین یمران برای شراقع سرال شراهی ق مبردأ
شاارش سالها س طنت بود؛ خنانکه آن ری اورقی س طاای میخویادارد؛ هاخنرد سر طاای
منئوب به م کشا س جوای برود (ار

 :خویاردمیا518 /4 :1362 ،؛ یسرکندر منشری:1382 ،

 .774شاردن.)450-449 /1 :1372 ،

یمینی هاق م لف فتوحا شاهی بره مناسربت یاتراین ارورقی ق عیرد اابران ،بره میانرت

اورقی ازد شیعۀ یمامیه یشار کاد یست:

ق عید یضحی ایز رسید  ،یین دق رقی شایف باهم خون دق بایدر توأ یتفاق ااود ،
یی بطن مادر ییا به کنار ااب ه یمان فاخند یکای آمداد .ق خون مقرد ارورقی ارزد
متابعان مذهب ع ّیۀ یمامیّه به لطف میانت ق حئن تیان فیاقی یست ،الجرا طرو
عید ق جشن آن رقی دلفاقی یکدیگا ری اویآموی اادیداد (.)361 :1383

اذشته یی یینکه خاخۀ دقیید حیویای ییدۀ تکایر یلگوها تاریخی ری تردیعی مریکنرد،1
کنار اذیشتن شاار ها ظاهایً بیپایران هجرا ق توسرل بره سرالهرا اذشرته یی ج روو
شاهان یا خاخۀ محدقد ق کوتا تاکی ،ریشه در اگاشی خرا

بره یمران ق غراق شردن در

بییماای ق تصور س طنت فایتاریخی یا یکنون ب ندمرد دیرد .بره عقیردۀ پیرا بایران (:1381
 ،)11-10ع ررت غیبرت قاررایااگررار یی کتیبررههررا ق یسررناد هخامنشرری ری بایررد در ییرردۀ مقررا

فایتاریخی ق بییمان شا ازد ییایایان جئت قجو کاد 2 .با یین یساو ،میتوین افرت هاخره
ادر شا بیشتا مط ق ق بیاید میشود ،مقامش فاص ۀ بیشتا یی تاریخ میایاد ق کاترا یی
حضور تاریخی یق سخن میاویند .یستبدید شا صفو تا ایاۀ اان یرایدهم بره جرایی رسرید
که عباو دق قاتی در د سرالگی بره سر طنت رسرید ،حتری خویاردن ق اوشرتن ق سرویر ق
تیایادیی ایز اایدیائت (ار

 .قحیرد ازقینری)354-348 :1383 ،؛ خرون -فرار یی یینکره

تعیین ق تع یم قلیعهد تهدید بای شا محئوب میشد -تصور ماگ شاهی کره خرارج یی
 .1دربارۀ ائبت یلگوها تاریخی ق یمان خاخهی ا

 .میثای ،تاریخاگار فارسی ،ص

 .2ساساایان هم یی ذکا تاریخ در کتیبهها خود یبا دیشتند (ا

 .بیکامن.)10 :1384 ،

.348-346
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یمان مقا دیرد ،ماکن ایئت .شاید یی یین سااخها بتروین بره جزئری یی ع رت کراهش مترون
قاایااگار در یقیخا عصا صفو ایز پی باد.
فهم تاریخاذیر ج وسی تنها در ائبت با مقا شا در جهانبینی ماد آن یمااه ماکرن
یست .در دقرین پیشامدرن پادشاهان هم به دقرین تاریخیی که در آن میییئتند ق هرم بره
مد حاکایت خویش ،صورتی م اوو میبخشیداد .پس یی ماگ ها پادشرا دقریاری ارو
آغای میشد ق در یمان حیاتشان در آیینها سال او ،خود سال ق آغرای س طنتشران ری مردی
یحیا میکاداد ق در رگها عصا خود ایاقیری ترای تزریرق مریکادارد (ار

 :یریکئرن،

 .)66 :1385به هاین دلیل ،شاردن جشن اورقی در عصرا صرفو ری برهعنروین برزرگتراین
جشن ییایایان میبیند .در تاریخاذیر ج وسی شاقع هرا سرال سر طنت برا ارورقی محاسربه
میشد ق ذکا قات دایق تحویل سال در تاریخها صفو ایز هازید تاریخاذیر ج وسی
بود .ماگ شا ایز با خود اابود امم ادیم ق هاجقماج برهبرار مریآقرد .شراهان خنران در
کااون امم جامعه اایر دیشتند که ابودشان به معنی ابود امم بود .پرس بریجهرت ایئرت کره
یمان ری در مقیاوها برزرگ ایرز برا یعصرار ظهرور ق سرقو آنهرا مریشرااداد ق شراقع
س طنت مبدأ تقویم تاریخ میشود.
 .۵نایجه

هاخند اایر اافتن تویلی شاهان دریساو تاریخاگار یما تای ی ایئرت ،در تراریخاگرار
صفو شا بهطور فزییند ی در کااون تراریخارذیر ارایر مریایراد .قاتری یسرکندربیگ

سالها تاکی اذشته یی س طنت شا ری اابلفهمتا یی سالها هجا میدیاد ،بایرد بردیایم
که هدف یق مقایئۀ دات اا شااریاۀ آنها ایئت .درك آن سخن قاتی ماکن میشود کره
بدیایم در قاایااگار یق شا محور هاهخیز یست :یق ق کارهایش ،کارازیرین ،دیرییریهرا ق
هاآاچه در ماال

محاقسۀ یقست .با یین فاض ،سالها اذشته یی سر طنت کره رسرااً برا

خاخۀ دقیید حیویای اا اذیر شد یاد ،ایز اابلفهمتا یست؛ قلی شیوۀ سالنامهی به سرب
رقم و ،یعنی یستفاد یی سالها هجا کره مواعیرت قیرژ ی برای صرفویان اائرل ایئرت،
موجب میشود که شا صفو در میان قاایا ق دیگا شاهان ق س ئ هها ام شود (بره هارین
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دلیل یین رقش در میان مورخان غیادربار رییبتا بود) .یی یین اما ،کار رقم و بیشتا تق یرد
یی شیو ها ادیای سالنامهاگار یست؛ قلی کار اای ق پیاقین یق ،بهقیرژ بزراراای خرون
یسکندربیگ ،بئیار اوآقریاه ق یصیل یست .آنها هئرتند کره برا شریوۀ تراریخارذیر خرود
تحوال صفویه ری بایاو ق منعکس میکنند.
سالاگار که در کااون تاریخاذیر اایر دیرد ،یی ایارۀ دق اران دهرم هجرا ظراها
شد یست ق یااخه در یبتدی متأثا یی سالاگار هجرا یسرت ،برهسراعت تاکیرب تاکری-
هجا با آن مئ

میشود ق تا پایان عصا صرفو رقشری محبروب براای مریماارد .رقش

ج وسی که پدیدۀ یین عصا یست ،یی ایاۀ اان دهم هجا بهکار رفت ق توییا آن متناسرب
برا مواعیررت شراهان صررفو یسرت .در ایاررۀ دق اران یررایدهم هجرا برره قحیرد ازقینرری ق
جهانآری عباسی میرسیم؛ کئی که قاایااگار رسای دربرار شرا عبراو دق یسرت ،قلری

یتفاااً قاتی به خود عباو دق میرسد ،یی تراریخارذیر دایرق قارایا خروددیر مریکنرد.

هاخند بایدرش ،قیله ،که کتابش ری یی رق یثا قحید اوشته یست ،مطالرب ری در یر

امرم

سالنامهی بیرقح ق تق ید اایر میدهد.
اقطۀ یقج یین بحا یاتها عصا صفو یست .بایینکه حدیال یین دق بایدر تاریخاگار ترا
آخا عصا س یاان یاد بوداد ق حتی قحید تا عصا شرا سر طانحئرین هرم سرات دربرار
دیشررت ،هرریچ ترراریخی رسررایی یی عصررا سرریسررالۀ شررا س ر یاان ب رهدسررت ایامررد یسررت؛
درحالیکه هم رجال فاهیخته ق اابل قجود دیراد ق هم شاهی برای اوشرتن یحرویلش .خرای
سنت تاریخاگار در عصا صفو  ،برهرغرم آن پیشرینۀ درخشران ق اابرلمالحمره ،درسرت
یماای که شا به اهایت ادر مط ق ق یاحصار خرود دسرت مرییابرد ،یعنری یی ایاره اران
یایدهم به بعد ،یفول میکند ق در ی

فاص ه خهلساله (یی خ ردباین ترا دسرتور شرهایارین)

تقایباً هیچ تولید اایکند؟ یااخه یین س یل یخیا به صاف تاریخاذیر مابو ااریشرود،
پاسخ آن میتویاد یساو ق یاگیزۀ عالاۀ مورخان بره سرالاگرار تاکری -ج وسری برا مبردأ
یعتدیل ربیعی ری اشان دهد .حدیال باخی سااخها پاسخ ری شراید بتروین در ریبطرۀ معنرادیر
آن با مقا ق ادر مط ق شا ق محوریت یق در هارهخیرز جئرت .یلبتره ،ابرود بحراینهرا
سیاسرری -یجتارراعی پررس یی ایاررۀ ارران یررایدهم هجررا ری بایررد ع ررت مهررمتررا در فقررا
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تاریخیاگا در یین دقر دیائت .مقایئۀ حجم متون تاریخی عصرا شرا تهااسرب برا صرد
سال بعد یی آن در یمان شا س یاان یین یما ری اشان میدهد.
آاچه ما یبزیر تاریخاذیر تصور میکنریم ،برای آنهرا قسری هی برای رقییرتسرای
یسررت .برره هاررین دلیررل ،در بارسرری سررامااههررا ماترربسررای یمرراای قاررایا ق سرریا تحررول
رقشهایی که مورخان صفو در تاریخاذیر بهکار میایااد ،ااریتروین تالشری منطقری
بای رسیدن به دات ریاضی دیرد .درقیارا ،منحنری ییرن تحرول ،میرل برهسرات رقشهرا
غیادایق ق سادرامکنند ری اشان میدهد.
بای ااواه یینکه یسکندربیگ در اقل قاایاْ ما رقی حوید ری ذکرا ااریکنرد ،شایئرتۀ
توجه یست .یق با یین کار مخاطب خود ری هاخه بیشتا در دی رقییت خود اافتار مریکنرد؛
خون در یین قضعیت حتی تاریخ دایق قاایا هم در یختیار ایئت ترا رقییرت یق ق پیوارد ری
که میان قاایا بااایر کاد یسرت ،بتروین مورداقرد ق ریسرتیآیمرایی ارایر دید .بئریار پریش
میآید که صاف تعیین دایق تقد ق تأخا قاایا ،میتویاد باخی رقیب ااافته میان قاایا ری

آشکار کند .یما ییآاجاکه در منابا مقد برا عرالمآری ،یعنری سرنت عصرا تهااسرب ق دقرین
تیاور  ،ذکا ما رقی ق سال ااا بیشتا رییب بود ،یین کار یسکندربیگ ری کره پریشترا برا
اقاق یآلثار شاقع شد بود ،باید تکنیکی آااهااه در تاریخاگار ت قی کاد.

هاچنین ،میتوین قجود ریبطهی معنادیر میان محوریت یافتن شا در حاکایرت صرفو

ق یفزییش یستبدید یق ق سیا جایان رقشها تاریخاذیر سالاگاریاه ری تأیید کاد .خاخرۀ
سالها تاکی یی ایاۀ دق پادشاهی تهااسب ق سال ج وسی یی آغای س طنت شا عبراو در
تاریخاگار ظاها میشواد؛ یعنی یماای که باخالف دهۀ 930ق ثابرت شرد برود کره مقرا
شا ری ،هاخقدر هم ضعیف باشد ،اایتوین یی یساو به خالش کشید .در یین دقر  ،هااواه
جا ط بی سیاسی یمای ایز باید با محور خود شا باشد.
دریمینۀ تح یلها ما ،ظهور سال ج وسی در تاریخاگار صرفو اقطرۀ عطرف تحرول
اما ها تاریخاذیر یین دقر یست .تا جایی که به سال ج وسی مابو یسرت ،ظهرور آن
در تاریخاگار صفو ری تنها با یین تعبیا میتوین فهاید .باقجود سال هجا ق بعد خاخرۀ
تاکی ،ذکا سال ج وو در سافصلها سالاگار ری جز یشار ی به محوریت یماای شرا
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اایتوین دیائت .قاتی شا اهتنها اطب عالم مکاای یا اب ۀ عالم ،ب که مدیر یمان ایرز هئرت،
میتوین سالها ری با محور س طنت یق شاارش کاد ق شراقع سر طنت ری مبردأ سرالشراار
اایر دید.
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