سرسخن

اندر نگاهداشت جانب اهل وفا4-3...............................................................................................................

85 - 84
فصلنامۀ اطالعرسانی در حوزۀ نقد و تصحیح
متون ،نسخهشناسی و ایرانشناسی
دورۀ سوم ،سال سوم ،شمارۀ سوم و چهارم
پاییز ـ زمستان [ 1397انتشار :پاییز ]1399

صاحب امتیاز:
مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب
مدیر مسئول و سردبیر :اكبر ایرانی
معاون سردبیر :مسعود راستیپور
مدیر داخلی :یونس تسلیمی پاک

تلفظ صامتهای عربی «ض» و «ظ» در زبان فارسی  /علیاشرف صادقی 12-5.......................................
دربارۀ تاریخ تألیف نزهة المجالس جمال[الدین] خلیل شروانی و نمونۀ خط شمسالدین
ّ
عمادالدین شیخالحکمایی15-13...............................................................................................
جوینی ّاول /
رباعیات خیّام ،بررسی دستنویس محمد قوام  /سیّد علی میرافضلی22-16..................................................
نسخهای تازهیافت از معدن الدرر در مجارستان  /عارف نوشاهی26-23................................................
اشعار کافی ظفر در سفینۀ صائب  /محسن ذاکرالحسینی «پرند» 28-27....................................................
ّ
محمدحسین حکیم32-29.............................................
ابیاتی نویافته از آفریننامۀ ابوشکور بلخی  /سیّد
ُ
عصر رازی  /فرانسوا د بلوا؛ ترجمه :میرساالر رضوی 39-33..............................
ُشهی ِد بلخی ،شاعر و
ِ
فیلسوف هم ِ
یادگار تصویری چاپ سنگی زیارت کربالی معلی  /علی بوذری45-40..................................................
دگرگونی دو وزن دوریشده ،بررسی تاریخی و تحلیل موسیقایی  /بهراد بنائی58-46...........................
معرفی و تصحیح فرسنامهای کهن  /یاسین اسماعیلی 71-59......................................................................
ترجمهای کهن از قصیدۀ نونیۀ ابوالفتح بستی  /فاطمه شاملو 82-72.........................................................

طراح جلد :محمود خانی
چاپ دیجیتال :میراث

نشانی مجله:
تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،بین خیابان دانشگاه و
ابوریحان ،ساختمان فروردین ،شمارۀ  ،1182طبقۀ دوم.
شناسۀ پستی1315693519 :
تلفن66490612 :
دورنگار66406258 :
www. mirasmaktoob. ir
gozaresh@mirasmaktoob. ir
بها 250،000 :ریال

روی جلد :شاهنامۀ فردوسی ،نسخۀ تهیهشده برای
ابراهیم میرزا تیموری ،بیتا [میانۀ  ۸۱۷ـ ۸۳۸ق]،
بهنشانی  MS. Ouseley Add. 176-017rدر کتابخانۀ بادلیان.

تصویر خط بسمله
از نسخۀ كتابخانۀ

John Rylands

ّ
ّ
مجدالدین کیوانی 88-83................................................................
مجلۀ موالنا رومی (جلد نهم2020 ،م) /
ّ
شعر تغزّلی فارسی در دوران کالسیک :1500-800 ،غزل ،قصیده و رباعی /
مجدالدین کیوانی 94-89........
دستور الملوک میرزا رفیعا با مالحظاتی دربارۀ دو متن مشابه آن  /علی صفری آققلعه109-95..................
نگاهی به فرهنگنامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن فارسی  /اکبر حیدریان 116-110..................................
نگاهی به تصحیح خالصة االشعار و زبدة االفکار (بخش قزوین ،گیالن و دارالمرز و نواحی آن)  /مرتضی موسوی
128-117.....................................................................................................................................
نقد و بررسی دیوان اشعار شهابالدین عمعق بخارایی  /محسن شریفی صحی 134-129...............................
مروری بر کتاب ان لمتون در عرصۀ علم و سیاست  /هدیه رهبری 136-135..............................................

ژپوهشاهیی ردب تح
ابقیق

ریشه شناس چه می کند؟ ( / )5ستایش دشتی141-137........................................................................
اریان ردمتون و منابع عثمانی ()20
آثار پ َ
چوی ابراهیم افندی  /نصرهللا صالحی 144-142................................................................................
ِ

ردبارۀ نوشت هاهی نیشیپ

چند نکته دربارۀ ابوعلی تیزانی (تیرانی)  /اکبر نحوی 147-145.............................................................
ابوعلی تیزانی ،صاحب کتاب المصادر  /سیّد احمدرضا قائممقامی 150-148..............................................
عبید یا عبید زاکانی ،درنگی بر اشعار منسوب به عبید در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف /
فرزامحقیقی 162-151.......................................................................................................................
خودانتقادی ،ذیلی بر مقالۀ پیشین نگارنده  /محسن شریفی صحی164-163............................................

نقد و
بررسی
هعلق قآ یرفص یلع

با مالحظاتی دربارۀ دو متن مشابه آن

علی صفری آق قلعه
ت
پژوهشگر متون ،مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
alisafari_m@yahoo.com

فارسی دربارۀ ساختار اداری ایران شناسایی شده که هر 
سه در دورۀ فترت پس از سقوط سلسلۀ صفوی ،در اواسط
سدۀ دوازدهم هجری ،نگاشته شدهاند .نگارش این متنها
با فاصلۀ اندک بوده و شواهد نشانگر آن است که هر کدام
از نویسندگان بعدی ،به اثر /آثار پیش از خود دسترسی 
ً
داشته و درواقع موضوع را تکمیل کردهاند .ضمنا  اختالفات
میان آنها نشان میدهد که نویسندۀ هر کدام ،با ّ
توجه به 
آگاهیها و محدودۀ اسناد و منابعی که داشته به موضوع
پرداخته  است .بنابراین ،برای آگاهی  دقیق از ساختار
حکومتی دورۀ صفوی و بهویژه اواخر آن ،باید هر سه اثر را
با دید انتقادی مورد بررسی و سنجش دقیق قرار داد تا دیدی 
دقیق و عمومی از موضوع به دست آید .نخستین گام در
این زمینه ،شناخت دقیق این متون است.
یکی از این سه متن تذکرةالملوک نام دارد .نخستین
نسخۀ شناختهشده از تذکرةالملوک بهنشانی  Or. 9496در
کتابخانۀ موزۀ بریتانیا نگاهداری میشود که چاپ عکسی 
ّ
مفصلّ ،
توسط
آن ،همراه با ترجمۀ انگلیسی و تعلیقات
والدیمیر  مینورسکی  در سال 1943م در لندن منتشر 
ّ
محمد دبیرسیاقی متن
شدهاست ( .)MINORSKY, 1943سپس
اثر  را بر  اساس همان چاپ عکسی  به  سال 1332ش
بهصورت حروفی چاپ کرد ([میرزا سمیعا] .)1332 ،پس از
ّ
مینورسکی توسط مسعود رجبنیا
آن ،حواشی و تعلیقات

دستور الملوک .متن کامل بر اساس نسخۀ حیدرآباد هند.
ُ
تألیف میرزا محمدرفیع انصاری .بهکوشش نوبواکی کندو.
توکیو :مؤسسۀ مطالعات زبانها و فرهنگهای آسیا و آفریقا ،
1397ش72+272+11 .ص.

فارسی ویژۀ آموزش استیفا و امور دیوانی ،به 
بیشتر متون
ِ
آموزش شیوههای اجرایی نگارش دفاتر و همچنین رقوم
سیاقی اختصاص یافتهاند .این آثار ـکه عمدۀ آنها در دورۀ
قاجار نوشته شدهاند   ـ برای آموزش ّ
مقدمات این دانش به 
نوآموزان و بهویژه آشنایی با شیوۀ نگارش سیاقی تدوین
شدهاندّ .
اما متون ویژۀ تشریح سلسلهمراتب حکومتی،
وظایف ،میزان دستمزد ،تعداد زیردستان ،القاب ،خطابها
ّ
و بهطور کلی  ساختار اداری  حکومتها در ایران
انگشتشمار است 1.تا کنون یک متن ناقص و دو متن کامل
 .1این موضوع دربارۀ سرزمینهای دیگر ـبهویژه امپراطوری گستردۀ عثمانی  ـ
نیز صادق است .مینورسکی در پژوهش ارزشمند خود در دستورالملوک،
برخی از متون عربی و ترکی مربوط به نظام اداری مصر دورۀ مملوکی و
حکومت عثمانی را شناساندهاست (مینورسکی .)2 :1378 ،در میان این آثار به 
متن فارسی آیین اکبری نیز اشاره کرده که بخشی از اکبرنامه است و ّ
توسط
ابوالفضل عالمی دربارۀ تشکیالت اداری گورکانیان هند ،بهویژه در دورۀ
اکبر بن همایون (1014 – 963ق) ،نگاشته شدهاست .جز این ،چند نوشتۀ
فارسی دیگر دربارۀ ساختار حکومتی دربار تیموریان هند نوشته شده که 
برخی از آنها بسیار مهم استّ ،
اما چون روشهای رایج در آن سرزمین با
ساختار حکومتی رایج ایران تفاوتهایی دارد ،در این مقاله بدانها نخواهیم
پرداخت .تنها متن شناختهشده دربارۀ نظام اداری  در ماوراءالنّهر  نیز
مجمعاالرقام اثر میرزا بدیع دیوان است (میرزا بدیع دیوانّ )1981 ،
اما این اثر 
هم تفاوتهای عمده با شیوۀ ایران دارد و لذا به آن نخواهیم پرداخت.
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آ هباشم نتم ود ۀرابرد یتاظحالم اب ،اعیفر ازریم  کولملاروتسد

دستورالملوک  میرزا رفیعات

هعلق قآ یرفص یلع

آ هباشم نتم ود ۀرابرد یتاظحالم اب ،اعیفر ازریم  کولملاروتسد

نقد و
بررسی

ّ
هایی توسط ویلم فلور
انگلیسی این اثر همراه با یادداشت
منتشر شدهاست (.)FLOOR, 2008
متن شناختهشده در این زمینه دستورالملوک
سومین ِ
است که  ّ
ّ
توسط محمدرفیع انصاری  مستوفیالممالک،
معروف به میرزا رفیعا ،نگاشته شدهاست .این اثر نخستین
بار در سال 1347ش از روی تنها نسخۀ شناختهشده تا آن
زمان (ش 1356کتابخانۀ سریزدی) که نواقص عمدهای داشت
ّ
ّ
توسط دانشپژوه در چند شمارۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تهران به چاپ رسید (میرزا رفیعا،
-1347الف و -1347ب؛ همو-1348  ،الف و -1348ب) .پس از
آن ،ایرج افشار چند برگ تازهیاب از بخشهای افتادۀ
نسخۀ کتابخانۀ سریزدی را شناسایی کرد و در مقالهای به 
چاپ رساند (میرزا رفیعا ،)1378 ،سپس بخشهای چاپشده
ّ
توسط دانشپژوه را بازبینی و همراه با بخشهای تازهیاب
بهصورت یکجا منتشر کرد (میرزا رفیعا .)1380 ،چنانکه کندو
اشاره کرده ،ترجمۀ روسی دستورالملوک در سال 1991م در
تاشکند منتشر  شدهاست ( .)VILDANOVA, 1991سپس
ّ
محمداسماعیل مارچینکوفسکی 3ترجمۀ انگلیسی و شرح
دستورالملوک را بهعنوان رسالۀ دکتری خود برگزید و در
سال 1998م از آن دفاع کرد و چند سال بعد ،در سال
2002م ،همراه با چاپ نسخهبرگردان نسخۀ سریزدی آن را
منتشر  کرد ( .)MARCINKOWSKI, 2002بعدها توضیحات و
ّ
مارچینکوفسکی توسط علی کردآبادی به فارسی 
تعلیقات
ترجمه و همراه با متن اثر ـکه فاقد بخشهای نویافته است   ـ
در ایران چاپ شد (میرزا رفیعا .)1385 ،مالحظات و انتقادات
سودمندی بر چاپ مارچینکوفسکی به قلم دکتر منصور
صفتگل ،بهعنوان ّ
مقدمه ،در آغاز این کتاب درج شدهاست
که نشان میدهد ترجمه و یادداشتهای مارچینکوفسکی 
چندان دقیق نیستّ ،
اما به هر حال برای پژوهشگران سودمند
است .چون مارچینکوفسکی در چاپ خود ،افزودههای 
نویافتۀ افشار را وارد نکردهبود ،ترجمۀ این موارد را بعدها
در خالل یک مقاله بهعنوان تکمله بر کار پیشینش افزود
( .)MARCINKOWSKI, 2007ترجمۀ انگلیسی  دیگری  از
دستورالملوک ّ
ّ
محمدحسن فغفوری 
توسط ویلم فلور و

به فارسی ترجمه و منتشر شد (مینورسکی .)1334 ،بعدها هر 
دو کتاب (متن حروفی و ترجمۀ تعلیقات) بهصورت یکجا
ّ
توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید (میرزا سمیعا و
مینورسکی 1.)1368 ،تجدید چاپهای بعدی نیز شامل هر 
دو کتاب با هم است .نویسندۀ تذکرةالملوک در زمان انتشار
ّاولیۀ آن ناشناخته بود و بعدها ّ
محمدتقی دانشپژوه با استناد
به یک یادداشت در آغاز نسخهای از همین اثر (شمارۀ 6275
ّ
مشخص کرد که نویسندۀ این متن میرزا سمیعا
کتابخانۀ ملک)
ّ
محمدسمیع کارخانهآقاسی  گنجعلیخانی) است
(گویا امیر 
(دانشپژوه.)477-476 :1347 ،
دومین متن از این نوع نگارشی ،که با نام القاب و
ِ
مواجب دورۀ سالطین صفویه چاپ شده ،نوشتۀ میرزا
ّ
علینقی  نصیری  است .متن اثر  از دیدگاه اطالعات
ّ
تاریخی و اشاره به نام ِ افرادی که در ادوار متأخر صفوی 
در دستگاههای حکومتی مشغول بودند ،نسبت به دو اثر 
دیگر مبسوطتر است؛ با این حال نسخۀ بازمانده از متن،
ً
ّ
متأسفانه ناقص است و دقیقا نمیدانیم چه اندازه از آن
موجود نیست .در میان سه متن فارسی موجود دربارۀ
ً
ساختار حکومتی صفویان ،فقط دورۀ نگارش این اثر دقیقا
ّ
ّ
چنانکه مصحح اشاره کرده ،در حدود
مشخص است و
سال 1141ق یا اندکی پس از آن نگاشته شدهاست (رحیملو،
ّ
که زمان
مصحح به بخشی از متن است
 .)17 :1371استناد
ِ
ً
نگارش آن صریحا سال 1041ق ثبت شده و در آن اشاره
ً
شدهاست که در ّ
مدت هفت سال ـ یعنی تقریبا از 1135ق 
که مصادف با آغاز حکومت طهماسب دوم است  ـ سیزده
وزیر اعظم و نایب تعیین شده بودهاند (نصیری.)9 :1371 ،
خطابهای  نویسنده دربارۀ پادشاهان گذشتۀ صفوی 
نشان میدهد که هنوز صفویان بر سر کار بودهاند و او نیز
به دفاتر حکومتی دسترسی داشته و آگاهیهایش مستند
به برخی اسناد و دفاتر بوده و قابلاعتناست 2.ترجمۀ
 .1در ادامه ارجاعات به همین چاپ خواهد بود؛ ارجاع به متن تذکرةالملوک
بهصورت (میرزا سمیعا )1368 ،و ارجاع به ترجمۀ تعلیقات مینورسکی 
بهصورت (مینورسکی.)1368 ،
ً
ّ
ٌ
مشار الیه با رسومات او ،از قرار
 .2مثال در جایی مینویسد« :و کل مداخل
ً
سررشتجاتی که به نظر رسید ،نصف مداخل وزیر اعظم است؛ سالی تخمینا
ششهزار تومان».

1. Muhammad Ismail (Christoph) Marcinkowski (1964-...).
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تألیف شدهاست .مهمتر از آن ،رونویسی دیگر از اثر (در

منتشر شده که نویافتههای افشار را نیز در بر دارد (FLOOR,

درج این نام ما را بدین پرسش رهنمون میشود که «آیا این
نام واقعی اثر نبوده که پس از سقوط اشرف و افغانها،
ّ
توسط کاتبان به تذکرةالملوک بدل شدهاست؟».
صفتگل علیرغم آنکه استدالل مینورسکی دربارۀ
ً
نگارش تذکرةالملوک برای اشرف افغان را «ظاهرا قانعکننده»
ّ
دانسته ،با ّ
ه به برخی مقدمات (نک :دنبالۀ مقاله) بر این
توج
باور است که این نظر چندان استوار نیست ولذا احتمال
تألیف تذکرةالملوک و آثار مشابه را برای شاه طهماسب دوم
(حک 1145-1135ق) قویتر دانستهاست (صفتگل.)9 :1385 ،
ّ
اما دربارۀ دستورالملوک ،چون در نسخۀ کتابخانۀ
سریزدی نام شاهسلطانحسین صفوی (حک 1135 –1105ق)
بهعنوان مهدیالیه کتاب درج شدهاست ،دانشپژوه نگارش
اثر برای او را پذیرفته و در مقالهای که بهعنوان درآمد بر 
چاپ متن دستورالملوک نگاشته ،آوردهاست:

مهدیالیه و دورۀ نگارش سه اثر
دربارۀ مهدیالیه و دورۀ نگارش تذکرةالملوک هیچ اشارۀ
صریحی در متن وجود نداردّ ،
اما مینورسکی بهدلیل یادکرد
«شاهمحمود» در متن تذکرةالملوک ([میرزا سمیعا]-23 :1368 ،
 )24بهعنوان شخصی درگذشته ،احتمال دادهاست که:

ّ
ّ
محمدرفیع انصاری مستوفیالممالک این
 ...مؤلف ما
نسخه را به نام شاهسلطانحسین ساخته است ،با اینکه 
در خود آن از این پادشاه بهعنوان شخص درگذشتهای 
یاد میشود ،پیداست که  در متن آن دست بردهاند.
(دانشپژوه)484 :1347 ،

پس رسالۀ «به طریق اجمال و استعجال» گردآمده ،بدون
تردید به برادرزاده و جانشین شاهمحمود ،اشرف افغان
( 1137تا  1142برابر  1725تا  )1729تقدیم گردیده است.

او در پایان همان مقاله اشاره کردهاست که:
از این شواهد رویهمرفته چنین برمیآید که این دوص
کتاب [تذکرةالملوک و دستورالملوک] باید در زمان
شاهسلطانحسین پیریزی شده باشد و اگر هم چنین
دفتری به همین روش پیش از این بوده ،آن را اندکی 
دگرگون میساخته و دیباچۀ آن را به نام او کردهاند .در
انشاء دستورالملوک 3هم با اینکه به گواهی دیباچۀ آن باید

(مینورسکی)13-12 :1378 ،

برخی قرائن این احتمال هوشمندانه را تأیید میکند .ازجمله 
در همان ّ
افزودۀ آغاز نسخۀ کتابخانۀ ملک ـکه 
مقدمۀ بر
ِ
دانشپژوه نیز بدان استناد کرده و متن آن را در مقالهاش
1
آورده   ـ آمده که اثر برای اشرف افغان (حک 1142–1137ق)

 .2این نسخه کامل است و فقط یک برگ از پایان افتادگی دارد .جز سه نسخۀ
یادشده ،نسخۀ دیگری از تذکرةالملوکّ ،
مورخ 1245ق ،در کتابخانۀ دانشکدۀ
ادبیات دانشگاه تهران موجود است که  دانشپژوه آن را شناساندهاست
(دانشپژوه .)475 :1347 ،او در همانجا از نسخۀ دیگری با همین نام در
کتابخانۀ سلطنتی یاد کرده و گفته که آن را ندیدهاست.
 .3اصل :دستورالملک.

اما ّ
 .1مستوفی  پایان حکومت اشرف افغان را سال 1144ق آورده ّ
مدت
حکومتش را شش سال دانستهاست که از روی حساب مصادف 1143ق 
خواهد بود (مستوفی )172 :1375 ،و باز با سال 1142ق که در برخی منابع
(قزوینی )85 :1367 ،آمده یک سال اختالف دارد.
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این خالصهایست ّ
مسما به تذکرۀ اشرفشاهی.

آ هباشم نتم ود ۀرابرد یتاظحالم اب ،اعیفر ازریم  کولملاروتسد

 .)2007همۀ چاپهای یادشده بر اساس نسخۀ کتابخانۀ
باب اثر 
سریزدیاند که تنها شامل هشت «باب» از پانزده ِ
است و در میانۀ بابهای آخر نیز افتادگی داردّ .
اما اندکی 
پیش از آشنایی دانشپژوه با نسخۀ سریزدی ،دستنویس
دیگری از اثر ،شامل تمام متن ،در نخستین جلد فهرستی
از دستنویسهای فارسی کتابخانه و موزۀ ساالرجنگ
ان
(حیدرآباد هند) شناسانده شدهبود که از چشم پژوهشگر ِ
پیشین افتادهبود (کندو-1397 ،الف .)5 - 4 :خوشبختانه دانشمند
ژاپنی ،نوبواکی کندو ،این دستنویس را مورد ّ
توجه قرار داده
و متن اثر را بر پایۀ این نسخه و پژوهشهای پیشین تصحیح
و منتشر کردهاست (میرزا رفیعا .)1397 ،او مقالۀ کوتاهی نیز
به زبان فارسی دربارۀ پیشینۀ پژوهش دربارۀ اثر و شناسایی 
نسخۀ ساالرجنگ نوشتهاست (کندو-1397 ،ب) .موضوع
ّ
حاضر معرفی چاپ کندو از دستورالملوک
اصلی نوشتۀ
استّ ،
اما از آنجا که تا کنون نظر قابلپذیرشی دربارۀ دورۀ
نگارش و مهدیالیهِ سه اثر یادشده داده نشدهاست ،نخست
به این موضوع خواهیم پرداخت.

مجموعۀ  13809کتابخانۀ مجلس ،بیتا ،گ43پ – 97پ) است
که در ّ
مقدمۀ آن (گ43پ) نام اثر چنین ضبط شدهاست:

2

نقد و
بررسی
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آ هباشم نتم ود ۀرابرد یتاظحالم اب ،اعیفر ازریم  کولملاروتسد

نقد و
بررسی

انتحال و نادان انگاشتن مهدیالیه محسوب میشود .ضمن
ً
اینکه در دورۀ صفوی ،ساختارهای اداری عمال وجود داشته 
و شاهزادگان صفوی در همین دستگاهها پرورش مییافتهاند،
پس چه نیازی به چنین دستورالعملهایی بوده است؟
و قوانین (به معنای مصطلح
البته در اینکه دفاتر ،سررشتهها
ِ
دانش استیفا) ویژه برای  ادارۀ امور وجود داشته  تردیدی 
نیست ،زیرا در برخی مواضع دستورالملوک و بهویژه در
ِ
القاب و مواجب ،به اسناد و سررشتههای موجود در دواوین
صفوی استناد شدهاست؛ برای نمونه:

به  نام شاهسلطانحسین ساخته  شده باشد ،به  گواهی 
تعبیرهای سادهای که از این پادشاه در متن شده است،
باید دستبردی کرده باشند و خواستهاند که آن را مانند
تذکرةالملوک به سبک زمان اشرف افغان درآورند.

دربارۀ نام مهدیالیه کتاب ،دانشپژوه نام مندرج در ّ
مقدمه 
ِ
ّ
ـیعنی شاهسلطانحسین   ـ را مسلم گرفته 1و از این روی 
مغایرتهایی چون یادکرد خود شاهسلطانحسین در متن
ّ
را حاصل ّ
تصرفهای بعدی تلقی کردهاست؛ درحالی که 
ّ
احتمال دستبرد کوچکی در مقدمه معقولتر از احتمال
دستبرد در جایجای متن است .نکتۀ جالب ّ
توجه اینکه 
در نسخۀ تازهیاب دستورالملوک  ،نام مهدیالیه نانوشته 
گذاشته شده و با ّ
توجه به این نکته میتوان گمان برد که 
ٌ
شاید در نسخۀ منقول عنهای  نسخۀ سریزدی  نیز نام
مهدیالیه نانوشته مانده بوده ،یا در آنجا نام شخصی درج
بوده که در ادوار بعدی چندان محبوب نبودهاست (ظ .اشرف
افغان) ولذا کاتب ،یا یکی از مالکان نسخه ،بدون ّ
توجه به 
مغایرتها ،نام ِ شاهسلطانحسین را جایگزین آن کردهاست.
نظر  دانشپژوه در این باره که  از ادوار دور چنین
دستورالعملهایی وجود داشته و این دو اثر (تذکره و دستور)
از روی آنها تدوین شدهاند ،مستند به هیچ سندی نیست و
به دالیلی پذیرفتنی نمینماید؛ 2ازجمله اینکه اگر پیشینهای 
در نگارش این دست آثار وجود داشته ،پس چرا فقط همین
ً
سه اثر به دست ما رسیدهاست؟ سه اثر که تقریبا همزمان،
پس از سقوط اصفهان و در دورۀ آشفتگی کشور ،پدید آمده
و نسخههایی از آنها موجود است .چرا در ادوار پیشین که 
اوضاع آرامتر بود،
از آن آثار فرضی رونویسهایی فراهم
ِ
نیامده و به دست ما نرسیدهاست؟ از سویی اگر چنین آثاری 
ً
پیشتر وجود داشته ،قاعدتا شاه و اطرافیانش از آنها آگاه
ً
بودهاند و ایجاد اثر جدید با تغییر نام مهدیالیه ،عمال نوعی 
 .1از نوشتۀ رحیملو چنین برمیآید که او نیز این نکته را پذیرفتهاست (رحیملو،
 :1371پانزده).

 .2برخی از پژوهشگران دیگر نیز با این نظر دانشپژوه موافق نیستند و بعضا

در تفصیل نفری قورچیان و غالمان و سایر مالزمان و
ّ
مقربان ایّام شاهسلطانحسین از قرار نسخه[ای] که در
ییالنئیل سنۀ هزار و صد و سیزده در دفترخانۀ همیون
اعلی قلمی  نموده بودند مالحظه  شد ،بر  این موجب
است( ...میرزا رفیعا217 :1397 ،؛ نیز نک .همان)233 ،232 :

چنانکه  مینورسکی  بهدرستی  اشاره کرده ،نگارش
ً
کتابچههایی ویژۀ شرح وظایف ارکان حکومت ،عمال یا به 
ًّ
کار شخصی  میآید که  کل با اوضاع بیگانه  است و
میخواهد از آن سر دربیاورد ،یا شخصی که قصد اصالح
ساختار دیوانی کشور را داشتهباشد.
صفتگل دربارۀ زمان نگارش دستورالملوک با استناد
ّ
به عبارت زیر دربارۀ «شغل متولی مزارات سالطین صفویه 
واقع در قم» پرسش ّ
مهمی را مطرح کرده که اگر نتیجۀ آن
پذیرفتهشود ،به یک تعبیر ،نظر دانشپژوه دربارۀ نگارش
کتاب برای شاهسلطانحسین تأیید میشود:
ً ّ
و سابقا متولی هر سرکار از مزارات مذکوره که عبارت از
ّ
است ،علیحده و در وجه هر یک مبلغ یکصد
سه سرکار
ّ
ّ
تومان ّ
ت هر  سه 
مقرری مقرر بوده و ثانیالحال ،تولی ِ
سرکار به یکی قرار یافته ( ...میرزا رفیعا)11 :1397 ،

پرسش صفتگل این است که با توجه به آنکه در قم چهار
نفر از سالطین صفوی مدفونند ،آیا اشارۀ این عبارت به سه
سرکار ،نشانگر آن نیست که دستورالملوک در «عهد حیات»
شاهسلطانحسین (چهارمین پادشا ِه مدفون در قم) نوشته
ّ
پرسشی مهم و ،به احتمال بسیار ،درست
شدهاست؟ این
استّ ،
اما قراینی هم برای پذیرفته نشدن آن بهعنوان یک سند
ً
قطعی  وجود دارد .نخست اینکه عبارت یادشده صرفا

ً

دالیلی در ّ
رد آن آوردهاند (رحیملو :1371 ،چهارده-پانزده؛ مارچینکوفسکی،
)92 :1385؛ ّ
اما مارچینکوفسکی ،بهرغم آن دالیل ،با دانشپژوه موافق است

ّ
و برخی  مطابقتها میان تذکرةالملوک و دستورالملوک با اطالعات
سفرنامهنویسان فرنگی اواخر دورۀ صفوی را نشانگر آن دانسته که «متنی 
فارسی شبیه به این دو دستنامۀ مورد نظر در اختیار داشتهاند» (همان.)93 :
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 ...و پس از آن ،صلوات بالنهایات و تحیّات زاکیات بر 
آل اطهار و اصحاب اخیار مادام اللیل والنّهار که خلفاء
راشدین و قوایم اربعۀ بنیان نوین و ارکان مشیّدۀ ایوان
یقین ...و محرمان اسرار خاتم انبیاءاند باد.

ً
البته این دو پژوهشگر عموما بر تعبیر «خلفاء راشدین»
تأکید کردهاند ،که دستکم در این عبارت میتوان معنی 
ّ
بر ائمۀ
لغوی آن را هم در نظر گرفت که در آن صورت
شیعه نیز قابل انطباق است؛ ّ
اما اضافه کردن «اصحاب
اخیار» به «آل اطهار» از مواردی است که نمیشود آن را
بهآسانی توجیه کرد .قرینۀ دیگر ،دنبالۀ دیباجه است که در
القاب یادشده برای مهدیالیه ،عبارت «اشرف
میان
ِ
آنجا در ِ
سالطین باتمکین» نیز دیدهمیشود ،که  میتواند مؤیدّ
نگارش اثر برای اشرف افغان باشد 1.از دیگر قرائن نگارش
در دورۀ اشرف افغان میتوان به جایی از متن دربارۀ شغل
«مستوفی خالصه» اشاره کرد که در آنجا آمدهاست:
خدمت مزبور ،معمول و مستمر نبوده؛ چند روزی در زمان
خدمت مزبور را به میرزاهاشم
یکی از سالطین سابقه،
ِ
نامی تفویض فرمودند و بعد از هفت هشت ماه معلوم شد
ُّ
اکثر
که تعیین او بیفایده است ...چون مستوفیان و کتابِ ،
محاسبات وزراء و تحویلداران و تحصیلداران و ضابطان
ِ
ّ
ّ
متصدیان و غیره را در سنوات مشخص نساخته بودند،
و
ّ
به علت تأخیر و تعویق محاسبات ،مبلغها نزد ّ
مؤدیان
و
ِ
ِ
ِ
زمان گیتیستان الی پنج سال قبل ازین که 
مانده و از
ِ
سرکار بقایا بوده ،حسبالواقع تشخیص نتوانستند داد...

 ...شاید این پیشینه و این استمرار آن در روزگار بعدی،
تا اندازهای داوری مینورسکی دربارۀ تذکرةالملوک برای 
اشرف افغان را زیر سؤال برد .من میپندارم و شاید چنین
نیز باشد که این متن و متون همانند آن شاید بنا بر همان
رویّۀ صفوی و چهبسا برای شاه تهماسب دوم نوشته شده
باشد .استداللی که مینورسکی برای تألیف تذکرةالملوک
ارائه میکند ،گرچه ظاهراً قانعکننده است ّ
اما با در نظر 
گرفتن پیشینه و استمرار تألیف متونی از این نوع در
تاریخ دیوانساالری ایران ،گویا نمیتواند چندان استوار
باشد( .صفتگل)9 :1385 ،

(میرزا رفیعا)72 :1397 ،
 .1جالب ّ
توجه آنکه در القاب و مواجب نیز مشابه همین تعبیر به کار رفتهاست:
ّ
ّ
س معلی  با
موقوفات مسج ِد
نظارت
اعتبار آنکه 
«به 
ِ
ِ
ِ
کبیر مشه ِد مقد ّ ِ
ِ
حقالنّظارهای...
جانب اشرف تعیین شوند،
که از
میباشد
ایان
ر
خواجهس
ِ
ً
دارند» (نصیری .)2 :1371 ،باید ّ
(جانب
توجه داشت که ظاهرا چنین خطابی 
ِ
اشرف) برای شاهسلطانحسین رایج نبودهاست ،درحالی که میتواند بهخوبی 
برای اشرف کاربرد داشتهباشد.

حدس صفتگل دربارۀ نگارش تذکرةالملوک برای 
شاهطهماسب دوم ،با مستنداتی که یاد شد قابل اثبات
نیست و دربارۀ دستورالملوک نیز با ّ
توجه به برخی قرائن،
پذیرفتنی نمینماید .از قرائن تضعیف این گمان ،خطبۀ اثر 
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ّ
نشانگر آن است که پیشتر ،هر سرکار دارای متولی جدا بوده
ً
ّ
تولیت
اما «ثانیالحال» (یعنی بعدا ،در دورۀ شاهسلطانحسین)
ِ
ّ
زمان این
نفر محول شدهاست .بنابراین،
هر سه قبر به یک
ِ
تغییر ،در دورۀ پادشاهی شاهسلطانحسین بودهاست ولذا
چنین گزارشی میتواند پس از درگذشت او هم نوشته 
شدهباشد .از سویی ،اگر بپذیریم که دستورالملوک برای 
افغانها نوشته شده (نک .دنبالۀ مقاله) الجرم قبور سالطین
صفوی ،دیگر آن اهمیّت پیشین را نداشته  که  گور
شاهسلطانحسین را هم به آن بیفزایند .به عبارت دیگر،
ً
نویسندۀ دستورالملوک صرفا
مشاغل کالنی را که پیشتر 
ً ِ
وجود داشته گزارش کرده و قاعدتا چنین شغلی دستکم
در دورۀ افغانها وجود نداشتهاست تا ّ
تعهد گور پادشاه
ّ
ی آن افزودهشود.
چهارم،
ِ
به وظایف متصد ِ
صفتگل در مالحظاتی که بر چاپ مارچینکوفسکی 
نگاشته ،نکتۀ ّ
مهم دیگری را مطرح کردهاست .او پیش
فرض
ِ
دانشپژوه دربارۀ پیشینۀ نگارش دستورالعملهای قدیمی 
و استمرار کاربرد آن در روزگار بعدی  (دورۀ قاجار) را
پذیرفته  و آن را قرینهای  برای  تضعیف نظریۀ نگارش
تذکرةالملوک برای اشرف افغان دانسته و در دنباله ،این
فرض را مطرح کرده که تذکرةالملوک و متون همانند آن
ً
ـ که قاعدتا دستورالملوک را نیز شامل میشود   ـ «برای»
شاهطهماسپ دوم نوشتهشدهاند:
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ً
است .ضمنا یاد نشدن مزار شاهسلطانحسین نیز با نظریۀ
نگارش اثر در دورۀ طهماسب دوم همخوانی ندارد .چنانکه 
مارچینکوفسکی و کندو در ّ
مقدمۀ خود اشاره کردهاند،
یادکرد چهار خلیفۀ راشدین در ّ
مقدمۀ دستورالملوک در
شیعی صفوی  معمول
حکومت سلسلۀ
دورهای  چون
ِ
ِ
نبودهاست (مارچینکوفسکی105 :1385 ،؛ کندو-1397 ،الف.)2 :
عبارت خطبه بدین قرار است (میرزا رفیعا:)1 :1397 ،

نقد و
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دستورالملوک به فرمان اشرف افغان اما در زمانی نوشته 
شدهباشد که هنوز شاهسلطانحسین زنده بودهاست .به 
همین علت هیچ کدام از اشارات دستورالملوک به 
شاهسلطانحسین نشان از درگذشت او ندارد .ضمن اینکه 
هیچ کدام از عباراتی که برای او به کار رفته تبجیلی نیست
ً
و صرفا در هرکدام اشاره شده که در اواسط یا اواخر دورۀ
حکومت او ،اوضاع مشاغل چگونه بودهاست .بنا بر آنچه 
ِ
یاد شد ،میتوان پذیرفت که دستورالملوک بهفرمان اشرف
افغان در محدودۀ زمانی میان آغاز حکومت او در 1037ق 
تا پیش از قتل شاهسلطانحسین در 1141-1039ق نگاشته 
شدهاست؛ بهویژه که این موضوع ،با نکتهای که صفتگل
دربارۀ سرکار مزارات صفویان و نگارش اثر در حیات
شاهسلطانحسین مطرح کرده ،نیز سازگاری دارد .بنابراین،
به  احتمال بسیار ،نگارش هر  دو متن تذکرةالملوک و
دستورالملوک به  فرمان اشرف و در دورۀ او به  انجام
رسیدهاست .البته با ّ
توجه به اینکه نویسندۀ دستورالملوک
ً
به متن تذکرةالملوک دسترسی داشته (نک .دنبالۀ مقاله) قاعدتا
باید نوشتۀ او دیرتر و نزدیکتر به سالهای 1141-1039ق 
یا حتّی اندکی پس از آن به پایان رسیدهباشد.
گفتنی اینکه مارچینکوفسکی به دو موضوع پیشگفته 

این عبارت نشان میدهد که از زمان «گیتیستان» (ظ .شاه

اثر که «سرکار
طهماسب) تا پنج سال پیش از نگارش این
ِ
بقایا» 1برقرار بوده ،محاسبات ّ
مؤدیان ثبت نشدهاست .آیا
ِ
میتوان پنج سال پیش را مصادف با سقوط اصفهان بهدست
افغانها (1135ق) 2و آشفته شدن دستگاههای استیفا دانست؟
ً
در آن صورت ،زمان نگارش دستورالملوک تقریبا مصادف
1140ق ،یعنی دورۀ اشرف ،خواهد بود .قرینهای که این
احتمال را تقویت میکند ،عبارتی در القاب و مواجب است
که  مطابق آن ،در دورۀ شاهسلطانحسین ،برای  ّ
مدتی 
«مستوفی بقایا» تعیین ولی باز برچیدهشد:
در زمان مالکرقاب چند وقتی مستوفی بقایا تعیین شده،
باز موقوف گردید( .نصیری)62 :1371 ،

جز اینها ،کندو با استناد به نظر فلور مبنی بر آنکه نویسندۀ
دستورالملوک در دورۀ اشرف افغان همین شغل
مستوفیالممالکی را داشت 3،بهدرستی بر این باور است که 
این اثر در دورۀ اشرف افغان نوشته شدهاست (کندو-1397 ،
الف2 :؛ کندو-1397 ،ب .)244-243 :او در جای دیگر از
ّ
به اینکه جای نام ِ مهدیالیه در نسخۀ
مقدمهاش ،با اشاره
ِ
حیدرآباد نانوشته مانده ،اشاره کرده که این نکته ،نظریۀ
نگارش اثر برای یک حاکم افغان را تقویت میکند (کندو،
-1397الف.)5 :
اما نکتهای  که  ّ
ّ
توجه  بدان میتواند بسیاری  از
تناقضهای هر سه متن را برطرف کند آن است که افغانها
تا سال  1139یا  1140یا 1141ق شاهسلطانحسین را زنده
نگاه داشتهبودند 4.بنابراین قابل توجیه  خواهد بود که 

(اشاره نشدن به  درگذشت شاهسلطانحسین و یادکرد بدون

بزرگداشت او در متن) اشاره کرده و تاریخ نگارش
ِ
5
دستورالملوک را میان 1137-1135ق یعنی در دورۀ میان
سقوط اصفهان و مرگ شاه تخمین زده ،اما نظرهای او
متناقض و بیاستدالل است؛ زیرا نگارش اثر برای اشرف
افغان را نپذیرفته و البته با تردید ،نگارش دستورالملوک
برای افغانها را نیز منتفی ندانستهاست (مارچینکوفسکی،

 .1دربارۀ وظایف «سرکار بقایا» در دستورالملوک سخنی  نرفتهاست .در
تذکرةالملوک نیز بدان اشارتی نیست و فقط از «نویسندۀ بقایا» نام رفتهاست
(میرزا سمیعا .)62 :1368 ،در القاب و مواجب از شغل «مستوفی بقایا» سخن
ّ
رفته (نصیری )62 :1371 ،که باید متول ِی همین سرکار بقایا باشد و از آنجا
دانستهمیشود که وظیفۀ این دستگاه رسیدگی به «باقی» ّ
مؤدیان بودهاست.
ِ
ّ
تسلط افغانها بر اصفهان را یازدهم ّ
محرم
 .2میرزا مهدیخان استرآبادی تاریخ
1135ق ضبط کردهاست.
 .3استناد فلور به گزارش مأموران هلندی دربارۀ رویدادهای اصفهان در دورۀ
اشرف است (فلور .)3 :1367 ،این گزارش نشان میدهد که پسر و داماد میرزا
رفیعا نیز ّ
توسط اشرف افغان به کار کالنتری اصفهان و واقعهنویسی گمارده
شده بودهاند.
درۀ نادره ّ
 .4در ّ
مادهتاریخ قتل شاهسلطانحسین بهصورت «تجدید لقتل
الحسین» ضبط شده که مصادف با سال 1140ق است (استرآبادی،173 :1341 ،

!)107-106 :1385

پیش از پرداختن به مبحث بعد بهتر است دربارۀ دورۀ
 .)725در برخی منابع ،اشاره شده که شاهسلطانحسین را تا پیش از حملۀ
حکومت عثمانی  به  غرب ایران و پیشروی  به  بهانۀ هواخواهی  از او
نکشتهبودند .مستوفی این واقعه را در سال 1141ق دانسته (مستوفی:1375 ،
 )137-136ولی نوایی بدون تصریح به منبع خود ،تاریخ رویارویی اشرف با
ِ
عثمانیها و کشتن شاهسلطانحسین را در صفر 1139ق ثبت کردهاست
گ
(نوایی .)22 :1368 ،بنابراین ،دستکم سه  گزارش دربارۀ
سال مر ِ
ِ
شاهسلطانحسین در دست است.
 .5او تاریخ مرگ شاهسلطانحسین را 1137ق دانستهاست.
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ارتباط دستورالملوک و تذکرةالملوک
نظر پژوهشگرانی که دستورالملوک و تذکرةالملوک را با
یکدیگر سنجیدهاند بهدرستی بر این است که دو اثر ،ارتباط
بسیاری با یکدیگر دارند .باور دانشپژوه این است که 
ک پیشین بهره بردهاند؛
نویسندگان از منابع مشابه و مشتر ِ
اما چنانکه  یاد شد ،این نظر  پذیرفتنی  نمینماید.
مارچینکوفسکی در یک جا اشاره کرده که تذکرةالملوک
ً
صرفا اقتباسی از دستورالملوک است (مارچینکوفسکی:1385 ،
 )84و در جای دیگر تذکرةالملوک را نسخۀ بازبینی یا
تعدیلشدۀ دستورالملوک دانسته و بر این باور است که 
دستورالملوک پیش از تذکرةالملوک نوشته شدهاست (همان:
 .)113اما شواهد نشانگر  نادرستی  نظر  اوست و نشان
میدهد که بهعکس ،تذکرةالملوک پیش از دستورالملوک
نوشته شده و دستورالملوک متنی گسترشیافته و تکمیلشده
بر مبنای تذکرةالملوک است.
آنچه دربارۀ ارتباط این دو اثر حائز اهمیّت است آن
ً
است که تذکرةالملوک عموما دربارۀ مناصب افرادی است
3

مزاج ّنواب طوبیآشیان [شاه سلیمان] از ّ
حد اعتدال تجاوز
نمود ...و بدان سبب ،اوضاع سلطنت شروع به اختالل
ّ
به حدی که افغان آمده ایران
نموده ،اضمحالل پذیرفت تا
را ّ
تصرف نمود .و ّاول برهمخوردگی ایران ،علیل شدن و
ّ
متوجه نگردیدن ّنواب طوبیآشیان بود به امور مملکت.
(نصیری)42 :1371 ،

نوع یادکرد از افغانها در این عبارات نشان میدهد که 
مهدیالیه از آنان نیست .نویسنده باز در جای دیگر از
میر   ویس ،پدر محمود افغان ،چنین یاد کردهاست:
حاکم ایل هود جبلی و غلجهای و ناصری  سکنۀ قندهار
ً
و قالت ترمک ... :و حکومت مزبوره سابقا با میر    ویس
بوده که بانی اینهمه فتنه و فساد شد( .همان)73 :

از سویی  چون عبارات نصیری  دربارۀ خودش نشان
میدهد که هنگام نگارش اثر ،مجلسنویس و از امرای 
ّ
درگاه معلی بوده (همان ،)29 ،27 :باید در دستگاه یک پادشاه

 .2او خادم آستانۀ رضیۀ رضویه نیز بوده و چون بخشی از مداخل این شغل از

بابتی همهسالۀ محال دشتسر مازندران تأمین میشد (نصیری)27 :1371 ،
گاهی اطّالعات او دربارۀ مازندران جالب ّ
توجه است (همان.)21 :

 .3در اینجا به القاب و مواجب مگر بهصورت گذرا نخواهیم پرداخت ،زیرا متن
ً
آن بهصورت ناقص به دست ما رسیده و ضمنا ساختار آن با دو اثر دیگر 
تفاوتهایی دارد.

 .1پیشتر در یکی از پاورقیها اشاره کردیم که پایان حکومت اشرف در منابع،
ً
میان سالهای  1142تا 1144ق ثبت شده ،که ظاهرا همان ّاولی درست است.
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نگارش القاب و مواجب نیز مواردی را مطرح کنیم تا دربارۀ
هر سه اثر به جمعبندی برسیم .بنا بر نظر مینورسکی،
دستورالعملهایی مانند تذکرةالملوک ،در شرایطی که نظام
حکومتی فروپاشیده ،بهسفارش شخصی که قصد بازسازی 
یا اصالح ساختار حکومتی را داشته تدوین شدهاست .این
شخص ،ناگزیر  یکی  از حکومتگران پس از سقوط
اصفهان خواهد بود .به همین دلیل نظر وی دربارۀ مهدیالیهِ
تذکرةالملوک بهدرستی بر اشرف افغان بودهاست .اما دربارۀ
القاب و مواجب ،با ّ
توجه به تاریخ نگارش اثر در حدود
سال 1141ق یا اندکی پس از آن ،رحیملو اشاره کرده که اثر 
«در دستگاه حکومتی  شاهطهماسب دوم نگارش یافته 
است» (رحیملو :1371 ،پانزده) و صفتگل نیز طهماسب دوم
ً
را (ظاهرا برای هر سه اثر) پیشنهاد کردهاست .با این حال چون
در 1141ق هنوز اشرف ساقط نشدهبود 1،این تاریخ نگارش
و همچنین مواردی که رحیملو در ّ
ّ
مقدمه آورده ،بر
ای رد
نگارش اثر برای اشرف کافی نیست و قرائن بیشتری الزم
ائن تأییدی ،در جایی از متن ،ضمن
است .یکی از این قر ِ
یادکرد اهمیّت شغل حکیمباشی ،آمدهاست:
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ً
مشغول بودهباشد و چون بودن او نزد اشرف ظاهرا منتفی 
ْ
2
مهدیالیه کتاب طهماسب دوم بودهاست.
است ،الجرم
البته در یکی از پاورقیهای پیشین اشاره کردیم که برخی 
قرائن نیز در تأیید نگارش القاب و مواجب برای اشرف در
متن موجود است .بنابراین نباید این احتمال را نادیده گرفت
که ممکن است این اثر نیز برای اشرف نوشته شده اما پس
ّ
اتی ضد افغانها ،به طهماسب
سقوط او ،با افزودن عبار
از
ِ
دوم اهدا شدهباشد.
ّ
توجه به آنچه یاد شد ،میتوان نتیجه گرفت که 
با
تذکرةالملوک در اوایل دورۀ اشرف افغان برای او نوشته شده
و دستورالملوک نیز با فاصلۀ اندکی برای همو نوشته شده و
ً
پس از آنها القاب و مواجب احتماال برای طهماسب دوم
تألیف شدهاست.
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دو باب ّاول بهتر نمایان است .جدول زیر ،شامل سنجش
فصول «باب ّاول» دو اثر است و تفاوتها را دقیقتر نشان
میدهد .در مواردی که فصلی در یک اثر موجود نیست
«***» نهاده شده و زیر عباراتی که دستورالملوک نسبت
به متن دیگر افزوده دارد ،خطی کشیده شدهاست .فصل
ِ
هشتم و نهم در دستورالملوک نسبت به  تذکرةالملوک
جابهجا است ولذا در اینجا آنها را جابهجا کردیم:

که در دارالحکومۀ اواخر دورۀ صفوی ،یعنی شهر اصفهان،
منصبان
مشغول کار بودهاند و به همین علت در آن به صاحب
ِ
مناطق دیگر  کمتر  پرداخته  شدهاستّ .
اما نویسندۀ
ِ
دستورالملوک که  به  متن تذکرةالملوک دسترسی  داشته،
توضیحات بیشتر و واضحتر بازنویسی 
همان بخشها را با
ِ
ً ّ
مناطق دیگر را در
منصبان
ب
العات صاح
کرده و ضمنا اط
ِ
ِ
جاهایی خاص به متن افزودهاست .این مواضع برافزوده ،در
ِ

دﺳتﻮراﻟﻤﻠﻮک

ﺗﺬﮐﺮةاﻟﻤﻠﻮک
ﺑﺎب ّاول

ﺑﺎب ّاول

ّ
ﻓﺼﻞ ّاول در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ

ّ
ﻓﺼﻞ ّاول در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ

ﻓﺼﻞ دوم در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﺻﺪارت ﺧﺎﺻﻪ و ﻋﺎﻣﻪ

ﻓﺼﻞ دوم در ﺷﻐﻞ ﺻﺪارت ﺧﺎﺻﻪ و ﻋﺎﻣﻪ
ّ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﻋﺎﻟﯿﺠﺎﻩ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر روﺿﮥ رﺿﯿﮥ رﺿﻮﯾﻪ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم در ذﮐﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻮﻟّﯽ آﺳتﺎﻧﮥ ّ
ﻣﻘﺪﺳﮥ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ واﻗﻌﻪ در ﻗﻢ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ در ذﮐﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻮﻟّﯽ آﺳتﺎﻧﮥ ّ
ﻣﺘﺒﺮﮐﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ واﻗﻌﻪ در ﻃﻬﺮان
ّ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ در ذﮐﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺰارات ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺻﻔﻮﯾﻪ واﻗﻌﻪ در ﻗﻢ
ّ
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ در ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آﺳتﺎﻧﺠﺎت اردﺑﯿﻞ

ّ
داراﻟﺴﻠﻄﻨﮥ اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﻗﺎﺿﯽ

ّ
داراﻟﺴﻠﻄﻨﮥ
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﻗﺎﺿﯽ

ّ
ّ
ّ
ّ
داراﻟﺴﻠﻄﻨﮥ در ذﮐﺮ و ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر آﺳتﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘ ّﺒﺮﮐﮥ
در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ و اﻫﺎﻟﯽ ﺷﺮع
ّ
ّ
اﺻﻔﻬﺎن
داراﻟﺴﻠﻄﻨﮥ اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﻘﺪﺳﻪ و ﻏﯿﺮﻩ ﻋﻠﻤﺎء و اﻫﺎﻟﯽ ﺷﺮع ]ﺷﺮﯾﻒ[

***
***
***
***
***

اﺻﻔﻬﺎن ١

ّ
ّ
داراﻟﺴﻠﻄﻨﮥ اﺻﻔﻬﺎن
داراﻟﺴﻠﻄﻨﮥ اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺼﻞ ﻫﺸتﻢ در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﺷیﺦاﻻﺳﻼم
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﺷیﺦاﻻﺳﻼم
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﻗﺎﺿﯽﻋﺴﮑﺮ

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ در ﺑﯿﺎن ﺷﻐﻞ ﻗﺎﺿﯽﻋﺴﮑﺮ

باب ّاو ِل دستورالملوک،
چنانکه  میبینیم،
در عنوان ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
عبارت «و متولیان جلیلالقدر آستانههای متبرکۀ مقدسه و
ً
غیره علماء» افزوده شدهاست .این توضیح اضافه دقیقا
ِ
ّ
مربوط به متولیانی است که شغلشان در فصلهای سوم تا
هفتم افزوده شدهاست .این بخشها در تذکرةالملوک موجود
ً
نیست ،زیرا چنانکه گفتیم نویسندۀ این اثر ،صرفا قصد
داشته تا مناصب اداری دار ّ
السلطنه (اصفهان) را یادآور شود.
تفاوت دیگری که میان دو اثر در جدول دیدهمیشود
این است که  نویسندۀ دستورالملوک یادکرد شغل
شیخاالسالم اصفهان را ّ
مقدم بر قاضی آن شهر آورده و
ً
ّ
ً
این احتماال بهعلت دقت بیشتری است که ظاهرا سعی 

اتب مشاغل رعایت کند.
کرده در سلسلهمر ِ
برای نمونۀ دیگر دربارۀ ارتباطات دو متن الزم است
اشاره شود که باب دوم تذکرةالملوک دربارۀ مناصب امرایی 
است که به لفظ «عالیجاه» مخاطب بودهاند .در این باب،
از دو گروه صاحبمنصبان یاد شده:
1 .1امراء غیر دولتخانه ( /امراء سرحد) که درواقع در ایاالتی 
جز دارالحکومۀ اصفهان بودهاند .در این بخش به 
اختصار تمام و فقط در دو پاراگراف به این امرا اشاره
ِ
شدهاست (میرزا سمیعا.)5-4 :1368 ،
2 .2امراء دولتخانه که در دارالحکومه منصب داشتند .در
آغاز این بخش تصریح شده که« :غرض از تسوید این
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ﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدﯾﻢ.
 . ١ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ در دﺳﺘﻮراﻟﻤﻠﻮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮةاﻟﻤﻠﻮک ﺟﺎﺑﺠﺎ اﺳﺖ و ﻟﺬا در اﯾﻨﺠﺎ آن

ّ
مختص هر یک از ایشان و سایر ارباب
رساله ثبت شغل

باب دوم دستورالملوک نیز به همین موضوع اختصاص
ّ
یافته اما در بخش ّاول ،یعنی «امراء غیر درگاه معلی» ،با
تفصیل بیشتر به موضوع پرداخته شدهاست (میرزا رفیعا،
 .)21-16 :1397جالب ّ
 توجه اینکه در آغاز بخش دوم (امراء
دولتخانه) همان عبارت تذکرةالملوک تکرار شدهاست:

ّ
در ذکر امراء درگاه معلی :که هر یک به منصب مختصی 
سرافرازند و غرض از تسوید این رساله ظاهر ساختن شغل
هریک از ایشان و سایر ارباب مناصب اصفهان است.

چاپ جدید دستورالملوک
کشف نسخۀ دوم از متن بسیار مهم و کمنظیری چون
دستورالملوک ّاتفاق بسیار ّ
مهمی به شمار میآید ،بهویژه
که نسخۀ پیشین ناقص بود .بنابراین باید از پژوهشگر 
ژاپنی ،نوبواکی کندو ،سپاسگزار بود که این نسخه را یافته 
و به تصحیح و چاپ آن اقدام کردهاست .آشنایان با موضوع
میدانند که تصحیح اینگونه متون تا چه اندازه دشوار و
ً
زمانبر است .تقریبا سطر به سطر و گاه واژهبهواژۀ این آثار
ّ
تخصصی است که 
شامل نامها ،اصطالحات و توضیحات
بسیاری از آنها را حتّی نمیشناسیم .نثر موجز و نامفهوم
ت کمابیش پیچیدۀ اینگونه متون نیز بر 
اثر و همچنین ماهیّ ِ
ً
دشواری کار میافزاید .ضمنا باید ّ
توجه داشت که تصحیح
ً
بخشهای نویافتۀ مندرج در نسخۀ تازهیاب ،عمال از
روی یک نسخه انجام شده و این نکته ،مشکالت تصحیح
متن را دوچندان کردهاست .همۀ این عوامل موجب میشود
ّ
فارسیزبان
ای مصحح
که تصحیح چنین متنی ،حتّی بر
ِ
ِ
آشنا با موضوع ،هم دشوار باشد .بنابراین آنچه از انتقادات
و پیشنهادات در دنبالۀ نوشته  یاد خواهد شد ،بیشتر 
بهمنظور پیشبرد تحقیق بر روی این اثر و پیشنهادهایی در
تکمیل آن است.
ّ
یکی از مشکالت این تصحیح ،کمتوجهی به غلطهای 
متأسفانه اینگونه موارد بیش از ّ
چاپی است و ّ
حد متعارف در
کار دیدهمیشود .فهم اینگونه متون به اندازۀ کافی خواننده
انش متن
را درگیر میکند و این مشکل نیز
ِ
بر مشکالت خو ِ
افزودهاست .ضمن اینکه اینگونه غلطها کوششهای فراوان

درواقع نویسندۀ دوم در هنگام تغییر متن و افزودن مشاغل
امرای شهرهای دیگر الزم ندیده ،یا فراموش کردهاست،
که این عبارت را حذف کند .تفاوت عمدۀ دیگر که در
«باب دوم» دستورالملوک دیدهمیشود آن که نویسنده جز
یک مورد 1،تمامی  مشاغل مرتبط با چهارده تن امراء
دولتخانه را آورده اما در خالل آنها یک فصل را بهعنوان
فصل سوم افزوده که «در بیان شغل عالیجاه سپهساالر
کثیراالقتدار ایران» است (میرزا رفیعا .)29-28 :1397 ،در این
زمینه نویسندۀ این سطور با اطمینان اظهارنظر نمیکند ،اما
به نظر میرسد که سپهساالر نزد نویسندۀ تذکرةالملوک
جزو امرای دولتخانه به شمار نمیآمده و به همین علت به 
او اشاره نکردهاست 2.علت افزوده شدن این نام ّ
توسط
ً
نویسندۀ دستورالملوک ظاهرا آن است که  نویسندۀ
تذکرةالملوک در ّ
مقدمۀ باب دوم ،هنگام اشاره به «امرا»ی 
چهارگانۀ دولتخانه ،اشاره کرده که این چهار تن همراه با
سه تن دیگر ،داخل امراء جانقی 3بودهاند و اگر جانقی ویژۀ
 .1این مورد مربوط به شغل «خلیفةالخلفا» است که در تذکرةالملوک جزو امرای 
درگاه آمده (میرزا سمیعا )18 :1368 ،اما در دستورالملوک بهجای آن شغل
مقربانی که لفظ ّ
«حکیمباشی» آمده (انصاری )47 :1397 ،و جزو ّ
مقربالخاقان
و عالیجاه داشتهاند یاد شدهاست (همان.)60 :
 .2البته نویسندۀ القاب و مواجب نیز همانند دستورالملوک سپهساالر را با همان
ترتیب جزو امرای دولتخانه به شمار آوردهاست (نصیری )14 :1371 ،و این
میتواند نشانگر آن باشد که  منبع مورد استفادۀ نصیری  دستورالملوک
بودهاست نه تذکرةالملوک.
 .3شورای عالی مشورتی (نک .نصیری31 :1371 ،؛ مینورسکی.)78 :1368 ،
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هعلق قآ یرفص یلع

مناصب اصفهان میباشد» .و سپس بهتفصیل دربارۀ
امراء دولتخانه که مخاطب به لفظ «عالیجاه» بودهاند
گفتوگو شدهاست (همان.)18-4 :

آ هباشم نتم ود ۀرابرد یتاظحالم اب ،اعیفر ازریم  کولملاروتسد

فرستادن سپهساالر به  جایی  از ممالک محروسه  بود،
حضور سپهساالر نیز در جانقی الزم شمردهمیشد (میرزا
سمیعا.)5 :1368 ،
ّ
البته باید توجه داشت که دستورالملوک در ابواب و
ً
فصول بعدی ساختاری کامال متفاوت دارد و در بخشهای 
ً
مشترک نیز لزوما رونویسی یا تکملۀ تذکرةالملوک نیست.
شاید بهتر باشد موضوع را چنین توصیف کنیم که نویسندۀ
دوم ،با در دست داشتن اثر  ّاول بهعنوان یک الگو و با وقت
بیشتری که در اختیار داشته ،سعی کرده اثری کاملتر 
پدید بیاورد.

نقد و
بررسی

هعلق قآ یرفص یلع

آ هباشم نتم ود ۀرابرد یتاظحالم اب ،اعیفر ازریم  کولملاروتسد

نقد و
بررسی

مصحح را تحت ّ
ّ
الشعاع قرار میدهد .برای نمونه ،فقط در
صفحات آغازین کتاب ،این غلطهای چاپی دیدهمیشود:
«وراث» بهجای «وارث» (ص ،1س)12؛ «صلوات هللا سالمه 
علیه» بدون واو عطف (ص ،1س)14؛ «نبوبت» بهجای 
ّ
«نبوت» (ص ،2س)1؛ «قواعدۀ» بهجای  «قاعدۀ» (ص،5
س .)13اینگونه نادرستیها حتّی در آوانویسیهای بخش
تعلیقات کتاب هم دیدهمیشود .برای  نمونه  در همان
ّ
نخستین صفحۀتعلیقاتانگلیسی«،حلجباشی»بهصورت
 Harrāj-baāshīو «اهل حرفه» بهصورت ahl-e kherfe
ضبط شدهاست (میرزا رفیعا.)11 :1397 ،
برخی از غلطهای چاپی ،ممکن است خواننده را دچار
ً
مشکل کند .مثال چندین بار عدد «شیصد» در کتاب درج
شده (مثال ً ص ،203دو بار) و خواننده ممکن است نتواند
تشخیص دهد که منظور «سیصد» است یا «ششصد» 1.البته 
ّ
مصحح در بخش تعلیقات انگلیسی ،این عدد را  600ضبط
کردهاست (میرزا رفیعا )32 :1397 ،اما حتی اگر قرائنی برای 
دستیابی به صورت درست هم وجود داشتهباشد ،دستکم
الزم است در ّ
مقدمه یا پاورقیها به اینگونه موارد اشاره
شود .قابل ذکر اینکه «سه هزار [و] شیصد و هشتاد و یک
تومان» در تعلیقات انگلیسی بهصورت  3671tآمده (همانجا)
ّ
ّ
تی مصحح در نمونهخوانی متن و
که باز نشانگر کمدق
تعلیقات است.
در برخی موارد ،توضیحات متن که در میان رقوم
(سیاقی یا عددی) نوشته شده ،هنگام چاپ در جای درستی 
قرار نگرفتهاست .برای نمونه در جایی  (ص ،160س)24
ً
عبارت «و مستوفی ارباب التحاویل» ظاهرا باید در صفحۀ
بعد ،پس از رقوم سیاقی و پیش از عبارت « ...نوشته که 
موافق دستور »...قرار گیرد .قرینهاش در سطر  20همان
صفحه بدینگونه آمدهاست ...« :که مستوفی اربابالتّحاویل
برین موجب نوشته که از ابتیاع مواجب ...دهنیم ّ
مقرر
ِ
است .»...به عبارتی در چنین مواردی حتّی اگر نسخه دچار
ّ
ارش
مشکل باشد ،الزم است که مصحح ،عالوه بر گز ِ

چگونگی ضبط نسخه ،مطالب را در جایگاه درست آنها
بیاورد؛ بهویژه که برخی از این موارد ،از مواضع دیگر متن
قابل تشخیص و تأیید است.
جز اینگونه موارد ،برخی نادرستیهای متن را نمیتوان
غلط چاپی به شمار آورد .برای نمونه ،در جایی (ص)68
آمدهاست« :و قبل از اینکه خاک کنه و شانزدهیک حاصل
و خاک خالص طال مرسوم معیّران ممالک ّ
مقرر بوده» .در
نسخۀ یزد بهجای «مرسوم» واژۀ «برسوم» ضبط شده که 
ّ
ان
گمان میرود همین درست باشد ،یعنی« :به رسوم ِ معیر ِ
ممالک ّ
مقرر بوده» .قرینهاش تکرار همین تعبیر در دو سطر 
پایینتر است .یا در جای دیگر  (ص )73آمدهاست« :و
اسنادی که در آن ماه به دفاتر او رسد بطریق تاریخ نوشته 
ً
«به طریق
حاضر داشته باشد» ،که در اینجا قاعدتا باید
ِ
تأریج» 2درست باشد .ضبط «تاریخ» در چاپهای پیشین
(میرزا رفیعا-1347 ،ب318 :؛ همو )60 :1380 ،نشان میدهد که 
حتّی دانشمندان آگاهی چون دانشپژوه و افشار نیز در
چنین مواردی دچار لغزش شدهاند.
کاربرد برخی نشانههای ویرایشی نشان میدهد که 
ّ
مصحح کوشش داشته متن را بهدرستی بخواند و خواننده
ّ
برخی مصححان،
را در خوانش درست یاری کند و مانند
نبردن نشانههای ویرایشی ،از زیر کار شانه خالی 
با به کار
ِ
نکردهاست .با این حال کاربرد نشانهها در برخی موارد
ّ
نشان میدهد
که مصح ْح متن را نادرست خواندهاست.
برای نمونه در جایی (ص )175آمدهاست« :زین ابره مخمل
ده یک دوز عمل روم دو ،سرج رکاب مطال زوج» ،که 
ً
ّ
مصحح
آوردن کاما پس از واژۀ «دو» نادرست است .ظاهرا
در اینجا «دو سرج» 3را «سرج رکاب» خواندهاست،
4
مخمل
درحالی که عبارت باید چنین باشد« :زینابرۀ
ِ
ّ
5
رکاب مطل :زوج» .با
 عمل روم :دو سرج.
دوز
دهیک ِ
ِ
ِ
 .2برای تأریج نک .ایرانی و صفری آققلعه .169 :1395 ،مورد مشابه ،تعبیر «به 
طریقۀ تأریج» در رسالۀ فلکیه است (مازندرانی.)9 :1952 ،
 .3سرج :واحد شمارش زین (منشآت سلیمانی .)124 :در همانجا اشاره شده که 
ً
رکاب را «زوج و فرد» مینوشتهاند (که ظاهرا باید همان زوج درست باشد؛
یعنی :یک زوج ،دو زوج و.)...
 .4زینابره :رویۀ زین.
 .5مدخل دهیکدوزی در لغتنامه دیدهنمیشود .در تحفةالعالم از «اطلسهای 
دهیکدوز» نام رفتهاست (فندرسکی .)136 :1388 ،توصیف دقیق شغل

 .1مشکل مربوط به  ضبط این عدد در دستورالملوک نیز وجود داشته  و
مینورسکی ( )208 :1368در تعلیقات مرتبط با بودجه بدان اشاره کردهاست
که این موارد در بررسی و سنجش ارقام مشکالتی ایجاد میکند« .ششصد»
ّ
امروز نیز در برخی نواحی اصفهان بهصورت «شیصد» تلفظ میشود.
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دهیکدوزی  در جغرافیای  اصفهان آمدهاست« :جماعت دهیکدوز :آنها
 عمل نقدهدوزی با نخهای نقره و طال که دهیک نخ گالبتون
هستند که مانن ِد ِ
ِ
دارد روی پارچههای حریر و غیره دهیکدوزی میکنند» (میرزا حسینخان،
.)99 :1342
 .1شیوۀ یادکرد از میرزارحیم از مواردی است که نشان میدهد دستورالملوک
پس از سقوط اصفهان و برکناری میرزا رحیم نوشته شدهاست.
 .2این اثر از بهترین منابع تاریخی است که منصبداران دورۀ شاهسلطانحسین
شناساندهاست .مینورسکی از این اثر در چند جای پژوهش خود از روی 
را
ّ
نسخۀ خطی کمبریج بهره بردهاست.

ّ
ای کاتب وقفنامه نادرست است و «متول ِی
وقف یک رقبه بر
برداشت جعفریان از
ِ
ِ
مسطور متن» معنای دیگر میدهد .متن بازخوانیشدۀ او نیز نیاز به بازبینی دارد؛
ِ
همان.)947-944 ،934-913 :
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هعلق قآ یرفص یلع

 .3به گزارش مأموران هلندی ،سرانجام در  28مه سال 1725ق میرزا رحیم
حکیمباشی همراه با هجده تن دیگر از رجال دربار صفوی ،بهدستور اشرف
افغان ،کشتهشدند (فلور.)4 :1367 ،
 .4البته جز وقفنامهها ،تعداد دیگری از اسناد و فرامین صادرشده ّ
توسط شاه
سلطانحسین منتشر شدهاست (برای نمونه نک .جهانپور1348 ،؛ جعفریان،
 .)944-934 :1379برخی  از وقفنامههای  مربوط به  اطرافیان شاه
سلطانحسین نیز منتشر شدهاست که برخی از آنها در تکمیل دستورالملوک
و متون مشابه اهمیّت دارند (برای نمونه نک .جعفریان901-879 :1379 ،؛

آ هباشم نتم ود ۀرابرد یتاظحالم اب ،اعیفر ازریم  کولملاروتسد

ّ
مصحح کمابیش از عهدۀ تصحیح متن
وجود این موارد،
برآمدهاست ،بهویژه که صفحهآرایی  متن نیز با کاربرد
شیوههای سیاقنویسی ،بسیار دشوار بودهاست.
این نکتۀ مهم را نیز باید بیفزاییم که در آینده برای تکمیل
ّ
دستورالملوک و متون مشابه باید تحلیل دقیق اطالعات از
راه سنجش سه متن با یکدیگر و همچنین بهرهگیری از منابع
گوناگون صورت گیرد .مینورسکی چنین تحقیقی  را با
کمک منابعی که در آن زمان در دسترس داشته بهخوبی 
انجام داده و خود فروتنانه اذعان کرده که« :ما فقط نتایج،
ّ
زمان
حتی اثر ِ
ات حاصل از مطالعۀ تذکرةالملوک و منابع هم ِ
آن را بهطور آزمایش و من باب تجربه گرد میآوریم»
(مینورسکی .)17 :1368 ،با این حال اثر او هنوز پس از سالها،
یکی از مهمترین پژوهشها در این زمینه است و این
ّ
آرزوی او که «این کار را محققان نسل آینده باید انجام
دهند» (همانجا) چنانکه باید جامۀ عمل نپوشیدهاست.
یکی از ضرورات این پژوهش ،تحقیق تاریخی دربارۀ
نامهای خاص ،مشاغل و خطابهای مندرج در متن ،و
بهعبارت دیگر شناسایی اشخاصی است که در آن مقطع
ً
تاریخی به شغلی مشغول بودهاند و بعضا حتی نامشان هم
در متون تاریخی درج نشدهاست .آگاهی از زندگی برخی 
از اشخاص میتواند برای روشنتر شدن دورۀ نگارش سه 
اثر مورد گفتوگوی ما سودمند افتد.
ّ
یک گونه از منابعی که باید در تحقق این هدف مورد
ّ
تاریخی مربوط به دورۀ سقوط
توجه قرار گیرد ،متون
ِ
صفویان یا حوالی آن است که در چند دهۀ اخیر ،تعدادی 
از آنها منتشر  شدهاست .برای  نمونه ،در جایی  از
دستورالملوک از «میرزا رحیم حکیمباشی  سابق» یاد
2
شدهاست (میرزا رفیعا 1.)48 :1397 ،بررسی زبدةالتّواریخ

نشان میدهد که این میرزا رحیم جزو امرایی بوده که در
دورۀ سقوط اصفهان ،پس از امان خواستن از محمود افغان،
در رکاب شاهسلطانحسین برای تسلیم تاج و تخت نزد
محمود به فرحآباد رفتند (مستوفی .)132 :1375 ،پس از آن
ّ
نیز کشتن و تنبیه آنان بهعلت نفاق ،جزو شروط صفیمیرزا
برای پذیرش ولیعهدی بود که چون با مخالفت پدرش،
شاهسلطانحسین ،مواجه شد ،از ولیعهدی چشم پوشید
3
(مستوفی.)139 :1375 ،
اما جز اینگونه منابع تاریخی ،باید از منابع جنبی دیگری 
نیز در این زمینه بهره برد و بر اساس نسخهها ،اسناد و برخی 
ّ
از منابع جنبی ،اطالعات پراکندۀ مربوط به این دوره را
ً
ّ
مصحح
گردآوری کرد .البته چنین کاری ،لزوما جزو وظایف
این متن نیست ،بلکه باید بهعنوان یک طرح در ّ
ازمدت
ّ
توسط دانشکدههای تاریخ ،پژوهشکدهها یا انجمنهای 
تاریخّ ،
توسط افراد آشنا با منابع به انجام رسد .در اینجا
نمونهوار به چند دسته از این منابع اشاره میکنیم.
یکی از مهمترین منابع در این زمینه ،اصل اسناد بازمانده
دستنویس اصل یا
از آن دوره است .ازجملۀ این اسناد،
ِ
رونویسهایی از چند وقفنامۀ شاهسلطانحسین است که 
ّ
علیالظاهر  جز یکی  ـدو نمونه  (دیباجی1347 ،؛ جعفریان،
4
 )912-903 :1379هیچ کدام تا کنون منتشر نشدهاست.
ً ّ
احتماال علت عمدۀ محفوظ ماندن اصل این وقفنامهها آن
ّ
است که همگی به خط ممتاز احمد نیریزی هستند و درواقع
این اسناد بهعنوان نمونههای خوشنویسی حفظ شدهاند .با
این حال این منابع از دیدگاه شناسایی  رویدادها و
شخصیّتهای تاریخی اهمیّت بسیاری دارند .برای نمونه 
ّ
پیش از میرزا رحیم اخیرالذکر ،منصب حکیمباشی به میرزا

نقد و
بررسی
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نقد و
بررسی

ّ
ّ
دباقر مفوض بوده و هموست که در القاب و مواجب
محم
بدو اشاره شدهاست (نصیری .)41 :1371 ،جالب ّ
توجه آنکه 
این شخص در یکی از وقفنامههای شاهسلطانحسین به 
تاریخ 1114ق (نسخۀ  15181کتابخانۀ مجلس ،به خط رقاع ممتاز
1
ّ
ّ
توسط شاه بهعنوان ناظر 
مورخ 1129ق)
احمد نیریزی،
موقوفات مدرسۀ امامیه در خارج آستانۀ اما مزاده اسماعیل
ّ
اصفهان ،در محلۀ خوشینان جوبارۀ اصفهان ،تعیین
شدهاست .در خطاب وی نیز آمده:

این شخص ،بانفوذترین شخصیّت دینی  در دستگاه
شاهسلطانحسین بود و در بسیاری از وقفنامههای موجود،
به وکالت از شاه ،صیغۀ وقف را جاری کردهاست؛ درحالی 
ً
که برخی از دانشمندان بزرگ روزگارش 3صرفا بهعنوان
شهود وقف بودهاند .برای  نمونه  در وقفنامۀ یک باب
ّ
غسالخانه واقع در کنار پل چهارباغ اصفهان( 4به نشانی 
 Lewis O 42در کتابخانۀ آزاد فیالدلفیا) که در ماه رجب سال
ّ
1118ق توسط شاهسلطانحسین وقف شده ،صیغۀ وقف به 
ّ
توسط خاتونآبادی  جاری  شدهاست.
وکالت از شاه
همچنین صیغۀ وقف در وقفنامۀ سه باب دکان در شهر 
مشهد ّ
مقدس (نسخۀ  792کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات مشهدّ ،
مورخ
1129ق 5به رقاع ممتاز احمد نیریزی) ّ
توسط همین خاتونآبادی 
جاری شدهاست .جالب ّ
توجه آنکه در متن این وقفنامه 
ّ
که دکانها از ّ
ممر حالل برای پادشاه خریداری 
اشاره شده
ً
«وزیر حالل» و
شده و این نکته احتماال مؤیّد همان شغل
ِ
«سرکار حالل» است که در دستورالملوک دیدهمیشود
ِ
ّ
(میرزا رفیعا .)81 :1397 ،از دیگر نمونههای جالب توجه این
وقف
 عمومی تعدادی از نسخههای دولتخانه 
وقفنامهها،
ِ
ِ
است که در آغاز برخی از نسخهها دیدهمیشود .برای 
نمونه ،در دستنویسی از ترجمه و شرح دعای صباح اثر 
وقف نسخه 
خلیفهسلطان (نسخۀ  213کتابخانۀ سنا ،بیتا) صیغۀ ِ
ّ
توسط آقاجمال خوانساری  در سال 1112ق  مکتوب
شدهاست .عین همین وقفنامه با تاریخ 1113ق در آغاز
مجموعۀ  4594کتابخانۀ مرکزی  دانشگاه تهران هم
دیدهمیشود 6.این نمونهها ،بخشی از فعالیتهای علما در

عالیجاه سیادت و نجابت پناه فضیلت و کماالت انتباه
الزمانی ،بقراط ّ
جالینوس ّ
الدورانیّ ،
مقربالخاقانی میرزا
ّ
محمدباقر حکیمباشی( .همان ،گ31ر)

این سند ،مؤیّد عبارت زیر  در دستورالملوک دربارۀ
خطابهای حکیمباشی است و با عبارات یادشده در
ً
القاب و مواجب (نصیری )41 :1371 ،نیز عموما موافق است:
لفظ «باشی»
در زمان نواب طوبیآشیان شاهسلیمانِ ،
ّ
ّ
به لقب
«مقربالخاقان»
اضافه شد و بعد از آن ملقب
ِ
[لفظ] «عالیجاه»؛ و
گردید و در زمان شاه سلطانحسین ِ
حسباالمر  ّ
مقرر شد که  در مجالس ،بعد از
مستوفیالممالک بنشیند( .میرزا رفیعا)47 :1397 ،

ً
ضمنا این سند نشان میدهد که نویسندۀ دستورالملوک
بهدرستی منصب حکیمباشی را در ضمن امرای مخاطب
ّ
به «مقربالخاقان» آوردهاست ،که پیشتر دربارۀ اختالف
پایان
تذکرةالملوک و دستورالملوک بدان اشاره کردیم .در
ِ
وقفنامه نیز از «آقاکمال» ریشسفید حرم و صاحبجمع
ّ ّ
مکمل اطالعات متون مورد
خزانۀ عامره یاد شده که باز
نظر ماست.
ّ
نمونۀ دیگر ،یادکرد میرمحمدباقر در آغاز دستورالملوک
ّ
ضمن توصیف شغل ملباشی است .چون یادکرد او در
تذکرةالملوک هم آمده ،مینورسکی او را ّ
محمدباقر مجلسی 
دانسته (مینورسکیّ )72 :1368 ،
اما دانشپژوه بهدرستی اشاره
ّ
محمدباقر بن اسمعیل الحسینی 
کرده که این شخص باید
الخاتونآبادی (1127-1070ق) 2باشد (دانشپژوه.)487 :1347 ،

 .2دربارۀ او و آثارش نک .خاتونآبادی :1384 ،شصت – شصتونه.
محمدباقر بن سیّدحسن الحسینیّ ،
 .3مانن ِد ّ
محمدصالح الحسینی ،و بهخصوص
جمال ّ
ّ
الدین محمد بن حسین الخوانساری که میرزا سمیعا او را افضل از
خوانساری دانسته (میرزا سمیعا.)1 :1368 ،
 .4مستوفی در ضمن برشمردن آثار شاهسلطانحسین از ّ
«غسالخانۀ سر سنگ
مشهد ّ
مقدس» نیز یاد کردهاست (همان )137 :که نشان میدهد روحیّات او
ً
ظاهرا با این عوالم سازگاری بسیاری داشتهاست.
 .5تاریخ کتابت وقفنامه (1129ق) با منابعی که درگذشت او را 1127ق ضبط
ً
کردهاند مغایرت دارد .احتماال این وقفنامه رونویسی از وقفنامۀ اصلی است.
 .6نسخههای کتابخانۀ سلطنتی صفویه در آغاز حکومت شاهسلطانحسین،
یعنی در سالهای  1105تا حدود 1107ق ،یک بار بهصورت کامل و ّ
مفصل
ای یادداشت عرض آن دوران در
عرض دیده شده و نمونۀ نسخههای دار
ِ
کتابخانههای جهان پراکنده است .نسخۀ کتابخانۀ سنا جزو این نسخهها
نیست ،زیرا یادداشتی دارد مبنی بر آنکه در سال 1106ق از دولتخانۀ مبارکه

ّ
وقفنامه توسط آقا جمال خوانساری تجدید شده و به همین علت تاریخ
 .1صیغۀ
وقف با تاریخ وقفنامه فاصله دارد .مشابه این مورد در وقفنامۀ شمارۀ 792
کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات مشهد نیز دیدهمیشود.
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 6764کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،بیتا [حدود سدۀ 11ق])

دیدهمیشود .در آغاز نسخه ،دو وقفنامه درج شده که یکی 
ّ
ّ
دیگری مورخ 1116ق است و این دومی 
مورخ 1107ق و
ّ
واقف
وصی
«قنبرعلی کلیددار خزانۀ عامره» 1بهعنوان
را
ِ
ِ
شاغالن
درگذشته نوشتهاست 2که به شناسایی یکی از
ِ
دستگاهِ شاهسلطانحسین کمک میکند.
ّ
حتّی  در برخی  موارد میتوان از اطالعات انجامۀ
نسخهها در تکمیل دستورالملوک و متون مشابه بهره برد.
برای نمونه در انجامۀ نسخهای از اشجار و اثمار علیشاه
خوارزمی (شمارۀ  153کتابخانۀ مجلسّ ،
مورخ 1124ق) اشاره
شده که نسخه «حسب الفرمایش وکالء عالیجاه ...سمی 
النّبی مضافا ً الی الوصی متولّی جلیلالقدر و ّ
الشان سرکار
ّ
فیضآثار» نوشته شدهاست .بنابراین در آن تاریخ ،متولی آن
ً
ّ
«محمدعلی» (سمی النّبی مضافا الی الوصی)
بقعه شخصی بهنام
ّ
بودهاست .این شخص باید همان محمدعلیخان مورد
اشاره در القاب و مواجب باشد که در زمان شاهسلطانحسین

ّ ّ
مرکزی دانشگاه تهرانّ ،
مورخ 1117ق به خط مؤلف در قریۀ کرسکان،

گ2پ3-پ) .از همین عبارات میتوان دانست که 
امیرآخورباشی در این سال« ،جعفرقلی بیکا» بوده و خطاب
«معتمد الحضرة» داشتهاست.
ّ
البته گردآوری اینگونه اطالعات مرتبط با دستورالملوک
ّ
(و البته دو متن دیگر) مستلزم سالها گردآوری اطالعات از
ّ
که مصحح
منابع پراکنده و تحلیل آنهاست و امیدواریم
دانشمند این اثر ،ویرایش بعدی متن را حتّیاالمکان با
ّ
بررسی دقیقتر متن و افزودن برخی از اطالعات جنبی،
غنیتر سازند.
در پایان جا دارد که باز سپاسگزاری کنیم از کوششهای 
ّ
مصحح دانشمند کتاب که چنین اثر ارزشمند و در عین
حال دشواری  را در دسترس پژوهشگران تاریخ دورۀ
ّ
صفوی و محققان زبان فارسی قرار دادهاست .امیدواریم که 
با رفع اندککاستیهای موجود در متن ،چاپ دوبارهای از
آن را در ایران منتشر کند تا پژوهشگران ایرانی نیز بتوانند
آسانتر به این متن ارزشمند دسترسی یابند.

بیرون آورده شدهاست .نسخۀ دانشگاه هم یادداشتی با این عبارات دارد:
«کتاب دولتخانۀ مبارکه بتاریخ  4شهر صفر سنه  1107جمع شد» .از دیگر 
ً
های عرض مندرج در نسخۀ دانشگاه میتوان گمان برد که ظاهرا
یادداشت
ِ
نسخههای «دولتخانه» از نسخههای «کتابخانه» جدا عرض دیده شده و گویا
نسخههای دولتخانه ،پس از وقف نیز عرضهایی جداگانه داشتهاست،
ّ
های عرضی مورخ  1118و 1128ق 
چنانکه در آغاز نسخۀ دانشگاه ،یادداشت
ثبت شدهاست.
کمال
نهایت
ب
«صاح
تذکرةالملوک
و
اعتبار
در
انۀ عامره
ز
خ
جمع
آمده:
 .1در
ِ
ِ
معتبرین خواجهسرایان است» (میرزاسمیعا،
از
انه نیز
ز
خ
کلیددار
و
اقتدار
ِ
ِ
.)29 :1368
ً
 .2این واقف ظاهرا نباید همان آقاکمال ،ریشسفی ِد حرم و صاحبجمع خزانۀ
ِ
عامره باشد که  در سال 1107ق عهدهدار منصب صاحبجمعی  شده
بودهاست (جعفریان ،)934 ،914 :1379 ،زیرا او ظاهرا ً ّ
مدتها پس از سال

***
بعدالتحریر
پس از پایان صفحهآرایی مقاله ،در دیوان بابا محمدقاسم
خادم اصفهانی (نسخۀ  ۳۳۳۱کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران) دو
مادهتاریخ به دست آمد که از دیدگاه مندرجات مقالۀ
حاضر اهمیت بسیار دارد .یکی مادهتاریخ قتل شاه سلطان

1116ق  (تاریخ یادداشت دوم) زنده بوده و نویسندۀ تذکرةالملوک نیز از او
بهعنوان صاحبجمع خزانۀ عامره یاد کردهاست (میرزاسمیعا .)29 :1368 ،در
سطور پیشین اشاره کردیم که  نام آقاکمال در یکی  از وقفنامههای 
شاهسلطانحسین درج شدهاست.
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دستگاه صفوی را نشان میدهد.
ّ
یکی دیگر از منابع که شاید کمتر مورد توجه قرار
ّ
گرفتهباشد ،اطالعات پراکندۀ مندرج در نسخهها است.
ّ
بخشی  از این اطالعات ،شامل یادداشتهای  پراکندۀ
ّ
برافزوده در نسخهها است که وقفنامۀ اخیرالذکر دربارۀ
کتب وقفی از همین دسته است .نمونۀ دیگر ،در نسخهای 
ِ
ّ
ّ
ّ
از فصولالحق محتشم بن عمید بن محمد الشهنشاه (نسخۀ
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ّ
متولی آستانۀ رضویه بودهاست (نصیری.)20 :1371 ،
بخشی دیگر از منابع مرتبط با نسخهها ،متونی است که 
ِ
برای شاهسلطانحسین یا اطرافیانش نوشته شدهاست .برای 
محمدحسین بن ّ
نمونهّ ،
محمدصالح الحسینی رسالهای در
ذکر احادیث مشتمل بر مدح اسب و رنگهای حمیده و
ذمیمه و اقسام و آداب خریدن و نگاه داشتن اسب با نام
محاسن الحصان نگاشتهاست .مطابق ّ
مقدمه ،تألیف اثر 
بهفرمان شاهسلطانحسین ،بهوساطت «معتمد الحضرة
العلیة الخاقانیة مؤتمن ّ
الدولة البهیّة ّ
السلطانیّة جعفرقلی 
بیکای امیرآخورباشی» انجام یافتهاست (نسخۀ  5704کتابخانۀ
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حسین و فرزندانش ،که سال ۱۱۴۰ق  را نشان میدهد
(ص ۳۱۵نسخه) ،و دیگر تاریخ قتل اشرف افغان که سال
۱۱۴۲ق  را نشان میدهد (ص ۳۳۵نسخه) .چون خادم
ً
اصفهانی دقیقا در همان دوره در اصفهان میزیسته و نسخه 
نیز مربوط به همان دوره است ،سندیت سرودههای او قابل
توجه است.

تحقیقات فرهنگی.
ــکندو ،نوبواکی  (-1397الف) ←    .میرزا رفیعا1397 ،
(مقدمه)
ـــــــــــــــــ (-1397ب)« .پیشـینۀ تحقیـق بـر 
دسـتورالملوک و نسـخۀ حیدرآباد» .در :بیسـت و شش گفتار
ّ
دربـارۀ نسـخههای خطـی .دفتـر چهاردهـم (از نشـریۀ
نسـخههای خطـی کتابخانـۀ مرکزی دانشـگاه تهـران) .زیر 
نظر رسول جعفریان .ص.244-237
ــمارچینکوفسکی ،محمداسماعیل ( ←     .)1385میرزارفیعا،
( 1385تعلیقات)
ــمازندرانـی ،عبـدهللا بن ّ
محمـد بن کیا ( .)1952رسـالۀ فلکیه
در علـم سـیاقت .بهکوشـش والتـر  هِینـس .ویسبـادن:
انتشارات هیئت مستشرقین در فرهنگستان ماینس.
ــمسـتوفیّ ،
محمدمحسـن ( .)1375زبدةالتواریخ .بهکوشـش
بهـروز گـودرزی .تهران :انتشـارات موقوفـات دکتر محمود
افشار یزدی.
ـ ـمنشآت سلیمانی ( .)1388بهکوشش رسول جعفریان .تهران:
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
ــمیـرزا بدیـع دیـوان (1981م) .مجمع االرقام (چاپ عکسـی 
و ترجمـۀ روسـی) .بهکوشـش و ترجمـۀ ا .ب .ویلدانـاوه.
مسکو :ادارۀ انتشارات دانش.
ّ
ــمیـرزا حسـینخان ،پسـر  محمدابراهیمخـان تحویلـدار
اصفهـان ( .)1342جغرافیـای اصفهـان (نوشـتۀ 1249ق).
بهکوشـش دکتر منوچهر سـتوده .تهران :انتشـارات ّ
مؤسسـۀ
مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
ــمیـرزا رفیعـا ،میـرزا ّ
محمدرفیـع انصاری مسـتوفیالممالک
(-1347الف)« .دسـتورالملوک میرزا رفیعا [ .»]2بهکوشـش
ّ
محمدتقـی دانشپـژوه .نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم
انسانی دانشگاه تهران ،پیاپی  65و ( 66مهر و آذر).93–62 :
ــــــــــــــــ (-1347ب)« .دستورالملوک میرزا رفیعا
[ .»]3بهکوشش ّ
محمدتقی دانشپژوه .نشریۀ دانشکدۀ ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه تهران ،پیاپی ( 67بهمن).322–298 :
ــــــــــــــــ (-1348الف)« .دسـتورالملوک میرزا رفیعا
[ .»]4بهکوشـش ّ
محمدتقـی دانشپـژوه .نشـریۀ دانشـکدۀ
ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران ،پیاپـی  68
(فروردین).440–416 :
ـــــــــــــــــ (-1348ب)« .دسـتورالملوک میرزا رفیعا

منابع

ــاسـترآبادی ،میـرزا مهدیخـان (ّ .)1341
درۀ نادره .بهکوشـش
ّ
سیّد جعفر شهیدی .تهران :انجمن آثار ملی.
ــایرانـی ،نفیسـه و علـی صفـری آققلعـه ( .)1395کهنترین
فرهنگنامۀ فارسی دانش استیفا .تهران :میراث مکتوب.
ــجعفریـان ،رسـول ( .)1379صفویه در عرصـۀ دین فرهنگ
و سیاست .قم ،پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه.
ــجهانپـور ،فرهنـگ (« .)1348فرامیـن پادشـاهان صفوی در
مـوزۀ بریتانیـا» .بررسـیهای تاریخـی ،س ،4ش( 4مهـر-
آبان؛ پیاپی  :)22ص.264-223
ّ
میرمحمدباقـر بن اسـمعیل حسـینی (.)1384
ــخاتونآبـادی،
ترجمۀ اناجیل اربعه .تهران :میراث مکتوب.
ــدانشپـژوهّ ،
محمدتقی (« .)1347دسـتورالملوک میرزا رفیعا
و تذکرةالملـوک میرزا سـمیعا [ .»]1نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیات
و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران ،پیاپـی  63و ( 64مـرداد):
ص.504–475
ــدیباجی ،سـیّد ابراهیم (« :)1347وقفنامۀ شاهسلطانحسین».
معارف اسلامی (سـازمان اوقـاف) ،س ،3ش[ 5فروردین]:
ص.83-80
نصیری( 1371 ،مقدمه)
ــرحیملو ،یوسف (← .)1371
ــصفتگل ،منصور ( ← .)1385میرزارفیعا( 1385 ،مقدمه)
ــفلـور ،ویلم ( .)1367اشـرف افغـان در تختـگاه اصفهان (به
روایـت شـاهدان هلنـدی) .ترجمۀ ابوالقاسـم سـری .تهران:
توس.
ّ
ــفندرسـکی ،سـید ابوطالـب موسـوی ( .)1388تحفةالعالـم.
بهکوشـش رسـول جعفریان .تهران :کتابخانه ،مـوزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی.
ّ
فوایدالصفویـه .بهکوشـش
ــقزوینـی ،ابوالحسـن (.)1367
ّ
دکتـر مریـم میراحمـدی .تهـران :مؤسسـۀ مطالعـات و
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[ .»]5بهکوشـش ّ
محمدتقـی دانشپـژوه .نشـریۀ دانشـکدۀ
ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران ،پیاپـی  69و 70
(مرداد).564-540 :
ــــــــــــــــ (« .)1378بازماندۀ دستورالملوک».
بهکوشش ایرج افشار .معارف ،س ،16ش( 1تیر).30-18 :
ــــــــــــــــ (« .)1380دستورالملوک» .بهکوشش ایرج
افشار .در :دفتر تاریخ (ج  .)1بهکوشش ایرج افشار .تهران:
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی .ص. 651-475
ـــــــــــــــــ ( .)1385دسـتورالملوک میـرزا رفیعـا.
بهکوشـش ّ
محمداسـماعیل مارچینکوفسـکی .ترجمـۀ علی 
کردآبادی .تهران :مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.
ـــــــــــــــــ (1397ش2018 /م) .دسـتورالملوک.
ُ
ّ
مؤسسـۀ مطالعـات
بهکوشـش نوبواکـی کنـدو .توکیـو:
زبانها و فرهنگهای آسیا و آفریقا.
ــ[میـرزا سـمیعا] ( .)1332تذکـرة الملـوک .بهکوشـش محمدّ
دبیرسیاقی .تهران :کتابفروشی طهوری.
ــ[میـرزا سـمیعا] و والدیمیـر مینورسـکی ( .)1368تذکـرة
الملـوک و سـازمان اداری حکومـت صفـوی یـا تعلیقـات
ّ
مینورسـکی بـر تذکرةالملـوک .بهکوشـش سـیّد
محمـد
دبیرسیاقی .ترجمۀ مسعود رجبنیا .تهران :امیرکبیر.
ــمینورسـکی ،والدیمیـر ( .)1334سـازمان اداری حکومـت
صفـوی یا تعلیقـات مینورسـکی بـر تذکرةالملـوک .ترجمۀ
ّ
کتابفروشی زوار.
مسعود رجبنیا .تهران :انجمن کتاب ـ
ــمینورسکی[ ← 1368  ،میرزا سمیعا] و مینورسکی
ــنصیـری ،میـرزا علینقـی ( .)1371القـاب و مواجـب دورۀ
سلاطین صفویـه .بهکوشـش یوسـف رحیملـو .مشـهد:
انتشارات دانشگاه فردوسی.
ــنوایـی ،عبدالحسـین ( .)1368نادرشـاه و بازماندگانـش
(همـراه بـا نامههـای سـلطنتی و اسـناد سیاسـی و اداری).
ّ
نشر زرین.
تهران:
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