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دستور الملوک.تمکوتکاملتبۀتا استنسخۀتا داسرایتهند.ت

ندم.ت
ُ
،أم فتم ۀراتمح داد عتانصاای.تروتکتششتنترتاکاتک

،تک ت:تمؤ سۀتمطامیاتتررانهاتمتدۀهنگهایتس یاتمتسدۀیقاات

1397ش.ت11+272+72ص.

بیشتآصمتونصفارسِلصویژۀصرموزشصاستیقاصوصامورصدیوانل،صبعص

رموزشصشیوهصها صاجآایلصنگارشصدفاتآصوصهمچنینصر ومص

سیا لصاختصاصصیافتعصاند.صاینصرثارصـصکعصهمدۀصرنهاصدرصدورۀص

 اجارصنوشتعصشدهصاندصصصـصبآا صرموزشصمقّدماتصاینصدانشصبعص

نورموزانصوصبعصویژهصرشنایلصباصشیوۀصنگارشصسیا لصتدوینص

سیسیعصمآاتبصحکومتل،ص تشآیحص ویژۀص متونص اّماص شدهصاند.ص

وظایف،صمیزانصدستمزد،صتلدادصزیآدستان،صالقاب،صخطابصهاص

ایآانص درص حکومتصهاص ادار ص ساختارص لص
ّ
کی بعصطورص وص

انگشتصشمارصاست.1صتاصکنونصیکصمتنصنا صصوصدوصمتنصکاملص

فارسلصدربارۀصساختارصادار صایآانصشناسایلصشدهصکعصهآص

سعصدرصدورۀصفتآتصپسصازصسقوطصسیسیۀص قو ،صدرصاواسطص

سدۀصدوازدهمصهجآ ،صنگاشتعصشدهصاند.صنگارشصاینصمتنصهاص

باصفا یۀصاندکصبودهصوصشواهدصنشانگآصرنصاستصکعصهآصکدامص

ازصنویسندگانصبلد ،صبعصاثآ/صرثارصپیشصازصخودصدستآسلص

صصاختالفاتص
ً
داشتعصوصدروا عصموضوعصراصتکمیلصکآدهصاند.صضمنا

میانصرنهاصنشانصملصدهدصکعصنویسندۀصهآصکدام،صباصتوّجعصبعص

رگاهلصهاصوصمحدودۀصاسنادصوصمنابللصکعصداشتعصبعصموضوعص

ساختارص ازص د یقص رگاهلص بآا ص بنابآاین،ص است.ص پآداختعص

حکومتلصدورۀص قو صوصبعصویژهصاواخآصرن،صبایدصهآصسعصاثآصراص

باصدیدصانتقاد صموردصبآرسلصوصسنجشصد یقص آارصدادصتاصدید ص

د یقصوصهموملصازصموضوعصبعصدستصرید.صنخستینصگامصدرص

اینصزمینع،صشناختصد یقصاینصمتونصاست.

یکلصازصاینصسعصمتنصتذکرةالملوک نامصدارد.صنخستینص

نسخۀصشناختعصشدهصازصتذکرةالملوک بعصنشانلصOr. 9496صدرص

کتابخانۀصموزۀصبآیتانیاصنگاهدار صملصشودصکعصچاپصهکسلص

رن،صهمآاهصباصتآجمۀصانگییسلصوصتلییقاتصمقّصل،صتوّسطص

منتشآص لندنص درص 1943مص سالص درص مینورسکلص والدیمیآص

شدهصاستص)MINORSKY, 1943(.صسپسصمحّمدصدبیآسیا لصمتنص

بعصسالص1332شص همانصچاپصهکسلص اساسص بآص راص اثآص

بعص ورتصحآوفلصچاپصکآدص)]میآزاصسمیلا[،ص1332(.صپسصازص

رن،صحواشلصوصتلییقاتصمینورسکلصتوّسطصمسلودصرجبصنیاص

تعناتصفۀیتسقتقنیو

پژوهشگآصمتون،صمؤسسۀصپژوهشلصمیآاثصمکتوب
alisafari_m@yahoo.com

تی هتاام نتمتتم ۀراتاد یا
راتم ابا،اتیاراازتیمتمکوتملاروتسد

اینصموضوعصدربارۀصسآزمینصها صدیگآصـصبعصویژهصامپآاطور صگستآدۀصهثمانلصصـص 1.ت

نیزص ادفصاست.صمینورسکلصدرصپژوهشصارزشمندصخودصدرصدستورالملوک،ص

بآخلصازصمتونصهآبلصوصتآکلصمآبوطصبعصنظامصادار صمصآصدورۀصممیوکلصوص

حکومتصهثمانلصراصشناساندهصاستص)مینورسکل،ص1378:ص2(.صدرصمیانصاینصرثارصبعص

متنصفارسلصآیین اکبری نیزصاشارهصکآدهصکعصبخشلصازصاکبرنامه استصوصتوّسطص

ابوالقضلصهالملصدربارۀصتشکیالتصادار صگورکانیانصهند،صبعصصویژهصدرصدورۀص

اکبآصبنصهمایونص)963ص–ص1014ف(،صنگاشتعصشدهصاست.صجزصاین،صچندصنوشتۀص

فارسلصدیگآصدربارۀصساختارصحکومتلصدربارصتیموریانصهندصنوشتعصشدهصکعص

بآخلصازصرنهاصبسیارصمهمصاست،صاّماصچونصروشصها صرایجصدرصرنصسآزمینصباص

ساختارصحکومتلصرایجصایآانصتقاوتصهایلصدارد،صدرصاینصمقالعصبدانهاصنخواهیمص

نیزص ماوراءالنّهآص درص ادار ص نظامص دربارۀص شناختعصشدهص متنص تنهاص پآداخت.ص

مجمع االرقام اثآصمیآزاصبدیعصدیوانصاستص)میآزاصبدیعصدیوان،ص1981(صاّماصاینصاثآص

همصتقاوتصها صهمدهصباصشیوۀصایآانصداردصوصلذاصبعصرنصنخواهیمصپآداخت.
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بعصفارسلصتآجمعصوصمنتشآصشدص)مینورسکل،ص1334(.صبلدهاصهآص

دوصکتابص)متنصحآوفلصوصتآجمۀصتلییقات(صبعص ورتصیکجاص

انتشاراتصامیآکبیآصبعصچاپصرسیدص)میآزاصسمیلاصوص توّسطص

مینورسکل،ص1368(.1صتجدیدصچاپصها صبلد صنیزصشاملصهآص

دوصکتابصباصهمصاست.صنویسندۀصتذکرةالملوک درصزمانصانتشارص

اّولیۀصرنصناشناختعصبودصوصبلدهاصمحّمدتقلصدانشصپژوهصباصاستنادص

بعصیکصیادداشتصدرصرغازصنسخعصا صازصهمینصاثآص)شمارۀص6275ص

صصکآدصکعصنویسندۀصاینصمتنصمیآزاصسمیلاص
ّ
کتابخانۀصمیک(صمشخ

استص گنجصهیلصخانل(ص کارخانعصر اسلص محّمدسمیعص امیآص )گویاص

)دانشصپژوه،ص1347:ص477-476(.

صنگارشل،صکعصباصنامصالقاب و 
ِ
دومینصمتنصازصاینصنوع

مواجب دورۀ سالطین صفویهصچاپصشده،صنوشتۀصمیآزاص

الهاتص
ّ
اط دیدگاهص ازص اثآص متنص است.ص نصیآ ص هیلصنقلص

آص قو ص
ّ
تاریخلصوصاشارهصبعصنامِصافآاد صکعصدرصادوارصمتأخ

درصدستگاهصها صحکومتلصمشغولصبودند،صنسبتصبعصدوصاثآص

دیگآصمبسوطصتآصاست؛صباصاینصحالصنسخۀصبازماندهصازصمتن،ص

صنملصدانیمصچعصاندازهصازصرنص
ً
متأّسقانعصنا صصاستصوصد یقا

موجودصنیست.صدرصمیانصسعصمتنصفارسلصموجودصدربارۀص

ص
ً
ساختارصحکومتلص قویان،صفقطصدورۀصنگارشصاینصاثآصد یقا

صصاستصوصچنانکعصمصّححصاشارهصکآده،صدرصحدودص
ّ
مشخ

سالص1141فصیاصاندکلصپسصازصرنصنگاشتعصشدهصاستص)رحیمصلو،ص

1371:ص17(.صاستنادصمصّححصبعصبخشلصازصمتنصاستصکعصزماِنص

صسالص1041فصثبتصشدهصوصدرصرنصاشارهص
ً
نگارشصرنص آیحا

صازص1135فص
ً
شدهصاستصکعصدرصمّدتصهقتصسالصـصیلنلصتقآیبا

کعصمصادفصباصرغازصحکومتصطهماسبصدومصاستصصـصسیزدهص

وزیآصاهظمصوصنایبصتلیینصشدهصبودهصاندص)نصیآ ،ص1371:ص9(.ص

گذشتۀص قو ص پادشاهانص دربارۀص نویسندهص خطابصها ص

نشانصملصدهدصکعصهنوزص قویانصبآصسآصکارصبودهصاندصوصاوصنیزص

بعصدفاتآصحکومتلصدستآسلصداشتعصوصرگاهلصهایشصمستندص

تآجمۀص وص ابلصاهتناست.2ص بودهص دفاتآص وص اسنادص بآخلص بعص

انگییسلصاینصاثآصهمآاهصباصیادداشتصهایلصتوّسطصوییمصفیورص

.)FLOOR, 2008(منتشآصشدهصاستص

سومینصمتِنصشناختعصشدهصدرصاینصزمینعصدستورالملوک 

مستوفلصالممالک،ص انصار ص محّمدرفیعص توّسطص کعص استص

ملآوفصبعصمیآزاصرفیلا،صنگاشتعصشدهصاست.صاینصاثآصنخستینص

بارصدرصسالص1347شصازصرو صتنهاصنسخۀصشناختعصشدهصتاصرنص

زمانص)ش1356صکتابخانۀصسآیزد (صکعصنوا صصهمدهصا صداشتص

ۀ دانشکدۀ ادبیات و 
ّ
توّسطصدانشصپژوهصدرصچندصشمارۀصمجل

علوم انسانی دانشگاه تهرانصبعصچاپصرسیدص)میآزاصرفیلا،ص

1347-الفصوص1347-ب؛صهمو،صص1348-الفصوص1348-ب(.صپسصازص

رن،صایآجصافشارصچندصبآگصتازهصیابصازصبخشصها صافتادۀص

نسخۀصکتابخانۀصسآیزد صراصشناسایلصکآدصوصدرصمقالعصا صبعص

چاپصرساندص)میآزاصرفیلا،ص1378(،صسپسصبخشصها صچاپصشدهص

توّسطصدانشصپژوهصراصبازبینلصوصهمآاهصباصبخشصها صتازهصیابص

بعص ورتصیکجاصمنتشآصکآدص)میآزاصرفیلا،ص1380(.صچنانکعصکندوص

اشارهصکآده،صتآجمۀصروسلصدستورالملوکصدرصسالص1991مصدرص

سپسص )VILDANOVA, 1991(.ص شدهصاستص منتشآص تاشکندص

محّمداسماهیلصمارچینکوفسکل3صتآجمۀصانگییسلصوصشآحص

دستورالملوک را بعصهنوانصرسالۀصدکتآ صخودصبآگزیدصوصدرص

سالص1998مصازصرنصدفاعصکآدصوصچندصسالصبلد،صدرصسالص

2002م،صهمآاهصباصچاپصنسخعصبآگآدانصنسخۀصسآیزد صرنصراص

وص توضیحاتص بلدهاص )MARCINKOWSKI, 2002(.ص کآدص منتشآص

تلییقاتصمارچینکوفسکلصتوّسطصهیلصکآدرباد صبعصفارسلص

تآجمعصوصهمآاهصباصمتنصاثآصـصکعصفا دصبخشصها صنویافتعصاستصصصـص

درصایآانصچاپصشدص)میآزاصرفیلا،ص1385(.صمالحظاتصوصانتقاداتص

سودمند صبآصچاپصمارچینکوفسکلصبعص یمصدکتآصمنصورص

 قتصگل،صبعصهنوانصمقّدمع،صدرصرغازصاینصکتابصدرجصشدهصاستص

کعصنشانصملصدهدصتآجمعصوصیادداشتصها صمارچینکوفسکلص

چندانصد یقصنیست،صاّماصبعصهآصحالصبآا صپژوهشگآانصسودمندص

است.صچونصمارچینکوفسکلصدرصچاپصخود،صافزودهصها ص

نویافتۀصافشارصراصواردصنکآدهصبود،صتآجمۀصاینصمواردصراصبلدهاص

درصخاللصیکصمقالعصبعصهنوانصتکمیعصبآصکارصپیشینشصافزودص

ازص دیگآ ص انگییسلص تآجمۀص )MARCINKOWSKI, 2007(.ص

دستورالملوک توّسطصوییمصفیورصوصمحّمدحسنصفغقور ص

درصادامعصارجاهاتصبعصهمینصچاپصخواهدصبود؛صارجاعصبعصمتنصتذکرةالملوک  1.ت

مینورسکلص تلییقاتص تآجمۀص بعص ارجاعص وص )میآزاصسمیلا،ص1368(ص بعص ورتص

بعص ورتص)مینورسکل،ص1368(.

صمداخلصمشاٌرصالیعصباصرسوماتصاو،صازص آارص
ّ
صدرصجایلصملصنویسد:ص»وصکل

ً
مثال 2.ص

ص
ً
سآرشتجاتلصکعصبعصنظآصرسید،صنصفصمداخلصوزیآصاهظمصاست؛صساللصتخمینا

.Muhammad Ismail (Christoph) Marcinkowski (1964-...) .1ششصهزارصتومان«.
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 FLOOR,(منتشآصشدهصکعصنویافتعصها صافشارصراصنیزصدرصبآصداردص

2007(.صهمۀصچاپصها صیادشدهصبآصاساسصنسخۀصکتابخانۀص

سآیزد صاندصکعصتنهاصشاملصهشتص»باب«صازصپانزدهصباِبصاثآص

استصوصدرصمیانۀصبابصها صرخآصنیزصافتادگلصدارد.صاّماصاندکلص

پیشصازصرشنایلصدانشصپژوهصباصنسخۀصسآیزد ،صدستنویسص

دیگآ صازصاثآ،صشاملصتمامصمتن،صدرصنخستینصجیدصفهرستی 

ساالرجنگ  موزۀ  و  کتابخانه  فارسی  دستنویس های  از 

)حیدرربادصهند(صشناساندهصشدهصبودصکعصازصچشمصپژوهشگآاِنص

پیشینصافتادهصبودص)کندو،ص1397-الف:ص4 - 5(.صخوشبختانعصدانشمندص

ژاپنل،صنوبواکلصکندو،صاینصدستنویسصراصموردصتوّجعص آارصدادهص

وصمتنصاثآصراصبآصپایۀصاینصنسخعصوصپژوهشصها صپیشینصتصحیحص

وصمنتشآصکآدهصاستص)میآزاصرفیلا،ص1397(.صاوصمقالۀصکوتاهلصنیزص

بعصزبانصفارسلصدربارۀصپیشینۀصپژوهشصدربارۀصاثآصوصشناسایلص

نسخۀصساالرجنگصنوشتعصاستص)کندو،ص1397-ب(.صموضوعص

ا یلصنوشتۀصحاضآصملّآفلصچاپصکندوصازصدستورالملوکص

است،صاّماصازصرنجاصکعصتاصکنونصنظآص ابلصپذیآشلصدربارۀصدورۀص

نگارشصوصمهد صالیعِصسعصاثآصیادشدهصدادهصنشدهصاست،صنخستص

بعصاینصموضوعصخواهیمصپآداخت.

مهدیتام وتمتیمازتنگااشت وتاثۀ

دربارۀصمهد صالیعصوصدورۀصنگارشصتذکرةالملوک هیچصاشارۀص

 آیحلصدرصمتنصوجودصندارد،صاّماصمینورسکلصبعصدلیلصیادکآدص

»شاهصمحمود«صدرصمتنصتذکرةالملوک )]میآزاصسمیلا[،ص1368:ص23-

24(صبعصهنوانصشخصلصدرگذشتع،صاحتمالصدادهصاستصکع:

پسصرسالۀص»بعصطآیقصاجمالصوصاستلجال«صگآدرمده،صبدونص

تآدیدصبعصبآادرزادهصوصجانشینصشاهصمحمود،صاشآفصافغانص

)1137صتاص1142صبآابآص1725صتاص1729(صتقدیمصگآدیدهصاست.ص

)مینورسکل،ص1378:ص13-12(

بآخلص آائنصاینصاحتمالصهوشمندانعصراصتأییدصملصکند.صازجمیعص

ـصکعص درصهمانصمقّدمۀصبآافزودۀصرغاِزصنسخۀصکتابخانۀصمیکص

دانشصپژوهصنیزصبدانصاستنادصکآدهصوصمتنصرنصراصدرصمقالعصاشص

روردهصصصـصرمدهصکعصاثآصبآا صاشآفصافغانص)حکص1137–1142ف(1ص

تألیفصشدهصاست.صمهمتآصازصرن،صرونویسلصدیگآصازصاثآص)درص

مجموهۀص13809صکتابخانۀصمجیس،صبلصتا،صگ43پص–ص97پ(صاست2ص

کعصدرصمقّدمۀصرنص)گ43پ(صنامصاثآصچنینصضبطصشدهصاست:ص

اینصخال عصایستصمسّماصبعصتذکآۀصاشآفصشاهل.ص

درجصاینصنامصماصراصبدینصپآسشصرهنمونصملصشودصکعص»ریاصاینص

نامصوا للصاثآصنبودهصکعصپسصازصسقوطصاشآفصوصافغانصها،ص

توّسطصکاتبانصبعصتذکآةالمیوکصبدلصشدهصاست؟«.

 قتصگلصهیلصرغمصرنکعصاستداللصمینورسکلصدربارۀص

ص انعصکننده«ص
ً
نگارشصتذکرةالملوک بآا صاشآفصافغانصراص»ظاهآا

دانستع،صباصتوّجعصبعصبآخلصمقّدماتص)نک:صدنبالۀصمقالع(صبآصاینص

باورصاستصکعصاینصنظآصچندانصاستوارصنیستصولذاصاحتمالص

تألیفصتذکرةالملوک وصرثارصمشابعصراصبآا صشاهصطهماسبصدومص

)حکص1135-1145ف(ص و صتآصدانستعصاستص) قتصگل،ص1385:ص9(.

کتابخانۀص نسخۀص درص چونص دستورالملوک،ص دربارۀص اّماص

سآیزد صنامصشاهصسیطانصحسینص قو ص)حکص1105–ص1135ف(ص

بعصهنوانصمهد صالیعصکتابصدرجصشدهصاست،صدانشصپژوهصنگارشص

اثآصبآا صاوصراصپذیآفتعصوصدرصمقالعصا صکعصبعصهنوانصدررمدصبآص

چاپصمتنصدستورالملوک نگاشتع،صروردهصاست:

فصماصمحّمدرفیعصانصار صمستوفلصالممالکصاینص
ّ
...صمؤل

نسخعصراصبعصنامصشاهصسیطانصحسینصساختعصاست،صباصاینکعص

درصخودصرنصازصاینصپادشاهصبعصهنوانصشخصصدرگذشتعصا ص

بآدهصاند.ص دستص رنص متنص درص کعص پیداستص ملصشود،ص یادص

)دانشصپژوه،ص1347:ص484(

اوصدرصپایانصهمانصمقالعصاشارهصکآدهصاستصکع:

دوص اینص کعص بآملصریدص اینصشواهدصرو صهمآفتعصچنینص صازص

زمانص درص بایدص دستورالملوک[ص وص ]تذکرةالملوک  کتابص

شاهصسیطانصحسینصپلصریز صشدهصباشدصوصاگآصهمصچنینص

دفتآ صبعصهمینصروشصپیشصازصاینصبوده،صرنصراصاندکلص

دگآگونصملصساختعصوصدیباچۀصرنصراصبعصنامصاوصکآدهصاند.صدرص

انشاءصدستورالملوک3صهمصباصاینکعصبعصگواهلصدیباچۀصرنصبایدص

مّدتص اّماص روردهص 1144فص سالص راص افغانص اشآفص حکومتص پایانص مستوفلص 1.ت

حکومتشصراصششصسالصدانستعصاستصکعصازصرو صحسابصمصادفص1143فص

خواهدصبودص)مستوفل،ص1375:ص172(صوصبازصباصسالص1142فصکعصدرصبآخلصمنابعص

) زوینل،ص1367:ص85(صرمدهصیکصسالصاختالفصدارد.

اینصنسخعصکاملصاستصوصفقطصیکصبآگصازصپایانصافتادگلصدارد.صجزصسعصنسخۀص 2.ت

یادشده،صنسخۀصدیگآ صازصتذکرةالملوک، موّرخص1245ف،صدرصکتابخانۀصدانشکدۀص

راصشناساندهصاستص رنص دانشصپژوهص کعص استص موجودص تهآانص دانشگاهص ادبیاتص

)دانشصپژوه،ص1347:ص475(.صاوصدرصهمانجاصازصنسخۀصدیگآ صباصهمینصنامصدرص

کتابخانۀصسیطنتلصیادصکآدهصوصگقتعصکعصرنصراصندیدهصاست.

ا ل:صدستورالمیک. 3.ص
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گواهلص بعص باشد،ص ساختعصشدهص شاهصسیطانصحسینص نامص بعص

تلبیآها صسادهصا صکعصازصاینصپادشاهصدرصمتنصشدهصاست،ص

بایدصدستبآد صکآدهصباشندصوصخواستعصاندصکعصرنصراصمانندص

تذکرةالملوک بعصسبکصزمانصاشآفصافغانصدررورند.

دربارۀصنامصمهد صالیعصکتاب،صدانشصپژوهصنامِصمندرجصدرصمقّدمعص

مصگآفتع1صوصازصاینصرو ص
ّ
ـصیلنلصشاهصسیطانصحسینصصصـصراصمسی

مغایآتصهایلصچونصیادکآدصخودصشاهصسیطانصحسینصدرصمتنص

لصکآدهصاست؛صدرحاللصکعص
ّ
راصحا لصتصّآفصها صبلد صتیق

احتمالصدستصبآدصکوچکلصدرصمقّدمعصملقولصتآصازصاحتمالص

دستصبآدصدرصجا صجا صمتنصاست.صنکتۀصجالبصتوّجعصاینکعص

درصنسخۀصتازهصیابصدستورالملوک،صصنامصمهد صالیعصنانوشتعص

گذاشتعصشدهصوصباصتوّجعصبعصاینصنکتعصملصتوانصگمانصبآدصکعص

نامص نیزص سآیزد ص نسخۀص هنها ص ص
ٌ
منقول نسخۀص درص شایدص

مهد صالیعصنانوشتعصماندهصصبوده،صیاصدرصرنجاصنامصشخصلصدرجص

بودهصکعصدرصادوارصبلد صچندانصمحبوبصنبودهصاستص)ظ.صاشآفص

افغان(صولذاصکاتب،صیاصیکلصازصمالکانصنسخع،صبدونصتوّجعصبعص

مغایآتصها،صنامِصشاهصسیطانصحسینصراصجایگزینصرنصکآدهصاست.

چنینص دورص ادوارص ازص کعص بارهص اینص درص دانشصپژوهص نظآص

دستوراللملصهایلصوجودصداشتعصوصاینصدوصاثآص)تذکره وصدستور(ص

ازصرو صرنهاصتدوینصشدهصاند،صمستندصبعصهیچصسند صنیستصوص

بعصدالییلصپذیآفتنلصنملصنماید؛2صازجمیعصاینکعصاگآصپیشینعصا ص

درصنگارشصاینصدستصرثارصوجودصداشتع،صپسصچآاصفقطصهمینص

صهمصزمان،ص
ً
سعصاثآصبعصدستصماصرسیدهصاست؟صسعصاثآصکعصتقآیبا

پسصازصسقوطصا قهانصوصدرصدورۀصرشقتگلصکشور،صپدیدصرمدهص

وصنسخعصهایلصازصرنهاصموجودصاست.صچآاصدرصادوارصپیشینصکعص

اوضاعصررامصتآصبود،صازصرنصرثاِرصفآضلصرونویسصهایلصفآاهمص

نیامدهصوصبعصدستصماصنآسیدهصاست؟صازصسویلصاگآصچنینصرثار ص

صشاهصوصاطآافیانشصازصرنهاصرگاهص
ً
پیشتآصوجودصداشتع،ص اهدتا

صنوهلص
ً
بودهصاندصوصایجادصاثآصجدیدصباصتغییآصنامصمهد صالیع،صهمال

انتحالصوصنادانصانگاشتنصمهد صالیعصمحسوبصملصشود.صضمنص

صوجودصداشتعص
ً
اینکعصدرصدورۀص قو ،صساختارها صادار صهمال

وصشاهزادگانص قو صدرصهمینصدستگاهصهاصپآورشصملصیافتعصاند،ص

پسصچعصنیاز صبعصچنینصدستوراللملصهایلصبودهصاست؟

البتعصدرصاینکعصدفاتآ،صسآرشتعصهاصوص وانیِنص)بعصملنا صمصطیحص

تآدید ص داشتعص امورصوجودص ادارۀص بآا ص ویژهص استیقا(ص دانشص

صدستورالملوک وصبعصویژهصدرص
ِ
نیست،صزیآاصدرصبآخلصمواضع

القاب و مواجب،صبعصاسنادصوصسآرشتعصها صموجودصدرصدواوینص

 قو صاستنادصشدهصاست؛صبآا صنمونع:

درصتقصیلصنقآ ص ورچیانصوصغالمانصوصسایآصمالزمانصوص

مقّآبانصایّامصشاهصسیطانصحسینصازص آارصنسخع]ا [صکعصدرص

ییالنصئیلصسنۀصهزارصوص دصوصسیزدهصدرصدفتآخانۀصهمیونص

موجبص اینص بآص شد،ص مالحظعص بودندص نمودهص اهیلص یملص

است...ص)میآزاصرفیلا،ص1397:ص217؛صنیزصنک.صهمان:ص232،ص233(

نگارشص کآده،ص اشارهص بعصدرستلص مینورسکلص چنانکعص

صیاصبعص
ً
کتابچعصهایلصویژۀصشآحصوظایفصارکانصحکومت،صهمال

وص استص بیگانعص اوضاعص باص ص
ً ّ
کال کعص ملصریدص شخصلص کارص

ملصخواهدصازصرنصسآصدربیاورد،صیاصشخصلصکعص صدصا الحص

ساختارصدیوانلصکشورصراصداشتعصباشد.

 قتصگلصدربارۀصزمانصنگارشصدستورالملوک باصاستنادص

لصمزاراتصسالطینص قویعص
ّ
بعصهبارتصزیآصدربارۀص»شغلصمتول

وا عصدرص م«صپآسشصمهّملصراصمطآحصکآدهصکعصاگآصنتیجۀصرنص

پذیآفتعصشود،صبعصیکصتلبیآ،صنظآصدانشصپژوهصدربارۀصنگارشص

کتابصبآا صشاهصسیطانصحسینصتأییدصملصشود:

لصهآصسآکارصازصمزاراتصمذکورهصکعصهبارتصازص
ّ
صمتول

ً
وصسابقا

سعصسآکارصاست،صهیلصحّدهصوصدرصوجعصهآصیکصمبیغصیکصدص

تولیِّتصهآصسعص ثانلصالحال،ص وص بودهص مقّآرص مقّآر ص تومانص

سآکارصبعصیکلص آارصیافتعص...ص)میآزاصرفیلا،ص1397:ص11(

پآسشص قتصگلصاینصاستصکعصبا 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« 

نوشته  قم(  در  مدفون  پادشاِه  )چهارمین  شاه سلطان حسین 

شده است؟صاینصپآسشلصمهّمصو،صبعصاحتمالصبسیار،صدرستص

است،صاّماص آاینلصهمصبآا صپذیآفتعصنشدنصرنصبعصهنوانصیکصسندص

ص
ً
یادشدهص آفا هبارتص اینکعص نخستص دارد.ص  طللصوجودص

ازصنوشتۀصرحیمصلوصچنینصبآملصریدصکعصاوصنیزصاینصنکتعصراصپذیآفتعصاستص)رحیمصلو،ص 1.ت

1371:صپانزده(.

ص
ً
بآخلصازصپژوهشگآانصدیگآصنیزصباصاینصنظآصدانشصپژوهصموافقصنیستندصوصبلضا 2.ص

رنصروردهصاندص)رحیمصلو،ص1371:صچهارده-پانزده؛صمارچینکوفسکل،ص دالییلصدرصردّص

1385:ص92(؛صاّماصمارچینکوفسکل،صبعصرغمصرنصدالیل،صباصدانشصپژوهصموافقصاستص

الهاتص
ّ
اط باص دستورالملوک  وص تذکرةالملوک  میانص مطابقتصهاص بآخلص وص

سقآنامعصنویسانصفآنگلصاواخآصدورۀص قو صراصنشانگآصرنصدانستعصکعص»متنلص

فارسلصشبیعصبعصاینصدوصدستنامۀصموردصنظآصدرصاختیارصداشتعصاند«ص)همان:ص93(.
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لصجداصبودهص
ّ
نشانگآصرنصاستصکعصپیشتآ،صهآصسآکارصدارا صمتول

،صدرصدورۀصشاهصسیطانصحسین(صتولیِتص
ً
اّماص»ثانلصالحال«ص)یلنلصبلدا

هآصسعص بآصبعصیکصنقآصمحّولصشدهصاست.صبنابآاین،صزماِنصاینص

تغییآ،صدرصدورۀصپادشاهلصشاهصسیطانصحسینصبودهصاستصولذاص

چنینصگزارشلصملصتواندصپسصازصدرگذشتصاوصهمصنوشتعص

شدهصباشد.صازصسویل،صاگآصبپذیآیمصکعصدستورالملوک بآا ص

افغانصهاصنوشتعصشدهص)نک.صدنبالۀصمقالع(صالجآمص بورصسالطینص

گورص کعص نداشتعص راص پیشینص اهمیّتص رنص دیگآص  قو ،ص

شاهصسیطانصحسینصراصهمصبعصرنصبیقزایند.صبعصهبارتصدیگآ،ص

صمشاغِلصکالنلصراصکعصپیشتآص
ً
نویسندۀصدستورالملوک  آفا

صچنینصشغیلصدستصکمص
ً
وجودصداشتعصگزارشصکآدهصوص اهدتا

درصدورۀصافغانصهاصوجودصنداشتعصاستصتاصتلّهدصگورصپادشاهص

چهارم،صبعصوظایِفصمتصّدِ صرنصافزودهصشود.

 قتصگلصدرصمالحظاتلصکعصبآصچاپصمارچینکوفسکلص

نگاشتع،صنکتۀصمهّمصدیگآ صراصمطآحصکآدهصاست.صاوصپیشصفآِضص

دانشصپژوهصدربارۀصپیشینۀصنگارشصدستوراللملصها ص دیملص

راص )دورۀص اجار(ص بلد ص رنصدرصروزگارص استمآارصکاربآدص وص

نگارشص نظآیۀص تضلیفص بآا ص راص آینعصا ص رنص وص پذیآفتعص

تذکرةالملوک بآا صاشآفصافغانصدانستعصوصدرصدنبالع،صاینص

فآضصراصمطآحصکآدهصکعصتذکرةالملوک وصمتونصهمانندصرنص

صدستورالملوک راصنیزصشاملصملصشودصصصـص»بآا «ص
ً
ـصکعص اهدتا

شاهصطهماسپصدومصنوشتعصشدهصاند:

...صشایدصاینصپیشینعصوصاینصاستمآارصرنصدرصروزگارصبلد ،ص

تاصاندازهصا صداور صمینورسکلصدربارۀصتذکرةالملوک بآا ص

اشآفصافغانصراصزیآصسؤالصبآد.صمنصملصپندارمصوصشایدصچنینص

نیزصباشدصکعصاینصمتنصوصمتونصهمانندصرنصشایدصبناصبآصهمانص

رویّۀص قو صوصچعصبساصبآا صشاهصتهماسبصدومصنوشتعصشدهص

باشد.صاستدالللصکعصمینورسکلصبآا صتألیفصتذکرةالملوک 

ص انعصکنندهصاستصاّماصباصدرصنظآص
ً
ارائعصملصکند،صگآچعصظاهآا

گآفتنصپیشینعصوصاستمآارصتألیفصمتونلصازصاینصنوعصدرص

تاریخصدیوانساالر صایآان،صگویاصنملصتواندصچندانصاستوارص

باشد.ص) قتصگل،ص1385:ص9(

بآا ص تذکرةالملوک  نگارشص دربارۀص  قتصگلص حدسص

اثباتص شاهصطهماسبصدوم،صباصمستنداتلصکعصیادصشدص ابلص

نیستصوصدربارۀصدستورالملوک نیزصباصتوّجعصبعصبآخلص آائن،ص

پذیآفتنلصنملصنماید.صازص آائنصتضلیفصاینصگمان،صخطبۀصاثآص

صیادصنشدنصمزارصشاهصسیطانصحسینصنیزصباصنظآیۀص
ً
است.صضمنا

نگارشصاثآصدرصدورۀصطهماسبصدومصهمصخوانلصندارد.صچنانکعص

مارچینکوفسکلصوصکندوصدرصمقّدمۀصخودصاشارهصکآدهصاند،ص

یادکآدصچهارصخییقۀصراشدینصدرصمقّدمۀصدستورالملوک درص

ملمولص  قو ص شیلِلص سیسیۀص حکومِتص چونص دورهصا ص

نبودهصاستص)مارچینکوفسکل،ص1385:ص105؛صکندو،ص1397-الف:ص2(.ص

هبارتصخطبعصبدینص آارصاستص)میآزاصرفیلا،ص1397:ص1(:

...صوصپسصازصرن،ص یواتصبالنهایاتصوصتحیّاتصزاکیاتصبآص

رلصاطهارصوصا حابصاخیارصمادامصالییلصوالنّهارصکعصخیقاءص

راشدینصوص وایمصاربلۀصبنیانصنوینصوصارکانصمشیّدۀصایوانص

یقین...صوصمحآمانصاسآارصخاتمصانبیاءاندصباد.ص

صبآصتلبیآص»خیقاءصراشدین«ص
ً
البتعصاینصدوصپژوهشگآصهموما

تأکیدصکآدهصاند،صکعصدستصکمصدرصاینصهبارتصملصتوانصملنلص

لغو صرنصراصهمصدرصنظآصگآفتصکعصدرصرنص ورتصبآصائّمۀص

شیلعصنیزص ابلصانطبافصاست؛صاّماصاضافعصکآدنص»ا حابص

اخیار«صبعص»رلصاطهار«صازصموارد صاستصکعصنملصشودصرنصراص

بعصرسانلصتوجیعصکآد.ص آینۀصدیگآ،صدنبالۀصدیباجعصاستصکعصدرص

رنجاصدرصمیاِنصالقاِبصیادشدهصبآا صمهد صالیع،صهبارتص»اشآفص

مؤیّدص ملصتواندص کعص دیدهصملصشود،ص نیزص باتمکین«ص سالطینص

نگارشصاثآصبآا صاشآفصافغانصباشد.1صازصدیگآص آائنصنگارشص

درصدورۀصاشآفصافغانصملصتوانصبعصجایلصازصمتنصدربارۀصشغلص

»مستوفلصخال ع«صاشارهصکآدصکعصدرصرنجاصرمدهصاست:

خدمتصمزبور،صملمولصوصمستمآصنبوده؛صچندصروز صدرصزمانص

یکلصازصسالطینصسابقع،صخدمِتصمزبورصراصبعصمیآزاهاشمص

ناملصتقویضصفآمودندصوصبلدصازصهقتصهشتصماهصملیومصشدص

تّاب،صاکثِآص
ُ
کعصتلیینصاوصبلصفایدهصاست...صچونصمستوفیانصوصک

محاسباِتصوزراءصوصتحوییدارانصوصتحصییدارانصوصضابطانص

صصنساختعصبودند،ص
ّ
وصمتصّدیانصوصغیآهصراصدرصسنواتصمشخ

ِتصتأخیآصوصتلویِقصمحاسبات،صمبیغصهاصنزِدصمؤدّیانص
ّ
وصبعصهی

ماندهصوصازصزماِنصگیتلصستانصاللصپنجصسالص بلصازینصکعص

سآکارصبقایاصبوده،صحسبصالوا عصتشخیصصنتوانستندصداد...ص

)میآزاصرفیلا،ص1397:ص72(

جالبصتوّجعصرنکعصدرصالقاب و مواجبصنیزصمشابعصهمینصتلبیآصبعصکارصرفتعصاست:ص 1.ص

باص لص
ّ
ملی مقّدِسص مشهِدص کبیِآص مسجِدص مو وفاِتص نظارِتص رنکعص اهتباِرص »بعص

خواجعصسآایانصملصباشدصکعصازصجانِبصاشآفصتلیینصشوند،صحقّصالنّظارهصا ...ص

صچنینصخطابلص)جانِبص
ً
دارند«ص)نصیآ ،ص1371:ص2(.صبایدصتوّجعصداشتصکعصظاهآا

اشآف(صبآا صشاهصسیطانصحسینصرایجصنبودهصاست،صدرحاللصکعصملصتواندصبعصخوبلص

بآا صاشآفصکاربآدصداشتعصباشد.
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اینصهبارتصنشانصملصدهدصکعصازصزمانص»گیتلصستان«ص)ظ.صشاهص

طهماسب(صتاصپنجصسالصپیشصازصنگارشصاینصاثآصکعص»سآکاِرص

بقایا«1صبآ آارصبوده،صمحاسباِتصمؤدّیانصثبتصنشدهصاست.صریاص

ملصتوانصپنجصسالصپیشصراصمصادفصباصسقوطصا قهانصبعصدستص

افغانصهاص)1135ف(2صوصرشقتعصشدنصدستگاهصها صاستیقاصدانست؟ص

صمصادفص
ً
درصرنص ورت،صزمانصنگارشصدستورالملوک تقآیبا

1140ف،صیلنلصدورۀصاشآف،صخواهدصبود.ص آینعصا صکعصاینص

احتمالصراصتقویتصملصکند،صهبارتلصدرصالقاب و مواجب استص

مّدتلص بآا ص شاهصسیطانصحسین،ص دورۀص درص رن،ص مطابقص کعص

»مستوفلصبقایا«صتلیینصوللصبازصبآچیدهصشد:

درصزمانصمالکصر ابصچندصو تلصمستوفلصبقایاصتلیینصشده،ص

بازصمو وفصگآدید.ص)نصیآ ،ص1371:ص62(

جزصاینصها،صکندوصباصاستنادصبعصنظآصفیورصمبنلصبآصرنکعصنویسندۀص

شغلص همینص افغانص اشآفص دورۀص درص دستورالملوک 

مستوفلصالممالکلصراصداشت،3صبعصدرستلصبآصاینصباورصاستصکعص

اینصاثآصدرصدورۀصاشآفصافغانصنوشتعصشدهصاستص)کندو،ص1397-

الف:ص2؛صکندو،ص1397-ب:ص243-244(.صاوصدرصجا صدیگآصازص

مقّدمعصاش،صباصاشارهصبعصاینکعصجاِ صنامِصمهد صالیعصدرصنسخۀص

حیدرربادصنانوشتعصمانده،صاشارهصکآدهصکعصاینصنکتع،صنظآیۀص

نگارشصاثآصبآا صیکصحاکمصافغانصراصتقویتصملصکندص)کندو،ص

1397-الف:ص5(.

ازص بسیار ص ملصتواندص بدانص توّجعص کعص نکتعصا ص اّماص

تنا ضصها صهآصسعصمتنصراصبآطآفصکندصرنصاستصکعصافغانصهاص

تاصسالص1139صیاص1140صیاص1141فصشاهصسیطانصحسینصراصزندهص

کعص بودص خواهدص توجیعص بنابآاینص ابلص داشتعصبودند.4ص نگاهص

دستورالملوک بعصفآمانصاشآفصافغانصاماصدرصزمانلصنوشتعص

شدهصباشدصکعصهنوزصشاهصسیطانصحسینصزندهصبودهصاست.صبعص

بعص دستورالملوک  اشاراتص ازص کدامص هیچص هیتص همینص

شاهصسیطانصحسینصنشانصازصدرگذشتصاوصندارد.صضمنصاینکعص

هیچصکدامصازصهباراتلصکعصبآا صاوصبعصکارصرفتعصتبجییلصنیستص

صدرصهآکدامصاشارهصشدهصکعصدرصاواسطصیاصاواخآصدورۀص
ً
وص آفا

صمشاغلصچگونعصبودهصاست.صبناصبآصرنچعص
ِ
حکومتصاو،صاوضاع

یادصشد،صملصتوانصپذیآفتصکعصدستورالملوک بعصفآمانصاشآفص

افغانصدرصمحدودۀصزمانلصمیانصرغازصحکومتصاوصدرص1037فص

تاصپیشصازص تلصشاهصسیطانصحسینصدرص1039-1141فصنگاشتعص

شدهصاست؛صبعصویژهصکعصاینصموضوع،صباصنکتعصا صکعص قتصگلص

دربارۀصسآکارصمزاراتص قویانصوصنگارشصاثآصدرصحیاتص

شاهصسیطانصحسینصمطآحصکآده،صنیزصسازگار صدارد.صبنابآاین،ص

وص تذکرةالملوک  متنص دوص هآص نگارشص بسیار،ص احتمالص بعص

انجامص بعص اوص دورۀص درص وص اشآفص فآمانص بعص دستورالملوک 

رسیدهصاست.صالبتعصباصتوّجعصبعصاینکعصنویسندۀصدستورالملوک 

ص
ً
بعصمتنصتذکرةالملوک دستآسلصداشتعص)نک.صدنبالۀصمقالع(ص اهدتا

بایدصنوشتۀصاوصدیآتآصوصنزدیکصتآصبعصسالصها ص1039-1141فص

یاصحتّلصاندکلصپسصازصرنصبعصپایانصرسیدهصباشد.

گقتنلصاینکعصمارچینکوفسکلصبعصدوصموضوعصپیشصگقتعص

بدونص یادکآدص وص شاهصسیطانصحسینص درگذشتص بعص نشدنص )اشارهص

نگارشص تاریخص وص کآدهص اشارهص متن(ص درص اوص بزرگداشِتص

دستورالملوک راصمیانص1135-1137ف5صیلنلصدرصدورۀصمیانص

سقوطصا قهانصوصمآگصشاهصتخمینصزده،صاماصنظآها صاوص

متنا ضصوصبلصاستداللصاست؛صزیآاصنگارشصاثآصبآا صاشآفص

افغانصراصنپذیآفتعصوصالبتعصباصتآدید،صنگارشصدستورالملوک 

بآا صافغانصهاصراصنیزصمنتقلصندانستعصاستص)مارچینکوفسکل،ص

1385:ص107-106(!

پیشصازصپآداختنصبعصمبحثصبلدصبهتآصاستصدربارۀصدورۀص

درص نآفتعصاست.ص سخنلص دستورالملوک  درص بقایا«ص »سآکارص وظایفص دربارۀص 1.ت

تذکرةالملوک نیزصبدانصاشارتلصنیستصوصفقطصازص»نویسندۀصبقایا«صنامصرفتعصاستص

)میآزاصسمیلا،ص1368:ص62(.صدرصالقاب و مواجبصازصشغلص»مستوفلصبقایا«صسخنص

ِلصهمینصسآکارصبقایاصباشدصوصازصرنجاص
ّ
رفتعص)نصیآ ،ص1371:ص62(صکعصبایدصمتول

دانستعصملصشودصکعصوظیقۀصاینصدستگاهصرسیدگلصبعص»با ِل«صمؤدّیانصبودهصاست.

طصافغانصهاصبآصا قهانصراصیازدهمصمحّآمص
ّ
میآزاصمهدیخانصاستآرباد صتاریخصتسی 2.ص

1135فصضبطصکآدهصاست.

استنادصفیورصبعصگزارشصمأمورانصهیند صدربارۀصرویدادها صا قهانصدرصدورۀص 3.ص

اشآفصاستص)فیور،ص1367:ص3(.صاینصگزارشصنشانصملصدهدصکعصپسآصوصدامادصمیآزاص

رفیلاصنیزصتوّسطصاشآفصافغانصبعصکارصکالنتآ صا قهانصوصوا لعصنویسلصگماردهص

شدهصبودهصاند.

مادّهصتاریخص تلصشاهصسیطانصحسینصبعص ورتص»تجدیدصلقتلص نادره  دّرۀ  درص 4.ت

الحسین«صضبطصشدهصکعصمصادفصباصسالص1140فصاستص)استآرباد ،ص1341:ص173،ص

725(.صدرصبآخلصمنابع،صاشارهصشدهصکعصشاهصسیطانصحسینصراصتاصپیشصازصحمیۀص

اوص ازص هواخواهلص بهانۀص بعص پیشصرو ص وص ایآانص غآبص بعص هثمانلص حکومتص

نکشتعصبودند.صمستوفلصاینصوا لعصراصدرصسالص1141فصدانستعص)مستوفل،ص1375:ص

صخود،صتاریخصرویارویلصاشآفصباص
ِ
136-137(صوللصنوایلصبدونصتصآیحصبعصمنبع

هثمانلصهاصوصکشتنصشاهصسیطانصحسینصراصدرص قآص1139فصثبتصکآدهصاستص

مآِگص ساِلص دربارۀص گزارشص سعص دستصکمص بنابآاین،ص 22(.ص 1368:ص )نوایل،ص

شاهصسیطانصحسینصدرصدستصاست.

اوصتاریخصمآگصشاهصسیطانصحسینصراص1137فصدانستعصاست. 5.ص



101

نقد و
بررسی

د
تس
رو
لا
تم
و
مک
مت
تی
از
را
یا
ات
ا،
ب
ا
 
تم
را
اات
 ی
اد
رات
 ۀ
تم
مت
نت
م 
اا
هت
 
ی

لع
 ی
فص
 صر

قآ
 

لص
هی

دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

نگارشصالقاب و مواجب نیزصموارد صراصمطآحصکنیمصتاصدربارۀص

هآصسعصاثآصبعصجمعصبند صبآسیم.صبناصبآصنظآصمینورسکل،ص

دستوراللملصهایلصمانندصتذکرةالملوک، درصشآایطلصکعصنظامص

حکومتلصفآوپاشیده،صبعصسقارشصشخصلصکعص صدصبازساز ص

یاصا الحصساختارصحکومتلصراصداشتعصتدوینصشدهصاست.صاینص

سقوطص ازص پسص حکومتصگآانص ازص یکلص ناگزیآص شخص،ص

ا قهانصخواهدصبود.صبعصهمینصدلیلصنظآصو صدربارۀصمهد صالیعِص

تذکرةالملوکصبعصدرستلصبآصاشآفصافغانصبودهصاست.صاماصدربارۀص

القاب و مواجب،صباصتوّجعصبعصتاریخصنگارشصاثآصدرصحدودص

سالص1141فصیاصاندکلصپسصازصرن،صرحیمصلوصاشارهصکآدهصکعصاثآص

یافتعص نگارشص دومص شاهصطهماسبص حکومتلص دستگاهص »درص

است«ص)رحیمصلو،ص1371:صپانزده(صوص قتصگلصنیزصطهماسبصدومص

صبآا صهآصسعصاثآ(صپیشنهادصکآدهصاست.صباصاینصحالصچونص
ً
راص)ظاهآا

درص1141فصهنوزصاشآفصسا طصنشدهصبود،1صاینصتاریخصنگارشص

وصهمچنینصموارد صکعصرحیمصلوصدرصمقّدمعصرورده،صبآا صرّدص

نگارشصاثآصبآا صاشآفصکافلصنیستصوص آائنصبیشتآ صالزمص

است.صیکلصازصاینص آائِنصتأیید ،صدرصجایلصازصمتن،صضمنص

یادکآدصاهمیّتصشغلصحکیمصباشل،صرمدهصاست:

مزاجصنّوابصطوبلصرشیانص]شاهصسییمان[صازصحّدصاهتدالصتجاوزص

نمود...صوصبدانصسبب،صاوضاعصسیطنتصشآوعصبعصاختاللص

نموده،صاضمحاللصپذیآفتصتاصبعصحّد صکعصافغانصرمدهصایآانص

راصتصّآفصنمود.صوصاّولصبآصهمصخوردگلصایآان،صهییلصشدنصوص

متوّجعصنگآدیدنصنّوابصطوبلصرشیانصبودصبعصامورصممیکت.ص

)نصیآ ،ص1371:ص42(

نوعصیادکآدصازصافغانصهاصدرصاینصهباراتصنشانصملصدهدصکعص

مهد صالیعصازصرنانصنیست.صنویسندهصبازصدرصجا صدیگآصازص

میآصصصویس،صپدرصمحمودصافغان،صچنینصیادصکآدهصاست:

حاکمصایلصهودصجبیلصوصغیجعصا صوصنا آ صصسکنۀص ندهارص

صباصمیآصصصصویسص
ً
وص التصتآمک:ص...صوصحکومتصمزبورهصسابقا

بودهصکعصبانلصاینصهمعصفتنعصوصفسادصشد.ص)همان:ص73(

نشانص خودشص دربارۀص نصیآ ص هباراتص چونص سویلص ازص

ملصدهدصکعصهنگامصنگارشصاثآ،صمجیسصنویسصوصازصامآا ص

لصبودهص)همان:ص27،ص29(،صبایدصدرصدستگاهصیکصپادشاهص
ّ
درگاهصملی

صمنتقلص
ً
مشغولصبودهصباشدصوصچونصبودنصاوصنزدصاشآفصظاهآا

است،صالجآمصمهد صالیعصکتاْبصطهماسبصدومصبودهصاست.2ص

البتعصدرصیکلصازصپاور لصها صپیشینصاشارهصکآدیمصکعصبآخلص

 آائنصنیزصدرصتأییدصنگارشصالقاب و مواجبصبآا صاشآفصدرص

متنصموجودصاست.صبنابآاینصنبایدصاینصاحتمالصراصنادیدهصگآفتص

کعصممکنصاستصاینصاثآصنیزصبآا صاشآفصنوشتعصشدهصاماصپسص

ازصسقوِطصاو،صباصافزودنصهباراتلصضّدصافغانصها،صبعصطهماسبص

دومصاهداصشدهصباشد.

نتیجعصگآفتصکعص یادصشد،صملصتوانص رنچعص بعص توّجعص باص

تذکرةالملوک درصاوایلصدورۀصاشآفصافغانصبآا صاوصنوشتعصشدهص

وصدستورالملوک نیزصباصفا یۀصاندکلصبآا صهموصنوشتعصشدهصوص

صبآا صطهماسبصدومص
ً
پسصازصرنهاصالقاب و مواجب احتماال

تألیفصشدهصاست.

اا،باطتی هتاام نتمتمت،ذکۀةام نتم3

نظآصپژوهشگآانلصکعصدستورالملوک وصتذکرةالملوک راصباص

یکدیگآصسنجیدهصاندصبعصدرستلصبآصاینصاستصکعصدوصاثآ،صارتباطص

بسیار صباصیکدیگآصدارند.صباورصدانشصپژوهصاینصاستصکعص

نویسندگانصازصمنابعصمشابعصوصمشتآِکصپیشینصبهآهصبآدهصاند؛ص

نملصنماید.ص پذیآفتنلص نظآص اینص شد،ص یادص چنانکعص اماص

مارچینکوفسکلصدرصیکصجاصاشارهصکآدهصکعصتذکرةالملوک 

صا تباسلصازصدستورالملوک استص)مارچینکوفسکل،ص1385:ص
ً
 آفا

بازبینلصیاص راصنسخۀص تذکرةالملوک  84(صوصدرصجا صدیگآص

تلدیلصشدۀصدستورالملوک دانستعصوصبآصاینصباورصاستصکعص

دستورالملوک پیشصازصتذکرةالملوک نوشتعصشدهصاستص)همان:ص

نشانص وص اوستص نظآص نادرستلص نشانگآص شواهدص اماص 113(.ص

ملصدهدصکعصبعصهکس،صتذکرةالملوک پیشصازصدستورالملوک 

نوشتعصشدهصوصدستورالملوکصمتنلصگستآشصیافتعصوصتکمیلصشدهص

بآصمبنا صتذکرةالملوک است.

رنچعصدربارۀصارتباطصاینصدوصاثآصحائزصاهمیّتصاستصرنص

صدربارۀصمنا بصافآاد صاستص
ً
استصکعصتذکرةالملوک هموما

پیشتآصدرصیکلصازصپاور لصهاصاشارهصکآدیمصکعصپایانصحکومتصاشآفصدرصمنابع،ص 1.ت

صهمانصاّوللصدرستصاست.
ً
میانصسالصها ص1142صتاص1144فصثبتصشده،صکعصظاهآا

اوصخادمصرستانۀصرضیۀصرضویعصنیزصبودهصوصچونصبخشلصازصمداخلصاینصشغلصازص 2.ت

بابتلصهمعصسالۀصمحالصدشتصسآصمازندرانصتأمینصملصشدص)نصیآ ،ص1371:ص27(ص

الهاتصاوصدربارۀصمازندرانصجالبصتوّجعصاستص)همان:ص21(.
ّ
گاهلصاط

درصاینجاصبعصالقاب و مواجب مگآصبعص ورتصگذراصنخواهیمصپآداخت،صزیآاصمتنص 3.ص

صساختارصرنصباصدوصاثآصدیگآص
ً
رنصبعص ورتصنا صصبعصدستصماصرسیدهصوصضمنا

تقاوتصهایلصدارد.
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کعصدرصدارالحکومۀصاواخآصدورۀص قو ،صیلنلصشهآصا قهان،ص

مشغولصکارصبودهصاندصوصبعصهمینصهیتصدرصرنصبعص احبصمنصباِنص

نویسندۀص اّماص شدهصاست.ص پآداختعص کمتآص دیگآص مناطِقص

داشتع،ص دستآسلص تذکرةالملوک  متنص بعص کعص دستورالملوک 

همانصبخشصهاصراصباصتوضیحاِتصبیشتآصوصواضحصتآصبازنویسلص

الهاتص احبصمنصباِنصمناطِقصدیگآصراصدرص
ّ
صاط

ً
کآدهصوصضمنا

صبآافزوده،صدرص
ِ
جاهایلصخاصصبعصمتنصافزودهصاست.صاینصمواضع

دوصبابصاّولصبهتآصنمایانصاست.صجدولصزیآ،صشاملصسنجشص

فصولص»بابصاّول«صدوصاثآصاستصوصتقاوتصهاصراصد یقصتآصنشانص

ملصدهد.صدرصموارد صکعصفصیلصدرصیکصاثآصموجودصنیستص

»***«صنهادهصشدهصوصزیآصهباراتلصکعصدستورالملوک نسبتص
بعصمتِنصدیگآصافزودهصدارد،صخطلصکشیدهصشدهصاست.صفصلص

تذکرةالملوک  بعص نسبتص دستورالملوک  درص نهمص وص هشتمص

جابعصجاصاستصولذاصدرصاینجاصرنهاصراصجابعصجاصکآدیم:

 دستورالملوک تذکرةالملوک

 باب اّول

باشی و اهالی شرع دارالّسلطنۀ 
ّ

در بیان شغل مال

 اصفهان

  باب اّول

باشی  ذکر ودر 
ّ

یان جلیلو بیان شغل مال
ّ
بّرکۀ های متالقدر آستانهمتول

 دارالّسلطنۀ اصفهان [شریف]اهالی شرع  و مقّدسه و غیره علماء

باشی فصل اّول
ّ

باشی فصل اّول در بیان شغل مال
ّ

 در بیان شغل مال

 در شغل صدارت خاصه و عامه فصل دوم در بیان شغل صدارت خاصه و عامه فصل دوم

ی جلیل فصل سوم ***
ّ
 القدر روضۀ رضیۀ رضویهدر بیان شغل عالیجاه متول

سۀ حضرت معصومه واقعه در قم چهارمفصل  ***
ّ
ی آستانۀ مقد

ّ
 در ذکر شغل متول

ی آستانۀ متبّرکۀ حضرت عبدالعظیم واقعه در طهران فصل پنجم ***
ّ
 در ذکر شغل متول

ی مزارات سالطین صفویه واقعه در قم فصل ششم ***
ّ
 در ذکر شغل متول

یان آستانجات اردبیل فصل هفتم ***
ّ
 در شغل متول

 ١در بیان شغل قاضی دارالّسلطنۀ اصفهان فصل نهم در بیان شغل قاضی دارالّسلطنۀ اصفهان سوم فصل

 االسالم دارالّسلطنۀ اصفهاندر بیان شغل شیخ فصل هشتم االسالم دارالّسلطنۀ اصفهاندر بیان شغل شیخ فصل چهارم

 عسکرقاضیدر بیان شغل  فصل دهم عسکردر بیان شغل قاضی فصل پنجم

 

                                                           
 .ها را جابجا کردیمو لذا در اینجا آن جابجا استتذکرةالملوک نسبت به دستورالملوک . فصل هشتم و نهم در  ١

دستورالملوک،ص اّوِلص باِبص هنواِنص درص ملصبینیم،ص چنانکعص

یانصجییلصالقدرصرستانعصها صمتبّآکۀصمقّدسعصوص
ّ
هبارتص»وصمتول

ص
ً
صاضافعصد یقا

ِ
غیآهصهیماء«صافزودهصشدهصاست.صاینصتوضیح

یانلصاستصکعصشغیشانصدرصفصلصها صسومصتاص
ّ
مآبوطصبعصمتول

هقتمصافزودهصشدهصاست.صاینصبخشصهاصدرصتذکرةالملوک موجودص

ص صدص
ً
نیست،صزیآاصچنانکعصگقتیمصنویسندۀصاینصاثآ،ص آفا

داشتعصتاصمنا بصادار صدارالّسیطنعص)ا قهان(صراصیادرورصشود.

تقاوتصدیگآ صکعصمیانصدوصاثآصدرصجدولصدیدهصملصشودص

شغلص یادکآدص دستورالملوک  نویسندۀص کعص استص اینص

شیخصاالسالمصا قهانصراصمقّدمصبآص اضلصرنصشهآصروردهصوص

صسللص
ً
تصبیشتآ صاستصکعصظاهآا

ّ
صبعصهیتصد 

ً
اینصاحتماال

کآدهصدرصسیسیعصمآاتِبصمشاغلصرهایتصکند.

بآا صنمونۀصدیگآصدربارۀصارتباطاتصدوصمتنصالزمصاستص

اشارهصشودصکعصبابصدومصتذکرةالملوک دربارۀصمنا بصامآایلص

استصکعصبعصلقظص»هالیجاه«صمخاطبصبودهصاند.صدرصاینصباب،ص

ازصدوصگآوهص احبصمنصبانصیادصشده:

ت1 امآاءصغیآصدولتخانعص)/صامآاءصسآحد(صکعصدروا عصدرصایاالتلص.

بعص بخشص اینص درص بودهصاند.ص ا قهانص دارالحکومۀص جزص

اختصاِرصتمامصوصفقطصدرصدوصپاراگآافصبعصاینصامآاصاشارهص

شدهصاستص)میآزاصسمیلا،ص1368:ص5-4(.

ت2 امآاءصدولتخانعصکعصدرصدارالحکومعصمنصبصداشتند.صدرص.

رغازصاینصبخشصتصآیحصشدهصکع:ص»غآضصازصتسویدصاینص



103

نقد و
بررسی

د
تس
رو
لا
تم
و
مک
مت
تی
از
را
یا
ات
ا،
ب
ا
 
تم
را
اات
 ی
اد
رات
 ۀ
تم
مت
نت
م 
اا
هت
 
ی

لع
 ی
فص
 صر

قآ
 

لص
هی

دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

رسالعصثبتتشغلتمخکّصتهۀتیکتارتایلادتمت ایۀتاارابت

مناصبتاصفهادتماتراشد«.صوصسپسصبعصتقصیلصدربارۀص

امآاءصدولتخانعصکعصمخاطبصبعصلقظص»هالیجاه«صبودهصاندص

گقتصوگوصشدهصاستص)همان:ص18-4(.

بابصدومصدستورالملوک نیزصبعصهمینصموضوعصاختصاصص

ل«،صباص
ّ
یافتعصاماصدرصبخشصاّول،صیلنلص»امآاءصغیآصدرگاهصملی

تقصیلصبیشتآصبعصموضوعصپآداختعصشدهصاستص)میآزاصرفیلا،ص

1397:ص16-21(.صجالبصصتوّجعصاینکعصدرصرغازصبخشصدومص)امآاءص

دولتخانع(صهمانصهبارتصتذکرةالملوک تکآارصشدهصاست:ص

ل:صکعصهآصیکصبعصمنصبصمختصلص
ّ
درصذکآصامآاءصدرگاهصملی

سآافآازندصوصغۀضتارتتستیدتایوتا اموتظاهۀت اخکوتشغلت

هۀیکتارتایلادتمت ایۀتاارابتمناصبتاصفهادتا ت.

دروا عصنویسندۀصدومصدرصهنگامصتغییآصمتنصوصافزودنصمشاغلص

امآا صشهآها صدیگآصالزمصندیده،صیاصفآاموشصکآدهصاست،ص

کعصاینصهبارتصراصحذفصکند.صتقاوتصهمدۀصدیگآصکعصدرص

»بابصدوم«صدستورالملوک دیدهصملصشودصرنصکعصنویسندهصجزص

امآاءص تنص چهاردهص باص مآتبطص مشاغلص تماملص مورد،1ص یکص

دولتخانعصراصروردهصاماصدرصخاللصرنهاصیکصفصلصراصبعصهنوانص

فصلصسومصافزودهصکعص»درصبیانصشغلصهالیجاهصسپهساالرص

کثیآاال تدارصایآان«صاستص)میآزاصرفیلا،ص1397:ص28-29(.صدرصاینص

زمینعصنویسندۀصاینصسطورصباصاطمینانصاظهارنظآصنملصکند،صاماص

بعصنظآصملصرسدصکعصسپهساالرصنزدصنویسندۀصتذکرةالملوک 

جزوصامآا صدولتخانعصبعصشمارصنملصرمدهصوصبعصهمینصهیتصبعص

اوصاشارهصنکآدهصاست.2صهیتصافزودهصشدنصاینصنامصتوّسطص

نویسندۀص کعص استص رنص ص
ً
ظاهآا دستورالملوک  نویسندۀص

تذکرةالملوکصدرصمقّدمۀصبابصدوم،صهنگامصاشارهصبعص»امآا« ص

چهارگانۀصدولتخانع،صاشارهصکآدهصکعصاینصچهارصتنصهمآاهصباص

سعصتنصدیگآ،صداخلصامآاءصجانقل3صبودهصاندصوصاگآصجانقلصویژۀص

بود،ص محآوسعص ممالکص ازص جایلص بعص سپهساالرص فآستادنص

حضورصسپهساالرصنیزصدرصجانقلصالزمصشمآدهصملصشدص)میآزاص

سمیلا،ص1368:ص5(.

البتعصبایدصتوّجعصداشتصکعصدستورالملوک درصابوابصوص

صمتقاوتصداردصوصدرصبخشصها ص
ً
فصولصبلد صساختار صکامال

صرونویسلصیاصتکمیۀصتذکرةالملوک نیست.ص
ً
مشتآکصنیزصلزوما

شایدصبهتآصباشدصموضوعصراصچنینصتو یفصکنیمصکعصنویسندۀص

دوم،صباصدرصدستصداشتنصاثآصاّولصبعصهنوانصیکصالگوصوصباصو تص

بیشتآ صکعصدرصاختیارصداشتع،صسللصکآدهصاثآ صکاملصتآص

پدیدصبیاورد.

چاپتجدیدتی هتاام نتم

کشفصنسخۀصدومصازصمتنصبسیارصمهمصوصکمصنظیآ صچونص

دستورالملوک اّتقافصبسیارصمهّملصبعصشمارصملصرید،صبعصویژهص

کعصنسخۀصپیشینصنا صصبود.صبنابآاینصبایدصازصپژوهشگآص

ژاپنل،صنوبواکلصکندو،صسپاسگزارصبودصکعصاینصنسخعصراصیافتعص

وصبعصتصحیحصوصچاپصرنصا دامصکآدهصاست.صرشنایانصباصموضوعص

ملصدانندصکعصتصحیحصاینگونعصمتونصتاصچعصاندازهصدشوارصوص

صسطآصبعصسطآصوصگاهصواژهصبعصواژۀصاینصرثارص
ً
زمانصبآصاست.صتقآیبا

شاملصنامصها،صا طالحاتصوصتوضیحاتصتخّصصلصاستصکعص

بسیار صازصرنهاصراصحتّلصنملصشناسیم.صنثآصموجزصوصنامقهومص

اثآصوصهمچنینصماهیِّتصکمابیشصپیچیدۀصاینگونعصمتونصنیزصبآص

صبایدصتوّجعصداشتصکعصتصحیحص
ً
دشوار صکارصملصافزاید.صضمنا

صازص
ً
بخشصها صنویافتۀصمندرجصدرصنسخۀصتازهصیاب،صهمال

رو صیکصنسخعصانجامصشدهصوصاینصنکتع،صمشکالتصتصحیحص

متنصراصدوچندانصکآدهصاست.صهمۀصاینصهواملصموجبصملصشودص

صفارسلصزباِنص
ِ
کعصتصحیحصچنینصمتنل،صحتّلصبآا صمصّحح

رشناصباصموضوع،صهمصدشوارصباشد.صبنابآاینصرنچعصازصانتقاداتص

بیشتآص شد،ص خواهدص یادص نوشتعص دنبالۀص درص پیشنهاداتص وص

بعصمنظورصپیشبآدصتحقیقصبآصرو صاینصاثآصوصپیشنهادهایلصدرص

تکمیلصرنصاست.

یکلصازصمشکالتصاینصتصحیح،صکمصتوّجهلصبعصغیطصها ص

چاپلصاستصوصمتأّسقانعصاینگونعصمواردصبیشصازصحّدصمتلارفصدرص

کارصدیدهصملصشود.صفهمصاینگونعصمتونصبعصاندازۀصکافلصخوانندهص

راصدرگیآصملصکندصوصاینصمشکلصنیزصبآصمشکالِتصخوانِشصمتنص

افزودهصاست.صضمنصاینکعصاینگونعصغیطصهاصکوششصها صفآاوانص

اینصموردصمآبوطصبعصشغلص»خییقةالخیقا«صاستصکعصدرصتذکرةالملوک جزوصامآا ص 1.ت

درگاهصرمدهص)میآزاصسمیلا،ص1368:ص18(صاماصدرصدستورالملوک بعصجا صرنصشغلص

»حکیمصباشل«صرمدهص)انصار ،ص1397:ص47(صوصجزوصمقّآبانلصکعصلقظصمقّآبصالخا انص

وصهالیجاهصداشتعصاندصیادصشدهصاستص)همان:ص60(.

البتعصنویسندۀصالقاب و مواجب نیزصهمانندصدستورالملوک سپهساالرصراصباصهمانص 2.ص

تآتیبصجزوصامآا صدولتخانعصبعصشمارصروردهصاستص)نصیآ ،ص1371:ص14(صوصاینص

دستورالملوکص نصیآ ص استقادۀص موردص منبعص کعص باشدص رنص نشانگآص ملصتواندص

بودهصاستصنعصتذکرةالملوک.

3.صشورا صهاللصمشورتلص)نک.صنصیآ ،ص1371:ص31؛صمینورسکل،ص1368:ص78(.
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مصّححصراصتحتصالّشلاعص آارصملصدهد.صبآا صنمونع،صفقطصدرص

 قحاتصرغازینصکتاب،صاینصغیطصها صچاپلصدیدهصملصشود:ص

»وراث«صبعصجا ص»وارث«ص)ص1،صس12(؛ص» یواتصهللاصسالمعص

بعصجا ص »نبوبت«ص س14(؛ص )ص1،ص هطفص واوص بدونص هییع«ص

)ص5،ص » اهدۀ«ص بعصجا ص » واهدۀ«ص س1(؛ص )ص2،ص »نبّوت«ص

س13(.صاینگونعصنادرستلصهاصحتّلصدرصروانویسلصها صبخشص

همانص درص نمونعص بآا ص دیدهصملصشود.ص همص کتابص تلییقاتص

جصباشل«صبعص ورتص
ّ
نخستینص قحۀصتلییقاتصانگییسل،ص»حال

Harrāj-baāshīصوص»اهلصحآفع«صبعص ورتصahl-e kherfeص
ضبطصشدهصاستص)میآزاصرفیلا،ص1397:ص11(.

بآخلصازصغیطصها صچاپل،صممکنصاستصخوانندهصراصدچارص

صچندینصبارصهددص»شیصد«صدرصکتابصدرجص
ً
مشکلصکند.صمثال

صص203،صدوصبار(صوصخوانندهصممکنصاستصنتواندص
ً
شدهص)مثال

تشخیصصدهدصکعصمنظورص»سیصد«صاستصیاص»ششصد«.1صالبتعص

مصّححصدرصبخشصتلییقاتصانگییسل،صاینصهددصراص600صضبطص

کآدهصاستص)میآزاصرفیلا،ص1397:ص32(صاماصحتلصاگآص آائنلصبآا ص

دستیابلصبعص ورتصدرستصهمصوجودصداشتعصباشد،صدستصکمص

الزمصاستصدرصمقّدمعصیاصپاور لصهاصبعصاینگونعصمواردصاشارهص

شود.ص ابلصذکآصاینکعص»سعصهزارص]و[صشیصدصوصهشتادصوصیکص

تومان«صدرصتلییقاتصانگییسلصبعص ورتص3671tصرمدهص)همانجا(ص

تلصمصّححصدرصنمونعصخوانلصمتنصوص
ّ
کعصبازصنشانگآصکمصد 

تلییقاتصاست.

درصبآخلصموارد،صتوضیحاتصمتنصکعصدرصمیانصر ومص

)سیا لصیاصهدد (صنوشتعصشده،صهنگامصچاپصدرصجا صدرستلص

نمونعصدرصجایلص)ص160،صس24(ص بآا ص نگآفتعصاست.ص  آارص

صبایدصدرص قحۀص
ً
هبارتص»وصمستوفلصاربابصالتحاویل«صظاهآا

بلد،صپسصازصر ومصسیا لصوصپیشصازصهبارتص»...صنوشتعصکعص

موافقصدستور...«ص آارصگیآد.ص آینعصاشصدرصسطآص20صهمانص

 قحعصبدینگونعصرمدهصاست:ص»...صکعصمستوفلصاربابصالتّحاویلص

دهصنیمصمقّآرص صمواجب...ص
ِ
ابتیاع ازص بآینصموجبصنوشتعصکعص

است...«.صبعصهبارتلصدرصچنینصموارد صحتّلصاگآصنسخعصدچارص

مشکلصباشد،صالزمصاستصکعصمصّحح،صهالوهصبآصگزارِشص

چگونگلصضبطصنسخع،صمطالبصراصدرصجایگاهصدرستصرنهاص

بیاورد؛صبعصویژهصکعصبآخلصازصاینصموارد،صازصمواضعصدیگآصمتنص

 ابلصتشخیصصوصتأییدصاست.

جزصاینگونعصموارد،صبآخلصنادرستلصها صمتنصراصنملصتوانص

غیطصچاپلصبعصشمارصرورد.صبآا صنمونع،صدرصجایلص)ص68(ص

رمدهصاست:ص»وص بلصازصاینکعصخاکصکنعصوصشانزدهصیکصحا لص

وصخاکصخالصصطالصمآسومصملیّآانصممالکصمقّآرصبوده«.صدرص

نسخۀصیزدصبعصجا ص»مآسوم«صواژۀص»بآسوم«صضبطصشدهصکعص

گمانصملصرودصهمینصدرستصباشد،صیلنل:ص»بعصرسومِصملیّآاِنص

ممالکصمقّآرصبوده«.ص آینعصاشصتکآارصهمینصتلبیآصدرصدوصسطآص

رمدهصاست:ص»وص پایینصتآصاست.صیاصدرصجا صدیگآص)ص73(ص

اسناد صکعصدرصرنصماهصبعصدفاتآصاوصرسدصبطآیقصتاریخصنوشتعص

صبایدص»بعصطآیِقص
ً
حاضآصداشتعصباشد«،صکعصدرصاینجاص اهدتا

تأریج«2صدرستصباشد.صضبطص»تاریخ«صدرصچاپصها صپیشینص

)میآزاصرفیلا،ص1347-ب:ص318؛صهمو،ص1380:ص60(صنشانصملصدهدصکعص

حتّلصدانشمندانصرگاهلصچونصدانشصپژوهصوصافشارصنیزصدرص

چنینصموارد صدچارصلغزشصشدهصاند.

نشانصملصدهدصکعص ویآایشلص نشانعصها ص بآخلص کاربآدص

مصّححصکوششصداشتعصمتنصراصبعصدرستلصبخواندصوصخوانندهص

راصدرصخوانشصدرستصیار صکندصوصمانندصبآخلصمصّححان،ص

باصبعصکارصنبآدِنصنشانعصها صویآایشل،صازصزیآصکارصشانعصخاللص

نکآدهصاست.صباصاینصحالصکاربآدصنشانعصهاصدرصبآخلصمواردص

نشانصملصدهدصکعصمصّحْحصمتنصراصنادرستصخواندهصاست.ص

بآا صنمونعصدرصجایلص)ص175(صرمدهصاست:ص»زینصابآهصمخملص

دهصیکصدوزصهملصرومصدو،صسآجصرکابصمطالصزوج«،صکعص

صمصّححص
ً
روردنصکاماصپسصازصواژۀص»دو«صنادرستصاست.صظاهآا

خواندهصاست،ص رکاب«ص »سآجص راص سآج«3ص »دوص اینجاص درص

درحاللصکعصهبارتصبایدصچنینصباشد:ص»زینصابآۀ4صمخمِلص

:صزوج«.صصباص
ّ
دهصیکصدوِز5صهمِلصروم:صدوصسآج.صرکاِبصمطال

وص داشتعص وجودص نیزص دستورالملوک  درص هددص اینص ضبطص بعص مآبوطص مشکلص 1.ت

مینورسکلص)1368:ص208(صدرصتلییقاتصمآتبطصباصبودجعصبدانصاشارهصکآدهصاستص

کعصاینصمواردصدرصبآرسلصوصسنجشصار امصمشکالتلصایجادصملصکند.ص»ششصد«ص

ظصملصشود.
ّ
امآوزصنیزصدرصبآخلصنواحلصا قهانصبعص ورتص»شیصد«صتیق

بآا صتأریجصنک.صایآانلصوص قآ صرفص یلع،ص1395:ص169.صموردصمشابع،صتلبیآص»بعص 2.ت

طآیقۀصتأریج«صدرصرسالۀ فلکیهصاستص)مازندرانل،ص1952:ص9(.

سآج:صواحدصشمارشصزینص)منشآت سلیمانی:ص124(.صدرصهمانجاصاشارهصشدهصکعص 3.ص

صبایدصهمانصزوجصدرستصباشد؛ص
ً
رکابصراص»زوجصوصفآد«صملصنوشتعصاندص)کعصظاهآا

یلنل:صیکصزوج،صدوصزوجصو...(.

زینصابآه:صرویۀصزین. 4.ص

مدخلصدهصیکصدوز صدرصلغت نامهصدیدهصنملصشود.صدرصتحفةالعالم ازص»اطیسصها ص 5.ص

شغل د یقص تو یفص 136(.ص 1388:ص )فندرسکل،ص رفتعصاستص نامص دهصیکصدوز«ص
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وجودصاینصموارد،صمصّححصکمابیشصازصههدۀصتصحیحصمتنص

کاربآدص باص نیزص متنص  قحعصررایلص کعص بعصویژهص بآرمدهصاست،ص

شیوهصها صسیافصنویسل،صبسیارصدشوارصبودهصاست.

اینصنکتۀصمهمصراصنیزصبایدصبیقزاییمصکعصدرصریندهصبآا صتکمیلص

الهاتصازص
ّ
دستورالملوک وصمتونصمشابعصبایدصتحییلصد یقصاط

راهصسنجشصسعصمتنصباصیکدیگآصوصهمچنینصبهآهصگیآ صازصمنابعص

گوناگونص ورتصگیآد.صمینورسکلصچنینصتحقیقلصراصباص

کمکصمنابللصکعصدرصرنصزمانصدرصدستآسصداشتعصبعصخوبلص

انجامصدادهصوصخودصفآوتنانعصاذهانصکآدهصکع:ص»ماصفقطصنتایج،ص

حتّلصاثآاِتصحا لصازصمطاللۀصتذکرةالملوک وصمنابعصهمصزماِنص

رنصراصبعصطورصرزمایشصوصمنصبابصتجآبعصگآدصملصروریم«ص

)مینورسکل،ص1368:ص17(.صباصاینصحالصاثآصاوصهنوزصپسصازصسالصها،ص

یکلصازصمهمصتآینصپژوهشصهاصدرصاینصزمینعصاستصوصاینص

قانصنسلصریندهصبایدصانجامص
ّ
ررزو صاوصکعص»اینصکارصراصمحق

دهند«ص)همانجا(صچنانکعصبایدصجامۀصهملصنپوشیدهصاست.

یکلصازصضآوراتصاینصپژوهش،صتحقیقصتاریخلصدربارۀص

نامصها صخاص،صمشاغلصوصخطابصها صمندرجصدرصمتن،صوص

بعصهبارتصدیگآصشناسایلصاشخا لصاستصکعصدرصرنصمقطعص

صحتلصنامشانصهمص
ً
تاریخلصبعصشغیلصمشغولصبودهصاندصوصبلضا

درصمتونصتاریخلصدرجصنشدهصاست.صرگاهلصازصزندگلصبآخلص

ازصاشخاصصملصتواندصبآا صروشنصتآصشدنصدورۀصنگارشصسعص

اثآصموردصگقتصوگو صماصسودمندصافتد.

قصاینصهدفصموردص
ّ
یکصگونعصازصمنابللصکعصبایدصدرصتحق

دورۀصسقوطص بعص مآبوطص تاریخِلص متونص توّجعص آارصگیآد،ص

 قویانصیاصحواللصرنصاستصکعصدرصچندصدهۀصاخیآ،صتلداد ص

ازص جایلص درص نمونع،ص بآا ص شدهصاست.ص منتشآص رنهاص ازص

یادص سابق«ص حکیمصباشلص رحیمص »میآزاص ازص دستورالملوک 

واریخ2ص
ّ
شدهصاستص)میآزاصرفیلا،ص1397:ص48(.1صبآرسلصزبدةالت

نشانصملصدهدصکعصاینصمیآزاصرحیمصجزوصامآایلصبودهصکعصدرص

دورۀصسقوطصا قهان،صپسصازصامانصخواستنصازصمحمودصافغان،ص

درصرکابصشاهصسیطانصحسینصبآا صتسییمصتاجصوصتختصنزدص

محمودصبعصفآحصربادصرفتندص)مستوفل،ص1375:ص132(.صپسصازصرنص

تصنقاف،صجزوصشآوطص قلصمیآزاص
ّ
نیزصکشتنصوصتنبیعصرنانصبعصهی

بآا صپذیآشصوللصههد صبودصکعصچونصباصمخالقتصپدرش،ص

شاهصسیطانصحسین،صمواجعصشد،صازصوللصههد صچشمصپوشیدص
)مستوفل،ص1375:ص139(.3

اماصجزصاینگونعصمنابعصتاریخل،صبایدصازصمنابعصجنبلصدیگآ ص

نیزصدرصاینصزمینعصبهآهصبآدصوصبآصاساسصنسخعصها،صاسنادصوصبآخلص

الهاتصپآاکندۀصمآبوطصبعصاینصدورهصراص
ّ
ازصمنابعصجنبل،صاط

صجزوصوظایفصمصّححص
ً
گآدرور صکآد.صالبتعصچنینصکار ،صلزوما

اینصمتنصنیست،صبیکعصبایدصبعصهنوانصیکصطآحصدرازمّدتص

توّسطصدانشکدهصها صتاریخ،صپژوهشکدهصهاصیاصانجمنصها ص

تاریخ،صتوّسطصافآادصرشناصباصمنابعصبعصانجامصرسد.صدرصاینجاص

نمونعصوارصبعصچندصدستعصازصاینصمنابعصاشارهصملصکنیم.

یکلصازصمهمصتآینصمنابعصدرصاینصزمینع،صا لصاسنادصبازماندهص

ازصرنصدورهصاست.صازجمیۀصاینصاسناد،صدستنویِسصا لصیاص

رونویسصهایلصازصچندصو قنامۀصشاهصسیطانصحسینصاستصکعص

)دیباجل،ص1347؛صجلقآیان،ص نمونعص ـصدوص یکلصص اهآصجزص
ّ
هیلصالظ

1379:ص903-912(صهیچصکدامصتاصکنونصمنتشآصنشدهصاست.4ص

تصهمدۀصمحقوظصماندنصا لصاینصو قنامعصهاصرنص
ّ
صهی

ً
احتماال

صممتازصاحمدصنیآیز صهستندصوصدروا عص
ّ
استصکعصهمگلصبعصخط

اینصاسنادصبعصهنوانصنمونعصها صخوشنویسلصحقظصشدهصاند.صباص

وص رویدادهاص شناسایلص دیدگاهص ازص منابعص اینص حالص اینص

شخصیّتصها صتاریخلصاهمیّتصبسیار صدارند.صبآا صنمونعص

کآ،صمنصبصحکیمصباشلصبعصمیآزاص
ّ
پیشصازصمیآزاصرحیمصاخیآالذ

رنهاص دهصیکصدوز:ص »جماهتص رمدهصاست:ص ا قهانص جغآافیا ص درص دهصیکصدوز ص

صگالبتونص
ِ
هستندصکعصماننِدصهمِلصنقدهصدوز صباصنخصها صنقآهصوصطالصکعصدهصیکصنخ

داردصرو صپارچعصها صحآیآصوصغیآهصدهصیکصدوز صملصکنند«ص)میآزاصحسینصخان،ص

1342:ص99(.

شیوۀصیادکآدصازصمیآزارحیمصازصموارد صاستصکعصنشانصملصدهدصدستورالملوک  1.ت

پسصازصسقوطصا قهانصوصبآکنار صمیآزاصرحیمصنوشتعصشدهصاست.

اینصاثآصازصبهتآینصمنابعصتاریخلصاستصکعصمنصبصدارانصدورۀصشاهصسیطانصحسینص 2.ص

راصشناساندهصاست.صمینورسکلصازصاینصاثآصدرصچندصجا صپژوهشصخودصازصرو ص

لصکمبآیجصبهآهصبآدهصاست.
ّ
نسخۀصخط

بعصگزارشصمأمورانصهیند ،صسآانجامصدرص28صمعصسالص1725فصمیآزاصرحیمص 3.ت

حکیمصباشلصهمآاهصباصهجدهصتنصدیگآصازصرجالصدربارص قو ،صبعصدستورصاشآفص

افغان،صکشتعصشدندص)فیور،ص1367:ص4(.

البتعصجزصو قنامعصها،صتلدادصدیگآ صازصاسنادصوصفآامینص ادرشدهصتوّسطصشاهص 4.ص

سیطانصحسینصمنتشآصشدهصاستص)بآا صنمونعصنک.صجهانپور،ص1348؛صجلقآیان،ص

شاهص اطآافیانص بعص مآبوطص و قنامعصها ص ازص بآخلص 934-944(.ص 1379:ص

سیطانصحسینصنیزصمنتشآصشدهصاستصکعصبآخلصازصرنهاصدرصتکمیلصدستورالملوک 

وصمتونصمشابعصاهمیّتصدارندص)بآا صنمونعصنک.صجلقآیان،ص1379:ص879-901؛ص

ِلص
ّ
بآداشتصجلقآیانصازصو ِفصیکصر بعصبآا صکاتِبصو قنامعصنادرستصاستصوص»متول

مسطوِرصمتن«صملنا صدیگآصملصدهد.صمتنصبازخوانلصشدۀصاوصنیزصنیازصبعصبازبینلصدارد؛ص

همان:ص913-934،ص947-944(.
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محّمدبا آصمقّوضصبودهصوصهموستصکعصدرصالقاب و مواجبص

بدوصاشارهصشدهصاستص)نصیآ ،ص1371:ص41(.صجالبصتوّجعصرنکعص

اینصشخصصدرصیکلصازصو قنامعصها صشاهصسیطانصحسینصبعص

تاریخص1114فص)نسخۀص15181صکتابخانۀصمجیس،صبعصخطصر اعصممتازص

ناظآص بعصهنوانص شاهص توّسطص 1129ف(1ص موّرخص نیآیز ،ص احمدص

مو وفاتصمدرسۀصامامیعصدرصخارجصرستانۀصامامصزادهصاسماهیلص

تلیینص ا قهان،ص جوبارۀص خوشینانص ۀص
ّ
محی درص ا قهان،ص

شدهصاست.صدرصخطابصو صنیزصرمده:ص

هالیجاهصسیادتصوصنجابتصپناهصفضییتصوصکماالتصانتباهص

جالینوسصالّزمانل،صبقآاطصالّدورانل،صمقّآبصالخا انلصمیآزاص

محّمدبا آصحکیمصباشل.ص)همان،صگ31ر(

دربارۀص دستورالملوکص درص زیآص هبارتص مؤیّدص سند،ص اینص

خطابصها صحکیمصباشلصاستصوصباصهباراتصیادشدهصدرص

صموافقصاست:
ً
القاب و مواجبص)نصیآ ،ص1371:ص41(صنیزصهموما

»باشل«ص لقِظص شاهصسییمان،ص طوبلصرشیانص نوابص زمانص درص

بصبعصلقِبص»مقّآبصالخا ان«ص
ّ
اضافعصشدصوصبلدصازصرنصمیق

گآدیدصوصدرصزمانصشاهصسیطانصحسینص]لقِظ[ص»هالیجاه«؛صوص

ازص بلدص مجالس،ص درص کعص شدص مقّآرص حسبصاالمآص

مستوفلصالممالکصبنشیند.ص)میآزاصرفیلا،ص1397:ص47(

صاینصسندصنشانصملصدهدصکعصنویسندۀصدستورالملوک 
ً
ضمنا

بعصدرستلصمنصبصحکیمصباشلصراصدرصضمنصامآا صمخاطبص

بعص»مقّآبصالخا ان«صروردهصاست،صکعصپیشتآصدربارۀصاختالفص

تذکرةالملوک وصدستورالملوک بدانصاشارهصکآدیم.صدرصپایاِنص

و قنامعصنیزصازص»ر اکمال«صریشصسقیدصحآمصوص احبصجمعص

الهاتصمتونصموردص
ّ
خزانۀصهامآهصیادصشدهصکعصبازصمکّملصاط

نظآصماست.

نمونۀصدیگآ،صیادکآدصمیآمحّمدبا آصدرصرغازصدستورالملوک 

باشلصاست.صچونصیادکآدصاوصدرص
ّ
ضمنصتو یفصشغلصمال

تذکرةالملوک همصرمده،صمینورسکلصاوصراصمحّمدبا آصمجیسلص

دانستعص)مینورسکل،ص1368:ص72(صاّماصدانشصپژوهصبعصدرستلصاشارهص

کآدهصکعصاینصشخصصبایدصمحّمدبا آصبنصاسملیلصالحسینلص

الخاتونصرباد ص)1070-1127ف(2صباشدص)دانشصپژوه،ص1347:ص487(.ص

دستگاهص درص دینلص شخصیّتص بانقوذتآینص شخص،ص اینص

شاهصسیطانصحسینصبودصوصدرصبسیار صازصو قنامعصها صموجود،ص

بعصوکالتصازصشاه،ص یغۀصو فصراصجار صکآدهصاست؛صدرحاللص

صبعصهنوانص
ً
کعصبآخلصازصدانشمندانصبزرگصروزگارش3ص آفا

بابص یکص و قنامۀص درص نمونعص بآا ص بودهصاند.ص و فص شهودص

غّسالخانعصوا عصدرصکنارصپلصچهارباغصا قهان4ص)بعصنشانلص

Lewis O 42صدرصکتابخانۀصرزادصفیالدلقیا(صکعصدرصماهصرجبصسالص

1118فصتوّسطصشاهصسیطانصحسینصو فصشده،ص یغۀصو فصبعص

شدهصاست.ص جار ص خاتونصرباد ص توّسطص شاهص ازص وکالتص

همچنینص یغۀصو فصدرصو قنامۀصسعصبابصدکانصدرصشهآص

مشهدصمقّدسص)نسخۀص792صکتابخانۀصدانشکدۀصالهیاتصمشهد،صموّرخص

1129ف5صبعصر اعصممتازصاحمدصنیآیز (صتوّسطصهمینصخاتونصرباد ص

جار صشدهصاست.صجالبصتوّجعصرنکعصدرصمتنصاینصو قنامعص

انصهاصازصممّآصحاللصبآا صپادشاهصخآیدار ص
ّ
اشارهصشدهصکعصدک

صمؤیّدصهمانصشغلص»وزیِآصحالل«صوص
ً
شدهصوصاینصنکتعصاحتماال

»سآکاِرصحالل«صاستصکعصدرصدستورالملوک دیدهصملصشودص

)میآزاصرفیلا،ص1397:ص81(.صازصدیگآصنمونعصها صجالبصتوّجعصاینص

و قنامعصها،صو ِفصهمومِلصتلداد صازصنسخعصها صدولتخانعص

استصکعصدرصرغازصبآخلصازصنسخعصهاصدیدهصملصشود.صبآا ص

نمونع،صدرصدستنویسلصازصترجمه و شرح دعای صباحصاثآص

خییقعصسیطانص)نسخۀص213صکتابخانۀصسنا،صبلصتا(ص یغۀصو ِفصنسخعص

مکتوبص 1112فص سالص درص خوانسار ص ر اجمالص توّسطص

شدهصاست.صهینصهمینصو قنامعصباصتاریخص1113فصدرصرغازص

همص تهآانص دانشگاهص مآکز ص کتابخانۀص 4594ص مجموهۀص

دیدهصملصشود.6صاینصنمونعصها،صبخشلصازصفلالیتصها صهیماصدرص

 یغۀصو قنامعصتوّسطصر اصجمالصخوانسار صتجدیدصشدهصوصبعصهمینصهیتصتاریخص 1.ت

و فصباصتاریخصو قنامعصفا یعصدارد.صمشابعصاینصموردصدرصو قنامۀصشمارۀص792ص

کتابخانۀصدانشکدۀصالهیاتصمشهدصنیزصدیدهصملصشود.

دربارۀصاوصوصرثارشصنک.صخاتونصرباد ،ص1384:صشصتص–صشصتصونع. 2.ت

ماننِدصمحّمدبا آصبنصسیّدحسنصالحسینل،صمحّمد الحصالحسینل،صوصبعصخصوصص 3.ص

جمالصالّدینصمحّمدصبنصحسینصالخوانسار صکعصمیآزاصسمیلاصاوصراصافضلصازص

خوانسار صدانستعص)میآزاصسمیلا،ص1368:ص1(.

مستوفلصدرصضمنصبآشمآدنصرثارصشاهصسیطانصحسینصازص»غّسالخانۀصسآصسنگص 4.ص

مشهدصمقّدس«صنیزصیادصکآدهصاستص)همان:ص137(صکعصنشانصملصدهدصروحیّاتصاوص

صباصاینصهوالمصسازگار صبسیار صداشتعصاست.
ً
ظاهآا

تاریخصکتابتصو قنامعص)1129ف(صباصمنابللصکعصدرگذشتصاوصراص1127فصضبطص 5.ص

صاینصو قنامعصرونویسلصازصو قنامۀصا یلصاست.
ً
کآدهصاندصمغایآتصدارد.صاحتماال

نسخعصها صکتابخانۀصسیطنتلص قویعصدرصرغازصحکومتصشاهصسیطانصحسین،ص 6.ص

یلنلصدرصسالصها ص1105صتاصحدودص1107ف،صیکصبارصبعص ورتصکاملصوصمقّصلص

هآضصدیدهصشدهصوصنمونۀصنسخعصها صدارا صیادداشِتصهآضصرنصدورانصدرص

کتابخانعصها صجهانصپآاکندهصاست.صنسخۀصکتابخانۀصسناصجزوصاینصنسخعصهاص

نیست،صزیآاصیادداشتلصداردصمبنلصبآصرنکعصدرصسالص1106فصازصدولتخانۀصمبارکع
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دستگاهص قو صراصنشانصملصدهد.

یکلصدیگآصازصمنابعصکعصشایدصکمتآصموردصتوّجعص آارص

الهاتصپآاکندۀصمندرجصدرصنسخعصهاصاست.ص
ّ
گآفتعصباشد،صاط

پآاکندۀص یادداشتصها ص شاملص الهات،ص
ّ
اط اینص ازص بخشلص

کآصدربارۀص
ّ
بآافزودهصدرصنسخعصهاصاستصکعصو قنامۀصاخیآالذ

کتِبصو قلصازصهمینصدستعصاست.صنمونۀصدیگآ،صدرصنسخعصا ص

ازصفصول الحّقصمحتشمصبنصهمیدصبنصمحّمدصالّشهنشاهص)نسخۀص

6764صکتابخانۀصمآکز صدانشگاهصتهآان،صبلصتاص]حدودصسدۀص11ف[(ص

دیدهصملصشود.صدرصرغازصنسخع،صدوصو قنامعصدرجصشدهصکعصیکلص

موّرخص1107فصوصدیگآ صموّرخص1116فصاستصوصاینصدوملص

راص» نبآهیلصکییدداِرصخزانۀصهامآه«1صبعصهنوانصو ّلصوا ِفص

درگذشتعصنوشتعصاست2صکعصبعصشناسایلصیکلصازصشاغالِنص

دستگاهِصشاهصسیطانصحسینصکمکصملصکند.

انجامۀص الهاتص
ّ
اط ازص ملصتوانص مواردص بآخلص درص حتّلص

نسخعصهاصدرصتکمیلصدستورالملوک وصمتونصمشابعصبهآهصبآد.ص

بآا صنمونعصدرصانجامۀصنسخعصا صازصاشجار و اثمار هییشاهص

خوارزملص)شمارۀص153صکتابخانۀصمجیس،صموّرخص1124ف(صاشارهص

شدهصکعصنسخعص»حسبصالقآمایشصوکالءصهالیجاه...صسملص

لصجییلصالقدرصوصالّشانصسآکارص
ّ
صاللصالو لصمتول

ً
النّبلصمضافا

لصرنص
ّ
فیضصرثار«صنوشتعصشدهصاست.صبنابآاینصدرصرنصتاریخ،صمتول

صاللصالو ل(ص
ً
بقلعصشخصلصبعصنامص»محّمدهیل«ص)سملصالنّبلصمضافا

موردص محّمدهیلصخانص همانص بایدص اینصشخصص بودهصاست.ص

اشارهصدرصالقاب و مواجب باشدصکعصدرصزمانصشاهصسیطانصحسینص

لصرستانۀصرضویعصبودهصاستص)نصیآ ،ص1371:ص20(.ص
ّ
متول

صمآتبطصباصنسخعصها،صمتونلصاستصکعص
ِ
بخشلصدیگآصازصمنابع

بآا صشاهصسیطانصحسینصیاصاطآافیانشصنوشتعصشدهصاست.صبآا ص

نمونع،صمحّمدحسینصبنصمحّمد الحصالحسینلصرسالعصا صدرص

ذکآصاحادیثصمشتملصبآصمدحصاسبصوصرنگصها صحمیدهصوص

ذمیمعصوصا سامصوصردابصخآیدنصوصنگاهصداشتنصاسبصباصنامص

محاسن الحصان نگاشتعصاست.صمطابقصمقّدمع،صتألیفصاثآص

الحضآةص »ملتمدص بعصوساطتص شاهصسیطانصحسین،ص بعصفآمانص

اللییةصالخا انیةصمؤتمنصالّدولةصالبهیّةصالّسیطانیّةصجلقآ یلص

بیکا صامیآرخورباشل«صانجامصیافتعصاستص)نسخۀص5704صکتابخانۀص

فصدرص آیۀصکآسکان،ص
ّ
صمؤل

ّ
مآکز صدانشگاهصتهآان،صموّرخص1117فصبعصخط

کعص دانستص ملصتوانص هباراتص همینص ازص گ2پ-3پ(.ص

امیآرخورباشلصدرصاینصسال،ص»جلقآ یلصبیکا«صبودهصوصخطابص

»ملتمدصالحضآة«صداشتعصاست.

الهاتصمآتبطصباصدستورالملوک 
ّ
البتعصگآدرور صاینگونعصاط

الهاتصازص
ّ
)وصالبتعصدوصمتنصدیگآ(صمستیزمصسالصهاصگآدرور صاط

منابعصپآاکندهصوصتحییلصرنهاستصوصامیدواریمصکعصمصّححص

باص اثآ،صویآایشصبلد صمتنصراصحتّلصاالمکانص اینص دانشمندص

الهاتصجنبل،ص
ّ
بآرسلصد یقصتآصمتنصوصافزودنصبآخلصازصاط

غنلصتآصسازند.

درصپایانصجاصداردصکعصبازصسپاسگزار صکنیمصازصکوششصها ص

مصّححصدانشمندصکتابصکعصچنینصاثآصارزشمندصوصدرصهینص

دورۀص تاریخص پژوهشگآانص دستآسص درص راص دشوار ص حالص

قانصزبانصفارسلص آارصدادهصاست.صامیدواریمصکعص
ّ
 قو صوصمحق

باصرفعصاندکصکاستلصها صموجودصدرصمتن،صچاپصدوبارهصا صازص

رنصراصدرصایآانصمنتشآصکندصتاصپژوهشگآانصایآانلصنیزصبتوانندص

رسانصتآصبعصاینصمتنصارزشمندصدستآسلصیابند.

***

ریدامکحۀیۀ

پسصازصپایانص قحعصررایلصمقالع،صدرصدیوان باباصمحمد اسمص

خادمصا قهانلص)نسخۀص3331صکتابخانۀصمآکز صدانشگاهصتهآان(صدوص

مادهصتاریخصبعصدستصرمدصکعصازصدیدگاهصمندرجاتصمقالۀص

حاضآصاهمیتصبسیارصدارد.صیکلصمادهصتاریخص تلصشاهصسیطانص

بیآونصروردهصشدهصاست.صنسخۀصدانشگاهصهمصیادداشتلصباصاینصهباراتصدارد:ص

»کتابصدولتخانۀصمبارکعصبتاریخص4صشهآص قآصسنعص1107صجمعصشد«.صازصدیگآص

ص
ً
یادداشتصها صهآِضصمندرجصدرصنسخۀصدانشگاهصملصتوانصگمانصبآدصکعصظاهآا

نسخعصها ص»دولتخانع«صازصنسخعصها ص»کتابخانع«صجداصهآضصدیدهصشدهصوصگویاص

نسخعصها صدولتخانع،صپسصازصو فصنیزصهآضصهایلصجداگانعصداشتعصاست،ص

چنانکعصدرصرغازصنسخۀصدانشگاه،صیادداشتصها صهآضلصموّرخص1118صوص1128فص

ثبتصشدهصاست.

درصتذکرةالملوک رمده:ص» احبصجمعصخزانۀصهامآهصدرصنهایِتصاهتبارصوصکماِلص 1.ص

ا تدارصوصکییدداِرصخزانعصنیزصازصملتبآیِنصخواجعصسآایانصاست«ص)میآزاسمیلا،ص

1368:ص29(.

صخزانۀص
ِ
صنبایدصهمانصر اکمال،صریشصسقیِدصحآمصوص احبصجمع

ً
اینصوا فصظاهآا 2.ص

شدهص  احبصجمللص منصبص ههدهصدارص 1107فص سالص درص کعص باشدص هامآهص

صمّدتصهاصپسصازصسالص
ً
بودهصاستص)جلقآیان،ص1379:ص914،ص934(،صزیآاصاوصظاهآا

1116فص)تاریخصیادداشتصدوم(صزندهصبودهصوصنویسندۀصتذکرةالملوک نیزصازصاوص

بعصهنوانص احبصجمعصخزانۀصهامآهصیادصکآدهصاستص)میآزاسمیلا،ص1368:ص29(.صدرص

و قنامعصها ص ازص یکلص درص ر اکمالص نامص کعص کآدیمص اشارهص پیشینص سطورص

شاهصسیطانصحسینصدرجصشدهصاست.
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حسینصوصفآزندانش،صکعصسالص1140فصراصنشانصملصدهدص

)ص315صنسخع(،صوصدیگآصتاریخص تلصاشآفصافغانصکعصسالص

خادمص چونص نسخع(.ص )ص335ص ملصدهدص نشانص راص 1142فص

صدرصهمانصدورهصدرصا قهانصملصزیستعصوصنسخعص
ً
ا قهانلصد یقا

نیزصمآبوطصبعصهمانصدورهصاست،صسندیتصسآودهصها صاوص ابلص

توجعصاست.

منارع

اسـتآرباد ،صمیـآزاصمهدیخـانص)1341(.صدّرۀ نادره.صبعصکوشـشصـص

ل.
ّ
سیّدصجلقآصشهید .صتهآان:صانجمنصرثارصمی

ایآانـل،صنقیسـعصوصهیـلص قـآ صرفص یلـعص)1395(.صکهن ترین ـص

فرهنگ نامۀ فارسی دانش استیفا.صتهآان:صمیآاثصمکتوب.

جلقآیـان،صرسـولص)1379(.صصفویه در عرصـۀ دین فرهنگ ـص

و سیاست.  م،صپژوهشکدۀصحوزهصوصدانشگاه.

جهانپـور،صفآهنـگص)1348(.ص»فآامیـنصپادشـاهانص قو صدرصـص

مـوزۀصبآیتانیـا«.صبررسـی های تاریخـی،صس4،صش4ص)مهـآ-

ربان؛صپیاپلص22(:صص264-223.

خاتونصربـاد ،صمیآمحّمدبا ـآصبنصاسـملیلصحسـینلص)1384(.صـص

ترجمۀ اناجیل اربعه.صتهآان:صمیآاثصمکتوب.

دانشصپـژوه،صمحّمدتقلص)1347(.ص»دسـتورالمیوکصمیآزاصرفیلاصـص

وصتذکآةالمیـوکصمیآزاصسـمیلاص]1[«.صنشـریۀ دانشـکدۀ ادبیات 

و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران،صپیاپـلص63صوص64ص)مـآداد(:ص

ص475–504.

دیباجل،صسـیّدصابآاهیمص)1347(:ص»و قنامۀصشاهصسیطانصحسین«.صـص

معارف اسـالمی )سـازمانصاو ـاف(،صس3،صش5ص]فآوردین[:ص

ص83-80.

نصیآ ،ص1371ص)مقدمع(ـص رحیمصلو،صیوسفص)1371(.ص←  

میآزارفیلا،ص1385ص)مقدمع(ـص  قتصگل،صمنصورص)1385(.ص←  

فیـور،صوییمص)1367(.صاشـرف افغـان در تختـگاه اصفهان )به ـص

روایـت شـاهدان هلنـدی(.صتآجمۀصابوالقاسـمصسـآ .صتهآان:ص

توس.

فندرسـکل،صسـیّدصابوطالـبصموسـو ص)1388(.صتحفةالعالـم.صـص

بعصکوشـشصرسـولصجلقآیان.صتهآان:صکتابخانع،صمـوزهصوصمآکزص

اسنادصمجیسصشورا صاسالمل.

بعصکوشـشصـص فوایدالّصفویـه.ص )1367(.ص ابوالحسـنص  زوینـل،ص

وص مطاللـاتص مؤّسسـۀص تهـآان:ص میآاحمـد .ص مآیـمص دکتـآص

تحقیقاتصفآهنگل.

1397صـص رفیلا،ص میآزاص  ← ص ص )1397-الف(.ص نوبواکلص کندو،ص

)مقدمع(

بـآصـص تحقیـقص »پیشـینۀص )1397-ب(.ص ـــــــــــــــص

دسـتورالمیوکصوصنسـخۀصحیدررباد«.صدر:صبیسـت و شش گفتار 

ـی.صدفتـآصچهاردهـمص)ازصنشـآیۀص
ّ
دربـارۀ نسـخه های خط

نسـخه های خطـیصکتابخانـۀصمآکز صدانشـگاهصتهـآان(.صزیآص

نظآصرسولصجلقآیان.صص244-237.

مارچینکوفسکل،صمحمداسماهیلص)1385(.صصصصص← میآزارفیلا،صـص

1385ص)تلییقات(

مازندرانـل،صهبـدهللاصبنصمحّمـدصبنصکیاص)1952(.صرسـالۀ فلکیه ـص

در علـم سـیاقت.صبعصکوشـشصوالتـآصهِینـس.صویسصبـادن:ص

انتشاراتصهیئتصمستشآ ینصدرصفآهنگستانصماینس.

مسـتوفل،صمحّمدمحسـنص)1375(.صزبدةالتواریخ.صبعصکوشـشصـص

بهـآوزصگـودرز .صتهآان:صانتشـاراتصمو وفـاتصدکتآصمحمودص

افشارصیزد .

منشآت سلیمانیص)1388(.صبعصکوششصرسولصجلقآیان.صتهآان:ص ـ

کتابخانع،صموزهصوصمآکزصاسنادصمجیسصشورا صاسالمل.

میـآزاصبدیـعصدیـوانص)1981م(.صمجمع االرقام )چاپصهکسـلصـص

وصتآجمـۀصروسـل(.صبعصکوشـشصوصتآجمـۀصا.صب.صوییدانـاوه.ص

مسکو:صادارۀصانتشاراتصدانش.

تحوییـدارصـص محّمدابآاهیمصخـانص پسـآص حسـینصخان،ص میـآزاص

ا قهـانص)1342(.صجغرافیـای اصفهـان )نوشـتۀص1249ف(.ص

بعصکوشـشصدکتآصمنوچهآصسـتوده.صتهآان:صانتشـاراتصمؤّسسـۀص

مطاللاتصوصتحقیقاتصاجتماهل.

میـآزاصرفیلـا،صمیـآزاصمحّمدرفیـعصانصار صمسـتوفلصالممالکصـص

)1347-الف(.ص»دسـتورالمیوکصمیآزاصرفیلاص]2[«.صبعصکوشـشص

محّمدتقـلصدانشصپـژوه.صنشـریۀ دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم 

انسانی دانشگاه تهران،صپیاپلص65صوص66ص)مهآصوصرذر(:ص62–93.

ــــــــــــــص)1347-ب(.ص»دستورالمیوکصمیآزاصرفیلاصـص

]3[«.صبعصکوششصمحّمدتقلصدانشصپژوه.صنشریۀ دانشکدۀ ادبیات 

و علوم انسانی دانشگاه تهران،صپیاپلص67ص)بهمن(:ص298–322.

ــــــــــــــص)1348-الف(.ص»دسـتورالمیوکصمیآزاصرفیلاصـص

]4[«.صبعصکوشـشصمحّمدتقـلصدانشصپـژوه.صنشـریۀ دانشـکدۀ 

68ص پیاپـلص تهـران،ص دانشـگاه  انسـانی  علـوم  و  ادبیـات 

)فآوردین(:ص416–440.

ـــــــــــــــص)1348-ب(.ص»دسـتورالمیوکصمیآزاصرفیلاصـص
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]5[«.صبعصکوشـشصمحّمدتقـلصدانشصپـژوه.صنشـریۀ دانشـکدۀ 

ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران،صپیاپـلص69صوص70ص

)مآداد(:ص564-540.

دستورالمیوک«.صـص »بازماندۀص )1378(.ص ــــــــــــــص

بعصکوششصایآجصافشار.صمعارف،صس16،صش1ص)تیآ(:ص30-18.

ــــــــــــــص)1380(.ص»دستورالمیوک«.صبعصکوششصایآجصـص

افشار.صدر:صدفتر تاریخ )جص1(.صبعصکوششصایآجصافشار.صتهآان:ص

بنیادصمو وفاتصدکتآصمحمودصافشارصیزد .صص475-651ص.

رفیعـا.صـص میـرزا  دسـتورالملوک  )1385(.ص ـــــــــــــــص

بعصکوشـشصمحّمداسـماهیلصمارچینکوفسـکل.صتآجمـۀصهیلص

کآدرباد .صتهآان:صمآکزصاسنادصوصتاریخصدیپیماسل.

دسـتورالملوک.صـص 2018م(.ص )1397ش/ص ـــــــــــــــص

نـدو.صتوکیـو:صمؤّسسـۀصمطاللـاتص
ُ
بعصکوشـشصنوبواکـلصک

زبانصهاصوصفآهنگصها صرسیاصوصرفآیقا.

]میـآزاصسـمیلا[ص)1332(.صتذکـرة الملـوک.صبعصکوشـشصمحّمدصـص

دبیآسیا ل.صتهآان:صکتابقآوشلصطهور .

]میـآزاصسـمیلا[صوصوالدیمیـآصمینورسـکلص)1368(.صتذکـرة ـص

الملـوک و سـازمان اداری حکومـت صفـوی یـا تعلیقـات 

محّمـدص سـیّدص بعصکوشـشص تذکرةالملـوک.ص بـر  مینورسـکی 

دبیآسیا ل.صتآجمۀصمسلودصرجبصنیا.صتهآان:صامیآکبیآ.

مینورسـکل،صوالدیمیـآص)1334(.صسـازمان اداری حکومـت ـص

صفـوی یا تعلیقـات مینورسـکی بـر تذکرةالملـوک.صتآجمۀص

صکتابقآوشلصزّوار. مسلودصرجبصنیا.صتهآان:صانجمنصکتابـص

مینورسکل،صص1368ص←ص]میآزاصسمیلا[صوصمینورسکلـص

نصیـآ ،صمیـآزاصهیلصنقـلص)1371(.صالقـاب و مواجـب دورۀ ـص

سـالطین صفویـه.صبعصکوشـشصیوسـفصرحیمصلـو.صمشـهد:ص

انتشاراتصدانشگاهصفآدوسل.

بازماندگانـش ـص و  نادرشـاه  )1368(.ص هبدالحسـینص نوایـل،ص

)همـراه بـا نامه هـای سـلطنتی و اسـناد سیاسـی و اداری(.ص

تهآان:صنشآصزّرین.
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