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ميراث  پژوهشی  مركز  نشست  هفتادوهفتمين 
روز  بدايع االخبار»،  و  صفی  «شاه  عنوان  با  مكتوب 
ميراث  پژوهشی  مركز  در   89 خرداد   17 دوشنبه 
دكتر  نشست،  اين  سخنرانان  شد.  برگزار  مكتوب 
احسان اشراقی، دكتر منصور صفت گل، دكتر محسن 

بهرام نژاد، و سيد سعيد ميرمحمدصادق بودند.
در آغاز اين نشست، دكتر اكبر ايرانی، رئيس مركز، با 
اشاره به چاپ دو كتاب جديد در مركز پژوهشی ميراث 
مكتوب، گفت: اولين باری است كه ما در واقع در بارۀ 
دليل  به  اين  و  می كنيم  برگزار  نشست  يك  كتاب  دو 
بارۀ  در  دو  هر  است:  كتاب  دو  اين  موضوعی  تناسب 
اواسط صفويه نوشته شده  دورۀ صفويه اند: يكی ظاهراً 
صفويه  سقوط   و  افغانان  حملۀ  باب  در  هم  ديگری  و 

است.
ايرانی سپس با اشاره به ديدگاههای انتقادی گفت: 
و  مثبت  نكات  نيست.  عيب جويی  كتاب  نقد  از  قصد 
اساسی كار ديده می شود و خطاهای مصحح و اشكاالت 
را  اصالحی  موارد  و  كرد  گوشزد  بايد  هم  را  كارش 
پيشنهاد داد. خيلی از كارهايی كه اينجا چاپ كرده ايم، 

پس از نقد، اصالح و تجديد چاپ شده اند. هيچ كاری 
بی غلط نيست و نبايد مدعی چنين چيزی بود. ديگر 
اينكه وقتی كسانی وقت می گذارند و كتابی را می خوانند 
و در باره اش نظر می دهند، بايد از اينها استقبال كرد. 
اميدواريم اين نوع نگاه گسترش يابد و جريان نقد در 
جامعه فرهنگی ما جا بيفتد. در اين زمينه چندان كار 
نشده و هدف ما از برگزاری اين نشستها همين است. 

نخستين سخنران اين نشست، دكتر احسان اشراقی، 
به  اشاره  با  كه  بود  تهران،  دانشگاه  تاريخ  گروه  استاد 
و  تأليف  با  مقايسه  در  كتاب،  تصحيح  بودن  دشوار 
و  ارزش  كتاب،  مصححان  من،  نظر  به  گفت:  ترجمه، 
احترام خاصی دارند. يك كتاب را يكی نوشته و ديگری 
از  درباره اش  مطالبی  يا  می كند  ترجمه  را  آن  می آيد 
گوشه و كنار گردآوری می كند. ولی در تصحيح، بايستی 
خواندن  اين  و  خواند  را  بزرگواری  يك  كار  كرد،  دقت 
تسلط می خواهد و تهيه و تغيير و بداعت و آشنايی با فن 
تصحيح كتاب، از لوازم بسيار مهم در كشور ما و در تمام 
جهان است. اين است كه به نظر من مصححان كتاب، 
تاريخ  ارزش و احترام خاصی دارند. اين دو كتاب، هم 
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شاه صفی و هم بدايع االخبار، از كتب مهم هستند، برای 
آنكه هر دو به وقايع بسيار مهمی پرداخته اند. 

سخنران در ادامه گفت: در اوج قدرت صفويه و در 
كشور بزرگی كه از شاه عباس باقی مانده بود و مرزهای 
آن را شاه اسماعيل با زحمت و به زور شمشير تا حوزۀ 
به  صفی  شاه  بود،  كرده  تأمين  و  گسترده  فرات  رود 
بايد  را  او  و  نداشت  لياقت  شخص  اين  نشست.  تخت 
آغازگر يك انحطاط تدريجی در سلسلۀ صفويه بدانيم. 
بعد از او، شاه عباس دوم كه تالی شاه عباس اول بود، 
طرف  به  تقريباً  صفويه  او  از  پس  اما  كشيد،  زحماتی 

انقراض و انحطاط كامل رفت. 
صفوی  حكومت  از  آثاری  اشراقی،  دكتر  گفتۀ  به 
باقی ماند كه يكی از آنها به رسميت شناختن مذهب 

تشيع اثنی عشری بود و ديگری تأمين مرزهای ما. 
او در مورد كتاب تاريخ شاه صفی تأليف ابوالمفاخر 
ابن فضل هللا گفت: اين مولف، مشهور به «سوانح نگار» و 
اهل تفرش است و اين كتاب او در حقيقت شامل دو 
اثر است: يكی كتابی كه مربوط است به  تحوالت ايران 
از 1038ق (سال مرگ شاه عباس) تا 1052ق (تاريخ 
مرگ شاه صفی)، يعنی دورۀ سلطنت شاه صفی. تاريخ 
ديگری  است.  آمده  كتاب  اين  در  صفی  شاه  زندگی 
ديگری  شخص  تأليف  حقيقت  در  و  است  ضميمه ای 
بهرام نژاد  آقای  تفرشی.  حسينی  محمدحسين  نام  به 
اين دو اثر را تلفيق كرد و كتاب نسبتاً كاملی به وجود 
آورده اند كه ما را به حوادث دوران شاه صفی نزديك 
در  و  منشيانه  بسيار  انشايی  با  كتاب  اين  در  می كند. 
عين حال زيبا، مطالب آمده است، اما حق اين بود كه 
مصحح به وقايعی از دورۀ شاه صفی، مثًال قتل دودمان 
كشته  و  گرفت  انجام  صفی  شاه  دست  به  كه  شاهی 
ديگر  مهم  مسائل  به  و  دولت،  رجال  از  بعضی  شدن 
اين  ايشان  جناب  به  من  توصيۀ  می كردند.  اشاره  نيز 
است كه برای چاپهای بعدی، بعضی از خصوصيات و 
بسيار  كتاب  اين  به  هم  را  صفی  شاه  زمان  ويژگيهای 

مهم اضافه بفرمايند. 
مصحح  بهرام نژاد،  محسن  دكتر  نشست،  ادامۀ  در 
اين  گفت:  كتاب  اين  بارۀ  در  صفی،  شاه  تاريخ  كتاب 
تصور كه كتاب تاريخ شاه صفی شايد ارزش و اعتبار 

تاريخی چندانی نداشته باشد، من فكر می كنم قدری 
دور از واقعيت باشد. ضمن اينكه معتقد هستم تاريخ 
آثار  با  قياس  در  است  مستقل  نوشتار  يك  صفی  شاه 
ديگری كه در ارتباط با دوران تاريخ شاه صفی در همان 

دوران صفويه نگاشته شده اند و از جمله خالصة السير.
وی افزود: هر چند مؤلف بيشتر به لفاظی پرداخته 
ال به الی  در  اما  شده،  لفظ  قربانی  معنا  ادبا،  قول  به  و 
در  می تواند  كه  هست  نكاتی  گفته ها،  و  نوشته ها  اين 
فهِم وقايع و حوادث تاريخی اين روزگار روشنگر باشد. 
البته وجه غالب در اين نوشتار شرح مسائل سياسی و 
نظامی است، اما در كنار آن، به نظر من، خالی از نكات 
اجتماعی نيست و مصداقهايش را من در مقدمه اشاره 
كرده ام. اين نكات به نظر من می تواند تا درجه ای ارزش 

و اعتبار تاريخ شاه صفی ابوالمفاخر را برجسته كند. 

صفی  شاه  تاريخ  با  من  آشنايی  داد:  ادامه  وی 
برمی گردد.  قبل  سال  دوازده  به  تقريباً  ابوالمفاخر 
موجود  مرعشی  آيت هللا  كتابخانۀ  در  آن  از  نسخه ای 
شدم:  آشنا  اثر  با  نسخه  آن  واسطۀ  به  من  كه  است 
نسخه ای بسيار آشفته كه هم اوراقش پراكنده بود و هم 
موريانه بخشهايی از آن را خورده بود. اما احساس كردم 
كه انتشار آن و قرار دادنش در دسترس اهل تحقيق، 

كمكی به فهم مسائل تاريخی آن روزگار می كند.
دكتر منصور صفت گل، استاد دانشگاه تهران، نيز در 
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اين نشست گفت: واقعيت اين است كه دورۀ صفويه، 
دورۀ باشكوه كتاب و توليد كتاب در ايران است. شاعران 
بزرگ و برجسته، اديبان قدرشناس و گروههای مختلف 
و  ثبات  اقتصادی،  رونق  و  شكوفايی  آن  پرتو  در  گويا 
تا  يافتند  فرصت  كرد،  پيدا  ايران  كه  سياسی  امنيت 
مدرسه های آباد و محفلهای ادبی پررونق داشته باشند. 
جامعه و قدرت سياسی هم از توليد كتاب حمايت كرد 
نوشتن  برای  داشتند  بالی  فراغ  ظاهراً  دانشمندان  و 
در  علميشان  دستاوردهای  انتشار  و  علمی  مذاكرۀ  و 

حوزه های مختلف.

سال   250 حدود  صفويان  گفت:  سپس  سخنران 
ثبات  طوالنی  دورۀ  اين  كردند.  اداره  را  ايران  مملكت 
اقتصادی و سياسی و نظامی و رونق زندگی و برخورداری 
اجتماعی در سطوح نسبتاً باال، كمك كرد كه در حوزۀ 
دانش و فرهنگ و ادب، اين همه كتابهای گوناگون و 
دستنوشته های  زمان  همان  در  و  شود  نوشته  متنوع 
كتابهای  انبوه  اين  بين  از  شود.  تهيه  آنها  از  متعدد 
جايگاه  هم  تاريخی  متون  خوشبختانه  صفويان  عهد 
خاصی دارند، چون به داليل مختلف، تاريخ نويسی در 
شده  باعث  اين  و  می كند  پيدا  زياد  اهميت  دوره  اين 
صفويه  دورۀ  متون  از  توجهی  قابل  تعداد  امروزه  كه 
مورد نظر محققان، دانشمندان، مصححان قرار بگيرند. 
خوشبختانه در مركز پژوهشی ميراث مكتوب جز اين 
دو اثر، چندين متن باارزش ديگر از دورۀ صفويه هم 

مكتوب  ميراث  صفويه پژوهی  كارنامه  و  شده  چاپ 
خوشبختانه هر روز سنگين تر می شود.

صفی  شاه  تاريخ  چرا  به راستی  گفت:  ادامه  در  وی 
شاه  از  پس  دورۀ  كه  است  اين  واقعيت  دارد؟  اهميت 
عباس اول، دورۀ بسيار مهمی است، يعنی شاه صفی در 
واقع در يك دوره ای قدرت سياسی را در ايران به دست 
می گيرد كه عصر باشكوه شاه عباس اول را بايستی ادامه 
دهد. پس متنها و اطالعات مربوط به دورۀ شاه صفی از 
اين جهت مهم هستند كه نشان می دهند آيا وی توانست 
آن عصر باشكوه را ادامه بدهد يا خير. آيا شرايط سياسی 
و ثبات و امنيت جامعه، همچنان كه در دورۀ شاه عباس 
اول بود، مانند رونق تجاری و مبادالت بين المللی، ادامه 

پيدا كرد يا واقعيت به گونه ای ديگر بود.
صادق،  ميرمحمد  سعيد  نشست،  اين  پايان  در 
تصحيح  و  اثر  اين  بارۀ  در  بدايع االخبار،  كتاب  مصحح 
آن توضيحاتی داد و از جمله گفت: اين اثر غير از اينكه 
هست؛  هم  مستندنگاری  يك  است،  محلی  تاريخ  يك 

زيرا نويسنده خود شاهد دو واقعۀ مهم بوده است. 
به  نبود  قرار  بدايع االخبار  كتاب  گفت:  سپس  وی 
شورای  مجلس  كتابخانۀ  در  شود.  چاپ  كتاب  صورت 
يكی  بود  قرار  و  شده  طراحی  گنجينه هايی  اسالمی، 
هم به نام گنجينۀ تاريخ دورۀ صفوی آماده چاپ شود 
اسالمی  شورای  مجلس  كتابخانۀ  از  رسائلی  شامل  كه 
باشد. به هر حال، كار را پيش برديم تا به مرحلۀ چاپ 
رسيد. چون كار تمام شد، ديديم خيلی ارزشمند است 
به  نه  و  بيايد  گنجينه  مجموعه  آن  در  دارد  جا  نه  و 
داشت.  كمی  حجم  چون  شود،  چاپ  مستقل  صورت 
نامه هايی  من  بهارستان  گنجينۀ  مجموعۀ  همان  برای 
هنوز  كه  بودم  كرده  پيدا  صفويه  مختلف  دوره های  از 
به چاپ نرسيده اند. به اين نتيجه رسيدم كه اينها همه 
به پيوست اين اثر بيايد و به صورت يك اثر مستقل به 

چاپ برسد كه خوشبختانه چنين هم شد.
 


