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Abstract
Safavid Iran was a time of widespread grievances of the people against the
injustices of government officials and other powerful people. Therefore,
recognizing the oppressors and their characteristics in this period can show a
part of the social life of the people through their protests against the
performance of government agents. The main question of the present study
is what effect did the policies of the Safavid government have on the praxis
of the oppressors of this era and what changes did it make in them
typologically? Examining the oppressors of the Safavid period in various
documents, books and documents, and based on the findings of the research,
it should be said that in the beginning of this government, due to the turmoil
in the country, there was less opportunity for the oppressors to show
themselves, but since the reign of Shah Abbas First, as well as his
successors, the stability of the government gradually led to the establishment
of the institution of grievances and the emergence of behaviors such as
collective grievances, writing grievances and creating a kind of cohesion,
perseverance and even planning, as well as trade union solidarity and It
became a group of oppressors. For the first time, nomads, women, minorities
and foreigners joined the oppressed category for the first time. In the present
study, this issue has been investigated based on historical method and
descriptively-analytical and based on library data retrieval.

Keywords: Safavid reign, system of grievances, grievances, oppressors,
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چکیده
ایران عصر صفوی ،دوران رواج تظلمخواهیهای گستردۀ مردم در برابر اجحافات کارگزاران حکومت و
دیگر قدرتمندان بود .از این رو شناخت متظلمان و ویژگیهای آنان در این دوران میتواند گوشهای از
حیات اجتماعی اقشار مردم را به واسطۀ اعتراضاتشان نسبت به عملکرد کارگزاران حکومت نشان دهد.
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که سیاستهای حکومت صفویه چه تأثیری بر رفتار متظلمان این
عصر داشت و از نظر گونهشناسی چه تغییراتی را در آنان ایجاد کرد؟ با بررسی متظلمان دورۀ صفوی در
اسناد ،کتب و مدارک گوناگون ،و بر اساس یافتههای تحقیق باید گفت در اوایل این حکومت به جهت
آشفتگی اوضاع مملکت ،مجالی کمتر برای بروز خودنمایی متظلمان به وجود آمد ،اما از زمان سلطنت
شاهعباس یکم و نیز جانشینان او بهتدریج ثبات حکومت موجب تثبیت نهاد تظلمات و بروز رفتارهایی
چون شکایات دستهجمعـی ،مکتوب کردن تظلمخواهـیها و ایجاد نوعی انسجام ،سماجت و حتی
برنامهریزی ،و همچنین ایجاد همبستگیهای صنفی و گروهی از سوی متظلمان شد .ضمن اینکه عشایر،
زنان ،اقلیتها و بیگانگان برای نخستینبار به صورتی گسترده وارد جرگۀ متظلمان شدند .این مسئله در
تحقیق حاضر بر اساس روش تاریخی و به صورت توصیفی تحلیلی و بر اساس دادهیابی کتابخانهای مورد
بررسی قرار گرفته است.
واژههاي کلیدي :حکومت صفویه ،نظام تظلمات ،تظلمخواهی ،متظلمان ،رفتارشناسی ،گونهشناسی.
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 .1مقدمه
تظلمخواهی و رسیدگی به آن یکی از سنتهای مشترک در بسیاری از فرهنگها و جوامع
در طول تاریخ بود .در حوزۀ اسالم و ایران نیز «نهاد مظالم» متصدی رسیـدگی به
تظلمخواهیها بود .ریشههای این نهاد در ایران باستان کامالً مشخص است .بااینحال در
جهان اسالم ،نخستینبار ماوردی بود که در احکامالسلطانیه دست به صورتبندی عملکرد
دیوان مظالم زد (نک :ماوردی .)200-163 :1383 ،گرچه نگاه ماوردی به مقولۀ مظالم بیشتر
متوجه نحوۀ رسیدگیها بوده و چندان به مردم متظلم نمیپردازد ،اندیشههای او چنان
تأثیرگذار بود که اسالفش نظریات وی درباب مظالم را تقریباً بیکموکاست تکرار
کردند )1(.گویا حملۀ مغوالن به ایران گسست عمیقی در نهادهای سیاسی و اجتماعی
ایجاد کرد که تا سالها التیام نیافت .جدای از این ادبیات اندرزنامهای ،نیز که یکی از
محصوالت تمدنی و فرهنگی ایران بود ،در رواج و تداوم رسیدگی به تظلمخواهی بیتأثیر
نبود .بنابراین صفویان وارثان این دو آبشخور فرهنگی بودند .نکتۀ حائز اهمیت در این
میان اینکه در فضای ایران عصر صفوی ،که مذهب تسنن را به کناری نهاده و تشیع را
گسترده بود ،هیچ منبع فقهیای که در آن رابطۀ حکومت و مردم براساس تظلمات باشد
به نگارش درنیامد .بعید نیست این امر متأثر از نگاه فقهای شیعه به مقولۀ قدرت و لزوم
اطاعت تام مردم از امام و جانشینانش بوده باشد .درمقابل آن ،ادبیات اندرزنامهای در
عصر صفوی همچنان تولیـد شد؛ گرچه فاقد نوآوری نسبت به دوران قبل بود .شاید
مهمترین نمونۀ ادبیات اندرزنامهای عصر صفوی ،روضهاألنوار عباسی باشد .سبزواری در
ایـن اثر ،که در زمان سلطنت شـاهعباس دوم نگاشته ،از اندیـشۀ نصیـحهالملوکها
گرتهبرداری نموده و به آن رنگوبوی شیعی داده است .او شاه را تشویق به داددهی
مردم میکند و معتقد است شاه باید دستکم افرادی را برای رسیدگی به تظلمخواهیها
منصوب کند(( )2محققسبزواری .)187-175-171-169-168-166 :1381 ،گویا آثاری از این
دست در ذهن و عمل شاهان صفوی و تشویقشان به پراکندن عدالت و رسیدگی به
تظلمخواهیها مؤثر واقع شد.
این پژوهش قصد دارد متظلمان و تظلمخواهیهای آنان در عصر صفوی را
موردبررسی قرار دهد .تظلمخواهی واکنشی بود که در پی بروز اجحافات از سوی
کارگزاران حکومتی و دیگر اقویا و نیز ناتوانی نظام قضایی در رسیدگی به شکایات از
سوی مردم صورت میگرفت .گویا حکومتها از دیرباز این اجازه را به مردم داده بودند تا
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شکایاتشان از صاحبمنصبان را اعالم کنند .بنابراین دورههای ثبات و امنیت با رواج
دوگانۀ تظلمخواهیها و رسیدگی به آنها توأم میشد .با وجود این گویا حکومتهای
پیشاصفوی کمتر توانستند بهصورتی همهجانبه ،در سطوح مختلف زندگی مردم درگیر
شده ،با مسائل و مطالبات آنان آشنایی یافته و به آنها رسیدگی کنند .بهنظر میرسد
حکومت صفویه با توجه به ایجاد برخی تغییرات تدریجی در بسیاری از عرصهها ،نظام
تظلمات را نیز از این تغییرات بینصیب نگذاشت .برهمیناساس تحقیق حاضر قصد دارد
این پرسش را پاسخ دهد که کنشها و رفتارها ،و نیز گروههای جمعیتی مردم متظلم در
ایران عصر صفوی ،براثر سیاستهای آن حکومت دچار چه تحوالتی شد؟
این مسئله تاکنون چندان موردتوجه قرار نگرفته است .گرچه برخی آثار به صورتی
گذرا و پراکنده به برخی جنبههای تظلمخواهی ایران عصر صفوی اشاراتی داشتهاند،
نگرش همهجانبه و موشکافانه به متظلمان و رفتارهای آنان ،کمتر موردتوجه قرار گرفته
است .سلطانیان ( )1395بیشتر به رسیدگیهای حکومت به تظلمخواهیهای کشاورزان
در این دوره پرداخته و کیوانی ( )1392برخی شکایات مربوط به اصناف را در کتاب خود
آورده است .شاید مهمتر از همه ،پژوهش فلور ( )1381باشد .فلور در بخشی از کتاب خود
به تظلمخواهیها و بالتبع متظلمان در عصر صفوی پرداخته است اما او تنها به ذکر
نمونـههـایـی بسنـده کـرده و تفسیـری از رونـد و تحـوالت تاریـخی متظلمـان و
تظلمخواهیهای مردم ارائه نداده است .در واقع تاکنون اثری که بهصورت اختصاصی و
موشکافانه به متظلمان و رفتارها و گروههای جمعیتی آنان در عصر صفوی پرداخته
باشد ،به نگارش درنیامده است.
 .2متظلمان در اوايل حکومت صفوي
بررسی مردم متظلم در اوایل حکومت صفوی تا برآمدن شاهعباس یکم دشواریهای
فراوانی دارد که شاید مهمترین آنها کمبود منابع باشد .عالوهبر اینکه بیشتر مطالب
وقایعنگاریها به جنگها و درگیریهای سیاسی میپردازند ،در این سالها ،نشانههای
کمتری از بیگانگان و بالطبع سفرنامههایشان وجود دارد .بهنظر میرسد دوران اولیۀ
حکومت صفوی ،چندان عرصه را برای خودنمایی مردم متظلم مهیا نمیکرد .شاید بهجز
نیمۀ دوم سلطنت شاهتهماسب ،شاهان صفوی جدای از اینکه مشغول کنار زدن
هماوردانشان بودند ،همواره ازجانب همسایگان غربی و شرقی خود نیز موردهجمه قرار
میگرفتند .بعید نیست این وضعیت در ناکامی متظلمان در عرض اندام مؤثر بوده باشد.
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از معـدود گزارشهایـی که از مـردم متظلـم و نقـش فعال آنـان در زمـان سلطنت
شاهاسماعیل یکم باقی مانده است ،ماجرای احتکار غله توسط «اربابان اصفهان» است که
موجب نایـاب شدن آن شد .ایـن اتفاق که در فضـای شهـری رخ داد ،مـردم را به
تظلمخواهی نزد شاه واداشت .گویا آنان از ازدحام مراسم شرفیابی یکی از بزرگان ،نهایت
استفاده را کردند و شکایت خود را مطرح نمودند .پس حکومت «اربابان صاحب ثروت و
سامانِ» محتکر را وادار به گشودن دربهای انبارهای غله کرد (عالمآرای صفوی:1350 ،
177-176؛ والهاصفهانی .)150 :1372 ،همچنین گزارشهای غارتگری اشرار و راهزنان و
ایجاد مزاحمت برای تجار در اوایل عصر صفوی (نک :امینیهروی267 :1383 ،؛ غفاریقزوینی،
 )270 :1343و اجحافات حکام (نک :امینیهروی310 :1383 ،؛ جهانگشایخاقان )294 :1364 ،که
با واکنش حکومت همراه بود ،میتوانست در پی شکایات مردم و بهویژه تجار باشد،
گرچه در مجموع کمتر میتوان گروههای جمعیتی خاص و نیز رفتارهای آنان در این
سالها را مشاهده کرد .از معدود اشارات به تظلمخواهی بیگانگان در این دوره ،مربوط به
یکی از اهالی ونیز است که به ایران سفر کرده بود و پس از اینکه در دادگاه به پرداخت
مطالباتش رسیدگی نشد ،مجبور شد نزد شاهاسماعیل یکم تظلمخواهی کند .شاه نیز
دستور رسیدگی را صادر کرد (جوزافا باربارو و دیگران.)456-455 :1381 ،
در دورۀ سلطنت شاهتهماسب نیز برخی تظلمخواهیهای اندک و پراکنده ازسوی
مردم دیده میشود )3(.گزارشهایی وجود دارند که نشان از حضور مؤثر شهرنشینان در
جایگاه متظلمان است و این امر نمیتواند بیارتباط با ثبات کشور در این دوره باشد.
اعتراض مردم استرآباد به جهت تحمیل مالیاتی که مربوط به خرد کردن پول مسین و
ضرب سکه بود ،باعث شد مدتی بعد این مالیات غیرقانونی خوانده و لغو شود .دربارۀ این
لغو مالیاتی سنگنوشتهای به فرمان شاهتهماسب بر سردر مسجد جامع نصب شد (فلور،
 .)243-244 :1395یا وقتی مردم کرمان بهجهت وضع مالیات ارضی جدید شکایات
متواتری را به شاهتهماسب ارائه دادند ،شاه مجبور شد با اخذ مالیات به شیوۀ قدیم
موافقت کند (باستانیپاریزی .)30 :1362 ،احتماالً تجار نیز از متظلمان فعال این دوره بودند
(نک :غفاریقزوینی274 :1343 ،؛ حسینیقزوینی252 :1314 ،؛ منشیقزوینی .)129 :1378 ،هنگامی
که حکام برخی ایاالت دور از دسترس حکومت مرکزی ،ترددکنندگان در آن مناطق و
بهخصوص بازرگانان را آزار میدادند ،مورد مؤاخذۀ حکومت مرکزی قرار میگرفتند (نک:
عالمآرای شاهتهماسب187-186 :1370 ،؛  .)207-206ظلم حکام گرمسیرات کرمان به «عجزه»
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و «جمعی از اهل تجارت و ارباب سیاحت» موجب تظلمخواهی آنان در «دیوان اعلی»
شد .پس شاهتهماسب ،لشگری را به دفع وی فرستاد (روملو572-571 :1357 ،؛ منشیقمی،
564-563 :1383؛ شاملو .)89/1 :1371 ،ظلم و ستم صافیخلیفه روملو به کشاورزان هرات
(روملو )346 :1357 ،باعث شد «جمعـی از بزرگان آن والیـت محضری در این باب و
عرضهای از ظلم صافیخلیفه به درگاه جهانپناه جمجاه فرستادند» (عالمآرای شاهتهماسب،
 .)63-62 :1370این مورد از معدود نمونههای تظلمخواهی مکتوب( )4و البته از سوی
کشاورزان در این سالهاست .از دورۀ سلطنت شاهتهماسب ،شکایات معدودی نیز از
ارامنه و گرجیان باقی مانده که بیشتر مربوط به دعاوی ملکی است (نک :اعرابیهاشمی،
265 :1394؛ رشتیانی:1394 ،

)5(.)31/1

رفتار مردم متظلم در دوران پس از سلطنت شاهتهماسب چندان مشخص نیست.
برای مثال در ماجرای شکایت مردم کاشان نسبتبه اجحافات محمدخان ترکمان ،حاکم
کاشان در زمان سلطنت سلطانمحمد خدابنده که موجب صدور حکم عزلش شد
(ترکمان )249-248/1 ،1387 ،مشخص نیست آن متظلمان دقیقاً از چه قشری بودند.
همانگونه که مشاهده میشود سوای ضعف منابع ،بهجهت نظامیافتگی کمتر اوضاع
در سالهای اولیۀ عصر صفوی ،کمتر از متظلمان و رفتارهای آنان میتوان نشانی یافت.
بیشتر متظلمان این دوره از منظر گونهشناسی از طبقۀ تجار بودند و از دیگر ساکنان
شهرها و روستاها برای عرضاندام مجال کمتری داشتند .در واقع ایران از دوران سلطنت
شاهعباس یکم به دالیل شکلگیری برخی ساختارهای حکومتی ،مراودۀ بیشتر با جهان
خارج ،ورود و شکلگیری گروههای جمعیتی گوناگون ،و برآمدن طبقات جدید ،به ثباتی
رسید که بتوان در آن متظلمان و ویژگیهای رفتاری آنان را بررسید.
 .3رفتارشناسي متظلمان از سلطنت شاهعباس يکم تا پايان صفويان
سلطنت شاهعباس یکم تا انتهای حکومت صفویه را میتوان دورانی دانست که بهجهت
تشدید و توسیع سیاستهای تمرکزگرای آن حکومت ،کاهش مجادالت با رقبای داخلی
و دشمنان خارجی ،و البته ساختارمندتر شدن بسیاری از نهادهای حکومتی ،رفتارهای
متظلمان این دوران را دچار تحوالت مهمی کرد.
حضور بیشتر شاهان صفوی در پایتخت و سکونت در کاخها و حضور کمتر در
صحنههای عمومی ،از مهمترین تغییراتی است که در دوران تثبیت حکومت صفوی و
سالهای پس از آن رخ داد .این اتفاق بهرغم کاهش زمینههای تظلمخواهیهای مرسوم،
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که بیشتر بر سر گذر شاهان و بدون توجه به مکان و زمان خاصی صورت میگرفت،
تثبیت نهاد تظلمات را درپی داشت .گرچه رسیدگی به تظلمخواهیها در دوران اولیۀ
حکومت صفوی رواج داشت ،گویا از عصر شاهعباس یکم به این سو بود که دیوانیان و
درباریان بهخصوص در دوران شاهعباس دوم بیشتر در روند رسیدگی به تظلمخواهیها
درگیر شدند .آنان در منابع این دوران ،ارکان دولت قاهره خوانده میشدند و بهنحوی
دستورات اعتمادالدوله را که بهنیابت از شاه صفوی فعالیت میکرد اجرا مینمودند .ضمن
اینکه مناصبی مانند دیوانبیگی و صدر در رسیدگی بهتظلمخواهیها نقش مهمی ایفا
میکردند (والهاصفهانی .)546-155 :1380 ،از مهمترین عللی که میتوان از نهاد در این
دوران سخن گفت اینست که نوعی ساختمند شدن در نحوه و روند رسیدگی به شکایات
مردم به تدریج بهوجود آمد .عالوهبر حضور عالیرتبهترین مقامات کشوری ،بر اساس
برخی ضوابط و شیوهها ،عمدتاً در مکان و زمانهای خاص به تظلمخواهیها رسیدگی
میکرد (نک :والهاصفهانی527 :1380 ،؛ وحیدقزوینی220-190-157-58 :1329 ،؛ میرزارفیعا،
 .)188 :1385بهنظر میرسد این تحول مهم باید برخی تغییرات را در رفتار متظلمان این
دوران ایجاد کند .مهمترین این تغییرات عبارتند از:
الف .تظلمخواهيهاي دستهجمعي

یکی از برآیندهای تثبیت حکومت و بالتبع آن ،تثبیت نهاد تظلمات ،تظلمخواهیهای
گروهی و دستهجمعی بود که در دورههای قبل نمود کمتری داشت .سوای اینکه این
شیوه از تظلمخواهی ،خطرات جانی و مالی کمتری نسبتبه تظلمخواهیهای فردی
داشت )6(،گویا هجوم گروهی متظلمان به دربار صفوی ،مشروعیت بیشتری برای حکومت
بهبار میآورد و شاه را بیش از پیش بهعنوان یگانه ملجأ عدالتگستری بازمینمایاند)7(.
احتماالً نوعی تجربۀ تاریخی به متظلمان گوشزد میکرد که تظلمخواهیهای گروهی
بیشتر مقرون به موفقیت است و بر اساس برخی گزارشها نیز معموالً این گونه بود (نک:
افوشتهاینطنزی454-453 :1373 ،؛ 460ـ463؛ متی .)181 :1393 ،تقاضای حکومت از مردم
جهت ابراز شکایات احتمالی نیز از اتفاقات جالبتوجه این دوران است که به تعداد
بسیاری از مردم جسارت تظلمخواهی میداد (نک :بسطامی174-173 :1380 ،؛ مشیزی،
 .)336 :1369فومنی دربارۀ ماجرای کنار زده شدن بهزادبیک ،وزیر گیالن ،از حکومت
آنجا ،در عصر شاهعباس یکم گزارش میدهد جارچیان به دستور شاه مکرراً از مردم
خواستند اگر شکایتی از وی دارند به عرض برسانند که مردم نیز چنین کردند (فومنی:
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199ـ .)214بارعامها نیز میتوانست فرصتی برای ارائۀ تظلمات مردمی در سطحی
گسترده باشد(( )8نک :مشیزی354 :1369 ،؛ فیگوئرا.)325 :1364 ،
یکی از علل شکایات دستهجمعی مردم ،کمبود و گرانی اجناس و احتکار کاالها
توسط «اربابان» بود که در دورههای قبل نیز سابقه داشت (نک :وحیدقزوینی307 :1329 ،؛
والهاصفهانی659 :1380 ،؛ شاردن .)147-146/9 :1345 ،بدرفتاری محصالن مالیاتی نیز در بروز
شکایات مردم مؤثر بود (نک :مشیزی251 :1369 ،؛ فلور .)305 :1395 ،برخی منابع گزارش
میدهند در این دوران ،مردم با جمعیت بیشتری خود را برای دادخواهی به پایتخت
میرساندند (نک :فومنی231 :1349 ،؛ وحیدقزوینی316-315 :1329 ،؛ تذکره کرمان267 :؛ تاورنیه،
 .)211-212 :1383شاردن میگوید شکایات گروهی عمدتاً به این خاطر بود که یک صنف،
یک دهستان و یا یک منطقه از حاکم خود شکایت داشتند .آنان نزدیک کاخ و
بهخصوص حرمسرا میرفتند و شروع به دادوفریاد میکردند .ضمن اینکه شکایات مربوط
به درآمد و عواید مالیاتی شاه نیز عمدتاً بهصورت گروهی ازجانب روستاییان صورت
میگرفت (شاردن .)193/8 :1345 ،گویـا بسیاری از مواقع که شکایـات فردی به جایی
نمیرسید ،شکایات گروهی حکومت را وادار به رسیدگی میکرد (نک :مشیزی:1369 ،
.)251

ب .تظلمخواهيهاي مکتوب

یکی دیگر از تحوالتی که در رفتار متظلمان این دوران نسبت به سالهای پیشین رخ
داد ،رواج تظلمخواهیهای مکتوب و نگاشتن عریضه بود .سیاستهای آموزشی صفویان
در این سالها به صورتی گسترده ،بسیاری از طیفهای جامعه را تحتتأثیر قرار داده بود
(نک :حسنی .)166-155 :1385 ،بعیـد نیـست این تحـول مرتبط با رواج ایـن نـوع از
تظلمخواهیها بوده باشد .بنابراین میتوان گفت تعداد باسوادان در این دوره بیش از
دوران قبل شده بود و این امر راه را برای نگارش عریضهها هموار میکرد .احتماالً برخی
روحانیان ردهپایین میتوانستند در نقش عریضهنویسان مردم متظلم بیسواد ظاهر شوند.
شاردن به مالیی اشاره میکند که جهت نوشتن عریضهای مغلق برای سربازان کتک
خورده بود (شاردن .)273-272/3 :1336 ،عالوهبراین تأکید میشد برای بررسی شکایات،
تظلمخواهیها بهصورت مکتوب نیز ارائه شوند .گویا در این صورت عالوهبر اینکه با دقت
و جزئیات بهتری به شکایات رسیدگی میشد؛ مجال مطابقت دعاوی شفاهی و مکتوب با
یکدیگر نیز فراهم میشد تا رسیدگیها با خطای کمتری صورت گیرد (نک :وحیدقزوینی،
58-55 :1329؛ میرزارفیعا188 :1385 ،؛ شاملو21-20/2 :1371 ،؛ والهاصفهانی .)405 :1380 ،جدای
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از خواص و طبقات باالی جامعه (نک :شاردن188/8 :1345 ،ـ )198و برخی مواقع اتباع
بیگانه که شکایات خود را بهصورت مکتوب ارائه مینمودند (نک :شاردن:1336 ،
292/3ـ ،298فیگوئرا402 :1364 ،ـ404؛ متی ،)181 :1393 ،مردم عادی نیز اگر تعدادشان
قابلتوجه میبود ،با کمک افراد اهل قلم نامههای شکایت خود را به دربار ارسال
میکردند .شاردن به «بیش از سیصد نامۀ تشکی و تظلم از اهالی قندهار» علیه حاکم
آنجا اشاره میکند (شاردن .)199/9 :1345 ،مفصلترین روایت از لزوم ارائۀ عرایض مکتوب
را سانسون آورده است .گویا اعتمادالدوله و دیوانبیگی عریضۀ شکایت را از شاکی گرفته
و آن را مُهر میکردند و مفاد شکایت را در پنج دفتر مختلف ثبت میکردند .سپس
شاکی عریضۀ خود را به دیوانبیگی می داد و او عریضه را برای رسیدگی نزد یکی از
خوانین و بزرگان ایالتی که شاکی از آنجا آمده بود میفرستاد و یک فرّاش دربار که
مأمور اجرای حکم بود همراه شاکی فرستاده میشد .این فراش مأمور بود مبلغی را که به
میزان اهمیت دعوی تعیین شده است از طرف دعوی که محکوم میشد وصول نماید.
پس از آن شاکی دادخواستش را به صدارت عظمی میبرد و وزیر عدلیه آن را به قصر
میفرستد تا مُهر شاه نیز بر آن دادخوست درج شود .سپس شاکی با فراش مأمور اجرا
بهسمت محل خود حرکت میکرد تا حکم در حضور کسانی که دیوانبیگی رسیدگی به
دعوی را به او ارجاع کرده بود اثبات گردد (سانسون .)185-184 :1346 ،واضح است که این
نحوۀ عریضهنویسی و فرایند ماللتآور و پرهزینۀ آن نیز یکی از برآیندهای حکومتی
تثبیت شده بود.
ج .تظلمخواهيهاي مداوم ،پیگیرانه و حسابشده

تثبیت نهاد تظلمات با پشتوانههای سیاسی ،نظامی و اداری ازجانب حکومت صفوی از
دوران شاهعباس یکم به این سو بر نحوۀ تظلمخواهیهای مردم تأثیر مستقیمی گذاشت.
گزارشهای بسیاری وجود دارد که در آنها ،متظلمان نسبت به دورههای قبل ،بهصورت
نظاممند ،گسترده و مداومتری دست به تظلمخواهی میزدند .سماجت و پیگیر بودن
متظلمان با تظلمخواهی های «مکرر» اتفاقی بود که تا پیش از این ،کمتر سابقه داشت9
(نک :وحیدقزوینی331-176-174-62 :1329 ،؛ والهاصفهانی 529-527-410 :1380 ،؛ شاملو:1371 ،

284-283/1؛ ترکمان و والهاصفهانی112 :1317 ،؛ شاردن .)196-195/9 :1345 ،نمونهای از
سماجت تظلمخواهان در جامع مفیدی آمده است .بافقی میگوید وزیر یزد به راهداران
مورداعتمادش دستور داده بود تمام راهها را ببندند تا کسی نتواند بهسمت «اردوی
معلی» برود و از وی شکایت کند .درنتیجه «سادات و اکابر و اهالی» علیرغم سرمای
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شدید به طرزی «پوشیده و پنهان ،یکیک و دودو» هنگام شب و موقعی که برف
سنگینی در حال بارش بود خود را به اصفهان رسانده و تظلمخواهی کردند (مستوفیبافقی،
 .)200-203/3 :1385یا اهالی خبیص برای عرض شکایتشان از داروغگان آنجا شبانه
گریختند و خود را به «اردوی معلی» رساندند (مشیزی .)219 :1369 ،فومنی نیـز گزارش
میدهد «ظلم و تعدی و زیادتی» وزیر ،و مستوفی الهیجان باعث شکایت «سادات و
موالی و اهالی و مشایخ و مشهوران» آنجا نزد بهزادبیک ،وزیر رشت ،شد .آنان که شهرت
بهزادبیک به دادگستری را شنیده بودند ،به رشت رفتند و وی را «به الحاح و التماس
بسیار» به الهیجان بردند تا اعمال آن دو را به او تفهیم کنند (فومنی.)180 :1349 ،
یکی دیگر از تحوالت در رفتار متظلمان این دوران ،برگزیدن برخی افراد ،بهعنوان
نماینده یا واسطه ،جهت ابراز بهتر تظلمخواهیها بود که نسبتبه قبل بیشتر
مورداستفاده قرار میگرفتند .گویا «زباندانان شاکیان» که احتماالً اهل معاشرت بودند
بهتر میتوانستند شکایات متظلمان عمدتاً بیدستوپا را منتقل کنند (نک :نصیری:1373 ،
 .)60پیشازاین به سادات و بزرگان به عنوان نمایـندگان متظلمان اشاره شد (نک:
مستوفیبافقی ،همان؛ فومنی ،همان) .برخی مواقع کدخدایان این نقش را برعهده میگرفتند
(منجم .)160-161 :1366 ،برای مثال کدخدایان بلوک برزرود نطنز در تظلمخواهی مردم
ابیانه حضور داشتند و یکی از آنان به نمایندگی از مردم روانۀ اصفهان شد تا چندوچون
ماجرا را به شاهعباس یکم گزارش دهد (افوشتهاینطنزی .)461-460 :1373 ،گاهی اوقات نیز
مناصبی چون کالنتر و وزیر ایالتی تظلمخواهی مردم را نمایندگی میکردند (فلسفی،
 .)202/2 :1347وزیر یزد گزارش جریمهستانی داروغۀ آنجا را به شاه داد و موجبات عزل
داروغه را فراهم آورد (مستوفیبافقی .)189/3 :1385 ،همچنین گاهی اوقات نظامیان
نمایندگی مردم متظلم را برعهده میگرفتند (نک :ترکمان687-686 :1387 ،؛ رشتیانی:1394 ،
.)169-168/2

د) ايجاد اتحاد و همبستگيهاي صنفي و گروهي میان متظلمان
امنیت و ثبات سیاسی با تقویت و حمایت از تجار و گروههای پیشهوری یکی از
دستاوردهای سلطنت شاهعباس یکم بود که در زمان جانشینان او تداوم و گسترش
یافت .فعاالن اقتصادی مذکور نیز با حرفۀ خود بر درآمدهای حکومت به طرق گوناگون
افزودند .این رابطۀ دوسویه و نیاز متقابل میبایست خود را در عرصۀ تظلمخواهیها
نشان دهد .گویا برهمین اساس ،همبستگیهای صنفی قابلتوجهی در این دوران میان
افراد فعال در حوزههای اقتصادی به هنگام تظلمخواهی به وجود میآمد؛ اتفاقی بود که
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پیش از این کمتر سابقه داشت .برهمین اساس تجار ،بهصورتی گستردهتر دست به
تظلمخواهی میزدند .گویا در نتیجۀ تقاضاها و شکایات آنان بود که شاهصفی فرمانهایی
«جهت رفاه حال تجار و رعایا و زیردستان» صادر کرد تا قیمت کاالهای موردمعامله باب
میل تجار باشد و حکام در آن دخالتی نداشته باشند (حسینیاسترآبادی .)236 :1366 ،اخذ
عوارض و مالیاتها نیز میتوانست از عوامل تظلمخواهی تجار باشد .بنابراین بخششهای
مالیاتی میتوانست ریشه در تظلمخواهی آنان داشته باشد (شاردن141-133/7 :1345 ،؛
فلور214 :1395 ،؛ والهاصفهانی .)12 :1380 ،اما شاید مهمترین علت شکایت تجار ،مانعتراشی
حکام در تجارت آنان بود (متی .)168-167 :1393 ،پس طبق فرمانهای شاهان جهت
جلوگیری از زیادهستانی «کارکنان وزرا و عمّال» ،سود به بازرگانان بخشیده میشد و
«بیع و شری در میان تجار و رعایا به رضای ایشان بوده ،عمّال دیوان» در آن دخالتی
نمیکردند (والهاصفهانی .)12 :1380 ،تعرض به تجار ازسوی اشرار و راهزنان در این دوره نیز
وجود داشت (ترکمان و والهاصفهانی .)74 :1317 ،غارت کاروان قهوۀ تجار توسط عدهای
راهزن ،به تظلمخواهی آنان نزد وزیر کرمان منجر شد (مشیزی .)568-566 :1369 ،عالوهبراین
بروز این اتفاقات باعث میشد فرمانهایی ازسوی شاهان صفوی درخصوص لزوم تأمین
امنیت راهها ،و رفاه تجار و دیگر مترددین صادر شود (منجم75 :1366 ،؛ حسینیاسترآبادی،
75 :1366؛ سوانحنگار تفرشی و حسینی تفرشی52 :1389 ،؛ رشتیانی88/2 :1394 ،؛ صادقی:1378 ،

 )90که میتوانست یکی از برآیندهای شکایات تجار باشد.
عالوهبر تجار ،اصناف نیز در این دوران رمز موفقیت در تظلمخواهی را در نوعی
همبستگی یـافته بـودند .کیـوانی در کتاب خـود نمونـههـای جالـبتوجهـی را از
تظلمخواهیهای برخی اصناف شامل قنادان ،بافندگان و ابریشمبافان در ارتباط با عدم
پرداخت مطالبات و وضع مالیات به نقل از اسناد هلندیان میآورد که نشان از ایجاد
نوعی همبستگی صنفی میان آنان در این زمان است (کیوانی .)158-157 :1392 ،افوشتهای
نطنزی اشاره میکند یکی از نتایج تظلمخواهی مردم اصفهان از «حکام و عمّال»،
بخشش مالیاتی «اصناف محترفۀ» آنجا بود (افوشتهاینطنزی .)454-453 :1373 ،برخی
مواقع نیز هزینههای جشنهای سلطنتی که اصناف نیز در آن سهیم بودند برای آنان
کمرشکن میشد و موجبات شکایات آنان را فراهم میساخت (کیوانی .)186 :1392 ،در
ماجرای شکایت اصناف اصفهان از پارسیدان گرجی ،نیابت داروغۀ اصفهان ،در زمان
سلطنت شاهعباس دوم اتحاد هرچند مقطعی اصناف قابلمشاهده است .گویا پارسیدان
به اموال مردم درازدستی میکرد و «در اخذ جرایم ،اموال و اسباب اصفهانیان را مال

 /80رفتارشناسي و گونهشناسي تحوالت متظلمان ايران عصر صفوي از سلطنت شاهعباس يکم تا پايان صفويان

خود» پنداشته بود .اصناف محترفه دکانهای خود را به تحریک میردیوان بستند و به
صورتی «بههم پیوسته» بر سر راه شاه حاضر شدند و «آغاز تظلم و دادخواهی» از
پارسیدان کردند .شاه دستور رسیدگی و سپس عزل پارسیدان را صادر کرد (والهاصفهانی،
 .)582-579 :1380البته که در این ماجرا نمیتوان از منافع شخصی میردیوان نیز بهآسانی
عبور کرد ،اما این حرکت اصناف نیز در نوع خود جالبتوجه مینماید.
کشاورزان یکی دیگر از گروههایی بودند که در دوران تثبیت صفویان در
رفتارهایشان درحین تظلمخواهی تغییراتی ایجاد کردند .خالصه شدن مقادیر قابلتوجهی
از اراضی ممالک از رخدادهایی بود که از زمان سلطنت شاهعباس یکم آغاز شد و در
دوران جانشینان او گسترش یافت .این سیاست اهدافی چون تضعیف قدرت سیاسی
حکام عمدتاً قزلباش و مطیع نمودن ایاالت در برابر قدرت فائقۀ حکومت مرکزی و
افزایش درآمد از طریق محصوالت کشاورزی و مالیاتگیری را دنبال میکرد .این
سیاست ،به رغم باز شدن دست ناظران برای اجحاف در حق مردم ،متظلمان را در ارائۀ
تظلمخواهیهایشان بیپرواتر کرد و تأثیر خود را بر نحوۀ تظلمخواهی کشاورزان نیز
نشان داد که جسارت و صراحت لهجۀ کشاورزان در ابراز اعتراضاتشان نتیجۀ مستقیم آن
میتواند باشد.
گویا یکی از علل تظلمخواهیهای کشاورزان ،تعرض نیروهای حکومت به اراضی
کشاورزی بود (نک :دالواله .)291-289 :1390 ،دیگر علت تظلمخواهی کشاورزان ،مقابله با
تقاضای مالیات بیش از اندازۀ متعارف از آنان بود که معموالً مقرون به موفقیت بود (نک:
فلور .)271 :1395 ،گویا کشاورزان در این زمان تا حدی قدرت و جسارت یافته بودند که
وقتی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتند ،بهصورت دستهجمعی به شکایت نزد حکام و
حتی شاه بروند و با فریاد اعالم کنند اگر رفع تعدی نشود ،کشور را ترک خواهند کرد
(شاردن .)22/4 :1336 ،این نکتۀ جالبی است که اگر کشاورزان متعلق به اراضی شاه بودند،
به شکایات بهتر رسیدگی میشد (همو .)272/8 :1345 ،از موارد دیگری که شکایت
کشاورزان را درپی داشت ،نامطلوب بودن محصول کشاورزی بود .در این صورت ،ایشان
این حق را برای خود قائل بودند که پیشاپیش اعالم کنند نهتنها خبری از محصول و
عایدی حکومت نخواهد بود ،بلکه تقاضاهای خود را در مورد کمک گرفتن از حکومت
جهـت کشت سـال بعد نیـز مطـرح کنند (شاردن .)271/8 :1345 ،همچنیـن برخـی
تظلمخواهیهای کشاورزان ایران عصر صفوی در ارتباط با کمبود آب بود و شکایت از
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میرابها منجر به برکناری آنان میشد (نک :فلور .)199 :1395 ،شاردن به شکایت مردم از
میراب منطقهای در نزدیکی اصفهان اشاره میکند که علیرغم گرفتن وجه  10روز آب،
تنها سهم یک روز را به آنها داده بود .پس کشاورزان دست به تظلمخواهی زدند (شاردن،
.)194/8 :1345

یکی از تحوالتی که از سلطنت شاهعباس یکم به این سو در ساختار حکومت صفوی
به وجود آمد ،فربهشدن ساختارهای اداری و نظامی دولت بود .همین امر میتوانست
زمینهساز تظلمخواهیها ازسوی نیروهای وابسته به حکومت شود که چندان مسبوق به
سابقه نبود .در این دوران ،نظامیان تعداد قابلتوجهی از نیروهای حکومتی را تشکیل
میدادند .احتماالً آنان علیرغم سازمانیافتگی و تأمین بودن ،از کمبودهایی نیز رنج
میبردند و تظلمخواهی میتوانست راهی برای رسیدگی به تقاضاهای آنان باشد .گویا بر
همین اساس بود که در زمان سلطنت شاهعباس دوم یک روز از سه روز زمان هفتگی
مخصوص رسیدگی به شکایات ،به «آحاد لشگر و افراد حشر و بندگان و غالمان»
اختصاص یافت (وحیدقزوینی .)175 :1329 ،اشارات منابع عصر صفوی به شکایات نظامیان
و سربازان که معموالً بهصورت گروهی انجام مییافت اندک نیست (فلسفی :1347
119/2ـ137-120؛ شاردن273-272/3 :1336 ،؛ وحیدقزوینی239 :1329 ،؛ Khuzani isfahani,

2015: 1/493-494؛ متی .)181-180 :1393 ،عالوهبر دعاوی حقوقی ،بیشتر این شکایات
براثر عدم پرداخت حقوق آنان بود (وحیدقزوینی58 :1329 ،؛ تاورنیه 82 :1383 ،؛ رشتیانی،
 .)230-229-179-176/2برخی شکایات نظامیان نیز بهجهت اخذ مالیات از آنان بود
(رشتیانی .)136-134-75-73/1 :1394 ،گاهی اوقات نیز منافع مشترکی میان مردم عادی و
نظامیان متظلم بهوجود آمده و موجب اقدام مشترک و همزمـان آنها به تظلمخواهی
میشد (وحیدقزوینی266 :1329 ،؛ والهاصفهانی629 :1380 ،؛ شاملو .)294/1 :1371 ،فندرسکی به
کارکنان شبهباغ وحش دربار صفوی اشاره دارد که پس از برچیده شدن بساط آن ،قصد
داشتند بهجهت بیکار شدن ،با نگاشتن عریضهای دست به تظلمخواهی زنند (موسوی-
فندرسکی )139 :1388 ،که در نوع خود مورد جالبی از تظلمخواهیها است.
 .4برآمدن گروههاي جديد متظلمان از سلطنت شاهعباس يکم تا پايان صفويان
یکی دیگر از تحوالت ایران دوران تثبیت حکومت صفوی ،ورود گروههای جمعیتی به
جرگۀ متظلمان بود که تا آن زمان دستکم در این سطح گسترده بیسابقه بود .این
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گروههای جمعیتی شامل زنان ،عشایر ،اقلیتهای دینی و بیگانگان بودند که در ادامه به
آنها پرداخته میشود.
الف .زنان

حضور نسبتاً قابلتوجه زنان در عرصۀ تظلمخواهی یکی از اتفاقات جالبتوجه دوران
تثبیت حکومت صفویه است .اشاره به زنان و بهخصوص زنان سالخورده در منابع تاریخی
و ادبی پیشاصفوی بهعنوان نمادهای تظلمخواهی اندک نیست .البته آن اشارات بیشتر
بهصورت فردی بود اما در ایـران عصر صفـوی ،جدای از تظلمخواهـیهای فـردی،
نمونههایی از زنان متظلم مشاهده میشوند که بهصورت انفرادی یا همراه همسر و
خانوادههایشان دست به شکایت میزدند .برای مثال هنگامی که شاهعباس یکم در شهر
استرآباد حضور داشت ،ناگهان «ناله و نفیر عورات و بیچارگان از تظلم و دادخواهی
سیاهپوشان( )10به کرۀ اثیر رسید ،چه در ایام هرجومرج» از سیاهپوشان نسبت به زنان
آن شهر بسیار بیاعتدالی و هتک حرمت شده بود (ترکمان585-584 :1387 ،؛ Khuzani
 .)isfahani, 2015: 1/277گویا حضور فعاالنۀ زنان در دوران پس از سلطنت شاهعباس یکم
گستردهتر نیز شد .شاردن در مورد تظلمخواهی کشاورزان در این سالها گزارش میدهد
زنان بههمراه کودکان خود و همدوش مردانشان در تظلمخواهیها درخصوص کیفیت یا
کمیت نامطلوب محصول دست به شکایت میزدند .ایشان وقتی روانۀ پایتخت میشدند،
در حوالی دربار آنقدر ناله و فریاد میکردند تا به تقاضاهایشان رسیدگی شود (شاردن،
271/8 :1345ـ .)274عالوهبراین هنگام قرق که مردان میبایست از سر راه شاه و حرمش
ناپدید میشدند ،میتوانست فرصت خوبی برای زنان متظلم جهت دادن عریضۀ خود و
بیان شکایاتشان باشد .شاردن میگوید زنان ارمنی با زیباترین آرایشها بر سر راه شاه
می آمدند و به بهانۀ تقدیم عریضه برای شوهرانشان ،خود را به شاه مینمایاندند (شاردن،
 .)398/8 :1345برخی از گزارشها نیز به نقش پیرزنان در تظلمخواهیهای این دوره
اشاره دارند (نک :وحیدقزوینی57-55 :1329 ،؛ شاردن.)125/7 :1345 ،
ب .ايالت و قبايل

حضور نیروهای عشایر در جرگۀ متظلمان در دوران سلطنت شاهعباس یکم و جانشینان
او ،از تحوالت گونهشناسی در حوزۀ متظلمان ایران عصر صفوی است که تا پیش از این
کمتر بهچشم میخورد .البته آنان نیز باید خدماتی به حکومت ارائه داده و برای مثال
سرباز در اختیار قشون قرار میدادند و برخی مالیاتها را نیز پرداخت میکردند (فلور،
 .)274 :1395مالجالل میگوید ایل بزرگ گودرزیان براثر ظلم امرا متفرق شده و تنها

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،13شمارة  ،1بهار 83/ 1400

یکصد خانوار از آنها باقی مانده بود .پس به حقیقت حال آنان رسیدگی شد و شاه «آن
جمع را خاصه فرمودند» (منجم .)345 :1366 ،وقتی تعرضات ترکمانان در استرآباد و قلعۀ
مبارکآباد موجب شکایت «ریشسفیدان اویماقات» و ارسال عریضهای به فریدونخان
چرکس شد ،او نیروهایی جهت مقابله فرستاد و مهاجمان را تارومار کرد (بسطامی:1380 ،
 .)35-44استرآبادی گزارش میدهد شاهعباس اول در اسفراین «جماعت ایل و الوسات را
که قتل و غارت به ایـشان رسیـده بـود ،معافـی و سیـورغـال شفقت فـرمودند»
(حسینیاسترآبادی .)156 :1366 ،بعید نیست این بخشش در نتیجۀ تظلمخواهی آنان رخ
داده باشد.
اشاره به تظلمخواهی ایالت و عشایر در منابع دوران پسا شاهعباسی چشمگیر است.
ظلم خلیلخان ،حاکم الوار بختیاری ،موجب شورش و شکایت آنان شد (والهاصفهانی،
408-407 :1380؛ وحیدقزوینی .)59 :1329 ،در فرمانی از شاهسلیمان ،به تظلمخواهی عدهای
از ترکمانان گوکالن از اجحافات بیگلربیگیان استرآباد و همراهی با ترکمانان یموت در
غارت آنان اشاره شده است (ذبیحی و ستوده .)53-52 :1354 ،تظلمخواهی جماعت کشلو و
قرامانلو دربرابر حکام نیـز در یـکی از فرمانهای شاهسلطانحسیـن منعکس است.
عالوهبرایـن گویـا حکام مزاحم رفتوآمد و ییالمشی آنها در برخـی مناطـق کـاخت
میشدند .پس شاه دستور داد «احدی بهخالف حکم و حساب مزاحمت به حال ایشان»
نرساند (رشتیانی.)140/2 :1394 ،
ج .اقلیتهاي مذهبي

یکی از سیاستهای کالن صفویان که از دورۀ سلطنت شاهعباس یکم آغاز شد و در
سالهای بعد نیز گسترش یافت ،ورود اقلیتهای مذهبی به معادالت سیاسی ،اجتماعی
و اقتصـادی بـود .ایـن حضـور فعـال مـیتوانست پای بسیـاری از آنان را به عرصۀ
تظلمخواهیها بکشاند .یکی از این اقلیتها ،ارامنه بودند .صفویان تقریباً از همان اوایل
حکومتشان مراودات متقابل و دامنهداری را با آنان آغاز کردند ،اما حضور گستردۀ ارامنه
در ایران ،در دورۀ حکومت شاهعباس یکم رقم خورد .تعداد قابلتوجهی از آنان در زمان
سلطنت این پادشاه به منطقهای در اصفهان ،که به جلفای نو مشهور گردید و مناطقی
دیگر مانند فریدن و چهارمحال کوچانده و ساکن شدند .برخی ارامنه بهواسطۀ آشنایی با
زبانهای بیگانه و برخی فنون ،و هممسلک بودن با اروپاییان نزد حکومت صفوی جایگاه
خاصی داشتند .آنان در نقش بازرگان ،دیپلمات و مترجم برای این حکومت ایفای نقش
میکردند (متی .)198 :1395 ،موارد عمدهای از تظلمخواهی ارامنه ،مربوط به مزاحمت

 /84رفتارشناسي و گونهشناسي تحوالت متظلمان ايران عصر صفوي از سلطنت شاهعباس يکم تا پايان صفويان

برای تجار و طلب وجوهات از آنان وجود دارد (اعرابیهاشمی-344-284-283-280 :1394 ،

 .)345در برخی فرمانهای پادشاهان صفوی نیز راهداران سفارش میشوند تا عوارض
بیش از اندازه از تجار ارمنی نگیرند و مزاحم آنها نشوند (همان .)298-294-288 :عالوهبر
اینها یکی از مهمترین تقاضاهای ارامنه عدم پرداخت جزیه (رشتیانی-165-164/2 :1394 ،
.)193-192

دیگر اقلیتی که جزو متظلمان در ایران دورۀ تثبیت عصر صفوی بودند ،گرجیان
هستند .گرجستان یکی از چهار والینشین ایران بود و اسناد برجایمانده از آنان نشان
میدهد که نفوذ شاه ایران در آنجا تا چه میزان ازطریق رسیدگی به تظلمخواهیها
میسر میشد .آنان میتوانستند از حاکمان خود شکایت کنند و درخواست تعویض آنان
را داشته باشند (حسینیاسترآبادی .)187-186 :1366 ،عالوهبراین ممانعت از جابهجایی
گرجیان نیز میتوانست شکایت آنان را درپی داشته باشد .فرمان شاهصفی به سال
1051هـ.ق که درخصوص عدم جلوگیری از بازگشت  390خانوار کارتیلی به زادگاهشان
از کاخت است ،شکایت آنان را به ذهن متبادر میکند (رشتیانی .)107/1 :1394 ،برخی
شکایات ازجانب مقامات کلیسای گرجستان ازجمله کتلهکوزها (اسقف اعظم) آنجا نیز از
اسناد این دوره باقی مانده است .آنان تقاضای به رسمیت شناخته شدن اقتدار و
استقاللشان و همچنین لزوم عدم دخالت در موقوفات کلیسا را داشتند (رشتیانی:1394 ،
 .)151-152-227/2جدای از موارد ذکرشده تظلمخواهیهای ارامنه و گرجیان در ارتباط با
دعاوی حقوقی نیز اندک نبود .دعاویای که بیشتر در اسناد برجای مانده است و مربوط
به اختالفات ملکی (نک :اعرابیهاشمی-312-306-304-299-278-277-273-272 :1394 ،
313-316-361؛ رشتیانی292-291-212-193-190-156-147-146-142-47/1 ،؛ همو-21/2 ،
 )22-53-54-120-168-169-185-195و مالی (نک :اعرابیهاشمی-301-296-283 :1394 ،

303-316-317؛ رشتیانی ،)17/2 :1394 ،تقاضاهای تخفیف و معافیت مالیاتی و بهخصوص
جزیه (نک :اعرابیهاشمی268-269-276-277-287-308-311-364-365 :1394 ،؛ رشتیانی،
 ،)114-115/2 :1394درخواستهای رسیدگی به پروندههای ارثومیراث (نک :اعرابیهاشمی،
283-284 :1394؛ 275-276؛ 281-280؛  ،)323-322قتل (نک :رشتیانی-152-151/2 :1394 ،
227؛ اعرابیهاشمی ،)307-303-304 :1394 ،امور مربوط به سلسلهمراتب کلیسا (نک:
رشتیانی152-207-227 -151/2 :1394 ،؛ اعرابیهاشمی-330-329-295-294-286-285 :1394 ،

 ،)342-343-344-348-353-351مسائل ناموسی (نک :منجم ،)274 :1366 ،درگیری و
شکایت از مسیحیان اروپایی مقیم ایران (نک :متی ،)198 :1393 ،عدم ممانعت جهت تهیۀ
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شراب (نک :اعرابیهاشمی )311-310 :1394 ،و تردد در روزهای بارانی (نک :همان.)351-350 :

و اموری از این دست میشود که نظام قضایی از رسیدگی به آنها بازمانده و اقلیتهای
مذکور را مجبور میکرد شکایت خود را نزد شاه نیز مطرح کنند.
زرتشتیان اما از دیرباز در نواحی جنوب شرق ایران مانند یزد و کرمان ،حضور
داشتند .به مناسبت منابع موجود ،از زرتشتیان دوران تثبیت حکومت صفویه آن هم در
کرمان اطالعات بیشتری برجای مانده است .شغل اصلی آنان کشاورزی بود و از منظر
پرداخت جزیه برای حکومت اهمیت داشتند )11(.ازهمینرو شکایات زرتشتیان عمدتاً با
این دو مقوله ارتباط داشت (نک :مشیزی .)510-242 :1369 ،همچنین برخی شکایات از
مسئول اخذ جزیـه بود (همان )251 :که مشیـزی از آن بهعنوان «جزیـهالمجوس» یاد
میکند (همان .)360 :شکایت نسبت به زیادهستانیها (نک :همان ،)496-490 :شکایات
حقوقی (نک :همان ،)491 :اعتراض به تعرضات اشرار (نک :همان )547 :و نظامیان خودسر
(نک :همان )550 :از دیگر موارد شکایات زرتشتیان بود.
د .اتباع بیگانه

عصر صفوی ،عصر مراودات گستردۀ ایران و جهان خارج در حوزههای گوناگون بود و
نقطهعطف آن را میتوان دورۀ سلطنت شاهعباس یکم و جانشینان او دانست .البته
سیاست خارجی صفویان بیشتر مبتنی بر ارتباط با اروپاییان بود و بیشترین منابع
تاریخی و اسناد برجایمانده از تظلمخواهیهای بیگانگان نیز متعلق به اتباع اروپایی
است .در دوران پس از شاهعباس یکم که صفویان کمتر با ممالک همسایه درگیری پیدا
کردند ،روابط میان ایران و اروپاییان بیشتر به مسائل اقتصادی محدود شد .برهمین
اساس تجار اروپایی بیشترین تنشها را در ایران داشتند و بالطبع نارضایتیهایی در این
بین برای اروپاییان ایجاد میشد .یکی از تمهیدات آنها تظلمخواهی بود .ظاهراً اروپاییان
از جایگاه خود در ایران آگاه بودند و با کمترین دغدغهای شکایاتشان را مطرح میکردند.
یکی از علل مهم تظلمخواهی اروپاییان مزاحمتهای امرا ،حکام ،داروغگان و راهداران و
نیز تقاضاهای پرداخت عوارض گمرکی بود (نک :اسناد پادریان کرملی.)172-169 :1383 ،
عالوهبر اینکه حکومت مرکزی به شکایات از کارگزاران حکومتی رسیدگی میکرد ،خود
را ملزم میدانست در جبران خسارت تجار خارجی متضرر ،که عمال حکومت صفوی در
آن نقشی نداشتند ،نیز بکوشد (نک :فومنی .)285-284 :1349 ،برخی مواقع حربۀ تهدید به
شکایت ازسوی اتباع بیگانه ،غائله را خاتمه میداد و کار به تظلمخواهی کشیده نمیشد
(نک :فیگوئرا .)404-402-384-383 :1363 ،مواجهۀ حکومت با تظلمخواهی اروپاییان ،معموالً
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رسیدگیهای فوری بود (نک :منجم )213-212 :1366 ،و تظلمخواهی آنان معموالً مقرون به
موفقیت بود .گویا پس از ارائۀ شکایات ازسوی اروپاییان ،افرادی برای تحقیق و تفحص
مأمور میشدند .درخصوص سرقت اموال تجار اروپایی «تحقیقات بسیار دقیق و درست»
انجام میشد (شاردن .)311/3 :1336 ،سارقان باید سریع پیدا شده و مجازات میگردیدند و
اگر احیاناً پیدا نمی شدند ،مسئولین امر ،مقصر شناخته شده و باید بهای اموال سرقتی را
«شخصاً» پرداخت میکردند (تاورنیه .)279 :1383 ،هنگامی که انگلیسیهای کمپانی هند
شرقی اعالم کردند در بازرسی و بازدید چمدانها و وسایل آنان سختگیری شده و
حقالعبور از آنان گرفته میشود ،حکومت بهسرعت رسیدگی و مأموران خاطی را تنبیه
نمود (شاردن .)318-300-299/3 :1336 ،عالوهبراین ،گاهاً تجار اروپایی از مسئوالن محلی
که متعرض خرید ساالنۀ شراب موردنیاز آنان شده بودند ابراز نارضایتی میکردند .پس
حکومت عدم مزاحمت برای اروپاییان در مورد خرید شراب و حملونقل آن را تضمین
میکرد .هر کس در این زمینه از دستورات شاه خودداری میکرد «مستوجب مجازات
سخت و مستلزم کیفر اعدام» بود (نک :شاردن310/3 :1336 ،؛ تاورنیه .)168 :1383 ،مقامات
عالیرتبه هم در معرض تظلمخواهی اروپاییان بودند .گماشتۀ کمپانی هند شرقی هلند
به دربار شاهعباس دوم روانه شد تا نسبت به بیعدالتیهای وزیر فارس ،که اعتراض تجار
هلندی را درپی داشت ،شکایت کند .پس از مدتی کوتاه ،وزیر عزل و اموالش مصادره
شد (شاردن318-209-208/3 :1336 ،؛ همو .)210-209/9 :1345 ،در نمونهای دیگر ،مدیر
کمپانی هند شرقی هلند از شاهصفی تقاضا کرد در ماجرای وی و طلبکارانش مداخله
کند (فلور .)23 :1381 ،سانسون که مسئولیت ارثیۀ اسقف بابِل در ایران را عهدهدار شده و
در این راه به مشکلی حقوقی برخورد کرده بود ،نزد شاه تظلمخواهی نمود .به تظلم وی
رسیدگی شد و ضرر و زیانی که به او رسیده بود جبران گردید (سانسون.)20 :1346 ،
همچنیـن شرکت هند شرقـی انگلیـس که در گرفتن باقی مطالباتش در حقالسهم
یکسالۀ شرکت از درآمد گمرکی آنجا ،از شاهبندر بندرعباس ناکام مانده بود ،نزد
شاه سلطان حسین عرض خود را مطرح کرد .شاه دستور پرداخت باقی مطالبات شرکت
را به شاهبندر داد (طاهری189-188 :1354 ،؛ فلسفی198-174 :1397 ،ـ.)199
دربارۀ تظلمخواهی اتباع کشورهای غیراروپایی منابع درخوری در دست نیست.
معدود اشارات در این باب مربوط به اتباع هندی است (نک :وحیدقزوینی.)306-305 :1329 ،
آنان بیشتر به کار تجارت و امور صرافی مشغول بودند و با وجود نقشی که در کاهش
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نقدینگی کشور و رواج رباخواری داشتند ،حضور مؤثرشان در رونق اقتصاد ایران عصر
صفوی غیرقابلانکار است (حاجیانپور و دهقان .)104-95 :1387 ،مواجهۀ حکومت درقبال
تظلمخواهیهای آنان نیز رسیدگی دقیق بود (وحیدقزوینی .)306-305 :1329 ،شاردن به
شکایت صرافان هندی مقیم اصفهان از حاکم آن شهر اشاره میکند که آنان را مجبور به
پرداختن جریمه کرده بود (شاردن )181-180/8 :1345 ،عالوهبراین ،علت عمدۀ شکایات
هندیان بازرگان نیز ،در ارتباط با غارت کاروانهایشان توسط راهزنان بود .در این موارد
با راهزنان مقابله و حکام تنبیه میشدند (نک :شاردن425/2 :1335 ،؛ مشیزی-336 :1369 ،
.)337

 .5نتیجه
بررسی متظلمان و رفتارهای آنان در عصر صفوی نشانگر برخی تحوالت است که ارتباط
مستقیمی با سیاستهای صفویان در برهههای مختلف حکومتشان داشت .درحالیکه
متظلمان در اوایل حکومت صفویه یعنی از تأسیس حکومت تا برآمدن شاهعباس یکم با
توجه به متالطم بودن اوضاع ایران و برهههای ثبات مقطعی ،حضوری کمرنگ و پراکنده
در عرصۀ تظلمخواهیها داشتند ،در دورههای بعد برخی تغییرات قابلتوجه در آنان به
وجود آمد .بدیننحو که در دورۀ سلطنت شاهعباس یکم و جانشینان وی و با توجه به
شکلگیری تدریجی بسیاری از ساختارهای حکومتی و آرامش و امنیت مملکت،
متظلمان با نظم و برنامهریزی بیشتری دست به تظلمخواهی زدند .مهمترین علت این
تغییر مناسبات ،تثبیت نهاد تظلمات بود که موجب نظاممندی متظلمان و رفتار آنان
شامل اقدام دستهجمعی به تظلمخواهی ،مکتوب نمودن تظلمخواهیها و نوعی سماجت
و پیگیریهای مکرر و دامنهدار در بسیاری از موارد گردید .ضمن اینکه تظلمخواهیهای
نیروهای مولّد اقتصادی یعنی تجار و اصناف و کشاورزان به صورت همبسته در این
دوران ظاهر شد و حتی نظامیان و دیگر نیروهای وابسته به حکومت نیز تالش کردند تا
در قالب گروههای متحد دست به تظلمخواهی زنند .عالوهبراین برخی گروهها وارد جرگۀ
متظلمان شدند که تا پیش از این کمتر در تاریخ ایران سابقه داشت و یا منابع کمتر به
آنها اشاره کردهاند .آنان عشایر ،زنان ،اقلیتهای دینی و بیگانگان بودند .بدینترتیب
حکومت صفوی با ایجاد تحول در ساختارهای حکومت در همۀ ارکان آن احتماالً برای
نخستینبار در حوزۀ رفتارشناسی و گونهشناسی متظلمان ایران عصر صفوی تغییرات
شگرفی ایجاد نمود که تا پیش از این بیسابقه بود.
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پينوشتها
 .1نمونۀ قابلتوجه این گرتهبرداری احتماالً سلوکالملوک روزبهان خنجی باشد (نک :خنجی .)227-218 :1362 ،البته
خنجی در اوایل حکومت صفوی زندگی میکرد و در تقابل اندیشهای با صفویان ،سرسختانه از مذهب تسنن
هواداری میکرد و بدین خاطر نزد ازبکان گریخت.
 .2بهجز روضهاألنوار عباسی آثار دیگری نیز در حوزۀ ادبیات اندرزنامهای در عصر صفوی ،بهویژه در دوران ثبات آن
تولید شدند که از میان آنها میتوان به رفیق توفیق قزوینی ( ،)1396قواعدالسالطین علوی عاملی ( )1384و قواعد
سلطانی کاشانی ( )1393اشاره کرد.
 .3طاهری به نقل از دالساندری نقل میکند متظلمان در نزدیکی کاخ شاهتهماسب ،جامههای خود را میدریدند و
خود را از دیوارهای دولتخانه میآویختند ،فریادرسی نداشتند .ابوالقاسم طاهری ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از
تیمور تا مرگ شاهعباس (تهران :کتابهای جیبی ،فرانکلین .)212-211 :1354 ،جدای از عدم رسیدگی ،مشخص
نیست آنان از چه قشری و گروهی بودند.
 .4البته ممبره که در زمان سلطنت شاهتهماسب به ایران سفر کرده بود سیدی را دیده است که یکی از کارهایش
نگارش نامه و عریضه برای مردم بود (ممبره.)240 :1393 ،
 .5فرمانهایی از شاهان سالهای اولیه حکومت صفوی تا برآمدن شاهعباس یکم در اسناد ماتناداران وجود دارد که
در پی شکایات ارامنه صادر شدهاند و بیشتر به امور ملکی و مالیاتی آنان در ارمنستان مربوط میشوند .قاعدتاً این
متظلمان ،مالکان آن منطقه بودند (نک :پاپازیان.)281-258/1 ،1956 ،
 .6گویا شکایات فردی نیز میتوانست موفقیتآمیز باشد (نک :والهاصفهانی493-492 :1380 ،؛ وحیدقزوینی:1329 ،
 .)142بااینحال گویا ناکامی متظلمانِ تنها ،و حتی کشتهشدنشان بهخصوص در قرق نیز اندک نبوده است (نک:
شاردن396/8 :1345 :؛ تاورنیه.)198 :1383 ،

 .7شاردن از تعداد مبالغه آمیز ده هزار نفری شاکیانی که به دربار روی میآورند سخن میگوید که هفت تا هشت
هزار نفر آنان دائماً در آنجا بودند (شاردن.)192/8 :1345 ،
 .8فیدالگو می گوید مردم عادی اجازۀ حضور در بارعام را نداشتند .پس طبق عادت عرایض خود را بر سر دست
گرفته و بیرون از قصر به شاه میدادند (فیدالگو.)81 :1357 ،
 .9گویا حضوری بودن شکایات نیز احتمال کامیابی متظلمان را بیشتر میکرد (نک :وحیدقزوینی.)306-305 :1329 ،
 .10سیاهپوشان گروهی با گرایشهای صوفیانه و احتماالً مذهبی بودند که ریشههای پیشاصفوی داشتند .به
هنگامۀ نابهسامانیهای سیاسی و اجتماعی مدعی حکومت میشدند و در اوضاع ثبات یکی از گروههای مطیع و
حتی در خدمت حکومتها بهشمار میرفتند (نک :الزویری.)54-50 :1382 ،
 .11باستانیپاریزی اشاره میکند یکبار شاهعباس یکم برای رسیدگی به شکایت زرتشتیان کرمان شخصاً به آنجا
رفته بود (باستانیپاریزی.)245 :1362 ،

منابع
اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاهعباس صفوی ،به کوشش منوچهر ستوده ،با همکاری ایرج
افشار ،تهران ،میراث مکتوب.1383 ،
اعرابیهاشمی ،شکوهالسادات ،ارامنه جلفای نو در عصر صفوی ،تهران ،سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی
جمهوری اسالمی ایران.1394 ،
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الزویری ،محبوب« ،سیاهپوشان ،شورشیان ناشناختۀ عصر صفوی» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،
شمارۀ70و.1382 ،54-50 ،71
افوشتهاینطنزی ،محمد بن هدایتاهلل ،نقاوهاآلثار فی ذکر االخیار ،به اهتمام احسان اشراقی ،تهران،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.1373 ،
امینیهروی ،امیرصدرالدین ابراهیم ،فتوحات شاهی (تاریخ صفوی از آغاز تا  920ه.ق) ،تصحیح و تعلیق و
توضیح و اضافات ،محمدرضا نصیری ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1383 ،
باربارو ،جوزافا و دیگران ،سفرنامههای ونیزیان در ایران (شش سفرنامه) ،ترجمۀ منوچهر امیری ،تهران،
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.1381 ،
باستانیپاریزی ،محمدابراهیم ،سیاست و اقتصاد عصر صفوی ،تهران ،صفیعلیشاه.1362 ،
بسطامی ،محمدطاهر ،فتوحات فریدونیه (شرح جنگهای فریدونخان چرکس ،امیراالمرای شاهعباس اول)،
مقدمه و تصحیح سیدسعید میرمحمدصادق و محمدنادر نصیری مقدم ،تهران ،نقطه.1380 ،
پاپازیان ،هاکوب ،فرامین فارسی فارسی ماتناداران ،جلد اول ،ایروان ،نائیری.1956 ،
تاورنیه ،ژان باتیست ،سفرنامۀ تاورنیه ،ترجمۀ حمید اربابشیرانی ،تهران ،نیلوفر.1383 ،
ترکمان ،اسکندربیگ منشی و والهاصفهانی ،محمدیوسف ،ذیل تاریخ عالمآرای عباسی ،به تصحیح سهیلی
خوانساری ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.1317 ،
ترکمان ،اسکندربیگ منشی ،تاریخ عالمآرای عباسی ،با اهتمام و تنظیم ایرج افشار ،چهار جلد (در دو
مجلد) ،تهران ،امیرکبیر.1387 ،
جهانگشای خاقان ،مقدمه و پیوستها و فهارس اهللدتا مضطر ،اسالمآباد ،مرکز تحقیقات فارسى ایران و
پاکستان.1364 ،
حاجیانپور ،حمید و معصومه دهقان« ،بانیان از دیدگاه سفرنامههای عصر صفوی» ،تاریخ اسالم ،سال
نهم ،شمارۀ مسلسل .1387 ،114-79 ،43-33
حسنی ،عطاءاهلل« ،آموزشهای نظری در عصر صفوی» ،پژوهشنامه علوم انسانی ،شمارۀ ،168-153 ،52
.1385
حسینیاسترآبادی ،سیدحسین بن مرتضی ،تاریخ سلطانی ،از شیخصفی تا شاهصفی ،به کوشش احسان
اشراقی ،تهران ،علمی.1366 ،
حسینیقزوینی ،یحیی بن عبداللطیف ،لبالتواریخ ،بهکوشش سیدجاللالدین طهرانی ،تهران ،مؤسسۀ
خاور.1314 ،
خنجی ،فضلاهلل روزبهان ،سلوکالملوک  ،به تصحیح و با مقدمۀ محمدعلی موحد ،تهران ،شرکت سهامی
انتشارات خوارزمی.1362 ،
دالواله ،پیترو ،سفرنامۀ دالواله ،ترجمۀ شعاعالدین شفا ،تهران ،علمی و فرهنگی.1390 ،
ذبیحی ،مسیح و منوچهر ستوده ،از آستارا تا استارآباد ،جلد ششم ،شامل اسناد تاریخی گرگان ،تهران،
انجمن آثار ملی.1354 ،
رشتیانی ،گودرز ،گزیده احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز ،از شاهتهماسب تا شاهسلیمان
صفوی ،جلد اول ،تهران ،ادارۀ نشر وزارت امور خارجه.1394 ،
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ـــــــــــــــ ،گزیده احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز ،از شاهسلطان حسین تا شاهتهماسب
دوم صفوی ،جلد دوم ،تهران ،ادارۀ نشر وزارت امور خارجه.1394 ،
روملو ،حسنبیگ ،احسنالتواریخ ،بهتصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران ،بابک.1357 ،
سانسون ،نیکالس ،سفرنامۀ سانسون ،وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاهسلیمان صفوی ،ترجمۀ
تقی تفضلی ،تهران ،ابنسینا.1346 ،
سلطانیان ،ابوطالب« ،چگونگی کنش پادشاهان صفوی با طبقۀ کشاورز و روستایی» ،تاریخ اسالم و ایران
دانشگاه الزهرا ،سال بیستوششم ،شمارۀ .1395 ،166-141 ،30
سوانح نگار تفرشی ،ابوالمفاخر و محمدالحسین الحسینی التفرشی ،تاریخ شاهصفی (تاریخ تحوالت ایران در
سالهای 152-1038ه.ق) ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محسن بهرامنژاد ،میراث مکتوب.1389 ،
شاردن ،ژان ،سیاحتنامۀ شاردن ،جلد دوم ،ترجمۀ محمد عباسی ،تهران ،امیرکبیر.1335 ،
ـــــــــــ ،سیاحتنامۀ شاردن ،جلدهای سوم و چهارم ،ترجمۀ محمد عباسی ،تهران ،امیرکبیر.1336 ،
ـــــــــــ ،سیاحتنامۀ شاردن  ،جلدهای هفتم ،هشتم و نهم ،ترجمۀ محمد عباسی ،تهران ،امیرکبیر،
.1345
شاملو ،ولیقلی ،قصصالخاقانی ،دو جلد ،تصحیح و پاورقی سیدحسن ساداتناصری ،تهران ،سازمان چاپ
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1371 ،
صادقی ،مقصودعلی« ،راهداری در روزگار صفویه و چند سند منتشر نشده» ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تبریز ،ش.1378 ،111-81 ،171
طاهری ،ابوالقاسم ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از تیمور تا مرگ شاهعباس ،تهران ،کتابهای جیبی،
فرانکلین.1354 ،
عالمآرای شاهتهماسب ،زندگی داستانی دومین پادشاه دورۀ صفوی ،بهکوشش ایرج افشار ،تهران ،دنیای
کتاب.1370 ،
عالمآرای صفوی ،بهکوشش یداهلل شکری ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.1350 ،
غفاریقزوینی ،قاضی احمد ،تاریخ جهانآرا ،تصحیح حسن نراقی ،تهران ،کتابفروشی حافظ.1343 ،
فلسفی ،نصراهلل ،زندگانی شاهعباس اول ،جلد دوم ،تهران ،دانشگاه تهران.1347 ،
ـــــــــــــــ ،سیاست خارجی ایران در دوران صفویه ،تهران ،علمی و فرهنگی.1397 ،
فلور ،ویلم ،نظام قضایی عصر صفوی ،ترجمۀ حسن زندیه ،قم ،پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه.1381 ،
ــــــــــ ،تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاران ،ترجمۀ ابوالقاسم سری ،تهران ،توس.1395 ،
فومنیگیالنی ،مالعبدالفتاح ،تاریخ گیالن در وقایع سالهای 923ـ 1038هجری قمری ،تصحیح و
تحشیۀ منوچهر ستوده ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.1349 ،
فیدالگو ،گریگوریو پرئیرا ،گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار شاهسلطان حسین صفوی ،ترجمه از زبان
پرتغالی و حواشی از ژان ابن ،ترجمۀ پروین حکمت ،تهران ،دانشگاه تهران.1357 ،
فیگوئرا ،دن گارسیا د سیلوا ،سفرنامۀ فیگوئرا سفیر اسپانیا در دربار شاهعباس اول ،ترجمۀ غالمرضا
سمیعی ،تهران ،نشر نو.1363 ،
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کیوانی ،مهدی ،پیشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی ،جستارهایی در تاریخ اجتماعی-اقتصادی
ایران ،ترجمۀ یزدان فرخی ،تهران ،امیرکبیر.1392 ،
ماوردی ،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ،آیین حکمرانی ،ترجمه و تحقیق از حسین صابری ،تهران،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.1383 ،
متی ،رودلف ،ایران در بحران ،زوال صفویه و سقوط اصفهان ،ترجمۀ حسن افشار ،تهران ،نشر مرکز،
.1393
محققسبزواری ،محمدباقر ،روضهاألنوار عباسی :مبانی اندیشۀ سیاسی و آیین مملکتداری ،به کوشش
نجف لکزایی ،قم ،بوستان کتاب.1381 ،
مستوفیبافقی ،محمدمفید ،جامع مفیدی ،جلد سوم ،بهکوشش ایرج افشار ،تهران ،اساطیر.1385 ،
مشیزی (بردسیری) ،میرمحمدسعید ،تذکرۀ صفویۀ کرمان ،مقدمه و تصحیح و تحشیۀ محمدابراهیم
باستانیپاریزی ،تهران ،علم.1369 ،
ممبره ،میکل ،در سه سفرنامه ،بهکوشش حسن جوادی و ویلم فلور ،تهران ،بنیاد موقوفات محمود افشار،
.1393
منجم ،مالجاللالدین ،تاریخ عباسی یا روزنامۀ مالجالل ،شامل وقایع دربار شاهعباس صفوی ،بهکوشش
سیفاهلل وحیدنیا ،تهران ،وحید.1366 ،
منشیقزوینی ،بوداق ،جواهراألخبار ،بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال  984ه.ق ،مقدمه ،تصحیح و
تعلیقات محسن بهرامنژاد ،تهران ،میراث مکتوب.1378 ،
منشیقمی ،احمد بن حسین ،خالصهالتواریخ ،به تصحیح احسان اشراقی ،مؤسسۀ انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران.1383 ،
موسویفندرسکی ،ابوطالب بن میرزابیک ،تحفه العالم در اوصاف و اخبار شاهسلطان حسین ،به کوشش
رسول جعفریان ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.1388 ،
میرزارفیعا ،محمدرفیع بن حسن ،دستورالملوک میرزارفیعا ،بهکوشش و تصحیح محمداسماعیل
مارچینکوفسکی ،ترجمه علی کردآبادی ،با مقدمۀ منصور صفتگل ،تهران ،مرکز چاپ و انتشارات
وزارت امورخارجه.1385 ،
نصیری ،محمدابراهیم بن زینالعابدین ،دستور شهریاران (سالهای  1110-1105ه.ق پادشاهی شاهسلطان
حسین صفوی) ،به کوشش محمدنادر نصیریمقدم ،تهران ،بنیاد موقوفات محمود افشار.1373 ،
واله اصفهانی ،محمدیوسف ،خلد برین (حدیقۀ ششم و هفتم از روضۀ هشتم) ،تصحیح و تعلیق و توضیح و
اضافات محمدرضا نصیری ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1380 ،
ـــــــــــــــــــــــــ ،خلد برین (ایران در روزگار صفویان) ،بهکوشش میرهاشم محدث ،تهران ،بنیاد
موقوفات محمود افشار.1372 ،
وحیدقزوینی ،محمدطاهر ،عباسنامه ،به تصحیح ابراهیم دهگان ،اراک ،کتابفروشی داوودی اراک (فردوسی
سابق).1329 ،
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