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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. 
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 صفوي عصر ايران متظلمان تحوالت شناسيرفتارشناسي و گونه

 صفويان پايانعباس يکم تا از سلطنت شاه
 

 قاسمي حسین
 بهشتي شهید دانشگاه اسالمي دورة ايران تاريخ دکتري دانشجوي

 1گندمانيصادقي علي مقصود
 تهران مدرس تربیت دانشگاه تاريخ گروه دانشیار

 (91تا ص  69)از ص 

 18/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 22/07/1399دریافت:  تاریخ

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
و اجحافات کارگزاران حکومت  برابر درمردم گستردۀ های خواهیرواج تظلم دوران ،عصر صفویایران 

ای از گوشهتواند می اندر این دور آنانهای شناخت متظلمان و ویژگیرو  این از. بوددیگر قدرتمندان 

. نشان دهدبه عملکرد کارگزاران حکومت  نسبت شانواسطۀ اعتراضات به را اعی اقشار مردممحیات اجت

این متظلمان چه تأثیری بر رفتار  ههای حکومت صفویسیاست این است که حاضر پژوهش پرسش اصلی

در  یبررسی متظلمان دورۀ صفو با؟ ایجاد کردآنان  درشناسی چه تغییراتی را و از نظر گونهعصر داشت 

جهت  به در اوایل این حکومتهای تحقیق باید گفت اساس یافته برو  ،اسناد، کتب و مدارک گوناگون

اما از زمان سلطنت  ،وجود آمد متظلمان به خودنماییبرای بروز کمتر مجالی  اوضاع مملکت، آشفتگی

ی بروز رفتارهایو  لماتظتثبیت نهاد ت موجبثبات حکومت تدریج عباس یکم و نیز جانشینان او بهشاه

حتی  ماجت ونوعی انسجام، س ایجاد ها ویـخواهی، مکتوب کردن تظلمـجمعچون شکایات دسته

عشایر، ضمن اینکه  .شدسوی متظلمان  ازهای صنفی و گروهی و همچنین ایجاد همبستگی ،ریزیبرنامه

در  این مسئله. شدندارد جرگۀ متظلمان وبه صورتی گسترده  بارها و بیگانگان برای نخستینزنان، اقلیت

ای مورد یابی کتابخانهدادهبر اساس تحلیلی و توصیفی صورت  تاریخی و بهاساس روش  بر تحقیق حاضر

 گرفته است.بررسی قرار 
 

 .شناسی، رفتارشناسی، گونهمتظلمانخواهی، ، نظام تظلمات، تظلمهصفویحکومت  کلیدي: هايواژه

 
 
 
 

 

 
                                                            m_sadeghi@modares.ac.ir رایانامۀ نویسندۀ مسئول: 1.

mailto:m_sadeghi@modares.ac.ir


 71/ 1400، بهار 1،  شمارة 13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 مقدمه. 1

فرهنگها و جوامع های مشترک در بسیاری از سنتیکی از به آن  خواهی و رسیدگیمتظل

دگی به ـرسیمتصدی  نیز »نهاد مظالم« در حوزۀ اسالم و ایران .بود در طول تاریخ

در حال باستان کامالً مشخص است. بااین های این نهاد در ایرانریشهبود.  هاخواهیتظلم

عملکرد  به صورتبندیدست  السلطانیهاحکامکه در  بوداوردی مبار ننخستی ،اسالمجهان 

نگاه ماوردی به مقولۀ مظالم بیشتر گرچه . (200-163: 1383ماوردی، نک: ) دیوان مظالم زد

های او چنان اندیشه پردازد،و چندان به مردم متظلم نمی ها بودهرسیدگینحوۀ متوجه 

وکاست تکرار کمتقریباً بی را مظالم بود که اسالفش نظریات وی درباب تأثیرگذار

نهادهای سیاسی و اجتماعی  درگویا حملۀ مغوالن به ایران گسست عمیقی  (1).دکردن

نیز که یکی از  ،ایها التیام نیافت. جدای از این ادبیات اندرزنامهایجاد کرد که تا سال

تأثیر خواهی بیملتظ به در رواج و تداوم رسیدگی ،محصوالت تمدنی و فرهنگی ایران بود

بنابراین صفویان وارثان این دو آبشخور فرهنگی بودند. نکتۀ حائز اهمیت در این نبود. 

تشیع را  هب تسنن را به کناری نهاده وکه مذ ،فضای ایران عصر صفوی در میان اینکه

رابطۀ حکومت و مردم براساس تظلمات باشد  ای که در آنگسترده بود، هیچ منبع فقهی

به مقولۀ قدرت و لزوم  فقهای شیعهمتأثر از نگاه  امراین بعید نیست . ش درنیامدربه نگا

در ای ادبیات اندرزنامه درمقابل آن،. ه باشدبود تام مردم از امام و جانشینانشاطاعت 

شاید به دوران قبل بود.  د شد؛ گرچه فاقد نوآوری نسبتـهمچنان تولیعصر صفوی 

باشد. سبزواری در  األنوار عباسیروضهای عصر صفوی، نامهزادبیات اندر ترین نمونۀمهم

ها الملوکحهـشۀ نصیـاز اندی عباس دوم نگاشته،اهـدر زمان سلطنت شن اثر، که ـای

ه داددهی وبوی شیعی داده است. او شاه را تشویق ببرداری نموده و به آن رنگگرته

ها خواهیبرای رسیدگی به تظلم اکم افرادی رشاه باید دست معتقد است کند ومردم می

ی از این آثار گویا(. 187-175-171-169-168-166: 1381سبزواری، محقق) (2)منصوب کند

به پراکندن عدالت و رسیدگی به  و تشویقشانشاهان صفوی در ذهن و عمل  دست

  د.ها مؤثر واقع شخواهیتظلم

عصر صفوی را  رهای آنان دخواهیمتظلمان و تظلماین پژوهش قصد دارد 

سوی  ی بروز اجحافات ازپ درکه  کنشی بودوا خواهیتظلمموردبررسی قرار دهد. 

به شکایات از  ناتوانی نظام قضایی در رسیدگی نیزکومتی و دیگر اقویا و کارگزاران ح

تا  به مردم داده بودندرا  اجازه ها از دیرباز اینحکومتگویا گرفت. سوی مردم صورت می
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های ثبات و امنیت با رواج بنابراین دوره. منصبان را اعالم کنندز صاحباشکایاتشان 

های حکومتگویا این  وجود باشد. ها توأم میبه آن ها و رسیدگیخواهیدوگانۀ تظلم

درگیر مختلف زندگی مردم  سطوحدر جانبه، صورتی همهپیشاصفوی کمتر توانستند به

رسد نظر می. بها رسیدگی کنندنهیافته و به آ یسائل و مطالبات آنان آشنایبا م شده،

نظام ها، عرصهدر بسیاری از تدریجی  ایجاد برخی تغییراتتوجه به  باصفویه  حکومت

 قصد دارد حاضر تحقیقاساس برهمین. نصیب نگذاشتتظلمات را نیز از این تغییرات بی

در متظلم مردم  عیتیمهای جگروه نیز ها و رفتارها، وکنشاین پرسش را پاسخ دهد که 

  ؟تحوالتی شد های آن حکومت دچار چهسیاستصفوی، براثر  عصرایران 

گرچه برخی آثار به صورتی کنون چندان موردتوجه قرار نگرفته است. تا لهاین مسئ

 ،اندداشتهاشاراتی ایران عصر صفوی  خواهیتظلمهای گذرا و پراکنده به برخی جنبه

گرفته توجه قرار مورد ، کمتربه متظلمان و رفتارهای آنان نهاموشکافجانبه و نگرش همه

کشاورزان  هایخواهیهای حکومت به تظلمرسیدگیبه بیشتر  (1395) سلطانیان است.

 کایات مربوط به اصناف را در کتاب خودبرخی ش (1392) کیوانی و پرداختهدر این دوره 

باشد. فلور در بخشی از کتاب خود  (1381) تر از همه، پژوهش فلورشاید مهماست. آورده 

ذکر اما او تنها به  در عصر صفوی پرداخته استبع متظلمان ها و بالتخواهیبه تظلم

ان و ـمتظلمخی ـتاریوالت ـو تحد ـری از رونـو تفسی ردهـده کـبسنی ـایـههـنمون

تصاصی و خا صورتدر واقع تاکنون اثری که به. نداده استهای مردم ارائه خواهیتظلم

پرداخته  در عصر صفوی های جمعیتی آنانمتظلمان و رفتارها و گروهموشکافانه به 

 ، به نگارش درنیامده است.باشد
 

 حکومت صفوي اوايل در متظلمان. 2

های دشواری عباس یکمتا برآمدن شاه حکومت صفوی در اوایلمردم متظلم بررسی 

اینکه بیشتر مطالب  برعالوهمنابع باشد.  ها کمبودترین آنکه شاید مهمفراوانی دارد 

های نشانه، هاسال این در پردازند،های سیاسی میها و درگیریها به جنگنگاریوقایع

رسد دوران اولیۀ نظر میبه وجود دارد.هایشان سفرنامهبالطبع و از بیگانگان  یکمتر

جز شاید بهد. کرنمی مهیاحکومت صفوی، چندان عرصه را برای خودنمایی مردم متظلم 

ی جدای از اینکه مشغول کنار زدن شاهان صفوتهماسب، نیمۀ دوم سلطنت شاه

قرار هجمه جانب همسایگان غربی و شرقی خود نیز موردهمواره از ،هماوردانشان بودند

. ه باشدبود مؤثر اندام عرض. بعید نیست این وضعیت در ناکامی متظلمان در گرفتندمی
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سلطنت ان ـزم دران ـش فعال آنـو نقم ـردم متظلـم از ی کهـهایرشادود گزـاز مع

که  استاحتکار غله توسط »اربابان اصفهان«  ماجرای ،باقی مانده است یکماسماعیل شاه

به را ردم ـم رخ داد،ری ـای شهـدر فض که ن اتفاقـآن شد. ای اب شدنـموجب نای

نهایت  شرفیابی یکی از بزرگان، مراسم امحازداز  آنانگویا . واداشتخواهی نزد شاه تظلم

ثروت و  صاحب »اربابان حکومتپس . نمودندشکایت خود را مطرح استفاده را کردند و 

 :1350، آرای صفوی)عالم کرد انبارهای غلههای درب گشودنرا وادار به محتکر  «سامانِ

و اشرار و راهزنان  غارتگریهای گزارشهمچنین  .(150: 1372اصفهانی، واله ؛177-176

قزوینی، ؛ غفاری267: 1383هروی، امینینک: ) در اوایل عصر صفویبرای تجار  ایجاد مزاحمت

که  (294 :1364، خاقانجهانگشای ؛310 :1383هروی، امینینک: )حکام  اجحافات و (270: 1343

، اشدبویژه تجار شکایات مردم و بهدر پی توانست می، با واکنش حکومت همراه بود

رفتارهای آنان در این  های جمعیتی خاص و نیزتوان گروهدر مجموع کمتر می گرچه

مربوط به بیگانگان در این دوره،  خواهیاز معدود اشارات به تظلم. را مشاهده کردها سال

است که به ایران سفر کرده بود و پس از اینکه در دادگاه به پرداخت  اهالی ونیزیکی از 

خواهی کند. شاه نیز اسماعیل یکم تظلمدگی نشد، مجبور شد نزد شاهیمطالباتش رس

 (.456-455: 1381)جوزافا باربارو و دیگران، دستور رسیدگی را صادر کرد 

سوی ازپراکنده اندک و های خواهینیز برخی تظلمتهماسب سلطنت شاه دورۀدر 

ر مؤثر شهرنشینان در وهایی وجود دارند که نشان از حضگزارش (3)د.شودیده میمردم 

. ارتباط با ثبات کشور در این دوره باشدتواند بیو این امر نمی جایگاه متظلمان است

جهت تحمیل مالیاتی که مربوط به خرد کردن پول مسین و مردم استرآباد بهاعتراض 

. دربارۀ این شودمدتی بعد این مالیات غیرقانونی خوانده و لغو  ، باعث شدضرب سکه بود

، فلور)در مسجد جامع نصب شد تهماسب بر سرای به فرمان شاهنوشتهو مالیاتی سنگغل

ارضی جدید شکایات  جهت وضع مالیاتبه کرمان مردموقتی یا (. 243-244 :1395

شاه مجبور شد با اخذ مالیات به شیوۀ قدیم  ،تهماسب ارائه دادندمتواتری را به شاه

بودند متظلمان فعال این دوره از نیز احتماالً تجار  (.30: 1362پاریزی، )باستانیموافقت کند 

. هنگامی (129: 1378قزوینی، منشی ؛252: 1314قزوینی، ؛ حسینی274: 1343قزوینی، غفارینک: )

ترددکنندگان در آن مناطق و  ،برخی ایاالت دور از دسترس حکومت مرکزی که حکام

نک: )گرفتند مؤاخذۀ حکومت مرکزی قرار می مورد ،دادندخصوص بازرگانان را آزار میبه

»عجزه«  به کرمانظلم حکام گرمسیرات (. 207-206 ؛187-186 :1370تهماسب، آرای شاهعالم
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خواهی آنان در »دیوان اعلی« تظلم موجب« احتیس ارباب و تجارت اهلو »جمعی از 

قمی، منشی ؛ 572-571 :1357روملو، )لشگری را به دفع وی فرستاد تهماسب، پس شاه شد.

به کشاورزان هرات  روملو فهیخلیصاف ستم و ظلم. (1/89: 1371؛ شاملو، 563-564 :1383

ت محضری در این باب و ـی از بزرگان آن والیـباعث شد »جمع( 346 :1357روملو، )

، تهماسبآرای شاهعالم)جاه فرستادند« پناه جمخلیفه به درگاه جهانای از ظلم صافیعرضه

از سوی  و البته (4)خواهی مکتوبهای تظلمنمونه از معدودمورد این  .(62-63: 7031

شکایات معدودی نیز از تهماسب، شاهسلطنت از دورۀ هاست. در این سالشاورزان ک

هاشمی، اعرابینک: )مربوط به دعاوی ملکی است بیشتر ارامنه و گرجیان باقی مانده که 

 (5).(1/13: 1394 رشتیانی، ؛265 :1394

. نیست مشخصچندان تهماسب مردم متظلم در دوران پس از سلطنت شاه رفتار

، حاکم به اجحافات محمدخان ترکمانشکایت مردم کاشان نسبت برای مثال در ماجرای

صدور حکم عزلش شد  موجبکه  محمد خدابندهکاشان در زمان سلطنت سلطان

 دقیقاً از چه قشری بودند. نامتظلم آنمشخص نیست ( 249-1/248، 1387)ترکمان، 

 اوضاعکمتر یافتگی جهت نظامبه ضعف منابع، سوایشود گونه که مشاهده میهمان

. نشانی یافتتوان میکمتر از متظلمان و رفتارهای آنان  ،های اولیۀ عصر صفویسالدر 

 نساکنااز دیگر  بودند وتجار  از طبقۀ شناسیبیشتر متظلمان این دوره از منظر گونه

سلطنت از دوران ایران  واقع در. داشتندمجال کمتری اندام برای عرض شهرها و روستاها

مراودۀ بیشتر با جهان گیری برخی ساختارهای حکومتی، شکل دالیل بهعباس یکم شاه

به ثباتی  ،و برآمدن طبقات جدید ،های جمعیتی گوناگونگیری گروهخارج، ورود و شکل

 آنان را بررسید.رفتاری های لمان و ویژگیظدر آن متبتوان رسید که 
 

 صفويان پايانعباس يکم تا سلطنت شاهمتظلمان از فتارشناسي ر. 3

جهت توان دورانی دانست که بهرا می تا انتهای حکومت صفویهعباس یکم سلطنت شاه

داخلی  رقبایکاهش مجادالت با ، آن حکومت تمرکزگرایهای سیاستتشدید و توسیع 

رفتارهای شدن بسیاری از نهادهای حکومتی،  ترو البته ساختارمند ،خارجی نو دشمنا

 کرد.تحوالت مهمی متظلمان این دوران را دچار 
و حضور کمتر در ها و سکونت در کاخدر پایتخت  شاهان صفوی بیشتر حضور

در دوران تثبیت حکومت صفوی و  است کهترین تغییراتی از مهمهای عمومی، صحنه

 ،های مرسومخواهیتظلمهای زمینه کاهشرغم بهاین اتفاق  .س از آن رخ دادپهای سال
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 ،گرفتبدون توجه به مکان و زمان خاصی صورت می و بر سر گذر شاهانبیشتر که 

ن اولیۀ ها در دوراخواهیگرچه رسیدگی به تظلمداشت.  پیرا درنهاد تظلمات تثبیت 

دیوانیان و  عباس یکم به این سو بود کههگویا از عصر شا حکومت صفوی رواج داشت،

ها خواهیرسیدگی به تظلمروند بیشتر در  عباس دومخصوص در دوران شاهبه درباریان

نحوی شدند و بهخوانده میرکان دولت قاهره آنان در منابع این دوران، ا. درگیر شدند

ضمن  نمودند.اجرا می کردفعالیت می نیابت از شاه صفویدستورات اعتمادالدوله را که به

ایفا  مهمی ها نقشخواهیتظلمبیگی و صدر در رسیدگی بهمانند دیوان یمناصب اینکه

توان از نهاد در این ترین عللی که میاز مهم. (546-155 :1380 اصفهانی،)واله کردندمی

در نحوه و روند رسیدگی به شکایات شدن  ساختمنددوران سخن گفت اینست که نوعی 

اساس  ترین مقامات کشوری، بررتبهبر حضور عالیعالوهوجود آمد. به تدریج به ممرد

ها رسیدگی خواهیهای خاص به تظلمها، عمدتاً در مکان و زمانبرخی ضوابط و شیوه

؛ میرزارفیعا، 220-190-157-58: 1329قزوینی، ؛ وحید527: 1380اصفهانی، نک: واله)کرد می

این برخی تغییرات را در رفتار متظلمان باید رسد این تحول مهم ینظر مبه .(188: 1385

 این تغییرات عبارتند از: ترینمهم ایجاد کند. دوران

 جمعيهاي دستهخواهيتظلم .الف

های خواهیتظلم یکی از برآیندهای تثبیت حکومت و بالتبع آن، تثبیت نهاد تظلمات،

اینکه این  سوای. داشتی کمتر نمود لهای قبکه در دوره بودجمعی گروهی و دسته

های فردی خواهیبه تظلمخطرات جانی و مالی کمتری نسبت ،خواهیتظلم شیوه از

مشروعیت بیشتری برای حکومت هجوم گروهی متظلمان به دربار صفوی،  گویا (6)،داشت

 (7)اند.ینمامیگستری بازعدالت یگانه ملجأعنوان بهرا بیش از پیش شاه آورد و بار میبه

های گروهی خواهیتظلم کرد کهگوشزد میاحتماالً نوعی تجربۀ تاریخی به متظلمان 

نک: ) گونه بود ها نیز معموالً اینگزارش برخی اساس و بر بیشتر مقرون به موفقیت است

تقاضای حکومت از مردم  (.181: 1393، ؛ متی463ـ460؛ 454-453 :1373نطنزی، ایافوشته

تعداد توجه این دوران است که به بات احتمالی نیز از اتفاقات جالیجهت ابراز شکا

؛ مشیزی، 174-173: 1380بسطامی، نک: ) دادمیخواهی تظلمجسارت مردم  بسیاری از

حکومت  از ،فومنی دربارۀ ماجرای کنار زده شدن بهزادبیک، وزیر گیالن. (336: 1369

ر شاه مکرراً از مردم ان به دستویدهد جارچگزارش مییکم عباس در عصر شاه ،آنجا

 :فومنی) چنین کردندنیز مردم که  ه عرض برساننداگر شکایتی از وی دارند بخواستند 
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توانست فرصتی برای ارائۀ تظلمات مردمی در سطحی ها نیز میبارعام (.214ـ199

 (.325: 1364فیگوئرا، ؛ 354: 1369مشیزی، نک: ) (8)گسترده باشد

کمبود و گرانی اجناس و احتکار کاالها جمعی مردم، دسته تیکی از علل شکایا

 ؛307 :1329زوینی، قوحیدنک: ) های قبل نیز سابقه داشتکه در دوره بود توسط »اربابان«

بدرفتاری محصالن مالیاتی نیز در بروز  (.147-9/146 :1345، شاردن ؛659 :1380اصفهانی، واله

برخی منابع گزارش (. 305 :1395، فلور؛ 251: 1369مشیزی، نک: ) مؤثر بودشکایات مردم 

مردم با جمعیت بیشتری خود را برای دادخواهی به پایتخت در این دوران،  دهندمی

، تاورنیه ؛267 :تذکره کرمان؛ 316-315: 1329قزوینی، ؛ وحید231: 1349فومنی، نک: )رساندند می

به این خاطر بود که یک صنف،  شکایات گروهی عمدتاً گویدشاردن می (.211-212 :1383

یک دهستان و یا یک منطقه از حاکم خود شکایت داشتند. آنان نزدیک کاخ و 

کردند. ضمن اینکه شکایات مربوط فریاد میرفتند و شروع به دادوحرمسرا میخصوص به

جانب روستاییان صورت صورت گروهی ازشاه نیز عمدتاً بهمالیاتی درآمد و عواید به 

ات فردی به جایی ـبسیاری از مواقع که شکایا ـگوی (.8/193: 1345)شاردن،  گرفتمی

: 1369مشیزی، نک: ) کردشکایات گروهی حکومت را وادار به رسیدگی می ،رسیدنمی

251 .) 

 هاي مکتوبخواهيتظلم .ب

رخ  پیشینهای به سال نسبت این دوراناز تحوالتی که در رفتار متظلمان  دیگر یکی

های آموزشی صفویان سیاست. بودهای مکتوب و نگاشتن عریضه خواهیج تظلماداد، رو

 تأثیر قرار داده بودتحتهای جامعه را ، بسیاری از طیفبه صورتی گسترده هادر این سال

وع از ـن نـبا رواج ای مرتبطول ـست این تحـد نیـبعی. (166-155 :1385حسنی، نک: )

تعداد باسوادان در این دوره بیش از  توان گفتمی اینربنابها بوده باشد. خواهیتظلم

احتماالً برخی  .کردها هموار میعریضهو این امر راه را برای نگارش  دوران قبل شده بود

سواد ظاهر شوند. نویسان مردم متظلم بیتوانستند در نقش عریضهپایین مین ردهروحانیا

مغلق برای سربازان کتک  ایریضهعکند که جهت نوشتن شاردن به مالیی اشاره می

 ،برای بررسی شکایاتشد تأکید می اینبرعالوه(. 273-3/272: 1336)شاردن،  خورده بود

اینکه با دقت  برعالوه در این صورتمکتوب نیز ارائه شوند. گویا صورت بهها خواهیتظلم

 هی و مکتوب باادعاوی شفد؛ مجال مطابقت شو جزئیات بهتری به شکایات رسیدگی می

قزوینی، وحیدنک: ) گیردها با خطای کمتری صورت شد تا رسیدگیمینیز فراهم یکدیگر 

جدای  .(405: 1380اصفهانی، ؛ واله21-2/20: 1371شاملو،  ؛188: 1385، ؛ میرزارفیعا58-55: 1329
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 عو برخی مواقع اتبا (198ـ8/188: 1345 شاردن،نک: ) خواص و طبقات باالی جامعه از

: 1336، شاردننک: ) نمودندارائه می صورت مکتوببه شکایات خود راکه بیگانه 

اگر تعدادشان نیز مردم عادی  ،(181 :1393متی،  ؛404ـ402: 1364، فیگوئرا، 298ـ3/292

های شکایت خود را به دربار ارسال نامهافراد اهل قلم کمک  با بود،میتوجه قابل

« علیه حاکم یصد نامۀ تشکی و تظلم از اهالی قندهارس»بیش از ن به درشاکردند. می

ترین روایت از لزوم ارائۀ عرایض مکتوب مفصل (.9/199: 1345 شاردن،)کند آنجا اشاره می

 گرفتهبیگی عریضۀ شکایت را از شاکی گویا اعتمادالدوله و دیوان .را سانسون آورده است

کردند. سپس دفتر مختلف ثبت می کردند و مفاد شکایت را در پنجو آن را مُهر می

داد و او عریضه را برای رسیدگی نزد یکی از بیگی میعریضۀ خود را به دیوانشاکی 

اش دربار که فرستاد و یک فرّخوانین و بزرگان ایالتی که شاکی از آنجا آمده بود می

که به  ااین فراش مأمور بود مبلغی ر شد.اجرای حکم بود همراه شاکی فرستاده میمأمور 

شد وصول نماید. میزان اهمیت دعوی تعیین شده است از طرف دعوی که محکوم می

ا به قصر برد و وزیر عدلیه آن رپس از آن شاکی دادخواستش را به صدارت عظمی می

سپس شاکی با فراش مأمور اجرا . درج شودنیز بر آن دادخوست  فرستد تا مُهر شاهمی

بیگی رسیدگی به در حضور کسانی که دیوانحکم ا تکرد سمت محل خود حرکت میبه

واضح است که این  (.185-184: 1346سانسون، )دعوی را به او ارجاع کرده بود اثبات گردد 

 یحکومت یکی از برآیندهای نیز و پرهزینۀ آنآور ماللت فرایندنویسی و نحوۀ عریضه

 شده بود. تثبیت

 شدهابسپیگیرانه و ح ،مداومهاي خواهيتظلم .ج

جانب حکومت صفوی از های سیاسی، نظامی و اداری ازتثبیت نهاد تظلمات با پشتوانه

تأثیر مستقیمی گذاشت. های مردم خواهیعباس یکم به این سو بر نحوۀ تظلمدوران شاه

صورت های قبل، بهبه دوره نسبتهای بسیاری وجود دارد که در آنها، متظلمان گزارش

و پیگیر بودن سماجت  .زدندخواهی میدست به تظلم یترمداوم وگسترده ، مندنظام

 9داشت سابقه های »مکرر« اتفاقی بود که تا پیش از این، کمترخواهیبا تظلممتظلمان 
: 1371شاملو، ؛  529-527-410 :1380اصفهانی، واله ؛331-176-174-62 :1329قزوینی، وحیدنک: )

ای از نمونه(. 196-9/195 :1345، شاردن؛ 112 :1317 ،اصفهانیترکمان و واله ؛1/283-284

ن گوید وزیر یزد به راهدارابافقی می است.آمده  جامع مفیدیخواهان در سماجت تظلم

سمت »اردوی ها را ببندند تا کسی نتواند بهتمام راهمورداعتمادش دستور داده بود 

رغم سرمای و اهالی« علی ر»سادات و اکابدرنتیجه  .معلی« برود و از وی شکایت کند
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هنگام شب و موقعی که برف یک و دودو« شدید به طرزی »پوشیده و پنهان، یک

بافقی، مستوفی)خواهی کردند ده و تظلمحال بارش بود خود را به اصفهان رسان سنگینی در

یا اهالی خبیص برای عرض شکایتشان از داروغگان آنجا شبانه  (.3/200-203 :1385

گزارش ز ـنیفومنی (. 219 :1369 )مشیزی،خود را به »اردوی معلی« رساندند  و گریختند

و مستوفی الهیجان باعث شکایت »سادات و  ،»ظلم و تعدی و زیادتی« وزیر دهدمی

شد. آنان که شهرت  ،نزد بهزادبیک، وزیر رشت و مشایخ و مشهوران« آنجا موالی و اهالی

وی را »به الحاح و التماس به رشت رفتند و  ،بهزادبیک به دادگستری را شنیده بودند

 . (180 :1349، فومنی) عمال آن دو را به او تفهیم کنندبسیار« به الهیجان بردند تا ا

عنوان ، بهافراد برخیبرگزیدن  این دوران،در رفتار متظلمان از تحوالت دیگر یکی 

بیشتر ه قبل بنسبتبود که ها خواهیجهت ابراز بهتر تظلم یا واسطه، نماینده

بودند اهل معاشرت احتماالً  که« ان شاکیاندانگویا »زبان .گرفتندمورداستفاده قرار می

: 1373 نصیری،نک: )منتقل کنند را وپا دستمتظلمان عمدتاً بیتوانستند شکایات می بهتر

نک: )ندگان متظلمان اشاره شد ـبه عنوان نمایبه سادات و بزرگان  ازاینپیش(. 60

 گرفتندبرخی مواقع کدخدایان این نقش را برعهده می .(بافقی، همان؛ فومنی، همانیفمستو

خواهی مردم کدخدایان بلوک برزرود نطنز در تظلم برای مثال(. 160-161: 1366)منجم، 

ابیانه حضور داشتند و یکی از آنان به نمایندگی از مردم روانۀ اصفهان شد تا چندوچون 

 گاهی اوقات نیز(. 461-460: 1373نطنزی، ای)افوشته گزارش دهدیکم  عباسماجرا را به شاه

فلسفی، )کردند خواهی مردم را نمایندگی میتظلمایالتی مناصبی چون کالنتر و وزیر 

ستانی داروغۀ آنجا را به شاه داد و موجبات عزل وزیر یزد گزارش جریمه(. 2/202 :1347

گاهی اوقات نظامیان همچنین  (.3/189 :1385 بافقی،مستوفی)داروغه را فراهم آورد 

 :1394 ؛ رشتیانی،687-686: 1387ترکمان، نک: )گرفتند نمایندگی مردم متظلم را برعهده می

2/168-169.) 

 میان متظلمانو گروهي  صنفي هايهمبستگياتحاد و ايجاد  (د

ی از کوری یهای پیشهتجار و گروهو حمایت از با تقویت امنیت و ثبات سیاسی 

گسترش  تداوم و که در زمان جانشینان او عباس یکم بوددستاوردهای سلطنت شاه

خود بر درآمدهای حکومت به طرق گوناگون  حرفۀفعاالن اقتصادی مذکور نیز با . یافت

ها خواهیتظلمعرصۀ بایست خود را در میو نیاز متقابل  رابطۀ دوسویهافزودند. این 

میان این دوران  توجهی درقابل صنفی هایهمبستگی، سبرهمین اساگویا  نشان دهد.

اتفاقی بود که آمد؛ به وجود میخواهی های اقتصادی به هنگام تظلمافراد فعال در حوزه
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دست به  ترگسترده یصورتبه ،تجار اساسبرهمین کمتر سابقه داشت. این پیش از 

هایی صفی فرمانشاه که بود ناآنتقاضاها و شکایات  نتیجۀ گویا در. زدندخواهی میتظلم

کاالهای موردمعامله باب  ال تجار و رعایا و زیردستان« صادر کرد تا قیمت»جهت رفاه ح

اخذ  .(236: 1366استرآبادی، )حسینی میل تجار باشد و حکام در آن دخالتی نداشته باشند

 هایبخششراین ببنا. باشد تجارخواهی از عوامل تظلم توانستنیز می هاعوارض و مالیات

؛ 141-7/133: 1345)شاردن، آنان داشته باشد  خواهیتوانست ریشه در تظلممی مالیاتی

تراشی ترین علت شکایت تجار، مانعمهمشاید اما  (.12: 1380اصفهانی، واله ؛214: 1395فلور، 

جهت  های شاهانپس طبق فرمان(. 168-167: 1393)متی،  حکام در تجارت آنان بود

شد و سود به بازرگانان بخشیده می ،ستانی »کارکنان وزرا و عمّال«یری از زیادهگجلو

»بیع و شری در میان تجار و رعایا به رضای ایشان بوده، عمّال دیوان« در آن دخالتی 

سوی اشرار و راهزنان در این دوره نیز تعرض به تجار از(. 12: 1380اصفهانی، )والهکردند نمی

ای توسط عده راتج ۀقهو کاروان غارت(. 74: 1317اصفهانی، ن و والها)ترکموجود داشت 

 اینبرعالوه (.568-566: 1369)مشیزی، منجر شد کرمان  ریوزنزد  خواهی آنانتظلمبه راهزن، 

هایی ازسوی شاهان صفوی درخصوص لزوم تأمین فرمان شدبروز این اتفاقات باعث می

استرآبادی، ؛ حسینی75: 1366)منجم، مترددین صادر شود  ها، و رفاه تجار و دیگرامنیت راه

: 1378؛ صادقی، 2/88: 1394رشتیانی،  ؛52: 1389تفرشی،  نگار تفرشی و حسینی؛ سوانح75: 1366

 توانست یکی از برآیندهای شکایات تجار باشد.که می (90

در نوعی  اخواهی رموفقیت در تظلممز بر تجار، اصناف نیز در این دوران رعالوه

از  را یـتوجهبـای جالـههـود نمونـوانی در کتاب خـکیودند. ـب افتهـهمبستگی ی

عدم ارتباط با  بافان درشامل قنادان، بافندگان و ابریشماصناف برخی های خواهیتظلم

ایجاد از آورد که نشان به نقل از اسناد هلندیان می پرداخت مطالبات و وضع مالیات

ای افوشته(. 158-157: 1392)کیوانی،  استدر این زمان نفی میان آنان صنوعی همبستگی 

، از »حکام و عمّال«اصفهان خواهی مردم یکی از نتایج تظلمکند نطنزی اشاره می

برخی (. 454-453: 1373نطنزی، ای)افوشتهبخشش مالیاتی »اصناف محترفۀ« آنجا بود 

اف نیز در آن سهیم بودند برای آنان نهای سلطنتی که اصهای جشنهزینه نیز مواقع

در  (.186: 1392، )کیوانیساخت شد و موجبات شکایات آنان را فراهم میکمرشکن می

در زمان  ،اصفهان ۀداروغشکایت اصناف اصفهان از پارسیدان گرجی، نیابت ماجرای 

 . گویا پارسیداناستمشاهده قابلاصناف  اتحاد هرچند مقطعیعباس دوم سلطنت شاه

کرد و »در اخذ جرایم، اموال و اسباب اصفهانیان را مال به اموال مردم درازدستی می



 عباس يکم تا پايان صفويانصفوي از سلطنت شاه عصر ايران متظلمان شناسي تحوالترفتارشناسي و گونه /80

بستند و به به تحریک میردیوان های خود را خود« پنداشته بود. اصناف محترفه دکان

پیوسته« بر سر راه شاه حاضر شدند و »آغاز تظلم و دادخواهی« از همصورتی »به

اصفهانی، )والهدگی و سپس عزل پارسیدان را صادر کرد یپارسیدان کردند. شاه دستور رس

آسانی ن از منافع شخصی میردیوان نیز بهتواالبته که در این ماجرا نمی(. 582-579: 1380

 نماید.توجه میعبور کرد، اما این حرکت اصناف نیز در نوع خود جالب

ان در یهایی بودند که در دوران تثبیت صفودیگر از گروهکی کشاورزان ی

توجهی خالصه شدن مقادیر قابل. ایجاد کردند تغییراتی خواهیرفتارهایشان درحین تظلم

یکم آغاز شد و در عباس از زمان سلطنت شاهاز رخدادهایی بود که از اراضی ممالک 

اهدافی چون تضعیف قدرت سیاسی  این سیاست .او گسترش یافت دوران جانشینان

ۀ حکومت مرکزی و قدرت فائق برابر درودن ایاالت محکام عمدتاً قزلباش و مطیع ن

این کرد. گیری را دنبال میو مالیاتکشاورزی طریق محصوالت  افزایش درآمد از

رغم باز شدن دست ناظران برای اجحاف در حق مردم، متظلمان را در ارائۀ به سیاست،

اهی کشاورزان نیز وختأثیر خود را بر نحوۀ تظلم و کردپرواتر هایشان بیخواهیتظلم

که جسارت و صراحت لهجۀ کشاورزان در ابراز اعتراضاتشان نتیجۀ مستقیم آن  دنشان دا

 . باشد تواندمی

حکومت به اراضی  نیروهایتعرض  ،کشاورزانهای خواهیعلل تظلمگویا یکی از 

ه با لمقاب ،خواهی کشاورزاندیگر علت تظلم (.291-289 :1390دالواله، نک: ) کشاورزی بود

نک: ) که معموالً مقرون به موفقیت بود از آنان بوداز اندازۀ متعارف  بیشتقاضای مالیات 

که  بودند یافتهقدرت و جسارت  یدتا حدر این زمان  کشاورزان گویا (.271: 1395فلور، 

حکام و  نزد تیشکا به یجمعدستهصورت گرفتند، بهتعدی و تجاوز قرار  موردوقتی 

خواهند کرد  ترک را کشوربا فریاد اعالم کنند اگر رفع تعدی نشود،  و دنبرو شاهحتی 

بودند،  شاه یاراض کشاورزان متعلق بهاست که اگر  یجالباین نکتۀ (. 4/22: 1336)شاردن، 

 تیشکااز موارد دیگری که  (.8/272: 1345، )هموشد یم یدگیرسبهتر  اتیشکا به

 ایشاندر این صورت، محصول کشاورزی بود.  نامطلوب بودن ،را درپی داشت کشاورزان

نها خبری از محصول و تاین حق را برای خود قائل بودند که پیشاپیش اعالم کنند نه

فتن از حکومت کمک گر مورد در را نخواهد بود، بلکه تقاضاهای خود عایدی حکومت

 یـبرخن ـهمچنی (.8/271: 1345)شاردن، رح کنند ـز مطـنیال بعد ـت کشت سـجه

در ارتباط با کمبود آب بود و شکایت از  های کشاورزان ایران عصر صفویخواهیتظلم
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شاردن به شکایت مردم از (. 199: 1395فلور، نک: )شد ها منجر به برکناری آنان میمیراب

روز آب،  10رغم گرفتن وجه کند که علیای در نزدیکی اصفهان اشاره میمیراب منطقه

)شاردن، خواهی زدند دست به تظلم کشاورزانآنها داده بود. پس  هتنها سهم یک روز را ب

1345 :8/194.) 

عباس یکم به این سو در ساختار حکومت صفوی یکی از تحوالتی که از سلطنت شاه

توانست شدن ساختارهای اداری و نظامی دولت بود. همین امر میوجود آمد، فربه به

ی وابسته به حکومت شود که چندان مسبوق به اها ازسوی نیروهخواهیساز تظلمزمینه

توجهی از نیروهای حکومتی را تشکیل سابقه نبود. در این دوران، نظامیان تعداد قابل

بودن، از کمبودهایی نیز رنج و تأمین  یافتگیرغم سازماندادند. احتماالً آنان علیمی

بر ضاهای آنان باشد. گویا اتوانست راهی برای رسیدگی به تقخواهی میبردند و تظلممی

روز زمان هفتگی روز از سه عباس دوم یک همین اساس بود که در زمان سلطنت شاه

»آحاد لشگر و افراد حشر و بندگان و غالمان«  مخصوص رسیدگی به شکایات، به

اشارات منابع عصر صفوی به شکایات نظامیان (. 175: 1329قزوینی، )وحیداختصاص یافت 

: 1347)فلسفی یافت اندک نیست صورت گروهی انجام میمعموالً به زان کهو سربا

 ,Khuzani isfahani؛ 239: 1329قزوینی، ؛ وحید273-3/272: 1336؛ شاردن، 137-120ـ2/119

بیشتر این شکایات بر دعاوی حقوقی، عالوه(. 181-180: 1393متی،  ؛1/493-494 :2015

؛ رشتیانی،  82 :1383؛ تاورنیه، 58: 1329قزوینی، )وحیدبراثر عدم پرداخت حقوق آنان بود 

 جهت اخذ مالیات از آنان بودرخی شکایات نظامیان نیز بهب (.2/230-229-179-176

منافع مشترکی میان مردم عادی و  گاهی اوقات نیز(. 136-134-75-1/73: 1394)رشتیانی، 

خواهی ان آنها به تظلمـزموجود آمده و موجب اقدام مشترک و همنظامیان متظلم به

فندرسکی به (. 1/294: 1371شاملو،  ؛629: 1380اصفهانی، ؛ واله266: 1329قزوینی، )وحیدشد می

وحش دربار صفوی اشاره دارد که پس از برچیده شدن بساط آن، قصد باغکارکنان شبه

-موسوی)خواهی زنند ای دست به تظلمجهت بیکار شدن، با نگاشتن عریضهداشتند به

 ها است.خواهیکه در نوع خود مورد جالبی از تظلم( 139: 1388فندرسکی، 
 

 عباس يکم تا پايان صفويانمتظلمان از سلطنت شاه هاي جديدبرآمدن گروه. 4

های جمعیتی به یکی دیگر از تحوالت ایران دوران تثبیت حکومت صفوی، ورود گروه

این سابقه بود. ر این سطح گسترده بیکم ددست آن زمانجرگۀ متظلمان بود که تا 
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و بیگانگان بودند که در ادامه به  های دینیاقلیت، زنان، عشایر های جمعیتی شاملگروه

 شود.آنها پرداخته می

 نان ز .الف

دوران  توجهیکی از اتفاقات جالبخواهی تظلم عرصۀتوجه زنان در نسبتاً قابلحضور 

در منابع تاریخی سالخورده زنان خصوص و به زنان بهاشاره تثبیت حکومت صفویه است. 

بیشتر  اشارات آنبته ال. خواهی اندک نیستنمادهای تظلمعنوان بهپیشاصفوی و ادبی 

 ردی،ـهای فیـخواهجدای از تظلم وی،ـران عصر صفـاما در ای بودفردی  صورتبه

همسر و یا همراه  صورت انفرادیبه که شوندمشاهده می از زنان متظلم هایینمونه

در شهر یکم عباس شاه برای مثال هنگامی که .دزدندست به شکایت می هایشانخانواده

ناگهان »ناله و نفیر عورات و بیچارگان از تظلم و دادخواهی  حضور داشت،استرآباد 

به زنان  نسبتاز سیاهپوشان  ومرج«چه در ایام هرج ،اثیر رسید ۀبه کر (10)سیاهپوشان

 Khuzani؛585-584 :1387ترکمان، )شده بود  حرمتاعتدالی و هتک بسیار بیآن شهر 

isfahani, 2015: 1/277). عباس یکم گویا حضور فعاالنۀ زنان در دوران پس از سلطنت شاه

دهد گزارش میها در این سالخواهی کشاورزان مورد تظلم شاردن درتر نیز شد. گسترده

کیفیت یا  درخصوصها خواهیدوش مردانشان در تظلمهم و همراه کودکان خودبه زنان

شدند، پایتخت میوقتی روانۀ ایشان . زدندبه شکایت می دستکمیت نامطلوب محصول 

)شاردن،  کردند تا به تقاضاهایشان رسیدگی شوددر حوالی دربار آنقدر ناله و فریاد می

ست از سر راه شاه و حرمش بایمردان میقرق که  هنگام براینعالوه .(274ـ8/271: 1345

دن عریضۀ خود و دا جهت زنان متظلمتوانست فرصت خوبی برای می ،شدندناپدید می

سر راه شاه  ها برگوید زنان ارمنی با زیباترین آرایشد. شاردن میبیان شکایاتشان باش

، ردنشا) نمایاندندآمدند و به بهانۀ تقدیم عریضه برای شوهرانشان، خود را به شاه میمی

های این دوره خواهینیز به نقش پیرزنان در تظلم هابرخی از گزارش .(8/398: 1345

 (.7/125 :1345، شاردن؛ 57-55 :1329قزوینی، وحیدنک: )اشاره دارند 

 ايالت و قبايل .ب

عباس یکم و جانشینان حضور نیروهای عشایر در جرگۀ متظلمان در دوران سلطنت شاه

وی است که تا پیش از این شناسی در حوزۀ متظلمان ایران عصر صفاو، از تحوالت گونه

و برای مثال  دادهآنان نیز باید خدماتی به حکومت ارائه  البته. خوردچشم میکمتر به

)فلور، کردند ها را نیز پرداخت میو برخی مالیات دادندمیدر اختیار قشون قرار سرباز 

براثر ظلم امرا متفرق شده و تنها  گودرزیان گوید ایل بزرگمالجالل می(. 274: 1395
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مانده بود. پس به حقیقت حال آنان رسیدگی شد و شاه »آن یکصد خانوار از آنها باقی 

وقتی تعرضات ترکمانان در استرآباد و قلعۀ (. 345: 1366)منجم، جمع را خاصه فرمودند« 

خان ای به فریدونهسفیدان اویماقات« و ارسال عریضآباد موجب شکایت »ریشمبارک

: 1380)بسطامی، را تارومار کرد  مهاجمانچرکس شد، او نیروهایی جهت مقابله فرستاد و 

عباس اول در اسفراین »جماعت ایل و الوسات را شاهدهد گزارش میاسترآبادی . (35-44

رمودند« ـال شفقت فـورغـی و سیـود، معافـده بـشان رسیـکه قتل و غارت به ای

خواهی آنان رخ نتیجۀ تظلم این بخشش در بعید نیست (.156: 1366ترآبادی، اس)حسینی

 داده باشد. 

 است. چشمگیرعباسی شاه دوران پسامنابع خواهی ایالت و عشایر در اشاره به تظلم

اصفهانی، واله)شورش و شکایت آنان شد  موجب، الوار بختیاریخان، حاکم ظلم خلیل

ای خواهی عدهبه تظلم ،سلیماندر فرمانی از شاه (.59: 1329، قزوینیوحید ؛408-407: 1380

از ترکمانان گوکالن از اجحافات بیگلربیگیان استرآباد و همراهی با ترکمانان یموت در 

جماعت کشلو و خواهی تظلم(. 53-52: 1354)ذبیحی و ستوده، غارت آنان اشاره شده است 

ن منعکس است. ـحسیسلطانشاه هایرمانفکی از ـیدر  زـحکام نی دربرابرقرامانلو 

اخت ـق کـی مناطـوآمد و ییالمشی آنها در برخحکام مزاحم رفت اـن گویـایبرعالوه

خالف حکم و حساب مزاحمت به حال ایشان« شدند. پس شاه دستور داد »احدی بهمی

 (.2/140: 1394)رشتیانی، نرساند 

 هاي مذهبياقلیت .ج

عباس یکم آغاز شد و در صفویان که از دورۀ سلطنت شاه های کالنیکی از سیاست

ت سیاسی، اجتماعی های مذهبی به معادالورود اقلیت ،های بعد نیز گسترش یافتسال

اری از آنان را به عرصۀ ـتوانست پای بسییـمال ـور فعـن حضـای ود.ـادی بـو اقتص

د. صفویان تقریباً از همان اوایل ارامنه بودن ،هایکی از این اقلیت کشاند.ها بخواهیتظلم

 ارامنهداری را با آنان آغاز کردند، اما حضور گستردۀ حکومتشان مراودات متقابل و دامنه

توجهی از آنان در زمان عباس یکم رقم خورد. تعداد قابلدر ایران، در دورۀ حکومت شاه

گردید و مناطقی به جلفای نو مشهور ای در اصفهان، که سلطنت این پادشاه به منطقه

واسطۀ آشنایی با کوچانده و ساکن شدند. برخی ارامنه به دیگر مانند فریدن و چهارمحال

بودن با اروپاییان نزد حکومت صفوی جایگاه مسلک های بیگانه و برخی فنون، و همزبان

خاصی داشتند. آنان در نقش بازرگان، دیپلمات و مترجم برای این حکومت ایفای نقش 

مزاحمت  به مربوطخواهی ارامنه، ای از تظلمموارد عمده (.198: 1395)متی، دند کرمی
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-344-284-283-280: 1394هاشمی، )اعرابی وجود داردو طلب وجوهات از آنان  برای تجار

عوارض  تا دشونراهداران سفارش می نیزهای پادشاهان صفوی فرماندر برخی  (.345

 برعالوه(. 298-294-288)همان: نگیرند و مزاحم آنها نشوند اندازه از تجار ارمنی  از بیش

-165-2/164: 1394)رشتیانی، ترین تقاضاهای ارامنه عدم پرداخت جزیه ها یکی از مهماین

193-192.) 
گرجیان بودند، عصر صفوی دورۀ تثبیت در ایران دیگر اقلیتی که جزو متظلمان 

مانده از آنان نشان اسناد برجایران بود و نشین ایوالی گرجستان یکی از چهار. هستند

ها خواهیبه تظلم تا چه میزان ازطریق رسیدگی آنجادهد که نفوذ شاه ایران در می

آنان تعویض درخواست توانستند از حاکمان خود شکایت کنند و میشد. آنان میسر می

 جاییمانعت از جابهم اینبرعالوه (.187-186: 1366استرآبادی، )حسینیرا داشته باشند 

صفی به سال توانست شکایت آنان را درپی داشته باشد. فرمان شاهگرجیان نیز می

خانوار کارتیلی به زادگاهشان  390هـ.ق که درخصوص عدم جلوگیری از بازگشت 1051

برخی  (.1/107: 1394)رشتیانی، کند از کاخت است، شکایت آنان را به ذهن متبادر می

نیز از آنجا  )اسقف اعظم(زها کوکتلهمقامات کلیسای گرجستان ازجمله  شکایات ازجانب

اسناد این دوره باقی مانده است. آنان تقاضای به رسمیت شناخته شدن اقتدار و 

: 1394)رشتیانی،  خالت در موقوفات کلیسا را داشتنداستقاللشان و همچنین لزوم عدم د

های ارامنه و گرجیان در ارتباط با خواهیجدای از موارد ذکرشده تظلم (.2/151-152-227

ای که بیشتر در اسناد برجای مانده است و مربوط دعاوی حقوقی نیز اندک نبود. دعاوی

-312-306-304-299-278-277-273-272: 1394هاشمی، )نک: اعرابیبه اختالفات ملکی 

-2/21همو،  ؛292-291-212-193-190-156-147-146-142-1/47 ؛ رشتیانی،313-316-361

-301-296-283: 1394هاشمی، )نک: اعرابیو مالی  (22-53-54-120-168-169-185-195

خصوص مالیاتی و به تقاضاهای تخفیف و معافیت(، 2/17: 1394؛ رشتیانی، 303-316-317

؛ رشتیانی، 268-269-276-277-287-308-311-364-365: 1394هاشمی، )نک: اعرابیجزیه 

هاشمی، )نک: اعرابیومیراث ارثهای رسیدگی به پرونده های، درخواست(2/114-115: 1394

-152-2/151: 1394)نک: رشتیانی، قتل ، (323-322؛ 281-280؛ 275-276؛ 283-284: 1394

)نک: مراتب کلیسا ، امور مربوط به سلسله(307-303-304 :1394هاشمی، اعرابی ؛227

-330-329-295-294-286-285 :1394هاشمی، ؛ اعرابی152-207-227 -2/151: 1394نی، رشتیا

درگیری و (، 274: 1366)نک: منجم، مسائل ناموسی  (،342-343-344-348-353-351

 عدم ممانعت جهت تهیۀ ،(198: 1393)نک: متی، شکایت از مسیحیان اروپایی مقیم ایران 
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(. 351-350همان: )نک: و تردد در روزهای بارانی ( 311-310: 1394هاشمی، )نک: اعرابیشراب 

های و اقلیت ی از رسیدگی به آنها بازماندهشود که نظام قضایو اموری از این دست می

 کرد شکایت خود را نزد شاه نیز مطرح کنند.مذکور را مجبور می

ور مانند یزد و کرمان، حضایران دیرباز در نواحی جنوب شرق اما از زرتشتیان 

آن هم در  هصفوی ، از زرتشتیان دوران تثبیت حکومتموجودداشتند. به مناسبت منابع 

کرمان اطالعات بیشتری برجای مانده است. شغل اصلی آنان کشاورزی بود و از منظر 

رو شکایات زرتشتیان عمدتاً با همیناز (11)پرداخت جزیه برای حکومت اهمیت داشتند.

 از تیاشکابرخی  همچنین .(510-242: 1369مشیزی، نک: ) ارتباط داشتاین دو مقوله 

یاد المجوس« هـ»جزیعنوان زی از آن بهـکه مشی (251)همان: بود  هـاخذ جزی ولئمس

شکایات (، 496-490همان: نک: )ها یستانادهیزبه  شکایت نسبت (.360)همان: کند می

نظامیان خودسر  و (547ان: همنک: )اعتراض به تعرضات اشرار  (،491همان: نک: )حقوقی 

 دیگر موارد شکایات زرتشتیان بود.از  (550همان: نک: )

 اتباع بیگانه .د

و  بودهای گوناگون ایران و جهان خارج در حوزه گستردۀ عصر صفوی، عصر مراودات

البته . دانستجانشینان او و عباس یکم دورۀ سلطنت شاه توانرا میعطف آن نقطه

بیشترین منابع بر ارتباط با اروپاییان بود و  ن بیشتر مبتنیسیاست خارجی صفویا

متعلق به اتباع اروپایی نیز های بیگانگان خواهیمانده از تظلمتاریخی و اسناد برجای

 درگیری پیدا ممالک همسایه کمتر با صفویانکه عباس یکم در دوران پس از شاهاست. 

برهمین . شدمحدود مسائل اقتصادی  به بیشتر اروپاییان، روابط میان ایران و کردند

هایی در این داشتند و بالطبع نارضایتیها را در ایران تنشتجار اروپایی بیشترین  اساس

ظاهراً اروپاییان  خواهی بود.تظلمشد. یکی از تمهیدات آنها می ایجادبرای اروپاییان  بین

کردند. شکایاتشان را مطرح می ایاز جایگاه خود در ایران آگاه بودند و با کمترین دغدغه

راهداران و امرا، حکام، داروغگان و  هایخواهی اروپاییان مزاحمتتظلممهم علل یکی از 

 (.172-169: 1383اسناد پادریان کرملی، نک: )بود گمرکی  نیز تقاضاهای پرداخت عوارض

خود ، کردمی رسیدگی به شکایات از کارگزاران حکومتیت مرکزی حکوم اینکه برعالوه

جبران خسارت تجار خارجی متضرر، که عمال حکومت صفوی در  دانست دررا ملزم می

برخی مواقع حربۀ تهدید به (. 285-284: 1349فومنی، نک: )شد آن نقشی نداشتند، نیز بکو

 شدخواهی کشیده نمیکار به تظلم داد وشکایت ازسوی اتباع بیگانه، غائله را خاتمه می

معموالً  اروپاییان،خواهی مواجهۀ حکومت با تظلم (.404-402-384-383: 1363 فیگوئرا،نک: )



 عباس يکم تا پايان صفويانصفوي از سلطنت شاه عصر ايران متظلمان شناسي تحوالترفتارشناسي و گونه /86

معموالً مقرون به  آنانخواهی تظلمو ( 213-212: 1366منجم، نک: )های فوری بود رسیدگی

پس از ارائۀ شکایات ازسوی اروپاییان، افرادی برای تحقیق و تفحص  گویا .دبوموفقیت 

بسیار دقیق و درست«  اموال تجار اروپایی »تحقیقات . درخصوص سرقتشدندمیمأمور 

گردیدند و و مجازات می هدشسارقان باید سریع پیدا  (.3/311: 1336 )شاردن،شد انجام می

شدند، مسئولین امر، مقصر شناخته شده و باید بهای اموال سرقتی را اگر احیاناً پیدا نمی

های کمپانی هند هنگامی که انگلیسی(. 279: 1383تاورنیه، )کردند »شخصاً« پرداخت می

گیری شده و ها و وسایل آنان سختاعالم کردند در بازرسی و بازدید چمدانشرقی 

سرعت رسیدگی و مأموران خاطی را تنبیه شود، حکومت بهالعبور از آنان گرفته میحق

مسئوالن محلی تجار اروپایی از گاهاً  براین،عالوه. (318-300-3/299: 1336)شاردن، نمود 

 کردند. پسکه متعرض خرید ساالنۀ شراب موردنیاز آنان شده بودند ابراز نارضایتی می

 را تضمین ونقل آنحملمورد خرید شراب و  حکومت عدم مزاحمت برای اروپاییان در

کرد »مستوجب مجازات از دستورات شاه خودداری میدر این زمینه هر کس  کرد.می

مقامات  (.168: 1383تاورنیه،  ؛3/310: 1336شاردن، نک: )دام« بود سخت و مستلزم کیفر اع

 کمپانی هند شرقی هلندگماشتۀ خواهی اروپاییان بودند. رتبه هم در معرض تظلمعالی

های وزیر فارس، که اعتراض تجار عدالتیبه بی عباس دوم روانه شد تا نسبتبه دربار شاه

، وزیر عزل و اموالش مصادره ی کوتاهاز مدت پی داشت، شکایت کند. پسدی را درهلن

، مدیر ای دیگرنمونه در (.210-9/209: 1345همو،  ؛318-209-3/208: 1336)شاردن، شد 

صفی تقاضا کرد در ماجرای وی و طلبکارانش مداخله کمپانی هند شرقی هلند از شاه

و  دار شدهان را عهدهدر ایرل بابِسانسون که مسئولیت ارثیۀ اسقف (. 23: 1381)فلور، کند 

خواهی نمود. به تظلم وی ، نزد شاه تظلمه بودکرد در این راه به مشکلی حقوقی برخورد

 (.20: 1346)سانسون، رسیدگی شد و ضرر و زیانی که به او رسیده بود جبران گردید 

السهم س که در گرفتن باقی مطالباتش در حقـی انگلیـشرکت هند شرق نـهمچنی

بندر بندرعباس ناکام مانده بود، نزد از درآمد گمرکی آنجا، از شاه سالۀ شرکتیک

سلطان حسین عرض خود را مطرح کرد. شاه دستور پرداخت باقی مطالبات شرکت شاه

 (.199ـ198-174: 1397فلسفی،  ؛189-188: 1354طاهری، ) بندر دادرا به شاه

وری در دست نیست. منابع درخخواهی اتباع کشورهای غیراروپایی تظلمدربارۀ 

. (306-305: 1329قزوینی، وحیدنک: ) باب مربوط به اتباع هندی است ر ایناشارات د معدود

نقشی که در کاهش  با وجود مشغول بودند و صرافیامور تجارت و  کارآنان بیشتر به 
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اقتصاد ایران عصر  رونق در حضور مؤثرشان ،داشتند و رواج رباخواریکشور نقدینگی 

مواجهۀ حکومت درقبال  .(104-95 :1387 پور و دهقان،)حاجیان انکار استیرقابلغصفوی 

شاردن به  (.306-305: 1329قزوینی، )وحیدرسیدگی دقیق بود  نیز های آنانخواهیتظلم

کند که آنان را مجبور به مقیم اصفهان از حاکم آن شهر اشاره می شکایت صرافان هندی

علت عمدۀ شکایات این، برعالوه (181-8/180: 1345اردن، )شپرداختن جریمه کرده بود 

در این موارد  راهزنان بود. توسطهایشان کاروان غارتدر ارتباط با هندیان بازرگان نیز، 

-336: 1369مشیزی،  ؛2/425 :1335شاردن، نک: )شدند با راهزنان مقابله و حکام تنبیه می

337.) 
 

 نتیجه. 5

ارتباط که  استعصر صفوی نشانگر برخی تحوالت  ی آنان درو رفتارها انمتظلمبررسی 

که . درحالیداشتهای مختلف حکومتشان های صفویان در برههسیاستمستقیمی با 

 عباس یکم باسیس حکومت تا برآمدن شاهأل حکومت صفویه یعنی از تایمتظلمان در او

ری کمرنگ و پراکنده های ثبات مقطعی، حضوتوجه به متالطم بودن اوضاع ایران و برهه

به در آنان توجه قابلهای بعد برخی تغییرات در دوره داشتند،ها خواهیدر عرصۀ تظلم

توجه به  باو جانشینان وی و عباس یکم شاهسلطنت دورۀ در نحو که بدین. وجود آمد

 و امنیت مملکت،تدریجی بسیاری از ساختارهای حکومتی و آرامش  گیریشکل

علت این ترین مهم. زدندخواهی دست به تظلم یبیشترریزی و برنامه نظممتظلمان با 

 مندی متظلمان و رفتار آناننظام موجبتثبیت نهاد تظلمات بود که تغییر مناسبات، 

ها و نوعی سماجت خواهیخواهی، مکتوب نمودن تظلمجمعی به تظلمشامل اقدام دسته

های خواهیضمن اینکه تظلمموارد گردید.  در بسیاری از دارهای مکرر و دامنهگیریو پی

ار و اصناف و کشاورزان به صورت همبسته در این د اقتصادی یعنی تجنیروهای مولّ

و دیگر نیروهای وابسته به حکومت نیز تالش کردند تا و حتی نظامیان  دوران ظاهر شد

ها وارد جرگۀ هبراین برخی گروعالوهخواهی زنند. به تظلم های متحد دستدر قالب گروه

و یا منابع کمتر به  داشتکمتر در تاریخ ایران سابقه متظلمان شدند که تا پیش از این 

ترتیب بدینبودند. و بیگانگان  های دینیاقلیتزنان، عشایر، آنان  .اندها اشاره کردهآن

در همۀ ارکان آن احتماالً برای حکومت صفوی با ایجاد تحول در ساختارهای حکومت 

تغییرات متظلمان ایران عصر صفوی شناسی و گونهرفتارشناسی بار در حوزۀ ینتنخس

 سابقه بود.شگرفی ایجاد نمود که تا پیش از این بی
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 هانوشتپي
البته (. 227-218: 1362)نک: خنجی، روزبهان خنجی باشد  الملوکسلوکبرداری احتماالً توجه این گرتهنمونۀ قابل .1

ای با صفویان، سرسختانه از مذهب تسنن کرد و در تقابل اندیشهت صفوی زندگی میدر اوایل حکوم خنجی

 ازبکان گریخت. نزد کرد و بدین خاطرهواداری می

ویژه در دوران ثبات آن ای در عصر صفوی، بهآثار دیگری نیز در حوزۀ ادبیات اندرزنامه عباسی األنوارروضهجز به .2

قواعد و  (1384)علوی عاملی  السالطینقواعد، (1396)قزوینی  رفیق توفیقتوان به یا منهتولید شدند که از میان آ
 اشاره کرد. (1393)کاشانی  سلطانی

و  دندیدریخود را م یهاتهماسب، جامهکاخ شاه یکیمتظلمان در نزد کندینقل م یبه نقل از دالساندر یطاهر .3

از  رانیا یو اجتماع یاسیس خیتار ،ینداشتند. ابوالقاسم طاهر یرسادیفر ختند،یآویدولتخانه م یوارهایخود را از د

مشخص  ،یدگیاز عدم رس یجدا. (212-211 :1354 ن،یفرانکل ،یبیج یها)تهران: کتابعباس تا مرگ شاه موریت

 بودند. یو گروه یآنان از چه قشر ستین

 شیاز کارها یکیاست که  دهیرا د یدید سسفر کرده بو رانیتهماسب به االبته ممبره که در زمان سلطنت شاه .4

 (.240: 1393)ممبره، مردم بود  یبرا ضهینگارش نامه و عر

عباس یکم در اسناد ماتناداران وجود دارد که های اولیه حکومت صفوی تا برآمدن شاههایی از شاهان سالفرمان .5

شوند. قاعدتاً این ی آنان در ارمنستان مربوط میاند و بیشتر به امور ملکی و مالیاتدر پی شکایات ارامنه صادر شده

 (.281-1/258، 1956)نک: پاپازیان، متظلمان، مالکان آن منطقه بودند 

: 1329قزوینی، ؛ وحید493-492: 1380اصفهانی، )نک: والهآمیز باشد توانست موفقیتگویا شکایات فردی نیز می .6

)نک: خصوص در قرق نیز اندک نبوده است شدنشان به، و حتی کشتهحال گویا ناکامی متظلمانِ تنهابااین(.  142

 (.198: 1383؛ تاورنیه، 8/396: 1345شاردن: 

گوید که هفت تا هشت آورند سخن میآمیز ده هزار نفری شاکیانی که به دربار روی میشاردن از تعداد مبالغه .7

 (.8/192: 1345)شاردن، هزار نفر آنان دائماً در آنجا بودند 

گوید مردم عادی اجازۀ حضور در بارعام را نداشتند. پس طبق عادت عرایض خود را بر سر دست فیدالگو می .8

 (.81: 1357)فیدالگو، دادند گرفته و بیرون از قصر به شاه می

 (.306-305: 1329 ،ینیقزودی)نک: وح کردیم شتریمتظلمان را ب یابیاحتمال کام زین اتیبودن شکا یحضور ایگو .9

های پیشاصفوی داشتند. به های صوفیانه و احتماالً مذهبی بودند که ریشهسیاهپوشان گروهی با گرایش .10

های مطیع و شدند و در اوضاع ثبات یکی از گروههای سیاسی و اجتماعی مدعی حکومت میسامانیهنگامۀ نابه

 (.54-50: 1382)نک: الزویری، رفتند شمار میها بهحتی در خدمت حکومت

کرمان شخصاً به آنجا  انیزرتشت تیبه شکا یدگیرس یبرا کمیعباس شاهبار کی کندیاشاره م یزیپاریباستان .11

 (.245: 1362 ،یزیپاری)باستانرفته بود 
 

 منابع

به کوشش منوچهر ستوده، با همکاری ایرج  عباس صفوی،اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه

 .1383میراث مکتوب،  افشار، تهران،

، تهران، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ارامنه جلفای نو در عصر صفویالسادات، هاشمی، شکوهاعرابی

 .1394جمهوری اسالمی ایران، 
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 کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،الزویری، محبوب، »سیاهپوشان، شورشیان ناشناختۀ عصر صفوی«، 

 .1382، 54-50، 71و70مارۀش

تهران،  ، به اهتمام احسان اشراقی،اآلثار فی ذکر االخیارهنقاواهلل، بن هدایت نطنزی، محمدایافوشته

 .1373شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

تصحیح و تعلیق و ، ق(.ه 920)تاریخ صفوی از آغاز تا فتوحات شاهی هروی، امیرصدرالدین ابراهیم، امینی

 .1383انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، توضیح و اضافات، محمدرضا نصیری، تهران، 

ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، ، )شش سفرنامه(های ونیزیان در ایران سفرنامهباربارو، جوزافا و دیگران، 

 .1381شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 

 .1362علیشاه، ، تهران، صفیسیاست و اقتصاد عصر صفویپاریزی، محمدابراهیم، باستانی

 عباس اول(،خان چرکس، امیراالمرای شاههای فریدون)شرح جنگفتوحات فریدونیه اهر، بسطامی، محمدط

 .1380مقدمه و تصحیح سیدسعید میرمحمدصادق و محمدنادر نصیری مقدم، تهران، نقطه، 

 .1956، ایروان، نائیری، جلد اول، فرامین فارسی فارسی ماتنادارانپاپازیان، هاکوب، 

 .1383شیرانی، تهران، نیلوفر، ترجمۀ حمید ارباب رنامۀ تاورنیه،سفتاورنیه، ژان باتیست، 

، به تصحیح سهیلی آرای عباسیذیل تاریخ عالماصفهانی، محمدیوسف، ترکمان، اسکندربیگ منشی و واله

 .1317خوانساری، تهران، کتابفروشی اسالمیه، 

)در دو  چهار جلدیم ایرج افشار، ، با اهتمام و تنظآرای عباسیتاریخ عالمترکمان، اسکندربیگ منشی، 

 . 1387، تهران، امیرکبیر، مجلد(

آباد، مرکز تحقیقات فارسى ایران و اسالم، دتا مضطرها و فهارس اهللمقدمه و پیوست، جهانگشای خاقان

 .1364پاکستان، 

، سال متاریخ اسال«، های عصر صفویبانیان از دیدگاه سفرنامه»پور، حمید و معصومه دهقان، حاجیان

 .1387، 114-79، 43-33نهم، شمارۀ مسلسل 

، 168-153، 52، شمارۀ ژوهشنامه علوم انسانیپهای نظری در عصر صفوی«، حسنی، عطاءاهلل، »آموزش

1385. 

به کوشش احسان صفی، صفی تا شاهتاریخ سلطانی، از شیخبن مرتضی،  استرآبادی، سیدحسینحسینی

 .1366اشراقی، تهران، علمی، 

الدین طهرانی، تهران، مؤسسۀ کوشش سیدجالل، بهالتواریخلببن عبداللطیف،  قزوینی، یحیینیحسی

 .1314خاور، 

، به تصحیح و با مقدمۀ محمدعلی موحد، تهران، شرکت سهامی الملوکسلوکاهلل روزبهان، فضلخنجی، 

 .1362انتشارات خوارزمی، 

 .1390الدین شفا، تهران، علمی و فرهنگی، ، ترجمۀ شعاعسفرنامۀ دالوالهدالواله، پیترو، 

ششم، شامل اسناد تاریخی گرگان، تهران،  جلد، از آستارا تا استارآبادذبیحی، مسیح و منوچهر ستوده، 

 .1354انجمن آثار ملی، 

سلیمان تهماسب تا شاهگزیده احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز، از شاهرشتیانی، گودرز، 
 .1394اول، تهران، ادارۀ نشر وزارت امور خارجه، ، جلد صفوی



 عباس يکم تا پايان صفويانصفوي از سلطنت شاه عصر ايران متظلمان شناسي تحوالترفتارشناسي و گونه /90

تهماسب سلطان حسین تا شاهگزیده احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز، از شاه ـــــــــــــــ،
 .1394، جلد دوم، تهران، ادارۀ نشر وزارت امور خارجه، دوم صفوی

 .1357یی، تهران، بابک، تصحیح عبدالحسین نوا، بهالتواریخاحسنبیگ، روملو، حسن

، ترجمۀ سلیمان صفویسفرنامۀ سانسون، وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه ،نیکالسسانسون، 

 .1346سینا، تقی تفضلی، تهران، ابن

تاریخ اسالم و ایران سلطانیان، ابوطالب، »چگونگی کنش پادشاهان صفوی با طبقۀ کشاورز و روستایی«، 
 .1395، 166-141، 30وششم، شمارۀ یستب، سال دانشگاه الزهرا

)تاریخ تحوالت ایران در صفی تاریخ شاهنگار تفرشی، ابوالمفاخر و محمدالحسین الحسینی التفرشی، سوانح

 .1389نژاد، میراث مکتوب، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محسن بهرام، ه.ق(152-1038های سال

 .1335محمد عباسی، تهران، امیرکبیر،  ۀ، جلد دوم، ترجمسیاحتنامۀ شاردنشاردن، ژان،  

 .1336، جلدهای سوم و چهارم، ترجمۀ محمد عباسی، تهران، امیرکبیر، سیاحتنامۀ شاردنـــــــــــ،  

، جلدهای هفتم، هشتم و نهم، ترجمۀ محمد عباسی، تهران، امیرکبیر، سیاحتنامۀ شاردنـــــــــــ،  

1345. 

ناصری، تهران، سازمان چاپ و جلد، تصحیح و پاورقی سیدحسن ساداتد، الخاقانیقصصقلی، شاملو، ولی

 .1371و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

دانشکده ادبیات و علوم ، »راهداری در روزگار صفویه و چند سند منتشر نشده«، صادقی، مقصودعلی
 .1378، 111-81، 171، شانسانی دانشگاه تبریز

های جیبی، ، تهران، کتابعباسخ سیاسی و اجتماعی ایران از تیمور تا مرگ شاهیتارطاهری، ابوالقاسم، 

 .1354فرانکلین، 

کوشش ایرج افشار، تهران، دنیای به تهماسب، زندگی داستانی دومین پادشاه دورۀ صفوی،آرای شاهعالم

 .1370کتاب، 

 .1350 ،کوشش یداهلل شکری، تهران،  بنیاد فرهنگ ایرانبهآرای صفوی، عالم

 .1343تصحیح حسن نراقی، تهران، کتابفروشی حافظ،  آرا،تاریخ جهانقزوینی، قاضی احمد، غفاری

 .1347، جلد دوم، تهران، دانشگاه تهران، عباس اولزندگانی شاهفلسفی، نصراهلل، 

 .1397، تهران، علمی و فرهنگی، سیاست خارجی ایران در دوران صفویه، ـــــــــــــــ

 .  1381، ترجمۀ حسن زندیه، قم، پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، نظام قضایی عصر صفوی ،لمیفلور، و

 .1395، ترجمۀ ابوالقاسم سری، تهران، توس، تاریخ مالی ایران در روزگار صفویان و قاجاران، ــــــــــ

ح و ی، تصحهجری قمری 1038ـ923های تاریخ گیالن در وقایع سالگیالنی، مالعبدالفتاح، فومنی

 .1349تحشیۀ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 

، ترجمه از زبان حسین صفوی سلطانسفیر کشور پرتغال در دربار شاه گزارشفیدالگو، گریگوریو پرئیرا، 

 .1357پرتغالی و حواشی از ژان ابن، ترجمۀ پروین حکمت، تهران، دانشگاه تهران، 

، ترجمۀ غالمرضا عباس اولنامۀ فیگوئرا سفیر اسپانیا در دربار شاهرسففیگوئرا، دن گارسیا د سیلوا، 

 .1363سمیعی، تهران، نشر نو، 



 91/ 1400، بهار 1،  شمارة 13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

اقتصادی -وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی، جستارهایی در تاریخ اجتماعیپیشهکیوانی، مهدی، 
 .1392ترجمۀ یزدان فرخی، تهران، امیرکبیر،  ایران،

، ترجمه و تحقیق از حسین صابری، تهران، آیین حکمرانیبن حبیب،  مدحبن م ابوالحسن علیماوردی، 

 .1383شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

 ترجمۀ حسن افشار، تهران، نشر مرکز، ایران در بحران، زوال صفویه و سقوط اصفهان،متی، رودلف، 

1393. 

، به کوشش آیین مملکتداری األنوار عباسی: مبانی اندیشۀ سیاسی وروضهسبزواری، محمدباقر، محقق

  .1381، قم، بوستان کتابنجف لکزایی، 

 .1385کوشش ایرج افشار، تهران، اساطیر، ، جلد سوم، بهجامع مفیدیبافقی، محمدمفید، مستوفی

مقدمه و تصحیح و تحشیۀ محمدابراهیم  تذکرۀ صفویۀ کرمان،میرمحمدسعید، )بردسیری(، مشیزی 

 .1369 ،پاریزی، تهران، علمباستانی

کوشش حسن جوادی و ویلم فلور، تهران، بنیاد موقوفات محمود افشار، ، بهسفرنامه در سهممبره، میکل، 

1393. 

کوشش به عباس صفوی،تاریخ عباسی یا روزنامۀ مالجالل، شامل وقایع دربار شاهالدین، منجم، مالجالل

 .   1366اهلل وحیدنیا، تهران، وحید، سیف

ق، مقدمه، تصحیح و .ه 984، بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال جواهراألخباراق، دقزوینی، بومنشی

 .1378نژاد، تهران، میراث مکتوب، تعلیقات محسن بهرام

، به تصحیح احسان اشراقی، مؤسسۀ انتشارات و چاپ التواریخخالصهبن حسین،  قمی، احمدمنشی

 .1383دانشگاه تهران، 

، به کوشش حسین سلطانتحفه العالم در اوصاف و اخبار شاهبن میرزابیک،  بلفندرسکی، ابوطاموسوی

 .1388رسول جعفریان، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

کوشش و تصحیح محمداسماعیل ، بهدستورالملوک میرزارفیعابن حسن،  میرزارفیعا، محمدرفیع

مرکز چاپ و انتشارات تهران، گل، منصور صفت ۀدی، با مقدمامارچینکوفسکی، ترجمه علی کردآب

 . 1385وزارت امورخارجه، 

 سلطانشاه پادشاهی ق.ه 1110-1105 هایسال) شهریاران دستور العابدین،زین بن محمدابراهیم نصیری،

 .1373 افشار، محمود موقوفات بنیاد تهران، مقدم،نصیری محمدنادر کوشش به ،(صفوی حسین

تصحیح و تعلیق و توضیح و ، )حدیقۀ ششم و هفتم از روضۀ هشتم(خلد برین ه اصفهانی، محمدیوسف، لوا

 .1380اضافات محمدرضا نصیری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

کوشش میرهاشم محدث، تهران، بنیاد به)ایران در روزگار صفویان(،  خلد برین ـــــــــــــــــــــــــ،

 .1372مود افشار، حموقوفات م

)فردوسی به تصحیح ابراهیم دهگان، اراک، کتابفروشی داوودی اراک  عباسنامه،قزوینی، محمدطاهر، وحید

 .1329سابق(، 
Khuzani isfahani, Fazli beg, A chronicle of the Reign of shah Abbas. volume 1. 
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