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چکيده
تاریخنگاری درباری هم پای شکل گیری حکومت ها در ایران رشد كرده و در برخی دوره ها مانندد
عصر صفوی تحت تأثیر عوامل مختلف به شکوفایی رسیده و آثار مهمی بر جای گذاشته است .یکی از
این مورخان عبدی بیگ شیرازی است كه كتاب تکمله االخبار او یک اثر مهم در حوزه تاریخ نگداری
درباری به شمار می رود .نویسنده این اثر تحت تأثیر شرایط سیاسی خاص آن دوره كتداب خدود را بده
انجام رسانده البته باورهای دینی و مذهبی نیز در تشدید برخی شاخصههای تاریخ نگداری دربداری در
این دوره و این اثر نقش داشتهاند.
این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهدد كده ویژگدی تداریخ
نگاری درباری چیست و چگونه بدر كتداب مدذكور تطبید میكندد بددین منردور ضدمن برشدمردن
ویژگیهایی چون پیچیده نویسی ،گزافه گویی ،تمل و چابلوسی ،تقدیس قدرت و عددم تحلیدل ،ایدن
موارد را در كتاب تکمله االخبار تبیین كرده است.
کليد واژه ها :تاریخنگاریصفویه ،تاریخنگاریدرباری ،مورخدرباری ،تکمله االخبار ،عبدی بیگ
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مقدمه
در بررسی كتابهایی كه به سبک تاریخ نگاری درباری دردوره صفوی نوشته شده است باید به این
نکته توجه داشت كه آنها عالوه بر مدح سالطین و همکاری برای مشروعیت بخشی بده آندان ،دارای
اطالعات ارزشمندی در خصوص تاریخ دوره صفویه هستند كه از این منابع میتوان در موارد مورد نیاز
بهره برد ،هر چند كه در زمان استفاده از آنها باید با احتیاط عمل نمود و محق تاریخ باید بدا بررسدی
شواهد و قرائن و مقایسه با كتابهای مورخان معاصر ،از اطالعات تاریخی این كتابها استفاده كند.
تاریخ نگاران دوره صفوی و افکار و عقاید و بخصوص انگیزههای آنان تفاوت آشکاری بدا مورخدان
قبل از خود دارند .منشأ این تفداوت را بایدد در مسد له تحدوالت مدذهبی دوره صدفویه و ارن نهدادن
سالطین صفوی به شخصیتهای شیعه جستجو كرد .در این دوره چدون مهمتدرین مسد له حکومدت
ترویج تشیع بوده است ،بر همین اساس افرادی كه به كارهای مهم گماشته میشدند از میدان افدرادی
انتخاب می گشتند كه در تشیع آنها تردیدی وجود نداشته باشدد .كتدت تداریخی نگاشدته شدده در هدر
سلسله ای به عنوان گزارش عملکرد طبقه حاكم بر جامعه تلقی میشود و تاریخ نگداران دوره صدفوی
نیز علی رغم كاستیهای موجود و فساد اخالقی غالت پادشاهان صفوی سعی كرده اند بیشترین تأكید
را بر تعصبات شیعی و نست این خاندان داشته باشند .یکی از این افراد عبدی بیگ شیرازی اسدت كده
در این پژوهش سعی میشود سبک كار او و اهداف تاریخ نگاری اش مورد ارزیابی قرار گیرد.
واقعیت این است كه در مجموع در مورد تاریخ نگاری در ایران آثار كم و انگشدت شدماری و جدود
دارد این آثار در عین ارزشمند بودن از لحاظ كیفی ،از نرر كمّی جوابگوی مباحث مربوط به این حوزه
نیست .در زمینه تاریخ نگاری درباری هم ،كتابی كه صرفاً به این مبحث پرداختده باشدد وجدود نددارد.
كتاب جریان شناسی تاریخ نگاری ها تالیف ابوالفضل شکوری قدری مس له تداریخ نگداری دربداری را
مورد بررسی قرار داده و صفحاتی رابه این مطلت اختصاص داده است كه البته بیشتر با رویکردانتقادی
و كلی به قضیه نگریسته است اما به هر حال مولف گامی موثر در این زمینه برداشته است.
این پژوهش قصد دارد با رویکردی انتقادی به بررسی پدیده تداریخنگداریدربداری در ایدران عصدر
صفوی بپردازد و هدف اصلی آن بررسی ابعاد مختلف این نوع تاریخ نگاری و رسدیدن بده نتدایجی در
خصوص اهداف و انگیزههای نگارش تاریخ از سوی تاریخنگارانی كه بدا اصدطالح دربداری مشدخ
گردیدهاند است.
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تاریخ نگاری درباری در ایران دوره اسالمی
تاریخ نگاری درباری در ایران دوره اسالمی سهم مهمی از تاریخ نگاری ایران را به خود اختصداص
داده است .اما توجه به این نکته نیز ضروری است كه بخش قابل توجهی از تداریخ نگداران ایراندی از
مسیر ح و حقیقت پیروی كرده و از دایره اخالق در تاریخ نگاری خارن نگشتهاندد و یدا اگدر هدم در
كتاب هایشان به جانبداری از حاكم وقت میپردازند این جانبداری به آن میزان نبوده كه آنها را بطور
كلی مورخ درباری بنامیم .مطالبی كه به عنوان نمدادی از درباری بودن برخی از مورخدان ایراندی یداد
میشود را نمیتوان بدون تحقی و بررسی در مورد احواالت مورخ و زمانه او ،دلیلی بر دربداری بدودن
تالیفات در نرر گرفت .برای بررسی چنین مقولهای باید اطالعات گسترده و مناسبی در خصوص مورخ
و روحیات او و كتابش داشته باشیم همچنین آگاهی ازاوضاع سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی عصر مدورخ
و نوع حکومت و منش سالطین آن دوره برای اظهدارنردر در ایدن خصدوص بدربداری بدودن كتداب
تاریخی) ضروری است تا بتوان اظهار نرر و قضاوتی صحیح و كم خطا داشته باشیم.
در ابتدا باید این نکته را متذكر شد كه تاریخ نگاری درباری با تاریخ نگاری فرمایشدی تفداوت دارد.
مورخان درباری در بسیاری از موارد با درباریان آمد و شد داشته و ناخودآگاه تحت تأثیر این روابط ،بده
نگارش كتاب میپرداختند .اساساً كتابهایی با این ویژگی ،در حین گدزارش وقدایع ،بسدته بده میدزان
عالقه مندی و وابستگی و حتی ترس مورخ از سران حکومت وقدت ،بده جانبدداری از آنهدا بخشدی از
واقعیت ها را حذف كرده و برخی عبارات از جمله مدایح دولتمردان را میافزودند .با ایدن وجدود مدورخ
این نوع كتاب ها به اختیار خود به نگارش اثر میپردازد .اما در تاریخ نگاری فرمایشی كتاب با فرمدان
مستقیم پادشاه و یا فردی صاحت منصت نوشته شده و محتوای آن عموماً عالوه بر بکار بستن الفداظ
مداحانه شخصیت مورد نرر ،حاوی مطالبی در خصوص بزرگ نمایی اقدامات آن شخ

است.

زمانی كه ذهن خواننده یک كتاب تاریخی و یا حتی محق تاریخ ،تحت تاثیر الفاظی كده در مددح
شخصیتها و حکومتها و یا عباراتی كه نمایانگر اقتدار آنهاست قرار میگیرد ناخواسته نسبت به ایدن
اشخاص و حکومتها پیش داوری خواهد داشت .تشخی

كتابهایی كه بصدورت فرمایشدی نوشدته

شده و در آنها از حکومتی كه مورخ به آن وابستگی دارد جانبداری شدهاست ،از سایر كتت تاریخی كه
بصورت آزاد و بدون وابستگی نوشته شدهاند در مسیر تحقیقات علمی در رشته تاریخ بسیار مهم اسدت
چرا كه در صورت عدم شناخت ایدن گونده تدواریخ در تحلیدلهدای تداریخی كده در مدورد حدواد و
شخصیتها صورت میپذیرد دچار اشتباهات بزرگی خواهیمشد .برای تشخی

تداریخدربداری از ندوع
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غیردرباری آن عالوه بر مالحره نوع سبک ادبی بکار رفته و محتوای كتاب باید شخصیت مدورخ نیدز
مورد ارزیابی قرارگیرد.
قبل از اینکه به بررسی ویژگیهای تاریخنگاریدرباری پرداخته شود ذكر این نکتده ضدروری اسدت
كه ارزش تاریخ نگاری به صداقت مورخ است و امانتداری مورخین در ارائه واقعیات است كه به كار آنها
ارزش و اعتبار میبخشد و آثار آنها را در میان نسلهای بعدی جاودانه میسازد.
البته توقع اینکه نوشتههای تاریخی عاری از اغراض باشد نابجاست و به گفتده برخدی محققدان در
بسیاری از موارد نویسنده ،نمیتواند از تأثیر عالی و عصبیتهای اجتماع ،طبقه ،ملت و مدذهت خدود
بركنار بماند1و همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت كه در حکومتهدای خودكامدهای كده جدان
انسان ها ارزش چندانی برای فرمانروایان نداشته است ،نگارش وقایع بصورت صادقانه كاری بس دشوار
و خطرناك بوده است كه در آن شرایط ،مورخ باید جهت حفظ امانت در نقل وقدایع تداریخی ،حتدی از
بذل جان هم دریغ نکند.
در ایران دوره اسالمی و در برخی از سلسلههایی كه به قدرت رسیدند ،تاریخ نگاری بدا مشخصدات
درباری آن یکی از ویژگیهای تاریخ نگاری دوران حکومت این سلسلهها بوده است .اصوالً درایران به
تصویر كشیدن یک چهرة ظل الهی از سلطان و تثبیت جایگاه او به منزلة فردی كه از جانت خداوندد،
اختیار جان و مال و تمام امور زندگانی مردم را به اختیار گرفته است جایگاه ویژهای داشته اسدت .ایدن
ویژگی در تاریخ نگاری عصر صفوی به ویژه تاریخ نگاری درباری آن دوره ،به اون خود میرسد.
تاریخ نگاری درباری در ایران دوره صفوی
زمان شکل گیری تاریخ نگاری درباری در ایدران و اولدین مصدداق آن بدا توجده بده برداشدتهای
مختلفی كه از این اصطالح وجود دارد دقیقاً مشخ

نیست .اما میتوان گفت پدس از شدکل گیدری

تاریخ نگاری ایرانی و در كنار حکومتهای مختلف تاریخ نگاری درباری نیز در ایران روان پیدا كرد.
دالیل بسیاری برای روان این نوع تاریخ نگاری در ایران وجود داشته است كه شاید وجود سالطین
خودكامه كه در مواردی تاریخ نگاری را در جهت تامین اهداف حکومدت خدود بکدار میبسدتند و نیدز
حاكمان دوستدار فرهنگ و ادب فارسی مهمترین دلیل آن باشد .بسدیاری از آندان نیداز ضدروری بده
مشروعیت بخشی برای تداوم حکومت خود داشتند.
ظهور صفویان و اقداماتی كه انجام دادندد ،موجدت ایجداد تغییراتدی بنیدادین در تداریخ فرهنگدی و
اجتماعی ایران شده است .تحوالتی كه آثار آن تا به امروز نیز تداوم داشته است .تاریخ نگداری ایراندی
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نیز در این دوره از این تغییر و تحوالت بی بهدره نماندد .هرچندد بده لحداظ ظداهری تفداوت چنددان
محسوسی بین تاریخ نگاری صفوی و تیموری و ایلخدانی دیدده نمدی شدود امدا بده لحداظ محتدوایی
تفاوتهای عمیقی بین این دو وجود دارد .این تفاوت مهم نشأت گرفته از گسترش مدذهت تشدیع در
این دوره میباشد كه همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است .در واقع اهتمدام سدالطین صدفوی بده
ترویج تشیع همه ش ونات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داد.
تاریخ نگاری هم از این جریانات الهام گرفته و در مسیر اشاعه فرهندگ شدیعی بدا ایدن تحدوالت
همراهی كرده است .به گفته برخی محققان با برآمدن صدفویان معیارهدای تداریخ نگداری بده تددریج
متحول شد .بازتاب دگرگونیهای مذهبی در تاریخ نگاری دوره صدفویه بدروز كدرد و ذهدن و ضدمیر
مورخان را فرهنگ شیعی فرو پوشاند2بیشتركتابهای نوشته شده در دوره صدفویه بده ندوعی مدذهت
تشیع امامیه را تبلیغ و از صفویان به عنوان پرچمداران احیاء این آیین حمایت میكردند.
الفاظ مداحانه در مورد پادشاهان صفوی به وفور در میان عبارات بکار بسته شده از سدوی مورخدان
این دوره دیده میشود .البته بسیاری از مورخان دوره صفوی با خلوص نیت به ترویج مذهت تشدیع در
آثار خود توجه داشتند .هر چند كه نمای ظاهری كتابهای آنها رنگ وبوی درباری دارد اما با دقت در
این آثار و روحیات آن مورخان میتوان به این نکته رسید كه عالئ درونی ،آنها را به این سمت و سو
كشانده كه با طرفداری از صفویان در حقیقت از دین و مذهت خودشان طرفداری نمایند.
یک نمونه از این آثار «تاریخ جهان آرا» میباشد .با تأملی در استنادات كتاب تاریخ جهان آرا ممکن
است چنین تصور شود كه آنها چیزی جز مدیحه گویی و اغراق در ح مخدومان نویسنده ،بده خداطر
مشاغل و وابستگی مادی به حکومت نیست اما با تحقیقات به عمل آمده روشن میگدردد كده قاضدی
احمد ،با وجود موقعیت و منزلت خود و اسالفش در حکومت صدفوی ،بشددت از روابدط و مناسدبات و
مفاسد حکومت رنجیده خاطر بود چنانکه مجبور به فرار از ایران گردید .با این توضیح ،باید پذیرفت كه
عمده توضیحات و تبیینهای مذهبی مورخ از اعتقاد مذهبی و نگرش دینی وی نشأت گرفته است.

3

اما به هر حال در دوره صفوی نیز مورخانی وجود داشتهاند كه قلم خود را در مسیر تطهیر برخدی از
حاكمان صفوی بکار گرفتند و در مواردی نیز از همدین راه بده موقعیتهدای اداری و سیاسدی دسدت
یافتند .البته یک نکته كلی در مورد تاریخ نگاری درباری وجود دارد كه مسلماً در مواردی هم صدداقت
در گزارش اخبار ،به بهای جان مورخان تمام میشد و از این روی برخدی از مورخدان در طدول تداریخ
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ایران عطای این صداقت را به لقای آن بخشیدند و بر خالف میل باطنی به تاریخ نگاری درباری روی
آوردند.
الزم به ذكر است كه تاریخ نگاری درباری راهی برای انتقاد غیر مستقیم از سدالطین صدفوی نیدز
بوده است و بنرر میرسد كه در موارد متعددی نوشتههای مورخان دوره صفویه نوعی تقیده فرهنگدی
بوده و بر خالف ظاهر نوشتههای آنان ،این عده از مورخان ایرانی مورخانی آزاد اندیش بوده اندكده در
قالت عبارات مداحانه خود ،از سالطین و عمال حکومتی انتقاد نیز میكرده اند .عده ای از مورخان نیدز
بهترین راه برای نقد غیرمستقیم و گوشزد كردن مشکالت و كج روی ها را نزدیدک شددن بده دربدار
دانسته اند هر چند كه ناچار بودند مطالبی بر خالف عقایددرونی خود در كتابهایشدان بنویسدند امدا در
قالت همین مدایح به كاستی ها نیز اشاره میكردند.
در این مورد آقای حمیدی نرر قابل تاملی دارد« :اگر با دید وسیع تدر و بدی شدائبه تدر بده تداریخ
بنگریم ،مدح نیز در جای خود میتواند دهن كجی به سدالطین و حکدام جبدار باشدد در واقدع همدان
مدیحه سرایان در ادبیات نریر عنصری و فرخی وانوری و دیگران كه متأخران آنان را با تهمت و افترا
یاد میكنند ،صرفنرر از آثار لطیف و ظریف و زیبای آنان ،میخواستند چهره كثیدف و زشدت ممددوح
ستایش پذیر و خوشحال شونده در برابر یک مداح را نشان دهند و به آیندگان بگویندد كده سدتمگران
تاریخ به مدح و ستایش دل خوش بوده اند .حال اگر شرف الدین علدی در سدطور كتداب خدود امیریدا
شاهزاده ای را با ستایش و احترام یاد میكند بدان خاطر است كه در جای دیگر بتواند از دالوری مردم
ایران یاد كرده و عرق وطن دوستی و مقاومت در برابر دشمن را در وجود آنان بیدار نماید».

4

برخی نیز با اشاره به ارتباط بسیاری از مورخدان عصدر صدفوی بدا پادشداه و والیدان و شداهزادگان
معتقدند ،این ارتبددداط موجت نقض بی طددرفی در تحلیل وقایع میگردید .اما مدانع جددداری شددن
واقعیتهای تاریخی بر قلم و زبان مورخ نبود.

5

در مورد مورخان دوره صفویه وكتابهای تاریخی نگاشته شده توسط آندان ،بنردر مدیرسدد اتخداذ
موضع خوش بینانه یا بدبینانه هر دو میتواند گمراه كننده باشد.
یکی از كتابهای مهم عصر صفوی تکمله االخبار عبدی بیگ شدیرازی اسدت كده ضدمن مددح و
ثنای سالطین صفوی به مذهت تشیع نیز توجه ویژه دارد .برای داشتن دركی صحیح از تاریخ نگداری
درباری باید ابتدا ویژگیهای این نوع تاریخ نگاری را شناخت تا بر اساس آن ،انواع تاریخ نگاری هدا از
همدیگر تشخی

داده شوند .از این رو در ادامه ضمن بیان این ویژگی ها ،سدبک كدار عبددی بیدگ
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شیرازی مؤلف كتاب «تکمله االخبار» ،با این ویژگی ها مطابقت خواهیم داد تا مشخ
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گردد تدا چده

میزان عبدی بیگ شیرازی تحت تأثیر فضای دربدار بده جانبدداری از صدفویان پرداختده و آیدا مندافع
شخصی او را به این سمت و سو كشانده و یا صرفاً بر اساس اعتقادات شیعی خود از صفویان حمایدت
میكرده است .قبل از پرداختن به ویژگیهای تاریخ نگاری درباری ابتددا بده معرفدی مختصدر كتداب
تکمله االخبار و مؤلف آن میپردازیم.
كتاب تکمله االخبار تألیف خواجه زین الدین علی ،ملقت به عبدی بیگ شدیرازی اسدت كده وقدایع
دوران صفویه را از آغاز تا سال  311هجری نقل میكند .عبدی بیگ در نهم رجت سال  326هجدری
در تبریز دیده به جهان گشود6در كودكی پیش شیخ علی بن عبدالعلی كهیکی از فضالی نامدار زمدان
بود كست دانش نمود ولی در سال  391هجری پس از وفات پدرش ناچار دست از تحصدیل كشدید7و
در سال  391هجری یعنی در شانزده سالگی وارد خدمت دیوان شده و در دفترخانده همدایون بده كدار
پرداخته است8او در سال  319هجری به دستور شاه طهماست از قزوین به اردبیل رفت و تا سال 313
هجری به مدت هفت سال در این شهر زندگی كرد و در همانجا بده فعالیتهدای ادبدی پرداخدت .وی
كتاب «تکمله االخبار» را در سال  311هجری در اردبیل نوشت9.در سال  311هجری در همان شدهر
وفات یافت.

10

با توجه به اینکه عبدی بیگ عالوه بر تاریخ نگاری در زمینه شعر و شاعری نیز تبحر خاصی داشته
است ،این كتاب را با مضامین لطیف ادبی نگاشته و در مجموع اثری در خور توجه در میان دیگدر آثدار
فراوان تاریخ نگاری دوره صفویه محسوب میگردد .تکمله االخبدار منبدع گرانبهدایی بدرای تحقید و
پژوهش درباره وقایع تاریخ صفویان از ابتدا تا سال  311هجری است و تصادفی نیست كه دانشدمندان
معاصر ایران با استفاده از همین اثر ،موف به درك صحیح بسیاری از عقاید و آرا متضاد مربوط به این
دوره گردیده اند.

11

بجز «تکمله االخبار» ،عبدی بیگ دارای آثار دیگری است كه عمدتاً در حوزه شعر هسدتند .مرهدر
االسرار ،صحیفة االخالص ،جوهر فرد ،آیین اسکندری ،لیلی و مجنون ،هفت اختر ،دوحة االزهار ،جنده
االثمار ،زینه االوراق و مرهر االسرار از جمله آثارش هستند .وی در نخستین آثدار ادبدی بدرای خدود
تخل

نویدی و در مراحل بعدی ،عبدی را گزیده است.

12
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ویژگیهای تاریخنگاریدرباری در کتاب تکمله االخبار
تاریخنگاریدرباری دارای چندین ویژگی است كه با آنها شناخته میشود .یعنی بده صدورتی كده بدا
لحاظ كردن آنها تا حدی میتوان گفت كه این اثر تاریخی درباری و این مورخ تحتتداثیر حکومدت و
عوامل آن نگاشته شده است یاخیر .اما به نرر میرسد دارا بودن این ویژگیها همیشه نمیتواند بعنوان
مرزبندی مشخصی تاریخنگاریدرباری را از تاریخنگاریعادی مجزا سازد و بدرای آگداهی بیشدتر بایدد
مطالعات افزونتری در مورد زمان مورخ و شرح احدوال و روحیدات او و همچندین حاكمدان وقدت و...
انجام داد.
به هر حال ،در ادامه برخی ویژگیهای این نوع تاریخنگاری را برمیشمریم و آن را بر گزارشهدای
تکمله االخبار تطبی میدهیم تا درباری بودن یا نبودن سبک آن تبیین گردد.
 -1توجه بيش از حد به امور سياسی
این ویژگی یکی از مهمترین ویژگیهای تاریخنگاریدرباری است .این نوع تاریخنگاری بدر مسدائل
نرامی و سیاسی مانند جنگها ،كودتاها ،عزل و نصتها و باالخره فرامین و ش ونات حکومتی تمركدز
دارد و از پرداختن به گزارش و تحلیل مسائل دیگدر مانندد جریانهدا و حدواد اجتمداعی ،فرهنگدی،
تربیتی ،نرام تولید و حتی مسائل مذهبی ،به نحوی خودداری میورزد و به گفته برخی محققان اگر در
جایی به این مسائل پرداخته باشدند ،اوالً جنبده اسدتثنایی دارد و در ثدانی حالدت تضدمنی نسدبت بده
موضوعات و اهداف سیاسی و نرامی دارد یعنی برای رسیدن به یدک هددف سیاسدی ،یدک موضدوع
فرهنگی و یا آموزشی و اجتماعی مورد توجه مورخ قرار گرفته است.

13

براستی انتراری بجز این هم از تاریخنگاریدرباری نمیرود یعنی انترار اینکه مورخداندربداری بده
مسائل فرهنگی و اجتماعی مردم عادی زمان خودشان بپردازند ،آن هم صرفاً برای این كه اطالعداتی
در این زمینه برای آیندگان از خود برجای گذارند ،انترار نابجایی است .ممکن است در مدواردی آندان
برای رسیدن به مقاصد سیاسی سطوری را به مسائل فرهنگی و اجتماعی مردم عادی اختصاص دهند
اما همانطو ر كه گفته شد انترار اینکه آنها به بررسی مسائل فرهنگدی و اجتمداعی مدردم زمدان خدود
پرداخته و آنها را در كتت خود ذكر كنند از این نوع مورخان منطقی نیست ،چرا كه آنان درصدد تدامین
رضایت اربابان خدود هسدتند و دلیلدی بدرای نگدارش در خصدوص مسدائل فرهنگدی و اجتمداعی در
نوشتههای خود ندارند.

629

تأملی بر تاریخ نگاری درباری عصر صفوی؛ مطالعه موردی كتاب تکمله االخبار

تقریباً تمام عناوین كتاب تکمله االخبار به مباحث سیاسی اختصاص دارد اما عبدی بیگ در خدالل
همین مباحث سیاسی ،بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی را نیز مطرح كرده و اطالعات ارزشمندی
در این خصوص ارائه میدهد.
عبدی بیگ لحن عقیدتی متعصبانه مذهبی در تبیین و تشریح تاریخ صفویه به كار بسدته اسدت.

14

تمجیدهایی كه ظهور صفویان را به مثابه رستاخیزی برای مذهت تشیع دوازده امامی میداندد و لدزوم
حمایت از آن را متذكر می گردد .عبدی بیگ توجه به دین و سیاست را در درون جمالتش پیوند داده و
مشروعیت صفویان را به طرزی ظریف با استفاده از آیات قرآن و روایات شیعی تبیین كرده است .فارغ
از صحت یا عدم صحت این ادعاها در كتاب تکمله االخبار ،باید گفت كه انگیزههای مذهبی در وجدود
عبدی بیگ ریشههای عمیقی داشته كه اینگونه با تکیه بر آن ،مفداهیم مدذهبی را در قالدت مفداهیم
سیاسی بیان كرده است .چنان كه او در اوایل كتاب در مورد به قدرت رسیدن شاه اسماعیل اینگونه به
آیات قرآن استناد میكند ... « :مدتها هرن و مرن روی نمود تا قضیه صادقه جاء الح و زه الباطدل
از حجاب تواری چهره گشود و شاهد جهان آرای فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمدهلل رب العالمین
در آینه م لک جلوه نمود یعنی به صیقل شمشیر جهانگیرخان كبیر و جمشید اسدکندر سدریر ،سدلیمان
آخرالزمان ،پادشاه صاحبقران ،مقدمه الجیش صداحت الزمدان ،ابدوالمرفر سدلطان شداه اسدماعیل بدن
سلطان شاه حیدر بن  ...حمزه بن االمام موسی بن جعفر الکاظم علیه و آبائه الصدلوه و السدالم زندگ
ظلمت ظلم و غبار انکار از مرآت روزگار مرتفع و منقطع گشت».

15

و یا در جایی دیگر مینویسد« :و همچنان كه حضرت امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه خبر داد :ملک
بنی عباس یسر ال عسر فیه لو اجتمع علیهم الترك و الدیلم و السند و الهند و البربره و الطبرستان علی
ان یزیلوا ملکهم لما قدروا و لن یزیلوه حتی یستدعیهم موالیهم و ارباب دولتهم و تسلط علدیهم ملدک
من التّرك ویأتی علیهم من حیث بدأ ملکهم ال یمرّ بمدینه الّا فتحها و ال یرفع له رایه الّا نکسها الویل
لمن ناواه فالیزال كذالک یرهر ثم یدفع الرفر الی رجل من عترتی یقول بالح و یعمل به».

16

ا لبته به این نکته نیز باید توجه داشت كه جایگاه معنوی كه پادشاهان صفوی در بین مردم بدسدت
آورده بودند چنین ایجاب می كرد كه عالوه بر اینکه به لحاظ سیاسی بده عندوان حداكم جامعده مدورد
احترام باشند به لحاظ معنوی و عرفانی نیز مورد توجه كامل مردم و مورخان قرار گیرند.
ب ه طوری كه حتی جهانگردان اروپایی نیز با تعجت به این ویژگی خاص پادشداهان صدفوی اشداره
كرده اند كه در اینجا به جهت رعایت اختصار تنها به دو مورد از آنها اشاره میشدود .سانسدون كده در

626

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -بهار  - 31شماره 61

دوران صفویه از ایران دیدار داشته است در این زمینه مینویسد« :من خیال نمدی كدنم درهدیچ جدای
دنیا حکومتی بقدرت حکومت شاه ایران وجود داشته باشد .قدرت شاه چنان مطل و نامحدود است كه
دستورات و فرامینی را كه شاه صادر میكند و اجرا میكنند در جائی ثبت نمی كنند شاه ایدران مدال و
جان رعایایش را در اختیار دارد و بدون اینکه حتی به وزرایش اطالع دهد با مال و جان رعایایش هدر
چه بخواهد میكند»17كمپفر نیز در این رابطه چنین عقیده ای دارد« :القاب و عناوینی كه تقریباً جنبه
خدایی دارد حاكی از عرمت مقام شاه است یکی از برجسته ترین القاب ولی نعمت است و این خود به
معنی نماینده تام االختیار خدا و پیغمبر است در تقسیم مال دنیا بین مردم»

18

از این روی پرداختن عبدی بیگ به مسائل سیاسی و ذكر فدراوان احدواالت شداه اسدماعیل و شداه
طهماست با در نرر گرفتن جایگاه سیاسی مذهبی این پادشاهان و وضعیت كلی آن عصر خیلی دور از
ذهن نیست .ضمن اینکه عبدددی بیگ این كار را در ردیف تددوجه به مذهددت تشدیع اثندی عشدری
می دانسته است .این موضوع در جای جای كتاب تکمله االخبدار مشدهود اسدت .از جملده اینکده او در
ابتدای كتاب و تحت عنوان «در ذكر پادشاهان عالی جاه صفویه امامیه» ،یکصد صدفحه را بده نحدوه
قدرت رسیدن شاه اسماعیل و اقدامات او و سپس شاه طهماست اختصاص داده است .در این صفحات
بیشتر به گزارشات مربوط به جنگ ها و صلح ها و اردوهای نرامی و تفریحی شاه وآمد و شد وزیدران
و سفیران و سایر عوامل حکومتی به دربار و اقدامات آنها و  ...پرداخته شده است.
 -2عدم تحليل وقایع
مورخین درباری در نوشتههای تاریخی خود كمتر به تحلیل رخدادها میپردازند .آنها تقریباً به طدور
كامل در محدوه خواسته شده از آنها گام برمیدارند و بیشتر روی موضوعاتی بحث میكنند كه احتمدال
بیشتری میدهند مورد رضایت حاكمان وقت باشد .بررسی صحیح علل وقوع حواد و رخدادها نیاز به
صداقت و كنکاش عادالنه دارد كه مورخ درباری گرایشی به این موضدوع از خدود نشدان نمیدهدد .او
خواستار این است كه وقایع صرفاً با رویکدردی جانبدارانده و در جهدت مشدروعیتبخشدی بده اعمدال
حاكمانی كه به آنها وابستگی دارد نقل شود و اگر هم قرار باشد تحلیلی صورت گیرد در جهت كسدت
منافع آنها باشد نکته ای كه بی طرفی تاریخی را نقض كرده و به گفته عبدالحسین زرین كوب:
«برای مورخ هیچ چیز خطا انگیزتر از آن نیست كه تسلیم تمایالتی شود كده انسدان را وا مدیدارد
آنچه را از پیش تصدی كردهاست مسلم بپندارد و در اسناد و مدارك خویش دنبال چیزهایی بگردد تدا
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آن را تایید كند یا آنکه چیزی را قبالً ناممکن فرض كندد و در بدین مددارك و اسدناد خدویش دنبدال
چیزهایی بگردد كه وقوع آن چیز را ناممکن جلوه دهد».

19

عبدی بیگ در تکمله االخبار در برخی موارد اوصاف ماورایی برای شاه اسماعیل و شداه طهماسدت
ذكر كرده كه دور از واقعیت است .از جمله اینکه در مورد شداه اسماعیل ادعا دارد كده الهامداتی بده او
میشد .او در مورد یکی از این الهامات مینویسد ... « :از ارجوان به اردبیدل تحویدل فرمدوده سدعادت
زیارت حضرت قدسی سمات آبا و اجداد احراز فرموده از بواطن قدسیه ایشان استمداد فرمدوده متوجده
قراباغ اران شد .در آن وال ،سلطان حسین نام شخصی كه دعددوی فرزند زادگدی جهانشداه پادشدددداه
می كرد ،با آن حضرت مالقات كرده در مقام غدری بود .این معنی از الهام در ضمیر مهر تنویر خاقدانی
جلوه نمود .فی الفور از آنجا كوچ فرموده به چخور سعد توجه فرموده و از آنجا به تقوز اوالم .» ...
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در مطالت فوق به دو نکته اشاره شده است كه نشان از ارتباط شاه اسماعیل بدا عوامدل فرابشدری دارد.
اوالً اینکه او از ارواح مدفون در آرامگاه شیخ صفی الدین استمداد میكدرد .ثانیداً در زمدان وجدود خطدر او
بوسیله الهامی كه از عالم غیت میشد خبردار شده و از مهلکه میتوانست جان سالم به در برد.
البته این نوع مطالت در كتاب تکمله االخبار به نسبت كتابی مانند عالم آرای صفوی بسیار كمتر است و
تقریباً تنها در سه یا چهار مورد چنین توصیفاتی از حاالت روحی و معنوی شاه اسماعیل و شداه طهماسدت
آورده شده است .اما به هر حال وجود این ویژگی نشان مهمی از درباری بودن اثر به شمار میرود.

مسائلی مانند نست صفویان و مشروعیت آنان در منابع این دوره از جمله كتاب تکمله االخبار مدورد
نقد و تحلیل قرار نگرفته است .عبدی بیگ همانند اكثركارگزاران و مورخدان دولدت صدفوی ،خانددان
صفوی را همانند تمام مردم ایران در دوره صفویه ،از اوالد ائمه اطهار علیهم السالم مدیدانسدته و بده
همین جهت در ذكر اتصال این خاندان به اهل بیت علیهم السالم و مدایح آنان تدالش كدرده اسدت.
چنان كه در بیان شکست شاه اسماعیل در جنگ چالدران ،براحتی از كنار این شکست بدزرگ و مهدم
گذشته و تنها به نقل حدود نیم صفحه ای از این رویداد میپدردازد .و در مدورد تدرك مخاصدمه شداه
اسماعیل مینویسد« :در این حالت خبردار شدند كه تمامی لشکر قزلباش فرار نموده اندد و نده میمنده
برقرارست و نه میسره .الجرم دست توفی عنان یکران آن شهسوار تهور را خدواهی نخدواهی گرفتده
برگردانید و از آن مهلکه –كه بعد از این هرچه كردی بیصرفه بدودی -بده سدالمت بیدرون رفتده تدا
درجزین رفتند.
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 -3گزافه گویی
گزافهگویی در تاریخنگاری درباری جایگاه بسدیار ویدژهای دارد .ایدن خصوصدیت بصدورت بدارز در
نوشتههای مورخان درباری دیده میشود و مورخدرباری در بیشتر موارد هیچ ابایی از این امر ندارد چرا
كه این شیوه خواست و مورد حمایت اربابان قدرت است .با این كدار او اقددامات آنهدا را بدزرگنمدایی
كرده و در مواردی هم كه اقدام نابخردانه و مستبدانهای از آنها سر میزند مورخ درباری آن را به نحدو
مناسبی با الفاظی زیبا و طوالنی پوشش میدهد و آن عملکرد منفی را تبدیل به یک اقددام منطقدی و
هوشمندانه می كند .این آثار آگاهانه تالش میكنند تا دوره حکمران ممدوح خود را عصری درخشدان
تر از قبل معرفی كنند.
اگر چه كتاب تکمله االخبار در گزافه گویی نسبت به كتابهای معاصرش ،در حداقل قرار دارد ،امدا
عبارات عبدی بیگ در این كتاب حاكی از لفّاظیهای او برای كست خشنودی حاكمان وقت است.
سرآغاز كتاب با مدح نسبتاً زیاد پادشاهان صفوی شروع میشود كه خواننده با دیدن عبارات عبددی
بیگ خود را در برابر مورخی درباری میبیند كه با مدح حاكمان قصد تقرب به آنان را داشته است .وی
در آغاز كتاب پس از اشاره به اختصاص حکومت به حضرت رسول بص) و امیرالمؤمنین علیه السالم و
ائمه اثنی عشر علیهم السالم می گوید در عصر غیبت ،این مقام ح فردی از سلسدله علویده فاطمیده
است و برای تأیید گفتار خود روایتی از پیامبر بص) و امام علی علیه السالم نقل كرده و بدا اشداره بده
زوال حکومت بنی عباس به دست هالكو میگوید« :و بعد از آن ظفر از سلسله هالكویه به هدیچکس
از عترت امیر المؤمنین علیه السالم منتقل نگشت اال به سلسله علیه صفویه كه شاه جنت مکان جهان
را مسخر كرد و ح گفت یعنی به خطبه ائمه اثنی عشر و حقیقت ایشان و بطالن اعدای ایشان قائدل
شد و عمل به ح كرد یعنی خارجیان و سنیان باطل قول و العمل را برانداخت و هدیچکس از سلسدله
سادات بنی فاطمه را این دست نداد».
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وی در ادامه با اشاره به برخی رخدادهای تاریخی مانندد حکومدت آل بویده ،مغدول هدا و حکومدت
اولجایتو به وقایع بعد از او چنین میپردازد« :بعد از آن خود مدت ها هرن و مرن روی نمدود تدا قضدیه
صادقه جاء الح و زه الباطل از حجاب تواری چهره گشود و شاهد جهان آرای فقط دابر القوم الذین
ظلموا و الحمدهلل رب العالمین در آینه ملک جلوه نمود یعنی به صدیقل شمشدیر جهانگیرخدان كبیدر و
جمشید اسکندر سریر ،سلیمان آخرالزمان ،پادشاه صاحبقران ،مقدمه الجیش صاحت الزمدان ،ابدوالمرفّر
سلطان شاه اسماعیل بن سلطان شاه حیدر بن سلطان جنید بن سلطان شیخ شاه ابراهیم بدن سدلطان
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خواجه علی بن سلطان خواجه شیخ صدرالدین موسی بن سلطان شیخ صفی الدین اسدحاق بدن سدید
امین الدّین جبرئیل بن سیدصالح بن سیدقطت الدین بن سید صالح الدین رشید بن سیدمحمد الحافظ
بن سیدعوض الخواص بن سیدفیروزشاه بن زرین كاله بن سیدمحمد بن سیدشرفشاه بدن سیدحسدن
بن سیدمحمد بن سیدابراهیم بن سیدجعفر بن سیدمحمد بن سیداسماعیل بن سیداحمد بن سدیدمحمد
اعرابی بن سیدمحمدقاسم بن ابوالقاسم حمزه بن االمام موسی بن جعفر الکاظم علیه و آبائده الصدلواه
والسالم زنگ ظلمت ظلم و غبار انکار از مرآت روزگار مرتفع و منقطع گشت 23».عبدی بیگ در ادامه
میگوید « :چون شکوه جهانگیری از وجنات احوال این طایفه ظداهر و اندواع تشدیع از اطدوار فرخندده
آثارشان باهر بود ،پادشاهان زمان همواره از ایشان مالحره

میكردند24».

او همچنین در قسمتی از این كتاب مینویسد« :نواب كامیاب خاقانی فردوس مکانی ابوالمرفر شداه
اسماعیل الصفوی الموسوی الحسینی این توفی شد كه سکه و خطبه به نام ائمه هدی مزیّن سداخت
و غلغله تبرا در گنبد فیروزه گون فلک انداخت و مذهت ح شیعه امامیه اثنی عشریه را كه در زمان ائمده
معصومین علیهم السالم در لباس تقیه مستور بود ظاهر و شایع گردانیده شمشیر خوارجی كُش برافروخدت
و روی زمین از متمردان بپرداخت و این مذهت آن چنان روان گرفت كه حدال بده دولدت شداه دیدن پنداه
ابوالمرفر شاه طهماست در ممالک غیر محصوره آن حضرت نیز بی مزاحمی معمول است».
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البته به این نکته باید توجه داشت كه اعتقادات شیعی عبدی بیدگ و تعلد خداطر وی بده مدذهت
تشیع و خرسندی از ترویج آن نیز درتمجید صفویان تأثیر داشته است.
 -4تملق و چاپلوسی
داشتن لحن تملّ در نگارش مطالت از آن دسته از ویژگیهای ظاهری كتابهایی با سبک درباری
است كه میتواند در بسیاری از موارد گمراه كننده باشد .به این معنی كه عدهای در زمان مطالعه كتت
تاریخی ایرانی و مواجهه با اولین عباراتی كه نشان از تعریف و تمجید از سدلطان یدا امیدری دارد ،بده
سرعت اصطالح درباری بودن را در مورد آن كتاب تاریخی به كار می برند ،گویی كده نشدان دربداری
بودن یک كتاب تاریخی فحوای همان الفاظ است .اگر چه این تنها دلیل نیست اما یکی از نشدانههای
مهم كتت درباری است.
در كتاب تکمله االخبارالفاظی كه رنگ و بوی تملّ دارند در مدح دو پادشاه معاصر عبددی بیدگ و
بخصوص شاه طهماست به وفور به كدار رفتده و سدبک نگدارش عبددی بیدگ آمیختده بدا لفّداظی و
ستایشگری است .اما این واقعیت كار نیست  .ادله چندی وجود دارد كه ما را به این سددوی رهنمدون
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میسازد كه عبدی بیگ مورخی نسبتاً آزاد بوده و با وجود اشتغال در دربار صفوی ،تکمله االخبدار را در
شرایطی نزدیک به واقعیت نگاری تألیف كرده است.
او شجره نامه صفویان را از شاه اسماعیل تا امام موسی كاظم علیه السالم بطور كامل ذكر نموده و
در جاهای متعددی از كتاب این نکته مورد تأكید قرار میدهد .عبدی بیگ به این نکته اشاره مدیكندد
كه در طول تاریخ بعد از پیامبر اكرم بص) افراد و گروههای متعددی از جمله مختدار ثقفدی ،ابومسدلم
خراسانی ،عباسیانبدر ابتدای كار) ،بویهیان و  ...به هواخواهی اهل بیت علیهم السالم برخاسته اند ولی
توفیقی نداشته اند و تنها صفویان و شاه اسماعیل به این مهم دست یافته اند.
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وی توبه شاه طهماست را واقعی دانسته و در چهلمین سال آن در مورد آن توبه چنین نرری دارد:
«انابه و توبه او كه حاال چهل سال است كه به دولت عطیه توبه نصوح فائز گشدته و حفدظ آن بده
مرتبه ای در طبیعت و سلیقه مباركش رسوخ یافته كه تصور هیچگونه خلل صورت امکان نددارد و بده
دولت این توبه و انابت او پرتو آفتاب جهان تاب الناس علی دین ملوكهم بر ساحت احوال جمیع برایدا
كه در ظلّ معدلت و ارشادش آسوده اند تافته .كدام مدبر باشد كه در زمان او از مناهی چیزی سدربزند
و گوشمال به وجهی نیابد كه تا قیام قیامت اثر آن در گوش جانش باقی نماند».

27

اگر چه شاه طهماست بر اثر نشست و برخاست با علما از علم و دانش آنها بهره مند گردیدده و او را
در جرگه عالمان مینشانند ،اما عبدی بیگ در سواد دینی او مبالغه كرده و مینویسد« :در مجلسی كه
در مقام افادت درآید ،اگر كسی قلم و صحیفه در دست گیرد و آنچه آن حضرت از روی صحیفه خاطر
اشرف علی سبیل المحاوره بیان فرماید قلمی نماید هرآینه رساله ای باشد مشتمله حقدای و دقدای و
محتویه بر آیات و احادیث و ابیات نفیسه و نکات لطیفه كه جمیع فصحا و علمدا و بلغدا در ان حیدرت
نمایند»28از این نوع مبالغه ها در مورد شاه طهماست در كتاب تکمله االخبار به وفدددور دیده میشود.
از جمله آنکه در مورد شجاعت شاه طهماست میگوید« :شجاعتش كه هیچیک از ندوع بشدر را در
این زمان آن دل و زهره نیست كه آن حضرت راست»29اگر این مطلت در مورد شاه اسدماعیل گفتده
میشد مسلماً قابل پذیرش بود.
در خاتمه كتاب تکمله االخبار ،نویسنده دوازده مورد از خصوصیات نیک اخالقی شداه طهماسدت را
برشمرده و در مورد هركدام قدری توضیح میدهد .سپس مینویسد كه «چون اوصاف و اخالق او بدی
شمار است ،بنا بر تیمّن ،همین دوازده خصلت را ما به االمتیاز آن حضرت از سالطین و خواقبن روزگار
از ماضی و حال به سیاق كالم درآورد».

30
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-5پيچيده نویسی
پیچیده نویسی یکی دیگر از ویژگیهای بیشتر نوشتههای درباری است .به گونه ای كه خوانندده از
فهم معنی اصلی دور شده و به ادبیات و سجع و قافیه آن مشغول میشود .بیدان مطالدت تداریخی بدا
نثری پیچیده و متکلف و هدف قرار دادن سجع و قافیه در نوشتار و غفلت از معنی و مقصود ،از جمله
ویژگیهای صوری وادبی تاریخ نگاری درباری است31.در تاریخ نگاری درباری عموماً از الفاظ پیچیدده
و ثقیلی برای بیان مطلت موردنرر استفاده میشود .لحن متکلفانه تاریخ نگار درباری برای خواننددگان
مالل آور است اما درمقابل به دلیل اینکه به مددح و ثندای پادشداهان پرداختده میشدود بدرای آندان
خوشایند است.
هر چند در كتاب تکمله االخبار عباراتی به كار رفته كه نشان از پیچیده نویسدی مؤلدف دارد امدا در
مجموع می توان گفت كه این كتاب نثر ثقیلی ندارد .با در نرر گرفتن سبک نگارش دوره صدفوی بده
نرر میرسد عبدی بیگ در روش نگارش خود ساده نویسی را مدنرر داشته است و یا حداقل پیچیدده
نویس به معنای واقعی آن نبوده است .اما به هر حال خالی از این ویژگی آثار دربداری نیسدت چنانکده
درباره شاه اسماعیل میگوید« :و آن مؤید عنداهلل در منتصف محدرم سدنه خمدس و تسدعه مائده بده
مباركی و طالع سعد ،از موضع اردوی سامان ،من اعمال دیلمان ،لوای جهانگشایی برافروختده قشدالق
در الگای ارجوان آستارا كه اقصای جیالنات متصل به حدود طوالش حوالی اردبیل است فرمود و چون
پادشاه كواكت از قشالق جدی و دلو و حوت ییالق حمل و ثور سراپرده احالل زد».
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و یا درباره شاه طهماست میگوید« :در ذكر بعضی خصوصیات كه نواب قدسی انتساب سپهر ركاب
ظف ر ارتکاب اعلی حضرت طهماست شاهی ظل اللهی خلّداهلل ملکه و سلطانه و افداض علدی العدالمین
احسانه به آن از دیگر سالطین ماضی و حال ممتازند».
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-6تقدیس صاحبان قدرت
از دیگر شاخ های تاریخ نگاری درباری ،تقدیس صاحبان قدرت میباشد .به این معنی كه مدورخ
با توصیفاتی از حاالت معنوی و اتصال شخ

صاحت قدرت بده عدالم غیدت و القداء اینکده شدخ

پادشاه به عنوان نماینده خداوند برای اداره امور بندگانش انجام وظیفه میكندد ،تدالش مدیكندد روح
اطاعت پذیری و سرسپردگی مردم جامعه را در برابر او افزایش دهد .عبدی بیگ در چند مورد به ایدن
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موضوع اشاره دار د كه حکومت شاه طهماست به نیابت از حکومت حضرت مهدی علیه السدالم انجدام
میشود .او میگوید:
«نواب كامیاب سپهر ركداب ظفدر ارتکداب قدسدی جنداب قدوسدی انتسداب سیدالسدالطین مدولی
الخواقین ،خالصه الماء و الطین ،ظل اهلل فی االرضین ،صاحت القرآن ،ناصر صاحت الزمان ،المؤید من
عنداهلل المنصور بنصره اهلل ،اعنی اعلی حضرت شاهی ظل اللهی ابدوالمرفر شداه طهماسدت بدن شداه
اسماعیل الحیدری الجنیدی ثم الصفوی ثم الموسوی ثم الحسینی العلوی خلدد اهلل ملکده و سدلطانه و
افاض علی العالمین بره و عدله و احسانه و احسن الیه كما احسن الی البریّه»

34

عالوه بر لفاظیهای معمول و همچنین ذكر نست شاه طهماست كه همانند دیگر تواریخ ایدن دوره
برای هویت بخشی به این خاندان و به تبع آن تحکیم وحدت مذهبی در ایدران دوره صدفوی صدورت
میپذیرفته ،در این قسمت مشاهده میشود كه از شاه طهماست با عنوان «ناصر صاحت الزمان» ،یداد
میكند .مطلبی كه بالفاصله پس از این قسمت نوشته شده ،در واقع به مثابه توضیحی است برای این
عبارت عبدی بیگ.
او در ادامه مینویسد« :در نهصد و سی و نوزدهم ماه رجت بر سدریر سدلطنت و جهانبدانی جلدوس
فرمود و چون «آخر الزمان» به حساب جمل موافد تداریخ اسدت ،سدلطنت آخرالزمدان بده آن اعلدی
حضرت مخصوص است و روان دین محمدی و رون مذهت اثنی عشری در زمان سدلطنت آن اعلدی
حضرت به مرتبه ای رسید كه زمان مستعد آن شد كه صاحت األمر لوای ظهدور برافدرازد»35اینگونده
استنتان ها در تواریخ مربوط به دوره صفوی امری عادی بوده است .مثالً مؤلف تاریخ جهان آرا هم بدا
اشاره به روایت لکل قوم دوله و دولتنا فی آخر الزمان مینویسد كه چون كدالم آن حضدرت مرمدوز و
مکنوز است و لفظ آخرالزمان بحست عدد ابجد نهصد و سی مطاب سال جلوس همایون الشدک كده
زبان حال مصدق مقال است.

36

بدین صورت عبدی بیگ با این نوع مطابقت دادن هدا قصدد دارد دالیدل مسدتندی بدرای اتصدال
حکومت شاه طهماست به حکومت امام زمان علیه السالم ارائه دهد.
او در جایی دیگدر از كتاب ،توبه معروف شاه طهماست را مبتنی بر یک خددواب ذكدددر مدیكندد و
مینویسد« :همان شت ،در رؤیا ،بر آن حضرت چنان ظاهر میشود كه در بیدرون پنجدره پایدان پدای
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حضرت امام الجن و األنس صلوات اهلل و سالمه علیه ،دست میرهادی موسوی گرفته از شراب و زنا و
لواطه و مسکرات توبه میكنند .علی الصباح خواب را با امرا تقریر كرده توبه نصوح میفرمایند».

37

همچنین خواب دیگری از شاه طهماست را اینگونه توصیف میكند« :پرتدو التفدات اعلدی حضدرت
خاتم ائمه ا لمعصومین  ...المهدی خلیفه الرحمن صلوات اهلل و سالمه علیه و علی آبائه فی كل حدین و
آن ،به ساحت احوال شاه پاكیزه خصال افتاده دیدار مبارك خود در خواب بدان حضرت نمدود و میدان
ایشان گفت و شنودی كه در منرومه علی حده مفصال سمت اتساق یافته گذشت»

38

در اینجا هم میبینیم كه به ارتباط شاه طهماست با حضرت مهدی علیه السالم اشاره شدده اسدت.
فارغ از اینکه خود عبدی بیگ ماجرای این خواب را باور دارد یا خیر ،این نوع مطالدت جهدت نمدایش
چهره ای روحانی از شاه طهماست در انرار مردم در آن دوران بسیار مؤثر بوده است.
نتيجه گيری
تاریخ نگاری درباری در ایران دوره اسالمی و در ادوار مختلف هم پای تاریخ نگاری و حکومدت هدا
پیش رفته و مورخان درباری قلمهایشان را در مسیر خواستههای حکام به كار گرفتده و آثدار مکتدوب
تاریخی از نوع درباری را از خود برجای گذاشتهاند .این نوع تداریخ نگداری بدا ویژگیهدایی چدون بده
كارگیری الفاظ ثقیل و مداحیهای چاپلوسانه ،گزافه گوییها و تملقدات از دیگدر اندواع تداریخ نگداری
شناخته میشود .بزرگنمایی اقدامات مثبت و كتمان اقدامات منفدی و عددم تحلیدل رویددادها از دیگدر
خصوصیات تاریخ نگاری درباری است.
تاریخ نگاری درباری در عصر صفوی به دالیل مختلف از جملده پیوندد حاكمیدت بدا مدذهت رشدد
چشمگیری داشت و آثار متعددی در این دوره پدید آمد كه تکمله االخبار عبدی بیگ شیرازی یکدی از
نمونههای آن است.
توجه به این نکته الزم است كه تفاوت مهم تاریخ نگاری دوره صفوی و قبل از آن ،تبلیغ و حمایت
گسترده از مذهت تشیع و به تبع آن جانبداری از صفویان به عنوان احیاگران ایدن مدذهت بده وسدیله
مورخان به ویژه تاریخ نگاران درباری بوده است.
عبدی بیگ شیرازی از این دسته مورخان است كه سبک نگارشی آمیخته با برخی از الفاظ مداحانده
دارد .هر چند كه او در كتاب تکمله االخبار ،در موارد متعددی به مدح فوق العاده شاه اسماعیل و شداه
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طهماست پرداخته و مطالبی به دور از واقعیت در موردش ذكر كرده است .اما با بررسیهای دقی  ،و با
در نرر داشتن مجموعه شرایط زمانی و شخصیتی و بخصوص در نرر داشتن این موضوع كه او یکدی
از كارگزاران حکومت شاه طهماست بوده ،به این نتیجه میرسدیم كده او یکدی از مورخدان نسدبتاً بدا
صداقت ایران است كه با توجه به اعتقادات شیعی خود و در آغاز دوران صفویه كه عصر ترویج تشدیع
بوده است سعی داشته به رسالت خود در تحکیم پایههای این مذهت در ایران عمل نماید و در این كار
از تالش برای اعتالی جایگاه سالطین حکومتی كه برای اشاعه تشیع امامیه كمر همت بسدته بودندد
رویگردان نبوده است.
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