
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    0011و دوم، شماره هشتاد و پنجم، بهار  ستیسال ب      

 دراسة مقارنة للتدوين التاريخي لدى علي الالهيجي 

 وعبد الفتاح الفومني
 

1حمد شورميجم
 

ذلك  في العصر الصفوي، ومنطقة جیالن كان التدوين التاريخي المحلّي مزدهراً في 

نتائج هذه    شیرعبد الفتاح الفومني. ت بسبب وجود المؤرخین أمثال علي الالهیجي، و

 حكّذا     على الرغم من وجود أوجه للتشابه بین نمذوذ  الالهیجذي، و  إلى أنه المقالة 

األشخاص أمثذال وييذر    ي كان متأثراً بحوادث جیالن، وإال أنّ نموذ  الفومن آل كیا،

إسذحا  الفذومني، الذهين     و  میذر  دبذا  أ، جیالن بهزاد بیذ   فيالشا  عباس األول 

 الرونق لتلك المنطقة. استطاعوا إرجاع الرفا  و

لذم يسذتخد  األسذلول التفسذیري،      كهلك فإنّ الفومني على عكس الالهیجي، و

 إلضفاء المشروعیّة للحاكم.

 

علي الالهیجي، عبد الفتاح الفومني، تاريخ خاني، تاريخ جیالن،  الكلمات الرئيسة:

 .التاريخ المحلي

 

                                           

 .m.shoormeij9@pnu.ac.irپیا  نور: أستاذ مشارك في اختصاص التاريخ، جامعة  .1
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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 بهار

 

یو عبدالفتاح فومن یجیاله یعل نگاری یختار ای یسهمقا یبررس

 

 33/2/3011 تاریخ تأیید:            31/6/3131تاریخ دریافت:
  1 یجمحمد شورم 

 
 

 یچوون علو   ی،با وجوود موراوان   یهعصر صفو یالندر گ یمحل نگاری یختار

پوووه  ناوان    یو  ا هوای  یافتوه پررونق بوده است.  یو عبدالفتاح فومن یجیاله

و دربوار   یوایی حاکمان ک یجی،اله یها، الگو ماابهت یا که با وجود پاره دهد یم

ماننود بهوداد    یاشخاص یالن،حوادث گ یرتحت تأث ی،فومن یالگو یآنان است، ول

هسوتند کوه    یدبوا  و اسوحاف فوومن    یوره ام یالن،شاه عباس اول در گ یروز یگب

بوراال    یفوومن  ی ،چنو  برگردانند. هم یرا به رفاه و رونق قبل یالنگ اند توانسته

بهوره   یحواکم ااصو   یتماوروع  یبرا یو آرمان شاه یلیاز نگرش تأو یجیاله

 .برد ینم
 

 

 .یمحل یختار یالن،گ یختار ی،خان یختار ی،عبدالفتاح فومن یجی،اله یعل :کلیدواژگان
  

                                              

 .(m.shoormeij9@pnu.ac.ir) نور: یامدانشگاه پ یخ،گروه تار یاردانش. 1
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 مقدمه. 1

نویسای یایا ا    ه.ق.( در تداوم سنت تااریخ 1111 -709نگاری ایران عهد صفویه )تاریخ

های سیاسی و دینی به سمت سلطان شیعه خود حرکت کرد، اما با در نظر گرفتن دگرگونی

های محلای  با وجود سیاست تمرکزگرایی دولت صفوی و براندا ی حکومتگرایا یافت. 

نگااری محلای در    نگاری محلی، تأثیری منفی بگذارد، سنت تاریخ توانست در تاریخ که می

 دوره صفویه، مانندگذشته ادامه یافت. 

جغرافیایی خاصای ماورد توجاه      نگاری محلی، ثبت وقایع تاریخی در محدوده در تاریخ

هایی بود که در عصر صفویه ا  سوی مورخاان باومی ،ن، مانناد    الن ا  سر میناست. گی

ق.( مورد توجه قرار 1000ه.ق.( و عبدالفتاح فومنی )د. اواخر دهه 10علی الهیجی )د. قرن 

گیری اثر، تأثیرگذار خواهد خویا در شکل گرفت. در تاریخ محلی، عالقه مورخ به منطقه

فاومنی در توصایا اوعاار فرهنگای و      گایالن  تاریخو خانی  تاریخبود. این عالقه را در 

 هاای محلای نیاز ماورد توجاه قارار       توان دید. عالوه بار ،ن، خانادان  اجتماعی گیالن می

ها ییا  ها و اقدامات سیاسی و اجتماعی ،ن گیرند که محور اصلی نگارش به سمت ،نمی

فومنی که باه   گیالن تاریخو  کیا و شرق گیالن به سمت ،ل که تاریخ خانیرود، مانند می

 روند. گیالن ییا می سمت خاندان اسحاقیه و غرب

ای  تحلیلی و بررسی انتقادی متون در یی بررسی مقایسه-این تحقیق با روش توصیفی

هاای   نگاری علی الهیجی با عبادالفتاح فاومنی بار مبناای م خصاه     روش و بینا تاریخ

در شرح حاال  تاریخ خانی وعیح که الهیجی در نگاری ایران اسالمی است. با این ت تاریخ

با چاه   کیا و عبدالفتاح فومنی در تاریخ گیالن ،ل گیالن بیه ییا )شرق گیالن( و خاندان

ها چه بوده است؟ و چه  نگاری ،ناند؟ روش تاریخنگرش و بین ی به نگارش تاریخ یرداخته

 اند؟ نگاری داشتههایی در تاریخ ها و تفاوت شباهت
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 پیشینه تحقیق. 2

هاای بسایار   نگاری مورخان ایرانی در چند سال اخیر، تالشدر  مینه روش و بینا تاریخ

مصفا به هماراه نزهات   است. مقاله خانم  هرا حسنیژوهان ارائه شده  خوبی ا  سوی تاریخ

نگاری محلی گایالن ا   بررسی تطبیقی رویکرد سیاسی مورخان در تاریخاحمدی با عنوان 

، اطالعاات بسایار خاوبی ا     تا یا دهم هجری با تکیه بر روش و بینا مورخانقرن نهم 

 دهد. رویکردهای سیاسی مورخان محلی گیالن چون مرع ی، الهیجی و فومنی ارائه می

تمایز یژوها حاعر با مقاله ییا گفته در این است که نویسندگان محترم در مقالاه   

اند و  اری قرن نهم و دهم گیالن توجه نمودهنگ مذکور به رویکرد سیاسی مورخان در تاریخ

نگاری با توجاه باه رویکارد     اند. در قسمت روش تاریخ نگاری کمتر یرداخته به روش تاریخ

، شیوه  محتوایی به تحلیل سیاسی متن با تکیه بر م یت الهی، نور منابع مورد استفاده ،نها

ها و اصطالحات رایا  درون   واژه اند و در رویکرد شکلی به خاندانی و دودمانی توجه نموده

 اند.  مندی وقایع اشاره داشته متون و  مان

گرایانه در حاواد    اللهی و بینا قهرمان اندی ه ظل  نگاری به چنین در بینا تاریخ هم

ای دو ماورخ   که فقط به بررسی مقایساه  اول این اند، اما در تحقیق حاعر،  سیاسی یرداخته

هاای او باه    نگاری، عالوه بر  مانه ماورخ و انگیازه   روش تاریخ که در یردا یم. دوم این می

شاود.   سا ی متن نیز توجه می ها و برجسته هایی چون نور تبیین رویدادها، نور گزاره مقوله

گرایاناه، م ایت الهای و     بار نگارش نخباه     نگااری، عاالوه   که در بیانا تااریخ   سوم این

 گردد.  جه میشهری تو تقدیرگرایانه به بینا تأویلی و ایران

تواند یی اینه   فومنی مین  تاریخ گیالو تاریخ خانی مقدمه منوچهر ستوده در دو کتاب 

شود، ولی ستوده به اهمیت دو کتاب ا  منظر تااریخ اجتمااعی    کار تحقیق حاعر محسوب 

به ویژه معرفی ،داب و رسوم و مناصب اداری، نظامی و مالی رای  در گیالن یرداخته است 

نگاری ،ن دو، بحثی ننموده است. مقااالت   بینا و نگرش تاریخی و روش تاریخو درباره 
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نگاری گیالن چاپ شده است، ولی چون ارتبااطی باا موعاور     دیگری هم در  مینه تاریخ

  1گردد. تحقیق ندارند ا  بیان ،ن خودداری می

 . خاستگاه، زمانه و انگیزه الهیجی در نگارش تاریخ خانی3

ا   تااریخ خاانی  ه.ق.( ماورخ  10حسین الهیجی )د. قارن   حاجیبن  ینالدّشمسبن علی 

ه.ق.( در گیالن بود. او در اواخر قرن نهم 1000- 990کیا ) مورخان دربار حاکمان محلی ،ل

کیا به خصوص، خان احماد   ،ل  یست. الهیجی تحت حمایتو نیمه قرن دهم هجری می

ه.ق. را باه دساتور خاان     720تا  880  سال او حواد  چهل ساله گیالن ا 2اول کیایی بود.

 انگیاازه الهیجاای در نگااارش  1ه.ق.( بااه نگااارش در،ورد.700- 711)  احمااد اول کیااایی

خانی، ثبت تاریخ خان احمد اول است که در ابتادا و انتهاای کتاابا باه ،ن اشااره      تاریخ 

 نویسد: او در این باره می 0دارد.

تنلیف  ینا اعنو  و ت ننّ نن  اب       ای از این کتاب و سطری از اینن نکته

 5همای ن محرت و مکت ب نشده و دت مسلک انتظام دت نفامده.

                                              

های اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در منابع تاریخ محلی گیالن عصرر  بازتاب گرایش. مانند مقاله 1

است. بحث چاپ شده1131نامه خوارزمی در سال زاده که در مجله تاریخنوشته قدیر نجف صفویه

اصلی نویسنده، انعکاس مسائل اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در منابع تاریخ محلی گیالن اسرت و  

 پردازد.  نگاری نمیبه روش و بینش تاریخ

 . 7-5، ص تاریخ خانی. الهیجی، 2

 . 11، مقدمه ستوده، ص تاریخ خانی. الهیجی، 1

 . 131-130، 7، صتاریخ خانی. الهیجی، 4

 . همان. 5
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کند که به دستور خان احمد اول کیایی بایاد خیلای ساریع، ایان      او در ادامه اشاره می

که ان ای هر فصل کتاب باید حداکثر در سه رو  باه  رساند. به طوری تاریخ را به اتمام می

ه.ق. شرور کارد و در نیماه    721وی نگارش کتاب را ا  نیمه محرم سال  1رسید.اتمام می

نگاری عصار  در مجمور، الهیجی در یک دوره گذار تاریخ 2ه.ق. به اتمام رساند. 722صفر 

ه.ق.( به صفویه قرار داشته است و تحت 980-708ه.ق.( و ترکمانان )991-711تیموری )

ا، تنها برای رفع تکلیا و اجابت خواسته حاکم خوی های سیاسی  مانهتأثیر فرا  و ن یب

 کیایی، اقدام به نگارش تاریخ نموده است. 

 . خاستگاه، زمانه و انگیزه فومنی در نگارش تاریخ گیالن4

جاا  به احتمال  یاد در گیالن متولد شد و در همان تاریخ گیالنعبدالفتاح فومنی، نویسنده 

ی و جاوانی وی اطالعای موجاود نیسات. او در     چ م ا  جهان فرو بست. ا  دوران نوجوان

شاید ،شنایی او با امور دیوانی سبب شاد ا  گوشاه    1فومن به کار ک اور ی اشتغال داشت.

اعتزال بیرون ،ید و به کارهای دیوانی تن در دهد. اشتغال فومنی به کارهاای دیاوانی باه    

 1ست.ه.ق. بوده ا1021در سال  0احتمال  یاد یس ا  برکناری بهزاد بیگ

ه.ق. تمااام عااامالن، عااابطان، 1021ه.ق.( در سااال 779-1018شاااه عبااال اول ) 

محاسبان و داروغگان حساب بهزاد بیگ را برکنار کرد و افراد دیگری را به جاای ای اان   

                                              

 . 131، ص همان. 1

 . 131، 7ص ، همان. 2

 . 11، مقدمه ستوده، ص تاریخ گیالن. فومنی، 1

ای به سرب    ه.ق. بدون دلیل موجه1021وزیر گیالنات در زمان شاه عباس اول بود که در سال . 4

ترس از نفوذ زیادش در منطقه، با تهمت برخی دیوان ساالران در زمینره محاسربات مرالی از کرار     

 (.204-133، ص تاریخ گیالنبرکنار شد )فومنی، 

 . 134، ص تاریخ گیالن. فومنی، 5
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یس  ده ساله گیالن بیه گمارد. شاه سه نفر ا  جمله، فومنی را مأمور ار یابی محاسبات چهار

ه.ق. وی ا  افاراد   1018ان قیام عادل اه )غریب شااه( در ساال   در  م 1)غرب گیالن( کرد.

های ،ن، قصد سفر و حرکات باه عاراق     م هور و سرشنال فومن بود که به سبب ،شوب

، ولی معلوم نیست این سفر را به ،خر رسانید یا ا  میانه راه به گیالن برگ ت. بعاد ا   2کرد

 1.،ن نیز ا  سرگذشت  ندگی او، اطالعی در دست نیست

، اتفاقات عجیب و متعدد گیالن درایان دوره باه   تاریخ گیالنانگیزه فومنی ا  نگارش 

 نویسد:ه.ق.( بود که خودش در این باره می 1018ویژه قیام عادل اه گیالنی )

ینرد  یاناعر   فقفر یا یضاعّ یه گ شه دهقانا یه عزیّ و انقطنا  یسنر منا   

 4  زد.شاه  دسّ یه تلیففقرات و انقویات مثل غریب

توان برداشت کرد که فومنی بعد ا  حرکت به سامت عاراق باه هار      ا  این عبارت می

جاا باا کماک اساناد دیاوانی، م ااهدات و       شکلی در نهایت به فومن برگ ت و در همان

تا یایان  721های   مسموعات خود، شرور به نگارش تاریخ گیالن کرد که شامل وقایع سال

  ه.ق. با قلمی ساده است. 1018

او برعکس الهیجی تحت حمایت حاکم یا سلطان خاصی نباود و باه هماین جهات،     

دهنده وععیت اجتماعی مردم است. تالش فومنی در تبیین وقایع و کتابا بی تر انعکال

دهد کاه وی  ن ان می هاوجوی ارتباط منطقی بین این یدیده های گیالن و جستشورش

،  داند مند می است و ،ن را روش  در نظر گرفتهچارچوب خاصی را برای تاریخ و نگارش ،ن 

 نویسی ایران اسالمی بود. نگاری این دوره، ادامه سنت تاریخ هرچند تاریخ
                                              

 . 204، ص همان. 1

 . 222، ص همان. 2

 . 21، مقدمه ستوده، ص تاریخ گیالن. فومنی، 1

 . 5، ص تاریخ گیالنفومنی،  .4
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 نگاری محلی در عصر صفویه. نگاهی به جایگاه تاریخ5

نگااری محلای باه طاور اخا ، دو دساته       نگاری به طور اعم و تاریخدر  مینه رشد تاریخ

نویسی عصر صفوی را رو باه انحطااط و   د. یکی، دیدگاهی که تاریخدیدگاه کلی وجود دار

اهلل صافا و فریادون   ، ذبایح 2، یان ریپکا1ادوارد گرانویل براونداند و افرادی چون تنزّل می

نویسی عصر صفوی را یرکار دوم، دیدگاهی است که تاریخ 1،دمیت در این دسته قرار دارند.

، 7کویین 8، شعله9، ثواقب9باقر ،رام، محمد1سیوری0وینداند. افرادی چون راجرمرو غنی می

 در این دسته قرار دارند.  10ناجی و دیگران

گاه به معنای گسست ا  تاریخ ایران نبوده است. بلکه  نگاری محلی در ایران، هیچ تاریخ

در  11رود. ای ا  خود،گاهی ملی به شامار مای   ای، خود درجه توجه به تاریخ محلی و منطقه

نگاری، هدف نویسندگان مرتبط سااختن جغرافیاا و تااریخ منطقاه ماورد       ر ا  تاریخاین نو

نگااری محلای    تااریخ  12نظرخود با تاریخ و جغرافیای ایران و ییوند ،ن با هویت ملی است.
                                              

1. Edward Granville Browne. 

2. Jan Rypka. 

پژوهشرنامه  ، «نویسی محلی عصرصفویههای تاریخبررسی جایگاه و مؤلفه» . جهانبخش ثواق ، 1
 . 7، ص 2، ش های محلی ایرانتاریخ

4. Roger Mervyn Savory. 

 . 211 – 202، صایران عصر صفویه؛ همو، 112 – 211، ص در باب صفویان. راجر سیوری، 5
 . 212، ص نگاری عصر صفویاندیشه تاریخ. محمدباقر آرام، 2
منرابع و  ؛ همرو،  21، ص عصر صفویه و شناخت منابع و مآخذ نگاریتاریخ. جهانبخش ثواق ، 7

 . 12، ص مآخذ تاریخ صفویه
8. Sholeh Quinn. 

 . 2، صنویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفویتاریخ. شعله کویین، 3
 . 111، ص نگاریتاریخ و تاریخناجی و دیگران،  . محمدرضا10
 . 1۳، ص 14، ش مطالعات ملی، «تاریخ نگاری ایرانی و هویت ملی »اهلل بهرامی، . روح11
 . 2، ص 2۳، ش نامه انجمن، «های تاریخ نگاری محلی در ایران شاخصه»فاطمه رستمی، . 12
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شهر ارائه دهد و باا تأکیاد بار     کند تبیین و توصیا نقا جغرافیا را در دل ایران تالش می

و گسترش فرهنگ ملی ایرانای در منااطق،    )والیت و مرکز( یارچگی ییرامون و مرکز  یک

  1نقا هویت انگاری خود را ایفا کند.

های م اترکی، چاون توجاه باه      تواریخ محلی در ایران دوران اسالمی دارای شاخصه

تاریخ منطقه خود به عنوان وطن دوستی، توجه به جغرافیا، ارتباط میاان  ماان و مکاان و    

نگاری محلی عصر صفویه نیز  که در تاریخ2ها و خاندان محلی است  توجه به رجال، سلسله

ها در تاریخ فومنی و الهیجی، شاخصه توجه به  ا ا  بین ،نشود، ام ها دیده می این شاخصه

 جغرافیا، خاندان محلی حاکم و رجال بی تر نمایان است. 

نگاری محلی قبلی ادامه یافت. نگاری محلی در ادامه سنت تاریخدر دوره صفوی، تاریخ

 مورخان تاریخ محلی عصر صفوی ا  جمله الهیجی و فومنی به دو دلیل عماده باه ثبات   

که، رویدادهای تااریخی سار مین خاود را     یرداختند. یکی این تاریخ محلی منطقه خود می

کردناد. دوم   مای  ها را در این کار ت ویق  دانستند و حاکمان محلی نیز، ،ن شایسته ثبت می

 خواستند با ثبت تاریخ، افتخاری برای منطقه و خودشان کسب کنند.  که می این

های نگارش تاریخ محلی ا  دوره شاه عباال اول  انگیزه گران، به نظر یکی ا  یژوها

، اماا  1های محلی کاها یافات به بعد با توجه به سیاست تمرکزگرایی و براندا ی حکومت

های محلی متعدد ا   مان شاه عبال اول تا یایان حکومت صفوی، این نظر را  وجود تاریخ

                                              

 ، 144، ش کتراب مراه و جارافیرا   ، «نگاری ایرانی و هویرت ملری  تاریخ». اسماعیل حسن زاده، 1

 . 2ص 

؛ 21 -20، ص 2۳، ش نامه انجمن، «نگاری محلی در ایرانهای تاریخ شاخصه». فاطمه رستمی، 2

 . 112-12۳، ص 4، ش مطالعات ملی، «نگاری محلی هویت ایرانی و تاریخ»ی، رضا دهقان

پژوهشرنامه  ، «نویسی محلی عصرصفویههای تاریخبررسی جایگاه و مؤلفه» . جهانبخش ثواق ، 1

 . 3، ص 2، ش های محلی ایرانتاریخ
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نگااری   مانع ادامه حیات تااریخ های مذکور،  گر این است که سیاست و بیان 1کند نقض می

 های محلی به نگارش در ،مدند.  محلی ن د و حتی بی تر ا  دوره اول، تاریخ

ههای   نگاری الهیجی و فومنی از منظر محتوایی با توجه بهه ااخصهه   . روش تاریخ6

 نگاری ایران اسالمی  تاریخ

است که به دساتور   نگاری رسمیهای تاریخنگاری الهیجی ا  نظر محتوایی ا  گونهتاریخ

نگااری، بی اتر با تااب دهناده نگارش و       شدند. این گونه ا  تاریخ حاکم خاصی نوشته می

، اماا تااریخ   2گران مورد توجه نویسنده در رخادادهای تااریخی اسات   های حکومتدغدغه

ای ا  محتوای این کتاب شود. بخا عمدهنگاری رسمی محسوب نمی فومنی ا  نور تاریخ

 است.است، ولی به دستور حاکم خاصی نوشته ن ده  1ن اسحاقیّهدر مورد خاندا

، جاز   0گاران  نگاری به نظر یکی ا  یژوهاا  لحاظ روش تاریخ  نگاری این گونه تاریخ

نگااری  گنجد؛  یرا تااریخ  نگاری اُرگانیک نمینگاری مکانیکی است و در قالب تاریختاریخ

بدون توجاه باه رواباط علّای و معلاولی ،ن،      مکانیکی برعکس اُرگانیک، وقایع تاریخی را 

 نگااری مکاانیکی، بسایار     کند. نقد و حضور نویسنده در ماتن تااریخ  با سا ی و تدوین می

                                              

 .222- 221ص تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه، . محسن بهرام نژاد، 1

، «های رسمینگاریمالحظاتی روش شناختی در چیستی و اعتبار تاریخ»توانی، . علیرضا مالیی2

 . 30، ص 7، ش نگارینگری و تاریختاریخ

. خاندان اسحاقیه در غرب گیالن به خصوص فومن، طی سالیان زیادی بین قرن هفرت  ترا دهر     1

پژوهشرنامه  ، «گیالن عصرر صرفوی    خاندان اسحاقیه در»کردند )شورمیج،  هجری فرمانروایی می

 (.151، ص10، ش های محلی ایران تاریخ

فصرلنامه علروم   ، «نگاری عمادالدین کات  اصرفهانی نگری و تاریختاریخ»زاده، . اسماعیل حسن4

 . 4۳-42، ص 25، ش انسانی دانشگاه الزهرا
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و  بناابراین، تااریخ فاومنی    1رنگ است و با یگران تاریخی، نمود چندانی در ،ن ندارند.کم

 تاریخ خانی در قالب سنتی و مکانیکی قرار دارند. 

، مانند سایر مورخاان اساالمی در تبیاین رویادادها باه شاکل       خانییختارالهیجی در 

نویسد و رویکرد  توصیفی و با کمک ،یات، احادیث و فن بیان، حواد  حاکمان کیایی را می

سا ی عملکرد خان احمد اول است، اماا  محتوایی ،ن در جهت توجیه، خ نودی و برجسته

یاردا د کاه حکومات محلای در      الن میفومنی یک قرن بعد و  مانی به نگارش تاریخ گی

جا تسلط دارد. بنابراین در تبیین رویدادها به گیالن ا  بین رفته است و دولت صفویه بر ،ن

چنین با میل قلبی و بادون اجباار باه خانادان اساحاقیه       داری ا  دولت صفویه و هم جانب

ت، احادیث و م ایّت  ه.ق.( گرایا دارد. بنابراین، نیا مند ،ن نیست که ا  ،یا1000 -912)

الهی برای توجیه خاندان مورد توجه خود در تحلیل محتاوایی اساتفاده نمایاد. باه هماین      

تر ا  الهیجی است و ا  لحاظ محتاوایی، کمتار   جهت، سبک نگارش فومنی، ساده و روان

 تحت ال عار لفظ ادبی قرار دارد. 

ریخ اجتمااعی، هار دو   ا  منظر مخاطبان و موعوعات درون متنی به ویژه توجه به تاا 

کنند، اما فومنی بی تر به تاریخ اجتماعی توجه دارد. عبادالفتاح   نویسنده تا حدی تالش می

نگاران ایران اسالمی، نگااه خاوبی باه اوعاار اجتمااعی و       فومنی برعکس خیلی ا  تاریخ

هاا، ،داب و  رسی، سانت  ها، رسوم دیوانی، اصطالحات مالی، حساباقتصادی مردم، مالیات

ا  منظار   خاانی تااریخ  چناین الهیجای در    هام  2رسوم گایالن باه ویاژه غارب ،ن دارد.    

ها، نگاری اجتماعی، اشاره خوبی به مناصب اداری و نظامی دربار ،ل کیا، انوار مالیات تاریخ

  1،داب و رسوم محلی و مسائل اجتماعی و اقتصادی شرق گیالن دارد.

                                              

 . 47-42، ص همان. 1

 . 13-14، مقدمه ستوده، ص تاریخ گیالن. فومنی، 2

 . 13-15، مقدمه ستوده، ص تاریخ خانیالهیجی، . 1
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 رون متنای، تبیاین عّلّای و اسااتفاده ا     نگااری محتااوایی و د ا  نکاات مهام در تااریخ   

سا ی متن است. در تبیین عّلّی، هر دو مورخ مانناد   های ارجاعی، شناختی و برجستهگزاره

هایی ا  تبیین ناق  عّلّی توان رگهتاریخ نگاران ایران اسالمی ا  ،ن غافل بودند، ولی می

ه.ق.( حاکم  709میره دباج )د. فومنی یافت. برای مثال در بیان شورش ا تاریخ گیالنرا در 

یاا   1اسحاقیّه غرب گیالن به غرور و استقالل طلبی او به عنوان دلیل شورش اشااره دارد 

 2کند.ه.ق.( بیان می791بختی و سرنگونی وی را در ارتباط با سلیمان عثمانی )د. دلیل تیره

عّلّای اساتفاده   ه.ق.( ا  روش 1018شااه گیالنای )  چنین، فومنی در بیان شورش غریب هم

وی با بیانی انتقادی به عملکرد حاکمان صافوی در   1کند و تا حدودی تبیین عّلّی دارد. می

 0داند. ها می یردا د و این شورش را حاصل عملکرد بد ،ن گیالن می

ساا ی ماتن، هار دو ماورخ     های ارجاعی، شناختی و برجستهدر  مینه استفاده ا  گزاره

رخان ایران اسالمی، استفاده فراوانی ا  این روش کردند. بارای  نگاری مو مانند روش تاریخ

السّلطان(،  یس )غرب(، بعد ا  امیره دباج )مظفر های گیالن بیه مثال فومنی در بیان شورش

 می نویسد: ،ورد و برای مثال های جالبی میتمثیل

  5هفچ کس دت ایکای یفه پس صاحب  انمان و زن و فرزند نب د.

هاای  ه.ق.( ا  اسحاقیّه به گازاره 778یا  780یان سلطنت جم یدخان )د. چنین در ب هم

چناین باا اساتفاده ا      . هم9إن مِن شَی إال یُسَبِّحُ بِحَمدِهِتکمیلی ا  ،یات اشاره دارد، مانند 

                                              

 . 11، ص تاریخ گیالن. فومنی، 1

 . 21-17، ص همان. 2

 . 222 -221، ص همان. 1

 . همان. 4

 . 14، ص تاریخ گیالن. فومنی، 5

 . 52، ص همان. 2
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سا ی متن، دشمنان خاندان اسحاقیّه چاون خاان احماد دوم    های ارجاعی و برجستهگزاره

ه.ق.( 11.( و افرادی چون کامران میر ا کُهادمی )د. قارن   ه.ق1000-781و  791-701)د.

 1کند. ها خیانت کردند، را به خوبی ترسیم می که به ،ن

هاای ارجااعی و   در صفحات متعدد ،ن با استفاده ا  گازاره  خانیتاریخ الهیجی نیز در 

گری چون ،یات قر،ن، احادیث و شعر به تبیین رویدادهای تاریخی شارق گایالن و   داللت

 نویسد: برای مثال می 2یردا د. کیا می خاندان ،ل

سلطان هاشم انقفاد امر جهان مطا  تا الزم. .. و زیان یه آینه سنما ا و اعا نا    

   3گش ده.

تاریخ وی در این  مینه بر عبدالفتاح فومنی برتری دارد، هرچند در بسیاری موارد، متن 

شود. الهیجای مانناد    ای ادبی میگیرد و تاریخ فدای قالب ه حالت ادبی به خود میخانی 

 هاا را   مورخاان رسامی ایاران اساالمی باه دلیال عالقاه باه حاکماان کیاایی، اقادام ،ن           

سا ی حاکمانی چون میر ا ها به برجسته رانی دشمنان ،نکند و با حاشیه سا ی میبرجسته

میر ا علی در مورد  برای مثال 0یردا د. ه.ق.( و خان احمد اول کیایی می707-881کیا ) علی

 نویسد: کیا می

یا وج د آنکه ا وق مرضنفه و  ن اح حسن ه مفنرزا علنا مرحن م مت جنه        

 5عدایّ و مرحمّ و هدم ی فان ظلم و ج ت ی د.

                                              

 و غیره.  77، 72، ص همان. 1

 و غیره.  72، 27، 21، 22، ص تاریخ خانی. الهیجی، 2

 . 72، ص همان. 1

 و غیره.  ۳0، 75، 22، 11، ص همان. 4

 . 11، ص همان. 5
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ه.ق.( و  881-710البته، محتوای کتاب خانی در مورد تحوالت دوره میار ا علای کیاا )   

اظ ارائه مطالب تاریخی های کتاب ا  لحترین قسمت ه.ق.(، مهم711-700خان احمد اول )

یردا د. ا   سا ی در متن میاست، اما عبدالفتاح فومنی نسبت به الهیجی، کمتر به برجسته

که در مورد خاندان اسحاقیّه در عصر صفویه و به ویژه  هایی لحاظ اهمیت محتوایی، قسمت

 هااای شااورش ه.ق.( و  مینااه 1018 -779هااای گاایالن دوره شاااه عبااال اول )شااورش

 شاه نوشته است، بسیار یراهمیت هستند. غریب

نگهاری   نگاری فومنی و الهیجی با توجهه بهه اصهوا تهاریخ     . بینش و نگرش تاریخ7

 ایران اسالمی

 پروری گرایانه و قهرمان. بینش نخبه1-7

باه  تاریخ خانی ای بین دو منبع این تاریخی، ذهن مخاطب در بررسی  در یک نگاه مقایسه

شود، دلیال  های تاریخی م غول میها و جریانها در حرکتشخصیت  گرایانهنقا هدایت

توان در شرایط حاکم بر  مانه مورخ، وابستگی مورخ به دربار و نظارت حاکم این امر را می

 فاومنی نیاز، باا وجاود ، ادی نسابی ماورخ،        تااریخ گایالن  در  1بر تاریخ نویسی دانست.

توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم، البته گرایی با های قهرمان یروری و نخبهانگیزه

نگاری ایران اسالمی است که  های تاریخ این موارد ا  ویژگی 2به میزان کمتری وجود دارد.

 در هر دو منبع،  انعکال یافته است. 

                                              

نگراری  بررسی تطبیقی رویکرد سیاسی مورخان در تراریخ »مصفا، . نزهت احمدی و زهرا حسن1

، نگارینگری و تاریختاریخ، «محلی گیالن از قرن نه  تا یازده  با تکیه بر روش و بینش مورخان

 . 14، ص 5دوره جدید، ش 

 .221، 170، 2۳، 21، ص تاریخ گیالنفومنی، . 2
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فومنی تصویری ،رمانی ا  گیالن دوران شکوفایی خاندان اسحاقیه در ذهان دارد و باا   

تعدد ،ن به دنبال ،راما قبل گیالن است. در نتیجه، نگااهی  های م فتح گیالن و شورش

گر تأیید سیاست تمرکزگرایی شاه  ها دارد و همین نگاه مورخ به نوعی بیانمنفی به شورش

شناسای گایالن،    شناسی و انحطاط او در روند ،سیب 1ه.ق.( است. 1018 -779عبال اول )

،  دهد و علل نا،رامی ، مورد انتقاد قرار میها را های عامه تابع ،ن نقا اشراف نظامی و گروه

  2داند. ها و عملکرد نمایندگان حکومتی می های ،ن ععا و فساد گیالن را در حرکت

یس، سبک عقالن، مردم یری ان و  النّال و اوباش، لئام بیهدر همین راستا، الفاظ اراذل

 1ساتاید.  با تمامی اعمالا میبرد و شاه صفوی را ها به کار می نام و ن ان را درباره ،نبی

های مورخان دوره ایاران اساالمی باه خصاوص دوره      استفاده ا  این گونه الفاظ در کتاب

شود. دلیل اصلی این امر،  فراوان دیده می احسن التواریخو  عالم ،رای عباسیصفویه، چون 

 های مورخان به ویژه درباری و رسمی است.  گرایانه حکومت بر نوشته فضای سلطه

یروری و قهرمان یروری  الهیجی نیز مانند تواریخ این دوره، نقا نخبهتاریخ خانی در 

شود. او بر عکس فومنی در  مان سلطه حاکمان کیایی در شارق گایالن،    فراوان دیده می

کیا و خان احمد اول را  نویسد. بنابراین، حاکمان کیایی به ویژه میر ا علی تاریخ خود را می

الدین  ای چون سراج در راستای همین نگرش، نخبگان منطقه 0ستاید. می به عنوان قهرمان

                                              

کنرد   ؛ فومنی مردم شورشی در گریالن را اجرامره و اوبراش معرفری مری     177، 123، ص همان. 1

 (.همان)

کارکردسیاسی و اقتصادی گیالن در عصر صفوی ؛ شورمیج، 221، 171، صتاریخ گیالن. فومنی، 2

 .14۳ -145، ص تا پایان شاه عباس اول

 و غیره.  221، 170، 21، 2۳، صیخ گیالنتار. فومنی، 1

نویسرد: معردات    و غیره؛ در مورد خان احمرد اول مری   131، 272، 102، ص خانی تاریخ. الهیجی، 4

 شرد،  غیبی و عنایات الریبی که در همه حال کامل صادرات افعال و اقوال حضرت اعالی خدایگان
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وی  2داند. کیا بودند، شایسته مدح و ستایا می ه.ق.( را که در خدمت ،ل10)د. قرن 1قاسم

مانند سایر مورخان ایران اسالمی، نخبگان غرب گیالن در خدمت خاندان اساحاقیّه را باا   

نخبگاان غارب گایالن، چاون امیار عباال فاومنی         کناد. عناوین ملعون و منفور یاد می

 ه.ق.( و نجاام  رگاار رشااتی 712ساااالر )د. قاارن دهاام هجااری(، ساادید شاافتی )د.  سااپه

 دربااره سادید   . برای مثال1گیرند.ه.ق.( در همین راستا مورد لعن و نفرین قرار می711)د. 

 شفتی می نویسد:

 4جبلا ی د.چ ن شقاوت و شفط ّ و یدیاتا و ا وق ذمفمه سدید تا 

گیاری وی، نقاا   توان یی برد، سبب موععهای الهیجی میبا بررسی دقیق گزارش

کاه    گیالن باوده اسات   نظمی اوعار گیالن به خصوص شرق این افراد در روند نظم یا بی

گرایای فاومنی   یروری و نخبه کرد، اما بینا قهرمان نویسنده را وادار به چنین واکن ی می

ینی او ا  جامعه است که به دنبال با گ ت رونق قبلی گیالن باود.  های عناشی ا  مصداق

 بنااابراین، افاارادی چااون میاار ا محمااد شاافیع خراسااانی، معااروف بااه میاار ای عالمیااان 

 دوره شاااه عبااال اول  ه.ق.( 11و بهاازاد بیااگ و یاار گیالنااات )د. قاارن ه.ق.( 11)د. قاارن

                                                                                                          

(؛ در توصریف میررزا علری کیرا     131، ص همران شرح آن چون فوق قابلیت قرابالن زمران برود )   

نویسد: چون اینه خاطر حضرت میرزاعلی از صیاقل تجربیات عال ،چنان جرال یافتره برود کره      می

حرکت ارادی محبت و قصری مودت و رنگ مخالفت در صورت محبرت کرال و جرزاا از اشرکال     

 (.102، صهمانشد ) متضاده و صور متحابه منتقش و محسوس و مرئی می

کار و صاح  فراست و کیاسرت   های خدمت دین قاس  طبق سخن الهیجی از شخصیت. سراج ال1

 (.2۳2، ص هماندر دربار خان احمد اول کیایی بود )

 و غیره.  2۳7، ص همان. 2

 . 122، 115، 24۳، 221، 115، ص همان. 1

 . 24۳، ص همان. 4
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دادهای گیالن و با گ ت امنیت ه.ق.( نماینده نقا نخبه مثبت در جریان روی779-1018)

 نویسد: او در مورد بهزاد بیک، و یر غرب گیالن می 1گردند. و رونق ،ن تلقی می

سل ک یهزاد یفک یا ساک ان ایکای مذک ته مقرون یه تضای  ایق یفچن ن و  

 2 ش  دی  ویق ی د و دت تکثفر عماتت و زتاعّ و آیادانا مملکّ ک شفد. 

یروری الهیجای باا فاومنی باا توجاه باه        ایی و قهرمانگردر نتیجه، بینا نخبه 

ها و اوعار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گایالن   شرایط  مانه، شرایط مورخان، جایگاه ،ن

 1فرق دارد.

 گرایانه و تقدیرگرایانه. بینش مشیت2-7

گرایاناه و تقدیرگرایاناه دربااره علات وقاور حاواد  تااریخی ا         ارائه تحلیال م ایت  

نگااری ایاران اساالمی اسات کاه در درون خاود باه جبرگرایای و          بار  تاریخهای  ویژگی

شود. در این تبیین دینی، مورخان ا  تاریخ سیاسی برای اثبات، تفسیر و فردگرایی منت  می

کنند. حاکم و جان ین خلفا و رفتاار   تحلیل تاریخ در جهت توجیه اقدامات خود استفاده می

  0گردد. یت الهی تلقی میها با مردم، عین تقدیر و م  ،ن

الهیجی، جایگاه خاصی دارد و با این نگرش به حکومات  تاریخ خانی بینا مذکور در 

بخ د. وی به مانناد تااریخ نگااران ایاران دوران اساالمی،       کیایی م روعیت سیاسی می

                                              

 و غیره.  1۳7، 173، 171، 123، 112-115، 101، ص تاریخ گیالن. فومنی، 1

 . 171، ص همان. 2

نگراری  بررسی تطبیقی رویکرد سیاسی مورخان در تراریخ ». نزهت احمدی و زهرا حسن مصفا، 1

نگراری  نگری و تاریختاریخ« محلی گیالن از قرن نه  تا یازده  با تکیه بر روش و بینش مورخان

 . 11-12، ص 5، ش دانشگاه الزهرا

نگری در اندیشه مورخان شیرازی از سقوط ایلخانی تا پایان مبانی تاریخ». محمدامیر احمدزاده، 4

 . 1۳، ص 1، ش 5، س جستارهای تاریخی، «تیموریان
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 1دهاد.  ها می کند و م روعیت دینی به ،ن داری حاکمان کیایی را به خالفت تعبیر می  مام

اللهای   ه.ق.( حاکم کیایی مورد عالقه خویا را تا مقام ظل 700نین، خان احمد اول )چ هم

 نویسد: و می 2کند توصیا می

کرامّ ع ن ایها و مفامن شاا  قدسا یر یشره همای ن سناع  گشنّ و فنر    

  3ایزدی ظهفر شهریات شد و سلط ّ و مهتری از مادات غفبا یافّ.

کیا است و در همین راستا، حاکمانی چون  ربار ،لاین بینا به خاطر جایگاه مورخ در د

-710ه.ق.( و سالطان حسان )  707-881ه.ق.(، میر ا علی کیا )881-811سلطان محمد )

اوج ایان   0کناد.  ه.ق.( را با صفات الهی چون رحیم، رئوف، کریم و عادل ستایا مای 711

 نویسد: او درباره خان احمد اول می 1بینا در مورد خان احمد اول کیایی است.

چ ن تحنفل فضایل و کماالت عل م  تدایفر ملکه شریفه نفس قدسفه و ذهنن  

زکفه عِلّفه  انا ی د و دت کش  مشکوت و مکاشفات ص تیه و ما  یه سن ان   

حاالت  عبفاّ مباتکه مستاد ازیا و دت اکتساب این تحننفل ینه ماندات غفنر     

 6محتاج نب د.

                                              

نویسد: در زمان خالفت حضررت سرلطان    ؛ برای نمونه می10-3، 5، ص تاریخ خانی. الهیجی، 1

 ، همران ر امرارت و جاللرت تابنرده و درخشران )    محمد و حضرت میرزاعلی کوک  سعادت به نرو 

 (.5ص 

 . 242، 242، ص همان. 2

 .242، ص همان. 1

 . 151، 12، 10-3، ص همان. 4

 . 111، 272، 242، ص تاریخ خانی. الهیجی، 5

 . 151، ص همان. 2
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تندات ندارد؛  یرا بینا تقدیری مورخ توجیه ی به مس وی برای بیان چنین صفاتی، نیا 

فاومنی،   تاریخ گایالن گرایانه در هایا است، اما بینا تقدیرگرایانه و م یّت کننده نوشته

گاران  خورد. او درجاهایی که باه محکومیات شاورش   کمتر و به شکلی دیگر به چ م می

برای مثاال دربااره شایر اد     ند.  ها را به م یت الهی گره می یردا د، عاقبت ،ن گیالنی می

 نویسد:می 1ه.ق.(777ماکلوانی )د. 

 2یر حسب تقدیر آسمانا اسفر پ جه قضا و قدت گردیده  دستگفر شد.

ه.ق.( چناین  11ه.ق.( و کامران کُهادمی )د. قارن   1002خان سلطان )د. در مورد علی

وسیله شیخ احمد  به 0ن ا عام مردم ل تقتل 1ها دارد. گیری ،ن برداشتی، تقدیری ا  دست

نگاری  در مجمور تاریخ 1کند. الهی تعبیر می ه.ق.( را مظهر قهر 11،قای میرغضب )د. قرن

است. دلیل این امر را باید فومنی در مقایسه با الهیجی ا  بینا تقدیری کمتری برخوردار 

ول، در شرایط سیاسی و  مان مورخ دید؛  یرا با اقتدار دولت مرکزی در  مان شاه عباال ا 

اللهای و م ایت الهای حاکماان      های ظال های محلی، اندی هفتح گیالن و محو حکومت

                                              

شیرزاد ماکلوانی از اعیان رشت و دربار جمشیدخان اسحاقی بود که به سب  قتل جمشریدخان  . 1

اسحاقی علیه مسببین آن، چون کامران میرزا و خان احمد دوم شورش کرد و در نهایت بره فرمران   

ه.ق. 333گیر گردید و در سال  شاه صفوی و به دست سلیمان خان، بیگلربیگی حاک  شیروان دست

 (.۳2-۳0، ص تاریخ گیالنفومنی، کشته شد )

 . ۳2، ص تاریخ گیالن. فومنی، 2

 . 152، ص همان. 1

. لشت نشاا زیر مجموعه رشت بود و از مناطق تاریخی و حسراس گریالن در دوره صرفویه بره     4

رفت. حدود آن از شمال به دریای خزر و از جنوب به کوچصرفهان و شررق بره آسرتانه      شمار می

 شد.  یجار و شمال شرقی به رشت محدود میاشرفیه و غرب به خشکب

 . 125، ص همان. 5
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اندی ه در خدمت سلطان صفوی و کارگزاران او قرار گرفات.   محلی نیز ا  بین رفت و این 

اندی اه سرنوشات و    بنابراین، عملکرد ظالمانه شاه و نمایندگان صفوی در تاریخ فومنی با 

  1است.تقدیر الهی گره خورده 

 گرایی. بینش تأویل3-7

هاایی  تأویل به معنای تبیین کردن چیزی مبهم با الفاظ روشن یا شناخت رمو  یدیاده 

در این بحث، منظور ا  بینا تاأویلی در تااریخ،    2رود.که درک ناشدنی هستند به کار می

ت. نوعی مصادره به مطلوب ا  حواد  تاریخی برجسته با کمک ،یات قر،نی و احادیث اسا 

به طوری که شأن نزول برخی ،یات، مورد استفاده مورخان در خصوص رخدادها واقع شده 

گونه ادبیات تفسیری در توجیه و م اروعیت رویاداد ماورد    به نوعی استفاده ا  این 1است.

 شود.  نگاری ایران اسالمی به ویژه دوره صفویه، فراوان دیده می توجه بوده است و در تاریخ

بارها ا  ،یات، روایات و تاریخ خانی نگاری ایران اسالمی در  أثیر تاریخالهیجی تحت ت 

کیا  برای مثال، او در  مینه فتنه یحیی 0کند. احادیث در شرح رخدادهای تاریخی استفاده می

 نویسد: کیا می و شاه منصور با میر ا علی

  اسّ که مادات فت ه تا مرتب سازد و یا یحفنا کفنا    چ ن شاه م ن ت ما 

اندیشه یاعل از حضرت مفرزاعلا علب ت نّ نم ده که ینه ننزد    دتسازد  یدین

توم  یر منداق آیه کنریم  وال یحفنقا ایمرکنرل ایسُّنفا   ال      پدت   د یه گرجفان ما

 5یاهله  جغد فت ه که دت دل او یفضه محال نهاده ی د.

                                              

 .210، 207-202، 204-202، ص همان. 1

 . 511، ص 1، ج های تحقیق در علوم اجتماعیروش. باقر ساروخانی، 2

 . 242، ص نگاری عصر صفویاندیشه تاریخ. محمدباقر آرام، 1

 و غیره.  154، 151، 115، 212، 125، ۳4، 21، 12، 15، 17، 10، ص تاریخ خانی. الهیجی، 4

 . 15، ص همان. 5
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سوی میر اعلی کیاا  ساالر الهیجان ا   چنین، او درباره  مانی که کارکیا محمد، سپه هم

ه.ق.( در رحمت ،باد گیالن برای جلوگیری ا  تعار  باه قلعاه     709به نزد امیره اسحاق )

 نویسد: طارم رفت، می

هرچ د امفره تحلففا یه وظای  یک جهتا تقدیم   اهد نم د کنه و یانفرحلفن    

م ان أتدنا  ال ایحس ا اما دت ضمفر ت  این ما ا یاید که ثبّ یاشند کنه وای یالن   

 1 نهم یکاذی ن.

تاج الدین، ساالر سپاه شکور )اشکور( در  ه.ق.( فر ند کیا10)د. قرن  2او در مورد کیاهند

 نویسد: ه.ق.( می710-711 مان سلطان حسن کیایی )

چ ن فساد اعتقاد کفاه د فطری ی د و مضم ن مفم ن  یق ین ن یألیسن تهم مرنا     

 3یافس فا قل یهم  ... شامل حال او شد.

که ا  حکومت تنکاابن باه فرماان سالطان      مورد سلطان هاشم کیایی بعد ا  این او در

 نویسد: حسن برداشته شد، می

سلطان هاشم که از کوم یدی  ای ظام حضرت امفر علفه ایسوم  اکبنر االعندا    

و الورفا ر یِمُلل کِهأم  عایم نب د که ینر دوسنتا ملن ک و اینن چ نفن       ةا فاهم مکفد

 4ان کرد.دوستا اعتماد نت 

                                              

 . 12، ص همان. 1

، تراریخ خرانی  ساالر منطقه اشکور بود )الهیجی،  کیا و مدتی ه ، سپه آل . از امرای نظامی دربار2

 (.124ص 

 . 125ص ، همان. 1

 . 212ص، همان. 4



 010   0011 بهار، و دوم، شماره هشتاد و پنجم یستسال ب             

سرانجام درباره عزیمت همایون اعالی خانی )خاان احماد اول( باه اردوی شااهی در     

 نویسد: ه.ق. می719مرتبه چهارم در سال 

یر منداق  وال ت قض أ أیمانکم یاند ت کفندها  عزیمنّ ت جنه اتدو تننمفم      

 1 اعر ان ت گشّ.

ر روایاات تااریخی   در نتیجه الهیجی به خوبی ا  ،یات و احادیث در فهم و تبیین بهتا 

چناین،   نگاری او اسات. هام   استفاده کرده است و همین امر یکی ا  م خصات مهم تاریخ

الهیجی، دشمنان خاندان کیایی چون شیخ نجم  رگار و سادید شافتی ا  بزرگاان غارب      

برای مثاال در ماورد    2داند.های تأویلی، شایسته لعن، نفرین و عذاب می گیالن را با تبیین

 نویسد: ر میشیخ نجم  رگ

  3شفخ یه منداق و )یضل ای ایظایمفن( از غایّ ع اد چ ان گمراه شده ی د.

الهیجی در باب سوم کتابا که درباره سلطان خان احمد اول اسات ا  ایان نگارش،    

استفاده بی تری کرده است. شاید تعریا و تمجید ا  این سلطان، چنین نگرشی را ایجاب 

نگااری برخاوردار    ی در تاریخ گیالن ا  چنین نگرشی در تااریخ کرد، اما عبدالفتاح فومن می

-نیست. این نویسنده با توجه به فتح گیالن در  مان شاه عبال اول و سارکوب حکومات  

های محلی گیالن و تمرکز و اقتدار دولت مرکزی صفوی، نیا ی به چنین بین ی نداشات  

 و نگرش تأویلی در بینا او، جایگاهی ندارد. 

توان بررسی کارد.   اده ا  نگرش تأویلی به وسیله الهیجی را ا  چند بعد میدالیل استف

که الهیجی دارای خاستگاه دبیری بود و در نتیجه، تسلط بی اتری ا  لحااظ فان     اول این

                                              

 . 154ص ، همان. 1

 و غیره.  222، 271، 232، 115ص ، همان. 2

 . 115ص ، همان. 1
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ادبی و علوم قر،نی نسبت به فومنی داشت. این تسلط ادبی و قر،نی در رویکرد تأویلی وی 

که الهیجی برای خوشایند خان احماد اول کیاایی،    م اینبه تاریخ تأثیرگذار بوده است. دو

مجبور به چنین نگرشی با تفسیر تأویلی بود، اما فاومنی دچاار چناین اجبااری ن اد و در      

کاه الهیجای در  ماان ظهاور صافویه و ،غاا         تر باود. ساوم ایان    بین نگارش تاریخ، واقع

ا  تفسیر تاأویلی بارای تأییاد     ها قرار داشت و تاریخ نگاران این دوره  مانی فرمانروایی ،ن

هاا ا  ایان نگارش     کردند. الهیجی نیز تحت تأثیر ،ن حکومت صفویه، استفاده  یادی می

 استفاده کرده است. 

 اهری  اندیشه ایران . بازتاب۸

شهری نقا مهمی داشاته   اندی ه ایران نگاری محلی ایران دوران اسالمی در تداوم  تاریخ

اندی اه    ه، نگاه ،رمانی به شاهن اه است. شاهن اه طبق این اندی است. ا  نکات مهم این

های اجتماعی قارار   در ساختار اجتماعی و مدنی جامعه ایرانی در رأل تمام نهادها و گروه

های سیاسای مورخاان، نق ای تعیاین      دارد و نماینده خدا بر روی  مین است و در تحلیل

 1کننده دارد.

در   شود ولی تفااوت  نین نق ی برای شاه دیده میهای الهیجی و فومنی، چ در نوشته 

خصوص شاه در نگاه هر یک است. الهیجی با توجه به مقتضیات  مانی و مکاانی خاود،   

ه.ق.( درباره حاکمان کیایی نیز، توصیفی ،رمانی و  710عالوه بر شاه اسماعیل اول صفوی )

کومت صفوی بر گیالن و شهری دارد، اما فومنی به دلیل مقتضیات  مانی و سلطه ح ایران

ععا حاکمان اسحاقیه، فقط ا  یادشاه صفوی، ،ن هم شاه عبال اول باا صافات ،رماان    

کند. برای نمونه، الهیجی در جایی ا  شاه اساماعیل اول باه عناوان خلیفاه      شاهی یاد می

                                              

 . 21، ص اندیشه ایرانشهری در عهد اسالمیوندی،  . تقی رست 1
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خواند و  مانی کاه   چنین، سلطنت میر ا علی کیا را موهبت الهی می هم 1کند. الهی یاد می

 نویسد: ای قصد خدعه علیه میر اعلی کیا داشتند، می عده

پرده حجاب گرفته چه استاداد تتبه سلط ّ و حک مّ محض م هبّ ایها و 

 2یه مکر و  دعّ یدان مرتبه عایا نت ان تسفد.

اهلل فای  داناد و ،ن را ظال   فومنی فقط شاه عبال اول صفوی را واجد این صفات مای 

 ابتدای کتاب می نویسد:او در  1کند. االرعین توصیا می

مایک ایملک و پادشاها تا که دت دی ان تن تا ایملنک منن تشنا  از توی     

فضل و کمال هر که تا   اسّ یه یباس پر اساس انا جال اک فنا االت   لففنه   

 4یفاتاسّ.

اندی اه   شهری، عادالت اسات. مفهاوم عادالت در تااریخ       اندی ه ایران یکی ا  ارکان 

اندی ه، خدا سامان بخا امور هستی است و شااه بار    دارد. در اینسیاسی، اهمیت خاصی 

رود.  روی  مین، عامل ،سمانی و استواری امور و جریان  ندگی در مسیر خدا به شمار مای 

ترین جایگاه را در مراتب هستی به خدا دارد  شاه به جهت بهره مندی ا  فره کیانی، نزدیک

ان و خواسات او کاه خواسات خادا اسات،      و مردم به همین جهت، ملزم به یاذیرش فرما  

  1هستند.

                                              

 . 112، 5، ص تاریخ خانی. الهیجی، 1

 . 227ص ، همان. 2

 . 1، ص تاریخ گیالن. فومنی، 1

 .همان. 4

 . 114، ص 4، ش مطالعات ملی، «هویت ایرانی و تاریخ نگاری محلی ». رضا دهقانی، 5
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شاود و یاذیرش فرماان او واجاب      در چنین نگرشی، حاکم با صفات عادل معرفی مای 

بارها ا  حاکمان کیایی مانند سلطان احمد، سالطان محماد، سالطان    تاریخ خانی است. در 

ی چناین  ، اماا فاومن  1حسن، میر ا علی کیا و خان احمد اول با عنوان عادل یاد شده اسات 

توصیفاتی ا  شاه صفوی ندارد، ولی در شرح حواد  گیالن و به خصوص فتح ،ن به دست 

 2دهد. شاه عبال اول به سبب چنین نگرشی، اعمال شاه را عادالنه و م رور جلوه می

شهری عالوه بر عدالت، باید دارای خصای  دانایی، فضیلت،  اندی ه ایران  شاهن اه در

الهیجی، حاکماان کیاایی را باا چناین صافاتی وصاا        1یارسایی و برتری جسمی باشد. 

 نویسد: و درباره خان احمد اول می 0کند می

. های گ ناگ ن جو یافتنه. .. آی ه  رد و کفاستش از صغر سن یه صفقل تجریه

 سننایها دت یسننتان سنناادت نهننایا ینندین سرسننبزی. ... اسننتادادی ینندین قایلفننّ 

   5پفدا نشد.

صدد ثبت  کند، چون بی تر در فومنی ا  چنین صفاتی برای شاهان صفوی استفاده نمی

وقایع مهم گیالن برای ،یندگان است و به دنبال صله، جاایزه و مناصاب خاصای نیسات.     

مظهر امنیت، ،سایا و رفاه مردم است. الهیجای، حاکماان   اندی ه، شاه  چنین در این  هم

 9دانند. کیایی و فومنی تا حدی شاه عبال اول را شایسته چنین صفاتی می

                                              

 . 227، 11، 12، 10، 3، صتاریخ خانی. الهیجی، 1

 . 112-123، ص تاریخ گیالن. فومنی، 2

کیفیت بازنمایی اندیشه ایرانشهری در سنت تاریخ » حسینی زاده و امیر رضایی پناه،  . محمدعلی1

 . 53، ص 11، شتاریخ نامه ایران بعد از اسالم، «نگار عصر صفوی

 . 151و  227، 242، 3، ص یخ خانیتار. الهیجی، 4

 . 242ص ، همان. 5

 . 115، 111، صتاریخ گیالن؛ فومنی، 151، 227، 12، 10، ص تاریخ خانی. الهیجی، 2
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اندی ه، شاه ا  م روعیت الهی و حق الهی سلطنت برخاوردار اسات و برتار ا      در این 

ت. بنابراین، مردم ، تقدیر شاهی را به وی داده اس مردم سر مین خود است. قضا و قدر الهی

شایسته به چالا ک یدن قدرت و م روعیت شاه نیستند و شورش و اعترا  مردم علیاه  

  1شاه، جایگاهی ندارد.

الهیجی در همین راساتا، سالطنت میار ا علای و خاان احماد اول را موهبات الهای         

، اما فومنی برعکس الهیجای، فقاط سالطنت شااه عباال اول را ظال الهای        2شمارد می

ها را با الفاظی  داند و شورش الهیجی شورش علیه حاکمان کیایی را نام رور می 1.داند می

فاومنی نیاز    0کناد.  چون ابلیس، افعال قبیحاه و حرکات سافهای مخاذیال توصایا مای      

های مردمی و شورش بزرگان گایالن علیاه شااه صافوی را لئاام، فتناه و ،شاوب         حرکت

سرکوب حرکت های مردمای، ،ن را باه    فومنی برای م روعیت اقدامات شاه در 1داند. می

 9نماید. سرینجه تقدیر و غضب الهی تعبیر می

دلیل تفاوت نگرش فاومنی و الهیجای در ،رماان شااهی را بایاد در تفااوت شارایط        

وجو کرد. فومنی  مانی به نگارش تاریخ گایالن   ، سیاسی و فرهنگی ،ن دو جست اجتماعی

ود و شاه صفوی بر ،ن نظارت داشت و یرداخت که گیالن تحت سیطره حکومت صفوی ب

حاکمان اسحاقیه ا  لحاظ قادرت سیاسای تاوانی نداشاتند، اماا الهیجای در دوره سالطه        

                                              

کیفیت بازنمایی اندیشه ایرانشهری در سنت تاریخ » حسینی زاده و امیر رضایی پناه،  . محمدعلی1

 . 20، ص 11، ش تاریخ نامه ایران بعد از اسالم، «نگار عصر صفوی

 . 101، 227، 15، ص تاریخ خانی. الهیجی، 2

 . 1، ص تاریخ گیالن. فومنی، 1

 . 117، 223، ص تاریخ خانی. الهیجی، 4

 . 221، 254، 131، 101، ۳2، ۳1، ص تاریخ گیالن. فومنی، 5

 . 221، 125، 117، ۳0، همان. 2
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حاکمان کیایی در شرق گیالن، شرور باه نگاارش کتااب کارد و باا توجاه باه موقعیات         

 ، سیاسی و فرهنگای خاود ا  حاکماان محلای، توصایفی در حاد ،رماان شااهی          اجتماعی

  ارائه کرد.

 . نتیجه9

نگاری محلای  عبدالفتاح فومنی، دو نمونه ا  تاریخ تاریخ گیالنالهیجی و  علیتاریخ خانی 

گیالن هستند که یکی در ،غا  سلسله صفویه و دیگری در سده میانه ،ن نوشته شده است. 

هاا در روش   نگاری هساتند. ،ن هایی در تاریخها و تفاوت این دو منبع تاریخی دارای ت ابه

نگاری و توجه به خاندان و منطقه خاصی ا  گیالن دارای شباهت  یادی هستند، اماا   تاریخ

 نگاری است.  ها در نگرش تاریخ ،ن تفاوت

فومنی برعکس الهیجی به دستور کسی، اثرش را نگارش نکرده است. به همین دلیل 

ماد اول  که الهیجی، تحت نظارت خاان اح ا  محدودیت خاصی برخوردار نیست. در حالی

کیایی، اثر خود را به نگارش در،ورده است و حو ه کاری او، محدود به شرق گیالن اسات.  

، با نویسی تاریخ چهل ساله خاندان کیاایی باه ویاژه  ماان     تاریخ خانیهدف الهیجی در 

های محلی گیالن و قیام غریب شاه خان احمد اول است، ولی فومنی یس ا  سقوط سلسله

صفی به این نتیجه رسید که سوانح عجیب گیالن را بارای ،ینادگان    گیالنی در  مان شاه

ها باشاد. بناابراین باا هادف عبارت ،ماو ی و حفاظ میارا           ثبت کند تا عبرتی برای ،ن

 گذشتگان، شرور به نگارش اثرش کرد. 

فومنی و الهیجی هر دو ا  نگرش نخبه یروری و قهرمان یروری برخاوردار هساتند.    

ان کیایی و دربار ،ن است، ولی الگوی فومنی، تحت تاأثیر حاواد    الگوی الهیجی، حاکم

گیالن  مان صفویه، اشخاصی هستند که بتوانند گیالن را به رفاه و رونق قبلی برگرداناد.  

مند خاندان اسحاقیه مثل امیره دبااج، اساحاق و و رای نیرومناد شااه      بنابراین افراد قدرت

بیگ که با اقدامات ان موجاب امنیات و ،باادانی     اول، مثل میر ای عالمیان و بهزاد عبال

 هستند.   گیالن شدند، الگوی او
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گرایانه و تقدیرگرایانه به م روعیت حاکماان کیاایی، چاون    الهیجی با نگرش م یت

الهی و احادیث، تفسایری    یردا د و با کمک ،یات کیا و خان احمد اول کیایی می میر ا علی

دارد ولی فومنی، فاقد چناین نگرشای اسات. الهیجای ا      ها  تأویلی در توجیه عملکرد ،ن

و ،رمان شاهی برای تأیید حکومت حاکمان کیایی مورد عالقه خود استفاده   نگرش تأویلی

تر است. فومنی  بین کند، ولی فومنی چنین نگرشی ندارد و در بیان حواد  گیالن، واقع می

 جاا   اری نظام و امنیات ،ن  هرگونه عملکارد شااه صافوی را در گایالن در راساتای برقار      

 کند.  توجیه می
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