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Abstract 
The development of Safavid studies in the contemporary period raises the 

need to evaluate and review researches in this field from the rise of Safavid 

studies until now. Safavid studies was a deep-rooted and at the same time 

important effort to know Iran in the 10th to 12th AH/16th to 18th centuries. 

This effort was on the one hand a reflection of Iranian scholars researches 

and on the other hand the achievement of Iranologists, especially Western 

and Europeans. This paper tries to identify and introduce examples of 

research in this field while pointing to the early stages of Safavid studies and 

classifying its basic periods, and to pay attention to the views on the 

developments in Iran during the Safavid era. Safavid studies can be divided 

into two major categories, Iranian and non-Iranian. Iranian researches on this 

subject began in the Safavid era, but in fact in later periods, and especially in 

contemporary Iranian historiography found a worthy place. The most 

important part of Safavid studies is the contribution of Europeans and then 

American scientific centers and Iranologists. There is also an indication to 

the research shortcomings of this issue, suggestions for expanding the fields 

of Safavid studies and attention to the use of Iranian historical documents, 

epistles, and sources, the need to pay attention to European and Western 

visual sources, especially historical maps and paintings and attention to 

Iranian maritime history. Safavid era and rethinking in the concept of the 

Iranian world is another part of the current study . 
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 اندازاکنون، چشم پیشینه، شناسي:صفويه هايپژوهشدر  بازانديشي
 

 1گلمنصور صفت
 دانشگاه تهرانگروه تاريخ استاد 

 (116تا ص  93)از ص 

 11/05/1400؛ تاریخ پذیرش: 16/04/1400تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
های این عرصه را از پژوهشی رسمعاصر، ضرورت ارزیابی و بر ۀشناسی در دورهای صفویهگسترش افق

دار و در عین حال پراهمیت برای شناخت شناسی کوششی ریشهسازد. صفویهآغاز تا کنون مطرح می

های دهم تا دوازدهم هجری بود. این کوشش از یکسو بازتاب تحقیقات ایرانی و از سوی ایران در سده

کوشد تا ضمن اشاره ی بود. بررسی کنونی میربغ دیگر دستاورد ایرانشناسان به ویژه ایرانشناسی اروپایی

هایی از تحقیقات این عرصه را ، نمونهبندی ادوار اساسی آنشناسی و دستهبه مراحل آغازین صفویه

 تحوالت ایران در این دوره توجه کند. ۀبارهای مندرج در آنها دردگاهـی و به دیـشناسایی و معرف

بندی است. تحقیقات ایرانی پیرامون این ایرانی قابل تقسیمو غیری انبزرگ ایرۀ شناسی به دو دستصفویه

نویسی معاصر ویژه در تاریخهای پس از آن و بهصفویه آغاز شد اما در واقع در دوره ۀموضوع از همان دور

شمار است که سهم ایرانیان به، تحقیقات غیرشناسیترین بخش صفویهایران جایگاهی در خور یافت. مهم

پس از این بررسی، و اشاره به  گیر است.ییان و سپس مراکز علمی و ایرانشناسان آمریکا در آن چشمپاروا

شناسی و توجه های صفویهکمبودهای پژوهشی این موضوع، پیشنهادهایی برای گسترده ساختن عرصه

غربی بخصوص  و ییبه استفاده از اسناد و مکتوبات و منابع ایرانی، لزوم توجه به منابع تصویری اروپا

جهان ایرانی  موران عصر صفوی و بازاندیشی در مفه، توجه به تاریخ دریایی ایها و تابلوهای نقاشینقشه

 دهد.این دوره بخش دیگری از بررسی کنونی را تشکیل می
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  مهدقم. 1

ها و اند اما هنوز موضوعهای ایرانشناسی رونق یافتهبا اینکه در چند دهه أخیر پژوهش

های تحقیق نشده بسیاری هستند که برای تدوین تاریخی  به نسبت همه سویه از عرصه

هایی درباره باید بررسی شوند. از سوی دیگر گرچه هنوز پژوهشایران عصر صفوی می

طور شناسی نیز مانند ایرانشناسی بهرسد صفویهابد اما به نظر مییاین روزگار انجام می

های صفوی در خارج از ایران گویا به پیروی شود. پژوهشکم دچار تنگناهایی میعام کم

قات ـی نو در تحقیـشوند و گرچه نسلیـی محدود مـرانشناسـان بزرگ ایـاز جری

ی انجام داده است اما این ندهای سودمنگاریشناسی ظهور کرده که تگصفویه

تحقیقات شاید از وضع زمانه و اکنون ایرانشناسی تأثیر پذیرفته است. وضعی که باید 

شناسی را های جدی در ایران و خارج از ایران بار دیگر صفویهامیدوار بود با پشتیبانی

 رونق بخشد.

دولت ا ریز جموعه تحوالت اهمیتی اساسی دارد.از دیدگاه مصفوی  ۀایران دور

گذاران آن در صفوی معرف شرایط نسبتاً جدیدی در ایران بود. این دولت و بنیان

بودند و در مواردی نیز با آنان شباهت کامالً متفاوت های پیشین هایی از دولتعرصه

هایی بود که دهنده دگرگونیها نشانها بازتاب استمرار ایران و تفاوتهمانندی داشتند.

ایرانی از  ۀشود تا برای فهم تحوالت جامعها سبب میهمین ویژگی اد.د در این دوره رخ

قرن دهم هجری قمری به بعد، شناختن ایران عصر صفوی اهمیت پیدا کند. صفویان 

آن را  بخشی از ایرانی پیش از خود را به ارث بردند، ۀمیراث تمدنی و فرهنگی جامع

این ترین ویژگی صفویان مهم .ودندزفاعناصری جدید به آن  جاهاییتغییر دادند و در 

چهارم هجری به بعد، آنان  هایوضع رایج سیاسی در ایران سده بود که برخالف

ای نداشتند و عضو هیچ یک از ایالت و قبایل شناخته شده روزگار خود خاستگاه قبیله

شهری ایران داشتند و خاستگاه آنان مناسبات شهری  ۀنبودند. صفویان ریشه در جامع

بر  نرود. صفویاشمار میای شهری بهچارچوب کارکرد خانقاهی بود که خود پدیده در

مبنای سنت جامعه شهری ایرانی کوشیدند تا ایران را اعاده کنند و برای این منظور از 

توجهی از این مریدان ای از مریدان در طریقت صفوی بهره بردند. شمار قابلشبکه

یابی به اهداف خویش از نیروی مریدان ان برای دستویشهرنشینان ایرانی بودند و صف

، به خصوص قبایلی که قزلباش نامیده شدند نیز به خوبی استفاده کردند. به نظر کوچرو

ای به خوبی بررسی شناسی نقش و تأثیر این عناصر قبیلههای صفویهآید در پژوهشمی
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ان به خرج داده و گاه نیز در آنباره میزان تأثیر شناسان مسامحتی درنشده و شاید صفویه

این مبالغه در تاریخ نگاری ای صورت گرفته که نیازمند بازبینی است. ع مبالغهواین موض

نقش ترکان آناطولی در روی کار آمدن )سومر، فاروق، خورد معاصر ترکیه بیشتر به چشم می

به این  .(241-11-8-7-3-1 :1371 ،تقی امامی، گسترهمحمدترجمه احسان اشراقی و  صفویان،

ای از تحوالت گاه عمیق در صفوی مجموعه ۀترتیب ساختار سیاسی و فرهنگی ایران دور

 .تأثیر نفوذ آن حتی تا روزگار ما نیز کشیده شده است ۀایرانی ایجاد کرد که دامن ۀجامع

از  بخشی( 1)شناسیجهان صفویه ای از ایرانشناسی است وشناسی شاخهصفویه

 ۀای دربارگیرد. بنابراین هر دیدگاه و نظریهمی شناسی را دربرنراجهان بزرگ ای

شناسی کاربرد داشته باشد، برای مطالعات و تحقیقات مربوط به ایران عصر صفوی ایران

شناسی صورت ایران ۀسونگر دربارهنوز یک ارزیابی همه آنجا کهنیز کاربرد دارد. از 

اند. این مطلب از نشده یباید و شاید بررس کههای صفوی نیز چناننگرفته است، پژوهش

های گوناگون حیات سیاسی هایی که در زمینهرو اهمیت دارد که توجه شود دگرگونیآن

ایرانی  ۀبر جامع به ژرفیو اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران در عصر صفوی رخ داد، 

های ی است و دگرگونیرسخوبی قابل براین تأثیرات حتی تا روزگار ما به ۀگذاشت. دامن

رنگ کند. در این طور کلی کمجدید تاریخ ایران نتوانسته است آن تأثیرات را به ۀدور

شناسی در ایران و دیگر های صفویهتا جریان همگانی پژوهش شودیتالش م بررسی

 .کشورها مورد ارزیابی قرار گیرد
 

 شناسيهاي صفويهبندي پژوهشدسته. 2

ا را در دو گروه نهتوان آقیقات مربوط به ایران عصر صفوی میتحبررسی بهتر  برای

آید در هر دو گروه از نظر می بندی و مورد پژوهش قرار داد. بهایرانی و غیرایرانی دسته

شود. هر دو گروه هایی دیده میها و ناهمانندیبندی همانندیلحاظ رویکرد و نیز دوره

های اند و از فراز و نشیبموازات هم پیش رفته بهزمانی تقریباً  یریادشده از لحاظ س

 .اندها انجام شده است، تأثیر پذیرفتهها در آنای که این بررسیمربوط به تحوالت حوزه

در بیرون از مرزهای  بیشترشناسی به معنای خاص آن، این است که صفویه واقعیت

دلیل انروایی صفویان بهرمهای فصفویان و ایران شکل گرفته است. از همان آغازین سال

 ۀاروپایی و نیز به دلیل ورود ایران به عرص ۀتحوالت چشمگیر، مخصوصاً در حوز

های توجه ترین کانونای و جهانی، ایران عصر صفوی یکی از مهممناسبات منطقه

ایران عصر صفوی در انواع گوناگون آثار مکتوب  ۀغربیان شده بود. حجم آثاری که دربار
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ن تحریر شده، نشانگر همین توجه و اهمیت است. طی این دوران، اروپاییان رااین دو

که اینک از  ائلیهای گوناگون مسافزون بر نشان دادن گرایش تدریجی به شناخت جنبه

صفوی توجه کردند. شاید بتوان  ۀشود، به شناخت جامعشناسی تعبیر میآن به ایران

پایی، همان جهانگردان و دیگرانی بودند که روشناسان اواقع نخستین صفویهگفت که در

ایران عصر صفوی تألیف کردند و به برکت صنعت  ۀمشاهدات و مطالعات خویش را دربار

 ساختند.اروپایی منتشر  ۀخوانندگان جامع ۀزیاد برای استفاد به تعدادرا  رچاپ، این آثا

رفت. در فاصله گ شناسان در نظرتوان نخستین نسل صفویهمسافران اروپایی را می

های های اروپایی در زبانتوجهی از نگاشتهسده دهم تا دوازدهم هجری قمری شمار قابل

بنای تحقیقات بعدی توان آنها را سنگمختلف تألیف و منتشر شدند که اینک می

شناسی در نظر گرفت. در این آثار وجوه گوناگون تاریخ، فرهنگ، سیاست، مذهب، صفویه

های گوناگون معیشت جامعه ایرانی عصر صفوی اقتصادی و شیوه و زندگی اجتماعی

اند. در این آثار افزون بر بررسی و توصیف شهر و جامعه عصر صفوی، توصیف شده

اند. صفوی مطرح شدهمسائل عمومی تاریخ ایران هم در دوره صفوی و هم در دوره پیشا

های با ارزش و ری شامل نقشهوی، اروپاییان شماری از منابع تصافزون بر منابع مکتوب

ها، روستاها و طبقات گوناگون اجتماعی تولید تابلوهای نقاشی از سیمای شهرها، راه

های ات برای پژوهشـای از اطالعنهـا و مقاالت گنجیـهکردند که به همراه کتاب

 بار می توان ازآید در همین دوره برای نخستینشناسی به شمارند. به نظر میصفویه

 های غربی نیز سخن گفت.ازتاب اخبار ایران در روزنامهب

مربوط به صفویان برای  ۀهای مطالعات اولیترین جنبهگفت که یکی از مهم توانمی

دلیل رویارویی با دنیای اسالم از دیگری از اسالم بود. اروپا به ۀاروپاییان، آشنایی با روی

ان، تصوری که از اسالم داشت، همان نیعثما ألۀهای صلیبی و پس از آن مسهنگام جنگ

ترین ویژگی آثار اروپایی ا رویارو شده بود. مهمنهبود که با آ وامعیمذهب رایج نزد ج

تشیع و روند تحوالت آن بود. این امر بعدها  ۀمربوط به صفویان، افزایش دانش آنان دربار

های دانشگاهر های مربوط به ادیان درونق بیشتری یافت و موجب تغییر در بررسی

جدید توسط  ۀزوایای دقیق این پدید یاروپایی شد. گرچه میزان شناخت و بررس

 .اروپاییان قابل تأمل بیشتری است

گیری مجدد تحقیقات پس از سقوط صفویان تا هنگام شکل ۀآید در دورنظر می به

گرچه . شودمربوط به ایران در اروپا، نوعی گسست در مطالعات صفوی اروپایی دیده می
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شمار ای چشمگیر بهصفوی که اروپا پیوندی تنگاتنگ با آن داشت، حادثه ۀسقوط سلسل

ای از علل آن براساس مشاهدات پاره ۀدربار اتیرفت و در همان هنگام حتی تحقیقمی

نوزدهم میالدی، ارجاع دوباره به  ۀاروپاییان ساکن ایران نشر داده شد. با این همه تا سد

بلکه بیشتر ندان جایی در تحقیقات اروپایی مربوط به ایران نداشت چ ایران عصر صفوی

به  های مربوط به ایران در دوره افشاریان و زندیان مطرح بیشتردر ضمن نگاشته

 .شدهای بعد مخصوصاً عصر قاجار توجه میدوره

شود. این دوره را شناسی به تاریخ معاصر مربوط میدوره بعدی مطالعات صفویه

آید به دو دوره پیش از انقالب اسالمی و پس از آن تقسیم کرد. به نظر مین توامی

سقوط صفویان و روی کارآمدن چند سلسله از جمله قاجاریه و رویدادهای پس از آن تا 

دی های صفوی تأثیر گذاشتند. در عهد قاجار شاید با رویکرای قابل توجه بر بررسیاندازه

قاجارها مجال چندانی برای توجه به صفویه ایجاد ، از رقابت و حسادت با عهد صفوی

کوشیدند تا خود را ادامه صفویان و به کردند. با اینکه نخستین فرمانروایان قاجار مینمی

تلویح وارث آنان معرفی کنند اما سایه سنگین مشروعیت صفویان به ویژه از دیدگاه 

هایی نسبت به آنان نشهای شکوه صفویان سبب واکمذهبی و خاطره حکمرانی دوره

، معماری و توجهی از میراث شهرسازیشد. در سده سیزدهم/نوزدهم هنوز بخش قابلمی

های پس از فروپاشی صفویه سالم مانده بود، وجود عمرانی عهد صفوی که از چپاول

های در نخستین نمونه (2)توجهی َآنان به این دوره نیست.داشت. این سخن به معنای بی

ل به دوره باره تاریخ ایران از جمله کتاب سرجان ملکم به تفصید قاجار درعهاروپایی 

به  .(1،233/307 :1362 اسمعیل حیرت،، ترجمه میرزاتاریخ ایران ،)ملکم، جانصفویه پرداخته شده است 

آید کسی که روایات تاریخی را برای ملکم نوشته است در توصیف متن مربوط به نظر می

تالیف محمد کمال  زبده التواریخدر » امی بوده است. او نوشته استبهدوره صفوی دچار ا

شاه عباس ثانی است و در این اوراق،  ابن اسمعیل که یکی از صاحب منصبان معتبر

 تاریخ مال کمالاگر منظور  (.233 :)همان «اخبار اوایل این طبقه از آن کتاب مأخوذ است

 باشد او پسر مالجالل منجم یزدی بود.

شناسی ر همین متن یکی از نخستین مشهورات و بنابراین اشتباهات صفویهد گرچه

تسلط و تغلب »ها بر اصفهان به عنوان درج شده است. ملکم به دوره چیرگی افغان

در بیان پادشاهان افغان که در »داده است و آغاز جلد دوم کتاب را  «افاغنه در ایران

آورده است. این توصیف نادرست مبنای  (.4-2-1 :)همو، همان «ایران سلطنت کرده اند...



 99/ 1400، بهار 1،  شمارة 13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

کنون شده شناسی اروپایی و غربی تاای مشهور و موثر بر تحقیقات صفویهطرح نظریه

که قندهار م نادیده گرفته شده است و آن اینها یک مطلب مهاست. در همه این پژوهش

 رفتند ومار میشو بنابراین شورشیان قندهاری بخشی از قلمرو و رعایای دولت ایران به

، اصفهانیخوزانی) کردگاه نیاز بود بر پیوستگی قندهار به ایران تاکید میدولت ایران هر

کتابخانه دانشگاه کیمبریج، برگ   Ms.DD.5.6نسخه خطی شماره ،لد سومجفضلی، افضل التواریخ، 

های اروپایی سده سیزدهم /هجدهم پس از سلطه بریتانیا بر پژوهش (430-35

ان، مبنایی هندی نیز پیدا کرد و آنان به گستردگی از متون و منابع تاریخی و ستهندو

ترین پاره ای از مهمرو است کهادبی فارسی هندوستان بهره برداری کردند. از همین

ها و همکاران هندی آنان در هندوستان متون تاریخی روزگار صفویه توسط بریتانیایی

ای از به تصحیح چارلز نارمن سدن نمونه لتواریخا احسن. انتشار تصحیح و چاپ شدند

انتشار شماری از متون فارسی در رشته انتشارات موقوفه گیب در . ها استاین کوشش

 لندن به سرپرستی ادوارد براون و جانشینان او نیز اهمیت دارند.

. از آنجا که کشورهای مختلف های گوناگونی داردشاخهاروپایی  شناسیصفویه

پرداختند، تحوالت داخلی های مختلف به تحقیقات ایرانی میها و زمینهبا انگیزه ییاروپا

المللی و حتی شرایط جهانی بر تحقیقات اروپاییان تأثیر این کشورها، مناسبات بین

شناسی در های مختلف صفویهگیری جریاندوران شکل میالدیبیستم  ۀگذاشت. سدمی

اطق غربی مخصوصاً ایاالت متحده آمریکا بود. در مناروپا و سپس گسترش آن به سایر 

شناسی در اروپا تحقیقات صفویه ۀعمد ۀکم دو حوزمیالدی دست ستمیب ۀاول سد ۀمین

نشینی تدریجی از تأثیر عقبحتتوان در انگلستان و آلمان سراغ گرفت. انگلستان ترا می

شناسی های قوی ایرانهمستعمرات پیشین و مخصوصاً جریان استقالل هندوستان انگیز

شناسی البته مطالعات ایرانی و تحقیقات صفویه (3)داد.کم از دست میقبلی خویش را کم

ویژه در کمبریج و دانشگاه لندن تحت تأثیر براون و به در چند مرکز محدود دانشگاهی

ها ز جمله همین فعالیتا نیزهای الرنس لکهارت پژوهش شد.مینورسکی انجام می

زمان با آن در آلمان نیز مورخانی چون والتر هینتس و رویمر و شاگردان هم ند.مارشبه

 باره ایران عصر صفوی ارائه کردند.مانند رهر برن تحقیقاتی بدیع در آنها

تحت تأثیر جریان عمده جنگ جهانی  ستمیب ۀشناسی غربی در سدصفویه تحقیقات

ترین ه است. یکی از مهمشدگیری آرایش جدید سیاسی در جهان واقع و شکل

جهانی بود. به نظر  ۀعنوان قدرتی برتر در عرصخصوصیات این دوران، ظهور آمریکا به

تأثیر گذاشته است؛ گرچه  غربشناسی در رسد همین موضوع بر تحقیقات صفویهمی
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این سخن بدین معنا نیست که اروپا دلبستگی خویش به تحقیقات صفوی را از دست 

 .داده است

تر شدن قدرت و نفوذ آمریکا در ایران پس از جنگ جهانی دوم، جریان ستردهگ با

دانشگاهی و تحقیقی در ایران با مراکز دانشگاهی آمریکایی پیوند بیشتری برقرار کرد. در 

های مختلف تاریخ و فرهنگ ایران رونق بیشتری یافت. خود آمریکا نیز پرداختن به جنبه

علوم  ۀهای آمریکا و از جمله در حوزانی در دانشگاهیرافزایش چشمگیر دانشجویان ا

توان گفت که یک جریان انسانی نیز سبب توجه بیشتر به این موضوع شد. بنابراین می

 ۀشناسی نیز در آمریکا شکل گرفت که تا حدود زیادی از نظریمهم تحقیقات صفویه

تأثیر پذیرفته است.  ییکاهای آمریعلوم انسانی در دانشگاه ۀعمومی تحقیقات در حوز

مکتب آنال به آمریکا به تقویت این جریان  یشناسنفوذ الگوی وبری و سپس انتقال روش

کمک کرد. به این ترتیب حتی شماری از متخصصان اروپایی تحقیقات صفوی از اروپا به 

 کیناها و مراکز علمی آنجا به تدریس و تحقیق پرداختند. همآمریکا رفتند و در دانشگاه

های آمریکا و یا مراکز علمی آن شناس در دانشگاهشماری از مشهورترین محققان صفویه

مانند گذشته که در اروپا شمار محققان مربوط به عهد صفوی حالیاند. درکار مشغولبه

 .چشمگیر نیست

نظریه قرار بر  قیشناسی در آمریکا تحت تأثیر بنای تحقتاریخی صفویه تحقیقات

 داری در آن اشکار است.پردازان جامعه سرمایهر ماکس وبر و دیگر نظریهثیکه تا دارند

تاریخ ایران عصر صفوی شده  ۀمنجر به پرداختن به زوایای جدیدی دربار هااین نظریه

است؛ توجه به مؤسسات و نهادها، اقتصاد، تجارت، زندگی اجتماعی و تحوالت فرهنگی و 

قیقات صفوی است که گرچه همتایان اروپایی تحجدید  هایترین عرصهمذهبی از عمده

رودی  (4)آمریکا است. آثار محققانی چون ویلم فلور، بیشترنیز دارد، اما محل رونق آنها 

گیرند. در این گروه قرار می (8)و شعله کوئین (7)میشل مزاوی (6)کاترین بابایان، (5)،ماتی

ب اسالمی تأثیر پذیرفته قالکه از وقوع ان بچشمگیر تحقیقات صفوی در غر ۀیک جنب

ررونق های پصفوی است که اینک از زمینهاست، پرداختن به تاریخ مذهبی ایران عهد 

ژوهش در این دوره و در ضمن آن باره منابع پیک بررسی در (9).رودشمار میتحقیقاتی به

 ساختار نهاد وگل، منصور، )صفت باره تحقیقات مذهبی این دوران صورت گرفته استدر

های دهم تا دوازدهم هجری ندیشه دینی در ایران عصر صفوی، تاریخ تحوالت دینی ایران در سدها

تازگی تاریخ فرهنگی و ادبی ایران این دوره از منظر پیوند  (55-36 :1381 ،رسا تهرانقمری، 

ه اندرو نیومن نیز با انتشار تحقیقی تازه کوشید (10)سیاست و ادبیات بررسی شده است.
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باره صفوی را بازبینی کند و کتابی در باره ایران عصرروایت قدیمی الکهارت درا است ت

 (11)این دوره فراهم آورد.

 شناسي ايرانيصفويه. 3

ندگان ، ادیبان و دیگر نویسران دوره صفویه، مورخان، متفکراناز همان آغاز تاریخ ای

دند. مجموعه آثار کر، ثبت کردند و گاه تجزیه و تحلیل تحوالت این دوره را نوشتند

باره ایران دوره یی اساسی برای تحقیقات ایرانی درمکتوب و بصری این دوران اینک مبنا

شناسی، در تاریخ جدید های صفویهدوره شکوفایی پژوهش صفویه است. با این همه

ویژه در پی رویکرد خاصی که به ایران دوره قاجار شود. در این دوره بهایران آغاز می

گردید. تر میرونقه بود، توجه به صفویان به تدریج بیشتر و مطالعات صفوی پرشدایجاد 

که نخستین شد. با اینها هم در ایران و هم در خارج از ایران دنبال میاین پژوهش

تر مطالعات تاریخی اعتناء داشتند اما با مورخان دانشگاهی ایران هنوز به عرصه عمومی

نشگاه تهران، زمینه برای توجه خاص به ایران عصر صفوی داتحقیقات نصراهلل فلسفی در 

شناسان معاصر زنده یکی از تاثیرگذارترین صفویه (12)گردید.در دانشگاه تهران فراهم می

ز در ضمن ـرانی نیـگر مورخان و دانشمندان ایـاد دکتر احسان اشراقی بود. دیـی

ه اختصاص می دادند. در ویهایی ویژه را به دوره صفهای عمومی خویش بخشپژوهش

هایی برای تصحیح انتقادی متون صفوی و نیز انتشار اسناد و ها، فعالیتکنار این پژوهش

هایی همراه بود مدارک آرشیوی این دوره انجام می یافت. کار در قسمت اخیر با دشواری

ر مازیرا به دالیلی بایگانی سلطنتی یا دفترخانه همایونی عصر صفوی آسیب دیده و ش

ویژه در دوره سقوط اصفهان از بین رفته بود. توجهی از اسناد و مکاتبات دولتی بهقابل

های پایتخت ایران در دوره صفوی خود سرنوشت دفتر خانه همایون و مدارک دیوان

ای کنون به شیوههای جدی است. این موضوع تاتوجه برای بررسیموضوعی قابل

باره سقوط اصفهان و آید روایت جابری انصاری درمیروشمند تحقیق نشده است. به نظر 

حسن ) ها نیز نیازمند بازبینی استرود توسط افغانانداختن بایگانی صفوی به زاینده

آید به نظر می .(37-35-8 :1322، به اهتمام حسین عمادزاده، تاریخ اصفهان و ریجابری انصاری، 

و توسط افرادی خاص غارت شد و  مدبایگانی دفترخان همایونی ایران عهد صفوی به ع

مدارک آن یا به سرقت رفت و یا نابود شد. همین روایت انصاری در این کتاب نقل شده 

 .(:1346 ،، انتشارات ادراه کل اوقاف اصفهان، اصفهانتاریخچه اوقاف اصفهان)عبدالحسین سپنتا، است: 
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صر صفوی در دوره ع آید تحقیقات مربوط به تاریخ هنر و معماری ایرانبه نظر می

باره وجوه های ارزشمند دراینک شمار زیادی بررسیجدید رونقی به سزا یافته بود. هم

با گسترش رشته تاریخ در نظام دانشگاهی  (13)اند.گوناگون هنر این دوره انتشار یافته

گیری است و نسل های اخیر، نسلی نو از مورخان ایرانی در حال شکلایران در سال

خالف گیرند. این نسل جدید برشناسان نیز در همین چارچوب قرار مییهفوجدید ص

پرداختند، بر موضوعات نسل پیشکسوت که به تاریخ ایران بیشتر به صورتی عمومی می

ها و اند که حاصل آن رسالهشناسی متمرکز شدهگاه بسیار جزیی در تحقیقات صفویه

 وع است.وضای در این مهای گاه مبتکرانهپایان نامه

آید سهم مطالعات صفوی توسط ایران شناسان اروپایی، آمریکایی و به نظر می

های ویژه در دوران شوروی و در آکادمی علوم جمهوری)به قانی از دیگر کشورها مانند روسیهمحق

ای ترکیه و جهان عرب هنوز به صورتی همه جانبه بررسی هندوستان و تا اندازه خلق(،

بندی های روسی در دو دوره روسیه تزاری و دوران شوروی دستهسیبرر نشده است.

باره ایران عصر در دوره تزاری تحقیقاتی مستقل درشوند. ایرانشناسان بنام روسی می

ها است. گرچه اند. بارتولد یکی از نمونههای خویش انجام دادهصفوی در ضمن پژوهش

از آن و در دوره اتحاد جماهیر س او نسبت به ایران عصر صفوی نظری منفی دارد. پ

 :)آقاجری یسی مارکسیستی رونقی دیگر گرفتندشوروی این تحقیقات مبتنی بر تاریخ نو

با اینکه ایران عصر صفوی نزدیک به دویست و پنجاه سال با سلطنت عثمانی  .(50-63

رؤیاهایی  مادائمی، بر یک بستر بودند ا ای تقریباًرغم منازعهمعاصر بود و این دو دولت به

رفت متفاوت داشتند، اما در ترکیه جدید سهم مطالعات صفوی آنچنان که انتظار می

تری است. با گونه مطالعات در هندوستان نیز نیازمند بررسی دقیقگیر نبود. اینچشم

این همه به دلیل اهمیت ایران برای هندوستان این دوران تحقیقات و تصحیحات 

 ام یافته است.نجبیشتری نسبت به ترکیه ا

یک بخش مهم در تحقیقات صفوی شناسی ایران شناسان خارجی به ژاپن مربوط 

توجه این است که گرچه ژاپن نسبت به دیگر کشورها دیرتر وارد شود. مطلب قابلمی

ریزی جدی و پشتکار دانشمندان ژاپنی، نسلی از عرصه مطالعات ایرانی شد اما با برنامه

ترین آنها به مطالعات صفوی روی آوردند. از میان ستهرجاین محققان و شاید ب

اهمیت  کوییجی هانه دا و ماساشی هانه دادانشمندان ژاپنی اعضای خاندان هانه دا، 

دارند. کوییجی هانه دا که در گروه تاریخ دانشگاه تهران در اوایل دهه پنجاه خورشیدی 
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ها متنی ه بود و در همان سالشدتحصیل کرده بود، به تاریخ ایران عصر صفوی عالقمند 

از خالصه التواریخ مالکمال فرزند مالجالل منجم یزدی را تصحیح و در مجموعه فرهنگ 

نخستین بررسی دانشگاهی جدی را ایران زمین منتشر کرد. پروفسور ماساشی هانه دا 

تگی بسباره ارتش ایران عهد صفوی انجام داد و باید امیدوار بود که از این پس نیز دلدر

لعات تاریخ جهانی خویش ادامه پژوهشی خویش به ایران را در قالب طرح بزرگ مطا

اکنون این عالقه پژوهشی همچنان در ژاپن . (92-86 :1379)ماساشی هانه دا،  (14)دهد

شود. اقدامات نوبوآکی کندو برای برگزاری سمینارهای صفوی و انتشار آن به تقویت می

از همین دلبستگی دستورالملوک کار پژوهشی او درباره و  (15)صورت مجموعه مقاالت

آباد تصحیح نشان دارد. کندو متن دستورالملوک را بر اساس نسخه خطی کامل حیدر

های آن با دیگر تصحیحات دستورالملوک بررسی انجام داده باره متن و تفاوتکرده و در

با انتشار اسناد و  (16)یدیگر محققان ژاپنهمچنین  )1Nobuaki Kondo :2018 ,-9) است

 افزایند.مدارک قفقازی و ماورالنهری به غنای این عرصه می

شناسی اینک به یک برنامه جهانی تبدیل شده است. این های صفویهپژوهش

شناسان و همراه با آن رویکرد خصوص پس از برگزاری میزگرد صفویهها بهپژوهش

های اخیر ضرورت یران در دهها جهانی ایرانشناسی برای شناخت تحوالت مذهبی

های این تحوالت رونقی به سزا یافته است. در مورد اخیر باید اشاره کرد شناخت ریشه

اند توجهی آثار پژوهشی برای فهم تحوالت انقالبی و اکنون ایران نشر یافتهکه شمار قابل

وران و اشاره به ف )نمونه کنندهای این تحوالت را در عصر صفویه جستجو میکه اصوالً ریشه

در عین حال این تحوالت، استمرار رویکردی از دیدگاه تاریخ هویتی  .ضعف ها و کمبودها(

 شمار است.ایرانی نیز به

شدن تدریجی آن است. نسل شناسی، تخصصیهای اکنونی صفویهویژگی پژوهش

یجاد ا های معینی تمرکز پژوهشیهای و عرصهشناسان به تدریج در حوزهکنونی صفویه

  (17)ای منافات دارد.کنند. با اینکه این امر با کارکرد دانشگاهی آنان تا اندازهمی

گرا و ذوفنون بودند شناس ایرانشناسانی گاه کمالآید نسل گذشته صفویهبه نظر می

 (18)فعالیت داشتند.)گاهی تخصصی و گاهی عمومی(  طور معمول در همه تاریخ ایرانکه به

، در یک حوزه معین از تاریخ مذهبی شناسان کنونی عموماًاری از صفویهسیکه بدر حالی

شوند. این تاریخ اقتصادی، تاریخ اجتماعی و فرهنگی این دوره صاحب تخصص می
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جریان جهانی است و از لحاظ موضوع و نه کیفیت، در ایران و خارج از ایران به یکسان 

 شود.انجام می
 

 انداز آيندهچشم. 4

دار و نیرومند اینک به مراحلی از فعالیت سی به عنوان جریانی تحقیقاتی ریشهانشصفویه

های اساسی در رویکرد و روش و بینش است. اینک این رسیده است که مستلزم بازنگری

جریان پژوهشی از دو مرحله عمومی پژوهی و تخصصی پژوهی باید عبور کند که بتوان 

شناسی تلقی کرد. این امر مستلزم چند یهفوهای صآن را رویکردی جامع در پژوهش

 فعالیت است:

 اي و جهانينگاه به ايران عصر صفوي بر اساس ديدگاه منطقه. 1-4

ن انجام یافته اشناسی تاکنون منفرد و بیشتر با رویکرد محدود به ایرهای صفویهپژوهش

ای زمینه منطقه دراند. اینک ضرورت دارد تا برای فهم تحوالت ایران در این دوره آن را 

اند. اما هایی تاکنون انجام شدهای از چنین پژوهشهای اولیهو جهانی بررسی کرد. نمونه

توجهی از تحوالت ایران در این دوره تابعی از آید بخش قابلنظر میاین کافی نیست. به

ینی و زببنابراین با (19)ویژه تمدن سوداگری غربی بوده است.ای و جهانی بهمسائل منطقه

ارزیابی تحقیقات روابط خارجی ایران در عهد صفویه با تاکید بر گسترش استفاده از 

ی از ـهایمنابع ایرانی برای ایجاد یک نظریه در این موضوع ضرورت دارد. به جنبه

الگوی نوین سیاست خارجی »گل، منصور، )صفت های نظری این عرصه توجه شده استدیدگاه

، مجموعه مقاالت سومین «ای صفوی و نظام جهانیآغازین تجدد: نظم نوین منطقهه ایران در استانه دور

در دوره  .(73-57: 1400پور، محمد سجاد، به کوشش سیدهمایش تاریخ روابط خارجی ایران

قلمرو »گل، منصور، )صفت فروپاشی و رویدادهای روزگار نادرشاه این الگو تغییراتی یافت

ای در با پیوستگی و گستردگی دیپلوماسی منطقه ر: بازسازی ایرانمحدودتن ، همسایگان رقیبابزرگتر

به کوشش مجموعه مقاالت چهارمین همایش تاریخ روابط خارجی ایران، ، «گذار از صفویان به افشاریان

 .(73-56: 1400 ،پور، تهرانمحمد سجاد

 قتصادي و ماليا با تأکید بر اسناد و مدارک ضرورت توجه به همه منابع پژوهشي:. 2-4

توجه در شکوه و رونق ویژه گونه اروپایی و آمریکایی آن سهمی قابلشناسی بهصفویه

های تخصصی و توجه کتابشناسی این دوره داشته است. شمار قابلمطالعات ایران

شمار منتشره در این موضوع موید این سخن است. با این همه در مقاالت سودمند بی

هایی جدی شناسی جهانی اینک کمبودین بخش از صفویها این عرصه بخصوص در
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کنند. شناسان استفاده میشود. این امر مربوط به منابعی است که صفویهآشکار می

های این دوره یا ن است که تحوالت عصر صفوی تنها در وقایع نگاریـواقعیت ای

دند بازتاب نیافته است. کرهای با ارزش اروپاییانی که در آن روزگار به ایران سفر سفرنامه

هایی همچون تاریخ هنر و معماری این دوره مجالس نقاشی به مثابه با اینکه برای عرصه

کنون منابع اقتصادی ایرانی عهد صفوی مورد بررسی و اند اما تامنابع اصلی استفاده شده

پولی این  و شناسان درباره تحوالت مالیاند. در آثار پژوهشی صفویهارزیابی قرار نگرفته

ها ها، فردها، مثالبرداری از متون و منابع سیاقی، جمع و خرجدوران هیچ نشانی از بهره

های آرشیوی ترین گنجینههنوز نشانی از توجه به یکی از مهم و اسناد وظایف نیست.

 ، ابوالفضلآبادی)حسنآستان قدس رضوی نیست  «وظایف»شناسی یعنی اسناد صفویه

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ویژه  «ت اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویهالتاریخچه تشکی»

های أخیر و در پی در سال( 43 :1382 ،مرداد و شهریور 11-10 ۀشمار ،6سال  ،مطالعات صفوی

توسعه آستانه رضوی، ناگهان بخشی از بایگانی تاریخی آستانه که به احتمال فراوان برای 

وزبکان و یا دیگر غارتگران در میان دو دیوار قرار داده شده و ا ماندن از غارتدر امان

 حفظ شده بود، کشف گردید. اسناد یاد شده یک ویژگی مهم دارند. از آنجا که تقریباً

وظایف هیچ مجموعه کامل و منظمی از اسناد عهد صفویه باقی نمانده است، اسناد 

د در بیشتر ـآیبه نظر می (20)رود.شمار مین مجموعه بهـتریو رضوی منظمـآرشی

ه انجام یافته است ـخ مالی و پولی روزگار صفویـباره تاریی که تاکنون درـهایبررسی

این  (21)های اروپایی متکی هستند.ها و سفرنامههای کمپانیترین منابع، گزارشمهم

مالی ایرانی ع آید تا زمانی که منابدسته از منابع البته بسیار اهمیت دارند اما به نظر می

باره تاریخ اقتصادی ایران عصر اند هر پژوهشی دراین دوران شناسایی و بررسی نشده

گیری گسترده از منابع ویژه این دوره مانند افزون برآن بهره صفوی ناقص و نارسا است.

های اروپایی، روسی و عثمانی، تصاویر تابلوهای ترسیم شده از سیمای شهرها و نقشه

شجاعت نامه اشان مسافر اروپایی و عثمانی مانند تصاویر نسخه خطی نقمردم توسط 
 های ایران و عثمانی در قفقازنامه به مثابه تاریخ مصور جنگشجاعت هاینگاره»)صالحی، نصراهلل، 

از بیان منازل سفر عراقین و  (68-31 :1/1399 ۀشمار 19سال نامه فرهنگستان، ق(، 986-993)

 رند.دانصوح مطراقچی اهمیت 

 آرشیويباره مکتوبات غیرلزوم بررسي در. 3-4

اند. اما این بخش از تاکنون شماری از اسناد اصیل ایرانی روزگار صفویان منتشر شده

یافته در برابر شمار چشمگیر نشر نیافته بسیار اندک هستند. از مکاتبات دیوانی انتشار



 اندازشناسي: پیشینه، اکنون، چشماي صفويههپژوهشبازانديشي در  /106

رویداد سقوط اصفهان از بین ر ای از اسناد صفوی دسوی دیگر بنابر مشهور بخش عمده

های صفوی در وانـتوان تصور کرد که حاصل گردش کار دیرفته است. بنابراین می

حتم بسیار زیاد بوده است. از این مقدار، طورای نزدیک به دویست و پنجاه سال بهدوره

توجهی به صورت سواد و رونوشت و یا در قالب اندکی به صورت اصل، و تعداد قابل

توان از آنها به اند. نظر به اهمیت این نوع از مدارک میهای تعلیمی باقی ماندهعهمومج

را من برای تمایز  آرشیویمکتوبات غیراصطالح  یاد کرد. آرشیویمکتوبات غیرعنوان 

باره همین برای بحثی در) امشوند ساختهآنها از اسناد اصل که در آرشیوها نگهداری می

گل/با همکاری نوبوآکی هایی از این مکتوبات نگاه کنید به: منصور صفتنهموضوع و مالحظه نمو

)صفویان، اوزبکان و امارت  باره مکتوبات تاریخی فارسی ایران و ماوراءالنهرپژوهشی درکندو، 
های آسیا و آفریقا، ها و فرهنگموسسه مطالعات زبان چاپ یکمهمراه با گزیده مکتوبات،  بخارا(

 (.122-77 :1385 ،خارجی توکیو، توکیوت دانشگاه مطالعا

های خطی نشر نیافته، و در در کنار آن باید به اهمیت اطالعات مندرج در نسخه

های روشمند در این جای پژوهش این دوره توجه داشت.ها، جُنگها و منشآت مجموعه

 .موضوع خالی است
(Mansur Sefatgol, "Majmuahha: Important and Unknown sources of historigraphy 

of Iran during the the last Safavids- the case of Mamuah-I Mirza Muina", in Persian 

Documents, Social history of Iran and Turan in the fifteenth and nineteenth 

centuries, edited by Kondo Nobuaki, RoutledgeCurzon, 2003: 73-85). 
برداری از اطالعاتی که در متون مذهبی، ن دسته از منابع، ضرورت بهرهایافزون بر 

ویژه سفر حج و های ایرانی از جمله سفرهای زیارتی بههای خطی، سفرنامهحواشی نسخه

های گوناگون درج شده بیش از ای که در کتابهای متفرقههای کوتاه و یادداشترساله

  (22)شود.پیش احساس می

های ها و جنگهای صفوی مندرج در مجموعهج افشار بر اهمیت نامهیریاد ازنده

های های تاریخ صفویه در نامهگمشده»نان با عنوان آعصر صفوی تاکید داشت و از 

ها به اند زیرا اصل این نامهها گمشدهیاد کرده است. به سخن ایشان  این نامه «گمشده

کتاب ماه ، «های گمشدههای تاریخ صفویه در نامههشدگم»)افشار، ایرج هر روی باقی نمانده است 

 (.4 :1382 ،خرداد و تیر ،9-8، شماره 6سال  تاریخ و جغرافیا ویژه مطالعات صفوی،

 داري و نظام ارضيباره زمین. ضرورت مطالعه روشمند در4-4

داری و تحوالت ارضی در شناسی، زمینیک زمینه مهم پژوهشی فراموش شده در صفویه

ای در این موضوع جانبهکنون هیچ پژوهش همهدوران است. واقعیت این است که تااین 

گرچه  (24)و یا مالحظات کلی پتروشفسکی (23)انجام نیافته است. بررسی ضمنی لمبتون
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 در این آثار ای سودمند هستند اما اینک کهنه و ناقص ارزیابی خواهند شد.هنوز تا اندازه

داری صفوی در شکل وقفی آن و تحوالت اصی از زمینباره نوع خمشهورات رایج در

ها است که اینک زمان بازبینی در آن همین نوع در دوره نادرشاه افشار بازتاب یافته

 (25)فرارسیده است.

 تاريخ روستايي و شهري ايران در عهد صفويه. 5-4

ضوع شینی در ایران عصر صفوی، مونهای مربوط به تاریخ شهر و شهردر کنار بررسی

تاریخ روستایی ایران این دوره نیز اهمیت دارد. واقعیت این است هر دوی این موضوعات 

ای جانبه هستند. روستاها کانون اصلی تولید کشاورزی و تا اندازهنیازمند تحقیقاتی همه

شمار انی بهت جامعه ایرـترین مراکز مدنیدامی در ایران و در عین حال یکی از مهم

این دوره نیز اهمیت دارد. این امر به خصوص از  و عشایرن برآن تاریخ ایالت اند. افزوبوده

توجه است که براساس تاریخ دولت در ایران وجود اقوام و قبایل و عشایر در رو قابلآن

 (26)ایران هیچگاه منجر به ظهور پدیده قومیت در ایران نبوده است.

 ي ايران عهد صفويهره تاريخ دريايي و دريانوردبابازبیني در. 6-4

که باید و شاید بررسی کنون چنانگرفته بر اساس آن تاتاریخ دریایی ایران و تمدن شکل

بر اساس رواج یک تصور نادقیق  نشده است. این موضوع از جمله موضوعاتی است که

وانی شکل گرفته های کارباره تاریخ ایران به صورت تمدنی مبتنی بر خشکی و راهدر

این است که ایران هم زمان تمدنی دریایی زمینی بود. اما به دالیلی بخش  است. واقعیت

ویژه از دوره صفویه به بعد بررسی نشده است. برای یادآوری توجه دریایی تاریخ ایران به

 زمان ایران به دریا و خشکی، کافی است به اقدامات دولت ایران در دوره صفویه اشارههم

دوره شاه عباس اول به بعد نمود بیشتری دارد. کوشش شود. ابن موضع به خصوص از 

و دیگر  (27)هابرای اعاده نظارت دولت ایران بر خلیج فارس و رویارویی با پرتغالی

های اهمیت ها در این منطقه و تالش برای رونق تجارت دریایی ایران همه نشانهاروپایی

ر است. در این میان خلیج و فرهنگ در ایران این روزگادریا برای اقتصاد و سیاست 

اما دریای  (28)فارس به دلیل اهمیت جهانی آن مورد توجه بیشتری قرار گرفته است

مازندران و تحوالت آن گرچه قابل مقایسه با خلیج فارس نبود با این همه از این موضوع 

 یکسر غفلت شده است. شناسی تقریباًهای صفویهدر بررسی

مازندران و  یایبه در یاژهیو پس از آن توجه و یسشناهیصفو یهاپژوهش ۀهم در

دهم/ شانزدهم به بعد  ۀاز سد ینقش آن در تحوالت نظام جهان ژهیوتحوالت آن و به

مازندران  یایاز آن به در یاکه بخش عمده هیو روس رانیروابط ا ۀدربار ینشده است. حت
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انجام  ستهیو شا ستهیبا یقاتیتحقهنوز  ابد،ییم وندیآن پ یاکرانهها و مناطق پسو کرانه

کنار آن  مازندران و در یایمسائل در ۀدربار عام یخأل پژوهش کی نیاست. بنابرا افتهین

 .شودیم دهیبه بعد د هیصفو ۀحوزه در دور نیوضع ا ۀدربار

 رانیا اتیو وال االتیشدن ا پارچهکی رانیدر ا یاستقرار نظم صفو ریتأث نیترمهم

 یسازپارچهکی ۀدهم/شانزدهم برنام ۀبود. در سد هیصفو یرکزتحت امر حکومت م

 االتیتوجه به ا یبرا رانیگرفته شد. اقدامات دولت ا شیدر پ تیبا جد اتیو وال االتیا

اغلب  کمیشاه طهماسب  ۀتوجه بود. تا دورقابل اریبس ورهد نیمازندران در ا یایدر ۀکران

قرار  ینظارت دولت مرکز ۀدر حوز گرید مازندران بار یایدر یارانهک یهانیسرزم

اقتدار دولت  ۀمازندران دامن یایدر غرب در یگرفتند. با برافتادن خاندان شروانشاه

 ایاز دربند در شمال غرب در یاکرانه ۀمحدود نی. بنابرادیبه دربند رس گریبار د یمرکز

شاه  ۀده شد. در دوراعا گریخوارزم بار د ۀه حوزب کینزد یعنی ایدر یشرق یهاگزاریتا ر

 نیمناطق آغاز شد. ا نیدر ا یدولت مرکز میتحک یبرا رانیاقدامات دولت ا کمیعباس 

 یبرا تنهاهن رانیدوره دولت ا نیبودند. در ا شتریو قفقاز ب النیاقدامات مخصوصاً در گ

 نیگسترش ا یبلکه برا خود در قفقاز، یدر قلمرو سنت یاستقرار اقتدار دولت مرکز

 یها. اساس برنامهکردیکوشش م اهیس یایبه در دنیرس زیدربند و ن یسور تا آناقتدا

در  دیجد یهابنادر و شهر جادیمازندران و ا یایدر در ییایمربوط به تجارت در یبعد

 .اهداف بود نیناظر به هم یبعد کیپلماتید یهاکوشش نیچنهمآن و  یهاکرانه

 ۀمازندران در سد یایادر و سواحل درو بن میتحوالت مربوط به اقل نکهیا با

چند  رسدیآن بود، به نظر م نیشیپ تیوضع ۀادام یتوجهدهم/شانزدهم تا حدود قابل

بر آن داشته  یجد یریسده به بعد تأث نیا یاسیس دیجد شیعمده در آرا یدگرگون

 دنیبه قدرت رسم.(،  1148ق./ 907) رانیدر ا انیاز برآمدن صفو یناش راتییتغ نیاست. ا

با  ژهیوبه یتزار یۀروس یجیظهور تدر ،یمرکز یایمازندران در آس یایازبکان در شرق در

 دنیمازندران، حذف بازماندگان تاتارها از قدرت و رس یایدر یها به سوروس یروشیپ

از  یاهزتا ۀب دوریترت نیپس از تصرف آستاراخان بود. بد ایبه در هیروس یاسیقدرت س

 انیم یهاآن تعامالت و رقابت ۀمشخص نیترندران آغاز شد که مهمماز یایتحوالت در

در  هیقدرت روس تیاهم ۀبود. گرچه دربار هیو روس رانیا انیم ژهیوها بهقدرت نیا

 نیا تیکرد. واقع ییگوگزافه دیمازندران نبا یایدر در یهجر زدهمیدهم تا س یهاسده

 یهادوازدهم با برنامه ۀسد لیاز اوا شتریبو  ازدهمی ۀالً از اواخر سدعم هاروساست که 
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 یباق یرانیا ییایزمان خزر هنوز در نی. تا اافتندیمازندران حضور  یایمنظم پتر در در

 یداشت و در بخش شرق اریکم تا دربند را دراختدست یعصر صفو رانیمانده بود. ا

 ینظارت زیبخش ن نیخوارزم بر سواحل ا یۀناح دربا نفوذ  زیمازندران ن یایدر

 .کردیاعمال م میرمستقیغ

قفقاز  ۀمازندران و منطق یایدر یهادر کرانه رانیاقدامات دولت ا ۀاز مجموع

 دیآیبرد. به نظر م یعهد پ نیدر ا رانیا یخزر ییایدر استیبه ابعاد گوناگون س توانیم

امر  نیبوده است. ا کیو بالت اهیس یایبه در یخزر ۀاتصال حوز رانیهدف مهم دولت ا

بازتاب  کرد،یتر لهستان برقرار مو از همه مهم یتزار یۀسکه با رو یمخصوصاً در روابط

 شودیکه مطرح م یاست. پرسش ادیز اریدوره بس نیتوجه به لهستان در ا زانیداشت. م

ده است؟ بو یتحقق چه اهداف یرابطه با لهستان در پ یدر برقرار رانیاست که ا نیا

داده  حیبرده و آن را توض یپ خشب نیدر ا رانیا ییایمام به هدف درت یرکیدالواله با ز

گوناگون  لیبا دال خواستیم رانیدولت ا ۀبرنام نیبا اعتنا به هم یاست. افزون برآن، و

شاه عباس از رابطه  دیآیکند. به نظر م قیرا به گسترش روابط با لهستان تشو رانیشاه ا

 (Janus) انی بندر ریدر تسخ هایاست که لهستان کردهیفکر م زیهدف ن نیتان به ابا لهس

بندر را خواسته  نیخود ا گاهیپا یبرا انیرانیبه او کمک کنند. »مسلماً ا اهیس یایدر در

 خواستندیم انیرانیدر کناره رودخانه طرابوزان قرار داشت که »ا انوسیبودند.« بندر 

به آنجا آمده و  ایدر قیها از طرا قزاقداشته باشند ت اریدر اخت یتیامن گاهیعنوان پابه

ترجمه محمود سفرنامه پییترودالواله،پییترو دالواله، ) وندندیها به قشون آنان بپنبرد با ترک یبرا

 (.977-976 :1380 ،بهفروزی، جلد دوم، چاپ اول نشر قطره تهران
و در  یموضوع اتحاد نظام ،یصفو ۀردر دو رانیا ییایدر استیدر س دیآینظر م به

 یمدت یبرا کمیشاه عباس  ۀلهستان در دور قیحال گسترش تجارت با اروپا از طر نیع

 تینشان از اهم نهیزم نیدر ا کیپلماتید دیشد تیمطرح شده بود. فعال یجد یصورتبه

از  یمناطق اشغال یریگبازپس یبرا رانیا تدول میداشت. تصم رانیا یموضوع برا

 .کردیامر کمک م نیرت به ازمان رونق تجاو هم انیثمانع

با دادن  دندیکوشیبودند، م افتهی یآگاه رانیدولت ا لیتما نیکه از ا یانییاروپا

بود که در  یانییاروپا نیکنند. دالواله از نخست یاریرا در انجام آن  رانیا یعمل یهاطرح

تان و استفاده با لهس رانیه مبتکر اتحاد اک کندیسخت فعال بود. او گرچه ادعا م بارهنیا

اشاره شد.  شتریموضوع همان بود که پ رسدیدن بوده، اما به نظر م یهااقاز قز رانیا

 یمورد بررس نجایبرنامه البته مفصل هستند که در ا نیا یاجرا ۀدالواله دربار یهادگاهید
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 یرانیا یاستقرار الگو یرا برا نهیدوره، زم نیا یالمللنیو ب یا. تحوالت منطقهرندیگقرار 

 .فراهم ساخت یخزر یتجار اهر یبرا ییاروپا

به  رانیدولت ا یخزر استیمهم از برنامه و س یکه بخش یبر اقدامات نظام افزون

در  زیمازندران ن یایتازه در سواحل در یهاها و لنگرگاهبندرگاه جادیا رفت،یشمار م

 استیپس از اسالم، س رانیا خیدر تار بارنینخست یراراستا و ب نیگرفته شد. در ا شیپ

 یریچشمگ یتیجمع راتییشد که به موجب آن تغ هگرفت شیدر پ یدیجد یشهرساز

شمارند. تا اقدامات به نیا ۀآباد و اشرف از جملبندر فرح . ساختن شهردیگرد جادیا زین

 یایدر یل جنوبدر سواح رانیا ۀآباد و اشرف، بنادر عمداز ساخته شدن فرح شیپ

و  انکالهیم جیخل ۀحوز رد ییایدر تیاسترآباد قرار داشتند. فعال ۀدر حوز ترشیمازندران ب

 ورشی لیدلبه دیسزا داشت. شابه یرونق تپهشیتر گمآبسکون و از همه مهم ۀریجز

بعد دچار  یهامناطق در دوره نیمازندران بود که ا یایسطح آب در راتییتغ ایمغوالن و 

مرکز تجارت  کم،یشاه عباس  ۀدر دور ژهیوبه ه،یوصف ۀدر دور نیشدند. بنابرا رکود

آباد و فرح ۀ. نموندیمنتقل گرد یبنادر باستان نیو در غرب ا سوترنیا یبه کم ییایدر

 .و بعد( 850 :)عالم آرای عباسی هستند تریجد یقابل بررس نهیزم نیاشرف در ا

 یاهابعاد گسترد هیصفو ۀدر دور النیندران و گماز ۀتوسع یبرا رانیدولت ا ۀبرنام

 یمناطق برا گریساکنان د قیتشو د،یجد یهاشهر جادیشامل ا شتریبرنامه ب نیداشت. ا

مناطق و رونق  نیا تیجمع شیمنظور افزامازندران به یایدر یهامهاجرت به کرانه

جامع  ۀبرنام رانیت ادول ا،یدر یهابهتر به کرانه یترسدس یبود. برا یتجارت و کشاورز

و اجرا کرد. از آنجا که  یطراح دیشهرها و بنادر جد جادیرا از همان هنگام ا یزساراه

بود، بخش  افتهیشاه عباس اول  ۀاز دور ژهیوبه ران،یدر دربار ا ژهیو یگاهیمازندران جا

از  یکی ی. راه موسوم به شاهافتیانجام  طقهمن نیدر ا یعمران یهابرنامه نیاز ا یاعمده

، جلد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی  ایرانگل، باقر وثوقی و منصور صفتمحمد) ها بودبرنامه نیا

 .؟؟؟( :1395 ،چاپ یکم، انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی ایران، تهرانسوم، 
 هاي متأثر از تقسیمات جديد سیاسي در پیرامون ايرانلزوم بازنگري در پژوهش .6-4

ای های منطقهتنگنایی جدی در حوزه بررسی شناسی اخیر دچارهای صفویهپژوهش

در طی سه مرحله  شود کههایی مربوط میترین بخش این تنگنا به بررسیاند. مهمشده

ن سه مرحله در ـای اند.و آسیای مرکزی جهان ایرانی انجام یافته در مناطق قفقازی

تغییر  و وین در دوره اتحاد جماهیر شوره تزاری، استمرار آیهای اشغال روسدوره

ویژه در قفقاز های تازه تاسیس یافته در این مناطق بهرویکرد روسی به رویکرد جمهوری
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ای را برای ایجاد آید رویکرد پژوهشی تزاری روسی زمینهقابل بررسی هستند. به نظر می

در دوره شوروی با  ای ذهنیت تفکیکی میان این مناطق و ایران آماده کرده است.گونه

اما  (29)شدار اصلی شکل خاصی از جهان وطنی روسی سوسیالیستی مطرح میاینکه شع

اتحاد شدند که پس از تجزیه های خلق در این مناطق عمده میدر عمل جمهوری

ای تحریف اوج جهان وطنی سوسیالیستی به حضیض گونه جماهیر شوروی ناگهان از آن

پژوهش درباره تحوالت خلیج  اهمیت دیگر به وضعبخش پر (30)و جعل وطن دچار شدند.

شود. به همسایگان ایران در این منطقه مربوط میدیگر هشی های پژوفارس و فعالیت

ای روشمند برنامه زیرا شودآید همان وضع یاد شده در این بخش نیز دیده مینظر می

شود. این نی اجرا میهای جهان ایرابرای حذف اطالعات منابع مربوط به سرزمین

کاری اطالعات های تاریخی و یا دستت شامل مواردی متعدد از قبیل حذف ناماطالعا

های یکی دو سده أخیر رخ نداده مربوط به روزگاری است که هنوز تقسیمات و تجزیه

های ضمن احترام به دلبستگیشناسان بود. شاید ضرورت دارد تا مورخان و صفویه

أکید بر در پیش گرفتن رویه و روش ضرورت تتازه تأسیس یافته،  هایاکنونی دولت

 آور شوند.ی را در این موضوع یاداعلمی و حرفه
 

 نتیجه. 5

ای شناسی به مثابه فعالیتی علمی پیشینهدهد که صفویهارزیابی کوتاه کنونی نشان می

انرویایی صفویان به از همان آغاز فرم تقریباًداشته است. فعالیتی که  هپانصد سالکم دست

های ترین شاخهشناسی اینک یکی از مهمکل گرفت و تقویت شد. صفویهتدریج ش

شمار است. به دلیل اهمیت این دوران از سه منظر تاریخ ملی ایران، ایرانشناسی به

های دهم تا دوازدهم هجری، در ای و نقش ایران در تاریخ جهانی در سدهتحوالت منطقه

کنون تداوم شکل گرفت که تاعهد صفویه  یانی از پژوهش درباره ایرانهر سه عرصه، جر

گیری از پژوهش ها انجامیده است. یافته است. همین فعالیت به ظهور مجموعه چشم

اند بررسی و ارزیابی ای که انجام یافتهطور معمول باید در بستر زمانهها بهاین پژوهش

خاص در های است تا افزون بر پژوهشآید اینک وقت آن رسیده شوند. به نظر می

ی و دستاوردهای ـشناسهـر صفوی، صفویـران عصـخ ایـی تاریـموضوعات تخصص

شناسان نیز خود موضوع بررسی و ارزیابی علمی قرار گیرند. این کار به شناخت صفویه

تر رساند و افزون برآن و از همه مهمهای انجام یافته یاری میپژوهشگران از پژوهش

، تاریخ قتصادی و اجتماعی، تاریخ فرهنگیهمچون تاریخ ا ههای تازهای نو و عرصهمینهز
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برای  ایرانیایرانی و غیر ۀتر ضرورت توجه به منابع ناشناختاندیشه و از همه مهم

 شناساند.شناسان میشناسی را به صفویههای صفویهپژوهش
 

 هانوشتپي
ایران با  .کار بردنین عنوانی را برای آن بهچ توانمیت ایران عصر صفوی به لحاظ اهمیت و تأثیر عمیق تحوال .1

قیقاتی ای تحگیری برنامهکنون، سبب شکلرنگی و سیاسی در ادوار باستان تاهای ژرف تاریخی و نفوذ فریشه

همین شناسی بخشی از بزرگ شده است که از آن به تحقیق درباره جهان ایرانی تعبیر شده است. جهان صفویه

 طرح بزرگ است.

همان  های مورخانباره ایران روزگار صفویان بیشتر از روی کتابتألیف شده در دوره قاجار در منابععات اطال. 2

اشاره کرد که در  روضه الصفای ناصریتوان به طور معمول رونویسی و گاه بازنویسی شده است. از جمله میدوره به

توان این شمار است و میعصر صفوی به بعد به باره ایرانبرداری هدایت درواقع سه مجلد آخر آن تألیف و گرته

نوان نوعی تاریخ نویسی تواند به عخان هدایت میبخش را ذیلی بر روضه الصفای میرخواند دانست. این کار رضاقلی

ها و خان سپهر یا بررسیتقیباره صفویه ارزیابی شود. آثار دیگر مورخان عهد قاجار مانند تألیفات محمدقاجاری در

 خان اعتماد السلطنه نیز در همین زمینه اهمیت دارند.حسنهای محمده برداریگرت

فرصتی پیدا شد تا با پیتر  هنگامی که چند سال پیش برای انجام سفری پژوهشی در دانشگاه کیمبریج بودم. 3

گذراند، مالقات ینه دانشگاه در گینگز کالج مهای بازنشستگی خویش را در خاایرانشناس بریتانیایی که سال ایوری

ته بود و الطیر عطار به انگلیسی فراغت یافکنم. ایشان با محبت بسیار مرا پذیرفت. تازه از انتشار ترجمه منطق

-بود. در ضمن گفتگو از ایشان پرسیدم که چرا مکتب ایرانشناسی بریتانیایی اینک کم مشغول ترجمه دیوان حافظ

از هنگامی که هندوستان را از ها[ ]بریتانیایی وجه بود زیرا گفت که مات. پاسخ ایوری بسیار قابل ترونق شده اس

 رفته کم شد.دست دادیم عالقه ما به تحقیقات ایرانی نیز رفته

طور است. آثار او به دلبستگی فلور به تاریخ ایران عهد صفوی چشمگیر و شمار تحقیقات او در این باره فراوان. 4

های اخیر فلور به تصحیح و ترجمه ای هستند. در سالتون تاریخی و روایات سفرنامهام مبتنی بر اسناد هلندی، مع

دستور یکی از کارهای اخیر او در این موضوع انتشار متون صفوی همراه با شرح و تعلیق بر آنها توجه کرده است. 
 به زبان انگلیسی است: الملوک

Mohammad Rafi' al-Din Ansari, Dastur al-Moluk: A Safavid state Manual. Translated from Persian by 

Willem Floor , Mohammad H.Faghfoory. California. Mazda. 2007. 

، پژوهشگری دیگر این کتاب را به انگلیسی ترجمه و با شرح و دستور الملوکباره زمان با تحقیق فلور درتقریبا هم

 رد:تعلیقاتی منتشر ک
Mirza Rafia`s Dastur al-Muluk a Manual of Safavid Administration. Translated by Mohammad Ismail 
Marchinkovsky. Kuala Lampur : International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 

2002. 

 این کتاب با مشخصات زیر ترجمه شده است:

ح محمد اسماعیل مارچینکوفسکی. ترجمه علی کردآبادی. با مقدمه . به کوشش و تصحییرزا رفیعادستورالملوک م

 .1385 ،مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ،گل. تهرانمنصور صفت

ه شمار است. دلبستگی او به ایران عصر صفوی قابل توجشناسان معاصر بهماتی یکی از پرکارترین صفویهرودی . 5

باره ایران عصر صفوی به موضوع مناقشه و درترین پژوهش اوضوع اهمیت دارند. تازهوآثار پژوهشی او در این م

 برانگیز سقوط اصفهان و وضع سیاسی ایران پیش و ضمن و پس از آن اختصاص یافته است. نگاه کنید به:
Rudi Matthee, Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall of Isfahan. London. I.B.Tauris. 2012 

 این کتاب با مشخصات زیر ترجمه شده است: 
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 .1393 ،نشر مرکز ،تهران ،. ترجمه حسن افشارایران در بحران: زوال صفویه و سقوط اصفهانرودی متی. 

ه سقوط بارشناسی اروپایی درشناسی از جمله روایت متزلزل صفویهای از مشهورات صفویهآید پارهبه نظر می

 نیز تکرار شده است.  اصفهان در این بررسی

ها که به صورت گروهی انجام یافته است، به موضوع مهم غالمان عصر صفوی ترین تک نگارییکی از تازه .6

 اختصاص یافته است:
Sussan Babaie, Kathryn Babayan, Slaves of the Shah: New Elites of Safavid Iran. London. I.B.Tauris. 

2004 

دولت صفوی در ایران الگویی برای تحقیقات  باره زمینه و تحوالت منجر به ظهورمزاوی درراهگشای پژوهش  .7

قیق س تأثیر پذیرفته بود اما مزاوی تحآید او از یک الگوی پیشینی شاید از تحقیق والتر هینتبعدی بود. به نظر می

 ای تشیع متمرکز کرده بود.هخویش را بر تحوالت طریقت صفوی و تغییرات اندیش

نگاری سودمند در موضوع تاریخ نویسی در ایران عصر صفوی انجام داد. بار یک تککویین برای نخستینشعله  .8

 نگاه کنید به:
Sholeh A. Quinn, Historical Writing During The Reing of Shah Abbas: Ideology, Imitation and 

Legitimacy in Safavid Chronicles. Salt Lake City. The University of Utah Press.2000 

 نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی:تاریخکویین:  ،ایاین کتاب با مشخصات زیر ترجمه شده است: شعله
ان. دانشگاه تهر ،تهران ،گل. ترجمه منصور صفتبردازی و مشروعیت در متون تاریخی عهد صفویهاندیشه، گرته

1387. 

 هش در این موضوع کتاب:ترین پژوتازه .9
Rula Jurdi Abisaab, Converting Persia: Religion and Power in the Safavid Empire. London. I.B.Tauris. 

2004 

 این کتاب با مشخصات زیر ترجمه شده است:

هران، گل، ت. ترجمه منصور صفتفویتغییر مذهب در ایران: دین و قدرت در ایران عصر ص صعبروالجردی، ابی

 .1396 ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
10. Colin P. Mitchell, The Practice of Politics in Safavid Iran: Power Religion and Rhetoric. London. 

I.B.Tauris.2009 

 این کتاب با مشخصات زیر ترجمه شده است:

 ،. ترجمه حسن افشار. تهران. فرهنگ جاوید: قدرت، دیانت، بالغتاست ورزی در ایران عصر صفویسی ،کالین میچل

1397. 

11. Andrew J Newman, Safavid Iran: Reberth of a Persian Empire. London. I.B.Tauris. 2006 

، زندگانی شاه عباس  فلسفیباره روزگار شاه عباس یکم بود: نصراهللنگاری او در، تکترین پژوهش فلسفیمهم .12
باره تهران متشر شده بود. بررسی او در. این کتاب پیش از آن در سلسله انتشارات دانشگاه 1371، علمی تهران اول

حقیقاتی است. باره این رویداد مناقشه برانگیز از لحاظ تر چالدران هنوز پژوهشی راهگشا درجنگ ایران و عثمانی د

از وی به عنوان الگویی اولیه برای تحقیق در این موضوع در  روابط ایران و اروپا نیز پس همچنین پژوهش او درباره

تاریخ دیپلماسی ایران شد. پس از نصراهلل فلسفی، دکتر احسان اشراقی با تصحیح چند متن مهم عهد صفوی از 

ای نطنزی زمینه را برای تهنوشته افوش نقاوه اآلثار فی ذکر االخیاراز قاضی احمد قمی و  خالصه التواریخجمله 

آماده کرد. آخرین کار مهم ایشان تصحیح جلد دوم افضل التواریخ بود  دستیابی پژوهشگران به منابع عهد صفویه

، روزگار و زندگانی شاه طهماسب اول افضل التواریخکه با این مشخصات نشر یافته است: فضلی خوزانی اصفهانی، 
اهلل پیش نماززاده، چاپ یکم شراقی و قدرتمجلد دوم، به کوشش احسان ا دفتر اول از ه.ق( 930-984) صفوی

ام و به زودی را تصحیح کردهافضل التواریخ . جلدهای اول و سوم 1398موسسه پژوهشی میراث مکتوب، تهران 

 یابد.توسط همین موسسه نشر می
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 های مدهبی ومعماری آستانه هایی در موضوع خاص مانند، پژوهشبر معماری به صورت همگانی افزون .13

 آرامگاهی نیز انجام یافته است. نگاه کنید به:
Kishvar Rizvi, The Safavid Dynastic Shrine: Architecture Religion and Power Early Modern Iran.  
I.B.Tauris. 2011 

پنی ه کنید بررسی کتاب او به ژامقاالت اشاره شده است. نگاهای ماساشی هانه دا در این به بخشی از پژوهش .14
ترجمه  «زندگانی ژان شاردن، جهان اسالم و اروپا در سده هفدهم میالدی تألیف پروفسور ماساشی هانه د»اره درب

سال چهارم شماره  (1) کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ویژه مطالعات صفویگل و تاته رو ساساجیما، در منصور صفت
بار کارنامه صفویه پژوهی در مقاالتی از رای نخستین. در سه شماره این نشریه ب92-86 :1379اول و دوم، آذر 

استادان و محققان ایرانی و ایرانشناسان سرشناسی همچون رودی متی، ویلم فلور، کریستف ورنر و ماساشی هانه دا 
 مورد بررسی قرار گرفت. 

15. Nobuaki Kondo, Mapping Safavid Iran, Tokyo: Research Institute for languages and cultures of Asia 
and Africa, [2015] 

 باره گرجیان عصر صفوی به ویژه کتاب او درباره غالمان گرجی اهمیت دارند.مائدا درتحقیقات   .16
در  صفوی و حتی گاه ایرانی را نیزهای غیر، حوزهشناسان بر حسب وظیفه آموزشیو صفویهمعموالً ایرانشناسان . 17

 شوند این ناگزیری شغلی است. دار میهای خود عهدهدپارتمان

تاریخ های گوناگون تاریخ و فرهنگ ایران و اسالم عالقمند بود و به ادوارد براون ایرانشناس بریتانیایی به جنبه .18
ویژه انقالب بهباره تاریخ تحوالت سیاسی ایران از دوره صفویه به بعد زمان در. همتوجهی داشت ادبیات ایران

: ترین پژوهش درباره براون نگاه کنید بهکرد. برای تازهویدادهای آن دوره بررسی و اظهار نظر میمشروطیت و ر
. باید امیدوار بود که جناب آقای دکتر 1396چاپ یکم نشر فرهنگ نو تهران ادوارد براون و ایران، حسن جوادی، 

ون به زودی منتشر کنند. از طریق براون و ه زندگی و زمانه و آثار برابارجانبه خویش را درجان گرنی پژوهش همه
شناسی در موضوع انحطاط شعر تحلیل او درباره وضع شعر فارسی در دوره صفویه بود که یکی از مشهورات صفویه

 فارسی در این دروه رواج یافت. مشهوری که هنوز به درستی ارزیابی نشده است.
ای زمان یعنی در دوره فعالیت حرفهوالتر هینتس یاد کرد. او همتوان از نی  برای نمونه میدر جهان ایرانشاسی آلما

را که پژوهشی درباره روی کار  تشکیل دولت ملی در ایرانعهد باستان را نوشت و هم کتاب  تاریخ عیالمخود، هم 
 آمدن صفویان بود.

ا باید بخشی از فعالیت شرق تزاری بود که در آغاز او ر یافته در محیط روسیهشروالدیمیر مینورسکی دیپلماتی پرو
شناسی روسی تزاری ارزیابی کرد. پس از روی کار آمدن بلشویکها در روسیه و ادامه ناسیونالیسم روسی در چهره 

های جدید، او ترجیح داد مهارت شرق شناسی خویش را در اروپا و در فضای دانشگاهی بریتانیا به کار برد. حوزه
های باره سازمان اداری ایران عهد صفوی تا عرصهشرح و تعلیق بر کتابی در او ازقه او متعدد و آثار پژوهشی عال

: گودرز رشتیانی، ناهید شد. برای فهرستی از عالیق او نگاه بهمتنوع دیگر تاریخ ایران و قفقاز کشیده می
و مرکز اسناد چاپ یکم، کتابخانه، موزه ، فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی والدیمیر مینورسکیعبدالتاجدینی، 

باره ، پژوهشی راهگشا درتذکره الملوک. شرح و تعلیقات مینورسکی بر 1394مجلس شورای اسالمی، تهران 
هایی که در این چاپ از کتاب یادشده آمده تحقیق در تاریخ اداری ایران عهد صفویه بود. با این همه نادرستی

 ا شکل داده است.شناسی رزلزل و مشهور صفویههای متبخشی دیگر از روایت
شود. چاپ کنونی و سوم آن رویکردی امروزی هم دیده می Encyclpaedia of Islamاین جنبه عمومی در چاپ اول 

 و تخصصی دارد.

-نخستین رویاروییباره این موضوع یک بررسی راهگشا انجام یافته است. نگاه کنید به: عبدالهادی حائری، در. 19
. صورت اولیه چنین 1367، چاپ یکم، امیرکبیر، تهران رویه تمدن بورژوازی غرب ای اندیشه گران ایران با دوه

 انقراض سلسله صفویه و ایام استیالی افاغنهدر کتاب توان در بررسی الرنس الکهارت رویکرد پژوهشی را می
و نادرست سده نوزدهمی، روایت مشهور  دید. شاید پس از نخستین اظهار نظرهای )ترجمه اسماعیل دولت شاهی(

ها بر این شهر به مثابه اشغال خارجی، در همین بررسی الکهارت مطرح سقوط اصفهان و توصیف چیرگی افغان
شناسان و برگزاری چند سمینار پیرامون ایران عصر صفوی که خیر و پس از فعالیت صفویههای ادر سال شده است.

بیشتری شد.  انجام یافت به این موضوع توجه Safavid Round Tableا عنوان های منظم و ببه صورت همایش
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گامی اساسی  Iran and the World in the Safavid Eraباره ایران و جهان در عهد صفویه برگزاری کنفرانسی در
 باره بررسی روابط ایران با دیگران در دروزگار صفویه بود.در
 ها در این زمینه است. ین نمونهآستان قدس رضوی یکی از بهترمجموعه اسناد وظایف در آرشیو  .20
 شوند.تحقیقات با ارزش ویلم فلور و رودی متی در همین ضمن قابل بررسی می .21

رسول جعفریان شناسایی، تصحیح و به  دکترتوجهی از این نوع از منابع توسط خیر شمار قابل های ادر سال .22
ترین مجموعه از این منابع نگاه فته است. برای تازهدر دسترس پژوهشگران قرار گرهای محتلف نشر یافته و شیوه

 کنید به:
، دفتر سوم، چاپ اول نشر مقاله کوتاه تاریخی و یادداشت سیاسی و اجتماعی( 379)شامل  ، کلک و کتابرسول جعفریان

 .1396 ،مورخ، قم

که در ایران است. با این داریتولید کشاورزی و زمین باره نظامیک بررسی عمومی در مالک و زارع در ایران  .23
داری هایی از آن هنوز سودمند است اما با توجه به میزان قابل توجهی از اسناد این موضوع شامل اسناد زمینبخش

، به نظر آرشیویصفوی در قفقاز در شروان، ارمنستان و گرجستان و نیز اسناد موجود در آرشیوها و مکتوبات غیر
توان به دیدگاه شده در این کتاب نیاز به بازبینی دارند. از جمله این موضوعات می های مطرحآید اکنون دیدگاهمی

های وقفی در دوره نادر شاه افشار اشاره کرد. اکنون و بر اساس مدارک نویافته همه بررسی باره زمینلمبتون در
 دید در این موضوع است.های جتر انجام بررسین مهمآید. اما از آلمبتون در این موضوع متزلزل به نظر می

شوند. بخشی داری از دوره مغول به بعد میهای پتروشفسکی شامل تحقیقاتی درباره کشاورزی و زمینبررسی .24
شود. بخش دوازدهم مربوط می/ویژه سده هجدهمهای بعدی بهداری در قفقاز به سدهباره زمیناز پژوهش او در

 ود.ز در این سده هنوز ایرانی باعظم قفقا

 ،گل: منصور صفتهای وقفی این دوران نگاه کنید بهباره مالحظات انتقادی مربوط به زمینبررسی در برای یک .25
 .1381 ،چاپ یکم رسا تهران ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی،

محمد صادق رساله میریابد. دکتر سعید افته و میدر حال حاضر دو پژوهش در این موضوع در ایران انجام ی .26
ی دیگر در دانشگاه تربیت دکتری خویش را درباره تاریخ روستایی ایران عهد صفویه نوشته است. یک رساله دکتر

 باره روستاهای ایران دوره صفوی در حال انجام است.مدرس در

 برای پژوهشی به نسبت تازه در این موضوع نگاه کنید به: .27
Acta Iranica: Portugal,The Persian Gulf and Safavid Persia, Edited by  Rudi Matthee and Jorge Flores. 
[Leuven]: Peeters, in association with the Iran Heritage Foundation and the Freer Gallery of Art & Arthur 
M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, 2011. 

باره باقر وثوقی است. آثار ایشان درن پژوهشگر ایرانی مطالعات خلیج فارس دکتر محمدپرکارترین و موثرتری .28
 تاریخ خلیج فارس مرجعی اساسی برای هر پژوهشی در این حوزه است. 

با چراغ  و  ،کدکنیرضا شفیعینگاه کنید به: محمد باره بازتاب آن در شعر معاصر فارسی،بحثی مهم دربرای  .29
کدکنی  قبال . دکتر شفیعی1390 ،چاپ یکم، سخن تهران  های تحول شعر معاصر ایران،وی ریشهآیینه، در جستج

-پدیده« قومیت»اند. در این بررسی باره این موضوع انجام داده« بررسی ارزشمندی درتلقی قدما از وطن»در مقاله 
 ا در ایران نداشته است.ای در تلقی قدمای معاصر ارزیابی شده که ریشه

های آذربایجان، ارمنستان و برخورد تواریخ در جنوب قفقاز، بازنگاری نقشهدر کتاب )قالیچیان(  روبن گالیچیان .30
های تازه سیاسی در قفقاز را هایی از جعل تاریخ بر مبنای گرایشنمونه)ترجمه پروین دانشور، نشر ثالث، تهران(  ایران،

  بررسی کرده است.
 

 منابع
 دوره در ایران اقتصادی و اجتماعی هایبحران علل درباره شوروی مورخان هایهشپژو»آقاجری، هاشم، 

 دوم، و اول ۀشمار چهارم، سال صفوی، مطالعات ویژه جغرافیا، و تاریخ ماه کتاب «صفویان حکومت
1379. 

 .1382 ،رانبه کوشش ایرج افشار، ته تاریخ عالم آرای عباسی،اسکندر بیگ ترکمان، 
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