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چکیده
در میان منابع پژوهش در تاریخ اجتماعی ،تذکرهها از جایگاه خاصی برخوردارند .اگرچه تمرکز اصل ی تلذکرهها بلر
شرح حال شاعران و سخنوران است ،اطالعات حاشیهای که در خالل شرح حالها به آن اشاره شده ،میتوانلد نقلش
مؤثری در تکمیل و گاه حتی تصحیح اطالعات منابع تلاریخی ایفلا کنلد .در میلان تلذکرههای دورۀ صلفوی ،تذکر ۀ
نص آبادی چه به لحاظ تعدد شرح حالها و چه به لحلاظ حجلا اطالعلات حاشلیهای و بلهو یژه توجله نو یسلنده بلر
سخنورانی از طبقات مخت ف جامعه از اهمیت و یژهای برخورداراست .این مقاله که با روش کتابخانلهای و بله شلیوۀ
توصیفی و تح ی ی ساماندهی شده ،در پی پاسخ به این سؤال است که تکر ۀ نص آبادی چه نقشلی در تبیلین اوضلا
اجتماعی دورۀ صفو یه ایفا میکند؟ یافتهها مؤ ید آن است که اگرچه نکات اجتماعی ارائه شده در ایلن اثلر بهصلورت
حاشیهای و در البهالی شرح حال شاعران و سخنوران این دوره آورده شده است ،توجله خلاص نو یسلنده بله طبقلات
مخت ف جامعه بهو یژه عامۀ مردم ،سرگرمیهلا ،اعتقلادات و آدا و رسلوم و چگلونگی تعاملل اجتملاعی گروههلای
مخت ف ،در کنار نمایاندن آسیبها و چالشهایی که طبقات مخت ف عصر وی با آن مواجه بودهاند ،این کتلا را بله
منبعی ارزشمند جهت فها بیشتر و بهتر جنبههای مخت ف حیات اجتماعی دورۀ صفو یه بهو یژه اواخر آن بدل سلاخته
است.

کلیدواژهها :اوضا اجتماعی ،تکر ۀ نص آبادی ،اصفهان ،دورۀ صفوی.
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Social life of the Safavid period from the perspective of Taḏkera-ye

Naṣrābādi
Dr. Badrolsadat Alizadeh Moghadam, Assistant Professor of Payame Noor University
Abstract
Biographies have a special place as a source of research in social history. Although the
main focus of biographies is on the life and memoires of poets and orators, the
peripheral information stated amidst the biographies can play an effective role in
supplementing and sometimes correcting the information obtained from historical
sources. Among the biographies of the Safavid period, Taḏkera-ye Naṣrābādi is of
special importance both in terms of the abundance of biographies and the sheer
volume of peripheral information, especially the author's painstaking effort to
document the life of different segments of society. This article, which uses a library
method and a descriptive-analytical approach, seeks to answer the question, “What
role does Taḏkera-ye Naṣrābādi play in explaining the social situation in the Safavid
period?” The findings suggest that although the social information in this work are
presented indirectly amidst the biographies of poets and orators of this era, the
author’s special attention to different classes of society, especially the general public,
and their hobbies, beliefs and customs and social interactions, not only demonstrates
the challenges facing different social strata of his era, but also males the book an
invaluable resource of information that can shed light on various aspects of Safavid
social life, especially its late period.
Keywords: Social situation, Taḏkera-ye Naṣrābādi, Isfahan, Safavid period
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مقدمه
دورۀ صفویه بیتردید یکی از مهاترین ادوار تاریخ ایران است .اگرچه در این دوره کتب تلاریخی گونلاگونی
به رشتۀ تحریر درآمده ،بخش عمدۀ این منابع به نقل تلاریخ سیاسلی و نملامی مع لوه شلده و بله تلاریخ
اجتماعی این دوره کمتر پرداخته شده است .برای پر کردن این خأل ،بررسی منلابع ادبلی و بلهویژه تلذکرهها
میتواند نقش مؤثری را در استخراج مباحث مورد نمر ایفا کند .در میلان تلذکرههای دورۀ صلفویه ،0تذکر ۀ
نص آبادی اثر محمدطاهر نصرآبادی به واس ۀ رویکرد خاص مؤلف آن بله مباحلث اجتملاعی ،از جایگلاه
خاصی برخوردار است .میرزا محمدطاهر نصرآبادی در سال 1921ق در خانوادهای اهل ع لا در نصلرآباد
اصفهان متولد شد .اگرچه نصرآبادی به قول خود ،بخشی از دوران جوانی را در لهو و لعلب گذرانلد ،دیلری
نگذشت که در نتیجۀ آشنایی و مجالست با بزرگان و عالمان و انجام سفرهایی به مناطق مخت ف ،به تألیف
آثاری چند همت گماشت .تکر ۀ نص آبادی در سال 0183ق ،در یک دیباچه و پنج صف و یک خاتمله در
شرح حال نزدیک به هزار شاعر و سخنور از ایران و ماوراءالنهر و هند نوشته شد 2.در با این تذکره تلاکنون
مقاالت متعددی نگارش یافته است .چنانکه حسین مسرت در مقالهای با عنلوان «ارزش و اهمیلت تلذکرۀ
نصرآبادی» ضمن معرفی این تذکره و مؤللف آن ،بیشلتر از دیلدگاه نقلد ادبلی بله تجزیله و تح یلل تذکر ۀ
نص آبادی پرداخته است .محمود فتوحی نیز در دای ة المعارف ای انیکا در مدخل «تذکرۀ نصرآبادی» به طور
مختصر به معرفی و نقد این اثر پرداخته است .همچنین پرویز بیگی حبیب آبادی نیز در اثر خود ،تأملی در
تکر ۀ نص آبادی ضمن معرفی بخشهای مخت لف تذکر ۀ نصذ آبادی بلا ارایله نمونلههایی از هلر بخلش،
سودمندی این اثر را در زمینههای مخت ف مورد تاکید قرار داده است .احمد سهی ی خوانساری نیز در مقالۀ
«تذکرۀ نصرآبادی» اهتمام ویژه ای در جهت بررسی منابع و مآخذ آن مبلذول داشلته اسلت .مقاللۀ حسلین
مسرت با عنوان «تذکرۀ نصرآبادی دوباره ورق خورد» نیز به معرفی و نقد ادبی تکر ۀ نص آبادی اختصلاص
یافته است .رسول جعفریان نیلز در مقاللهای مختصلر بلا عنلوان «اصلفهان قلرن یلازدها از دیلدگاه تلذکرۀ
نصرآبادی» ضمن معرفی این تذکره و مولف آن ،اشارۀ گذرایی به وضع اصفهان از دیدگاه نصرآبادی داشلته
است.

 .0برخی از محققان معتقدند که از اواخر قرن پنجا هجری تا روزگار معاصر ،شمارآثاری که در حوزۀ تذکرهنویسی فارسی اعا از تذکره و شبهتلذکره بله نگلارش
درآمده ،بیش از پانصد اثر است .طوالنیترین مق ع در این زمینه دورۀ صفویه است که حدود دویست و پنجاه سال (919ل0018ق ) به درازا کشید .در طول این
دوره نزدیک به صد اثر از مجمو پانصد تذکرۀ یاد شده یعنی یک پنجا آن تالیف شد .رکل  :ع لی میرانصلاری« ،تلذکرههای دورۀ صلفوی منلابعی ارزشلمندبرای
شناخت شاعران موسیقیدان و نوازندۀ این دوره (919ل0018ق0012/ل0931م)» ،نامذۀ ف هنگسذاا  ،دورۀ چهلاردها ،شلمارۀ ( 03پلاییز 00 :)0393؛ احملد
گ چینمعانی ،تاریخ تکر ههای فارسی( ،تهران :دانشگاه تهران0318،ش)892 /2 ،ل.883
 .2محمدطاهر نصرآبادی ،تکر ۀ نص آبادی ،به تصحیح محسن ناجی (تهران :اساطیر0398 ،ش).0/0 ،
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گفتنی است برخی از محققان نیز که در با تاریخ اجتماعی دورۀ صفویه به پژوهش پرداختهاند ،توجه
ویژهای به تکر ۀ نص آبادی داشتهاند .از جم ه ،رودلف متله در آثلار متعلدد خلود در ایلن زمینله از تلالیف
نصرآبادی بهره گرفته است .از جم ه ،اثری است که بله تلازگی بلا عنلوان تف یحذا ای انیذا م مسذک ا
مخدرا از صفویه تا قاجاریه 0به فارسی ترجمه شده است .بدین ترتیب ،اگرچه تکر ۀ نص آبادی در ترسیا
حیات اجتماعی دورۀ صفویه اهمیت بسزایی دارد ،تاکنون مقالهای مستقل از این منمر تالیف نشلده اسلت.
بدین رو ،هده از این پژوهش بررسی اوضا اجتماعی دورۀ صفویه از دیدگاه تکر ۀ نص آبادی است.
«تذکرۀ نصرآبادی» و اهمیت آن در تاریخنگاری اجتماعی
از میان تذکرههای دورۀ صفوی ،2تکر ۀ نص آبادی که در روزگار آرامش و رفاه صفویان ،یعنی در روزگار شاه
س یمان (1905ل 1903ق) تالیف شده به جهت اشتمال بر شرح حال حدود هزار شاعر از طبقات مخت لف
عصر وی از جایگاه ویژهای برخوردار است .توجله دقیلق و نقلل گوشلههایی از زنلدگی اجتملاعی طبقلات
مخت ف مردم از سوی نصرآبادی اثر وی را به منبعی قابل توجه جهت پژوهشهایی در تاریخ اجتماعی دورۀ
صفوی بدل ساخته است .اگرچه نصرآبادی در برخی جهات همچون ذکر طبقهبندی گروههای اجتملاعی و
توجه به برخی از موضوعات اجتماعی ،از شماری از تذکرههای این دوره ،بهویژه تکر ۀ تحفذۀ سذامی الهلام
گرفته است ،به نمر میرسد که نگاه او بر خاله شاهزاده سام میلرزا در تذکر ۀ تحفذۀ سذامی ،3نگلاهی بله
طبقات فرودست است و بیشتر به عامۀ مردم و زندگی روزمرۀ آنان توجه کرده است .در واقع به نمر میرسد
که حضور نصرآبادی در ب ن جامعه و آمدوشد بلا طبقلات مخت لف و سلرانجام وجلود برخلی زمینلهها و
تجربیات شخصی او در برهههای مخت لف زنلدگی وی بلهویژه تجربیلات دورۀ جلوانی ،در توجله بیشلتر و
دقیقتر وی به حیات اجتماعی عصر خود بیتاثیر نبوده است .از همین روست که نصرآبادی در ضمن نقلل
شرح حالها ،خواننده را پیوسته با موضوعات مورد توجه تاریخ نگاری اجتماعی ،یعنی راب ۀ مردم بلا ملردم
در زندگی روزانۀ آن ها ،راب ۀ مردم با حکومت و نهادهای سیاسی و مالی و اداری ،راب لۀ ملردم بلا زیسلت
جهان مادی (شیوه و سبک زندگی ) و راب ۀ مردم با زیست جهان معنوی (اعتقادات و رفتارهای دینی ملردم
) 1پیوند داده است .اگرچه باید توجه داشت که موضوعات یاد شده ،به عنوان م الب حاشلیهای و در سلایۀ
شرح حال شاعران و عارفان عصر وی در این اثر م رح شده است.
1. “The Pursuit of Drugs and Stimulatnts In Iranian History”.
 .2جهت اطال از تذکرههای تالیف شده در دورۀ صفویه رجو کنید به پیوستها جدول شمارۀ .0
 .3سام میرزا صفوی ،تکر ۀ تحفۀ سامی ،به تصحیح رکن الدین همایون فرخ( تهران :اساطیر0381 ،ش)9 ،ل.1
 .1ابراهیا موسیپور بش ی« ،تاریخ اجتماعی :رویکردی نوین به م العات تاریخی» ،تاریخ تمد اسالمی ،شمارۀ ( 1زمستان .010 :)0381
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طبقات اجتماعی جامعۀ صفوی از منظر نصرآبادی
نصرآبادی اگرچه نگارش تذکرۀ خویش را با هده ثبت «مختصری از اشلعار معاصلرین خلود کله بعضلی
صاحب دیوان و جمعی گاهی متوجه نممیشدهاند» 0آغاز کرده است؛ اما در همان آغاز تألیف ،با دیدگاهی
که بازتا نگاه اجتماعی عصر خود 2به ساختار طبقات اجتماعی جامعلۀ صلفوی اسلت ،3بله طبقهبنلدی
شاعران و سخنوران پرداخته است .در واقع ،نصرآبادی در لفافۀ طبقهبندی شاعران در یلک دیباچله و چهلار
صف ،تصویری هرمیشکل از طبقات اجتماعی دورۀ صفوی ارایه داده است .این تصویر نمایانگر جایگاه و
دغدغهها و برخی از مسایل جاری در هر طبقه بود .در این جهت شاه خاندا سلطنت که در عقیدۀ جاری
دورۀ صفوی ،خداوند زمام رعایا و ادارۀ کشور را به او سپرده بود 1،در رأس هلرم و در آغلاز گشلایش سلخن
یعنی در دیباچه آورده شده است .در این بخلش کله شلرح حلال مجم لی از چنلد پادشلاه و پادشلاهزاده را
دربردارد ،نصرآبادی ضمن ستایش از خاندان س نت و یاد کردن از پادشاهان این دوره بله عنلوان صلاحب
دوران ،به دغدغههای این طبقه در جهت اتصال بخشی به خاندان اهل بیت ( ) و طلرح سلیادت از طلره
آنان پرداخته است .وی ضمن ذکر ابیاتی از پادشاهانی چون عباس اول و کاربرد الفاظی چون ک لب آسلتان
ع للی در اشللعار وی ،تللالش آنللان را جهللت ارائللۀ خ للوص اعتقاداتشللان بلله تشللیع و امامللان معصللوم
(ع یهاالسالم) باز نموده است .نصرآبادی همچنین با تأکید بر عدالتگستری و ترفیه حال مردم بله عنلوان
وظیفۀ اص ی این طبقه ،به بیان برخی از رقابتها و قساوتهای رایج در این طبقه همچون قتل و نابینا کردن
برخی از شاهزادگان پرداخته و آن را از چالشهای همیشگی پیش روی این طبقه دانسته است0.

طبقۀ «امرا و خوانین» بهعنوان نخستین صف پس از خاندان س نت دومین طبقۀ مورد نمر نصلرآبادی
است .وی در این بخش در خالل شرح حال شاعرانی از این طبقه ،به ذکر برخی از عوامل مؤثر بر دسلتیابی
این گروه به مناصب باالی سیاسی و شغ ی پرداخته است .در دیلدگاه نصلرآبادی ،عنصلر اصلل و نسلب و
بهویژه جایگاه ای ی و وابستگی بله خانلدانهای اشلرافی و سلادات ،در کنلار سلابقۀ خلدمات خانلدانی در
حکومت صفوی از مها ترین عوامل دستیابی به قلدرت و انتقلال امتیلازات شلغ ی از پلدران بله فرزنلدان و
فرزندزادگان بود .چنانچه در با صدرات میرزا رفیع ،واگذاری این منصب را پس از درگذشت میرزا رضلی
بنیعا او یا وزرات میرزا م هدی وزیر را نیز پلس از ملرپ پلدرش میلرزا حبیلب از بسلتگان مجتهلدالزمانی

 .0نصرآبادی ،تکر ه.0/0 ،
 .2ژان باتیست تاورنیه ،سف نامه ،ترجمۀ حمید اربا شیرانی (تهران :نی وفر0389 ،ش).210 ،
 .3جهت اطال از بازتا تحول ساختار طبقات اجتماعی از من ر منابع دورۀ صفویه رجو کنید به پیوستها جدول شماره .2
 .0انگ یبرت کمپفر ،سف نامه ،ترجمۀ کیکاوس جهانداری (تهران :خوارزمی0311 ،ش)08 ،ل. 09
 .5نصرآبادی ،تکر ه00 ،1/0 ،ل.21
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میرسید حسین ذکر کرده است 0.با اینهمه ،به نمر میرسد که در مواردی نیز کارآمدی و درایت میتوانست
در ارتقاء به مناصب باالتر نقش مؤثری ایفا کند .شاید بارزترین نمونۀ این مسلل ه در ایلن دوره ،محملدبیک
وزیر بود که فرزند خیاطی از طبقۀ عامۀ مردم بود که به سبب زیرکی و کاردانی به مقلام اعتمادالدوللۀ دربلار
صفوی رسید 2.همچنین نمونۀ دیگر ساروتقی نانوازاده ،اعتمادالدولۀ دیگر دورۀ صلفوی بلود کله بله وزارت
رسید 3.نصرآبادی نیز به نمونههایی از این دست اشاره کرده که از جم ۀ آنان ،مرتضی ق ی خلان را میتلوان
نام برد .او از شغل قهوهچی به مقام حکومت بندرعباس رسید 1.عالوه برعوامل یلاد شلده ،جریلان خریلد و
فروش مناصب نیز در حکومت صفوی از دیگر راههای کسب مناصب بود و نصرآبادی نیز به نمونلههایی از
آن اشاره کرده است .از جم ه ،میرزا شمسالدین محمد ،پس از خرج فراوان موفق بله کسلب ریاسلت کلل
موقوفات آذربایجان شد 0.بیتردید تالش وافر امیران جهت کسب مناصب بلاال و رقابلت بیوفقله آنلان بلا
یکدیگر در این جهت ،پیامدهای نام وبی به جهت ناپایداری جایگاه طبقاتی مقامات و تس ط جو ترس و
توطله در میان امرا و خوانین به دنبال داشت .در این جهت نیز نصرآبادی به موارد بسلیاری اشلاره کلرده کله
امرای ب ند پایه ،به واس ه حسادت و سعایت حاسدان و در نتیجۀ غضب پادشاهان ،معزول ومحبوس شلده
و یا به قتل رسیدند .عزل وزیر شاه عباس اول ،خ یفهس ان و همچنین عزل میرزا رفیع صدر ،حبس نجلف
ق

یخان زنگنه و قتل ساروتقی وزیر و میرزاصالح ،وزیر بروجرد از مصادیق این مدعاست1.

«سادات و ع ما» از دیگلر طبقلات معتبلر جامعلۀ صلفوی بودنلد کله نقلش قابلل تلوجهی در جهلت
مشروعیتبخشی به نمام سیاسی صفوی ایفا کردند .سادات و ع ما که جایگاه خود را در این دوره ،بیش از
پیش مدیون جریان رسمیت یافتن تشیع بودند ،همسو با پادشاهان صفوی اهتمام ویژهای در جهلت اشلاعۀ
تشیع در ایران مبذول داشتند .با وجود این همسویی ،به نمر میرسلد کله تلا آغلاز حکوملت شلاه سل ان
حسین ،سادات و ع ما از جایگاه فروتری نسبت به امیران و خوانین برخوردار بودند .این مسل ه البته با میزان
اقتدار پادشاهان صفوی نیز ارتباط تنگاتنگی داشت 9.با اینهمه ،این طبقات از هملان آغلاز دورۀ صلفوی و
تحت حمایت صفویان ،از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار شدند .در این جهلت نصلرآبادی در صلف
دوم و سوم به ذکر برخی از دالیل نفوذ و اهمیت ایشان همچون برخلورداری از شلجرۀ سلادات و یلا وجلود
 .1همان21/0 ،ل11 ، 20ل 19و92ل.91
 .2تاورنیه ،سف نامه. 201 ،
 .3رودلف مته ،ای ا در بح ا  ،ترجمۀ حسن افشار(تهران :مرکز0393 ،ش).09 ،
 .1نصرآبادی ،تکر ه. 10/0 ،
 .5همان.013/0 ،
 .1همان23/0 ،ل011 ،010 ،31 ،21 ،21ل.010
 .0انگ برت کمپفر ،سف نامه ،ترجمۀ کیکاوس جهانداری (تهران :خوارزمی1339 ،ش)122 ،ل.120
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ارتباط سببی با خاندان س نت پرداخته و فراوانی ثروت و امالک برخی از ایشان را از دسلتاوردهای عملدۀ
این ارتباط دانسته است 0.چنانکه در یک مورد عواید ساالنۀ حاصل از امالک و مستغالت شلاه ابلوالفتح از
سادات ابرقو و حاکا این ناحیه بیش از هزار تومان بود 2.با وجود نفوذ رو به تزاید سادات و ع ما در نزد عامۀ
مردم و ارتباط مستمر آن ها با حکومت صفویه ،آنلان نیلز ماننلد دیگلر طبقلات از امنیلت الزم بلرای حفل
مناصب و دارایی خود برخوردار نبودند .چنانچه گاه آنان نیز به سبب سعایت حاسدان ،از جانب حکوملت
گرفتار حبس ،عزل ،قتل و مصادرۀ اموال میشدند 3.با وجود این ،در این برهه سادات و ع مایی نیلز بودنلد
که به قول نصرآبادی به طریق درویشان روزگار گذرانده و نقش عمدهای از طریق تاسیس مدارس و آملوزش
دانشجویان در اعتالی فکری و فرهنگی جامعۀ صفوی ایفا کردند .از نمونههای بارز آن میتلوان بله علاره
بزرپ این دوره آقاحسین خوانساری ،موالنا محمد باقر سبزواری ،میرابوالقاسا فندرسکی 1و ع ملای دیگلر
اشاره کرد.
پس از گذر از طبقۀ سادات و ع ما ،نصرآبادی به صف چهارم مشتمل بر انبوهی از سلخنوران از طبقلۀ
«عامۀ مردم» اع ا از بازرگانان ،اصناه ،صاحبان حره و مشاغل مخت ف پرداخته است .در میان این گروه،
بازرگانان کامال متمایز بودند .بازرگانان و بهویژه تجار بزرپ از یک طره ،در راس هلرم قلدرت و منزللت و
ثروت بازار قرار داشتند و از طره دیگر ،به سبب ارتباط و منافع مشترک با حکوملت و یلا تلأمین بخشلی از
نیازهای مالی حکومت همواره از منزلت اجتماعی ویژهای در میان درباریان و مردم برخوردار بودند 0.عالوه
بر این ،تجار در این برهه ،عالوه بر کارکرد اقتصادی ،گلاه در تحکلیا مناسلبات سیاسلی بلا حکومتهلای
خارجی و بهویژه حکومتهای همسایه نیز نقش موثری را به عهده داشتند .از جم ه ،میلرزا صلایبا از تجلار
تبریزی به واس ۀ اعتبار و شهرت همزمان در نزد صفویان و گورکانیان ،بارها بلهعنوان سلفارت نقلش قابلل
توجهی در ارتباط میان دو کشور ایفا کرد 1.در کنار بازرگانان ،اصناه شامل پیشهوران و صنعتگران ماهر نیز
از طرق مخت فی چون عرضۀ انوا محصوالت ،خدمات ،هنرهای زیبا و سرانجام عرضۀ مالیاتی سرشار بله
خزانۀ حکومت صفوی از اهمیت ویژهای برخوردار بودند 9.در این برهه اصفهان مجمعی بود از صلنعتگران
ماهر و هنرمند که هر کدام با هنر خود بلر زیبلایی و شلکوه پایتخلت صلفو یان میافزودنلد .در ایلن زمینله
 .1نصرآبادی ،تکر ه011 ،038/0 ،ل010 ،000 ،019ل.092 ،019
 .2همان.019/0 ،
 .3همان213 ،203 ،001 ،210/0 ،
 .0همان.220 ، 011 ،
 .0شاردن ،سفرنامه.310/1 ،
 .1نصرآبادی ،تکر ه.301/0 ،
 .0پیترو دالواله ،سف نامه ،ترجمۀ شعا الدین شفا (تهران :ع می و فرهنگی1309 ،ش).193 ،
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شمارۀ 613

نصرآبادی از نمونههای متعددی یاد کرده که هرکدام از سرآمدان روزگار خود بودند 0.از جم ه ،سید احمدی
کاسهگر که مهارتش در چینی سازی به گونهای بود که به قول نصلرآبادی «زبلان چینلی ختلایی در تحسلین
کاسهاش مو بر میداشت» 2و یا استاد ع یاکبر ،معمارباشی اصفهان که مسجد جامع عباسی و برخی دیگر
از بناهای عصر شاه عباس اول در اصفهان حکایت از قاب یتها و استعدادهای شگره او داشلت 3.ناگفتله
پیداست که از جم ه عوامل موثر در شکوفایی استعداد و رونق کلار ایلن هنرمنلدان و صلنعتگران ،حمایلت
حکومت صفویه از این طبقه و ارتباط پیوستۀ طبقۀ حاکا با ایشان بود؛ نکتهای که بهطور مکرر مورد اشلارۀ
نصرآبادی نیز قرار گرفته است .در واقع این جریان مؤید درک صحیح حکومت صفویان در با نقلش ایلن
طبقه در اعتال و پیشرفت جامعه بود .چنانکه به تصدیق منابع این دوره توجه و رسیدگی حکوملت بله طبقلۀ
اصناه و بازرگانان از موجبات اص ی دوام نعمت و بقای حکومت ،افزایش مداخل س انی و سرانجام رفاه
عامۀ مردم در این دوره بود1 .

نکتۀ قابل تأمل دیگر در تکر ۀ نص آبادی آنکه اگرچه در این دوره طبقات اجتماعی بله نلوعی تشلخ
داشتند ،این مسل ه به معنای جدایی و تمایز سخت طبقاتی از یکدیگر نبود .این جریان بهویژه در اطالعلات
مندرج در تکر ۀ نص آبادی در مواردی چون محالت نوبنیادی چلون عباسآبلاد0بله راحتلی قابلل مشلاهده
است .اگرچه این مح ۀ زیبا و آبادان اصفهان در دورۀ شاه عباس اول 1با حدود دوازده هزار خانلۀ علالی 9در
جانب غربی شهر و به منمور سکونت تجار و صنعتگران مهاجر تبریزی ساخته شد 8،بهتلدریج ،بله مح لی
برای تجمع و حشر و نشر مردمی از طبقات مخت ف و مهاجرانی از شهرهای مخت لف بلا مشلاغل متفلاوت
بدل شد .نصرآبادی در کنار تعداد فراوانی از شاعران تلاجر و صلاحبان دیگلر مشلاغل تبریلزی مسلکون در
عباسآباد ،به عالمانی از نجف و جبلعامل ،همچنین صلنعتگران و هنرمنلدانی از یلزد و سیسلتان و دیگلر
شهرها نیز که در این مح ه سکونت داشتند ،اشاره کرده و گاه حتی خانۀ برخی از این تجار را همچون میلرزا
طالب تبریزی میعادگاه شبانۀ افرادی از طبقات مخت ف بهویژه دراویش و عارفان ذکلر کلرده اسلت 9.بلدین

 .1نصرآبادی ،تکر ه093 ،090 ،003 ،028 ،009 ،001 ، 301/0 ،ل.091 ،091
 .2همان202/0 ،
 .3همان098/0 ،
 .1محمد باقر سبزواری ،ر ضة االنوار عباسی ،بهتصحیح اسماعیل چنگیزی (تهران :میراث مکتو 1313 ،ش)003/2 ،ل.000
 .5نصرآبادی ،تکر ه.019/0 ،
 .3اسکندربیک ترکمان ،عالم آرای عباسی (تهران :امیرکبیر0301 ،ش).0000/2 ،
 .0محمدهاشا آصف ،رسام الاواریخ ،به تصحیح میترا مهرآبادی (تهران:دنیای کتا 1312 ،ش).03 ،
 .1مالجالل منجا یزدی ،تاریخ عباسی یا ر زنامۀ مالجالل ،به کوشش سیف ال ه وحیدنیا (تهران :وحید1333 ،ش).013 ،
 .0نصرآبادی ،تکر ه،131 ،080 ،081 ،092 ،91 ،02/0 ،
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ترتیب از منمر نصرآبادی و به مدد شرایط موجود در این دوره بهویژه در شلهر اصلفهان پایتخلت صلفویان،
همواره تعامل عمیق و نزدیکی میان گروهها و طبقات مخت ف جامعه در جریان بود.

تعامالت اجتماعی مردم و بسترهای آن در تذکرۀ نصرآبادی
از دیگر عرصههای مورد توجه نصرآبادی ،توجه ویژه به چگونگی تعامل و راب ۀ دایمی مردم بلا یکلدیگر در
زندگی روزانۀ آنهاست .بخشی از این ارتباط دایمی در راب له بلا حیلات اقتصلادی ملردم و رفلع نیازهلای
اقتصادی آنان در کوچه و بازار شکل میگرفت .در این ارتباط نصرآبادی به مشاغل متعددی اشلاره میکنلد
که صاحبان این مشاغل از شعرا و ادبای جامعه بودند و در مشلاغل متعلددی در ارتبلاط مسلتمر بلا اقشلار
مخت ف جامعه بودند .بستر این ارتباط گاه مجموعۀ اقتصادی منسلجمی تحلت عنلوان بلازار بلود .در ایلن
بازارها در کنار دکانها و سراها و همچنین کاروانسراهای متعدد متع ق به تجار داخ ی و خارجی 0،حضلور
جاذبههای دیگری چون قهوهخانهها ،غذاخوریها ،شفاخانهها وحمامها 2را شاهدیا کله موجبلات تعاملل
طبقات مخت ف اجتماعی را فراها کرده بود .در این جهت نصرآبادی به کرات از بازار قیصریه و بازار قلدیا
میدان کهنه و سایر بازارهای اصفهان و جاذبهها و نقش آنها در ایجاد بستری جهت تعامل طبقات مخت ف
اجتماعی یاد کرده است 3.در کنار بازار ،نصرآبادی همچنین به مدارس و مساجد بیشماری اشاره کلرده کله
محل دایمی تعامل گروههای مخت ف مردم بود .این مکانهای فرهنگی که بهوسی ۀ درباریان یا بانیان علامی
به قصد قربت به خداوند و ائمه (ع یها السالم) و یا جاویدان شدن نامشان دایر شده بود 1،در ایجاد ارتباط
میان اقشار مخت ف و بهویژه در جابهجایی و مهاجرت افراد جهت درک محضر ع ما و مدرسان این حوزهها
نقش مهمی ایفا میکردند .مدرسۀ ّجدۀ صاحبقرانی شاه عباس دوم و مدرسۀ نوا والدۀ اشره و همچنلین
مساجدی چون مسجد جامع اصفهان ،از نمونههای بارز مکانهای فرهنگی مورد تاکید نصرآبادی بودهاند0.

این حوزههای فرهنگی با داشتن امکانات و حجرههایی جهت اسکان شبانه روزی طال و موقوفاتی جهت
رفاه حال آنان 1از جم له میعادگاههلای طلال و دانشلجویانی از طبقلات مخت لف جامعله بلود .چنانکله

 .0ژان شاردن ،سف نامه ،ترجمۀ اقبال یغمایی (تهران  :توس1300 ،ش)1039 ،1000/0 ،ل.1030
 .2اوژن فالندن ،سف نامه ،ترجمۀ حسین نورصادقی( تهران :صادقی0391 ،ش).219 ،
 .3نصرآبادی ،تکر ه.983/2 ،100 ،191 ، 210 ،219/0 ،
 .1کمپفر ،سف نامه.010 ،
 .0نصرآبادی ،تکر ه919 ،190 ،201 ،213 ،018 ،220/0 ،ل.981
 .3ل ف ال ه هنرفر ،گنجینۀ آثار تاریخی اصفها (اصفهان :زیبا1359 ،ش).553 ،
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شمارۀ 613

نصرآبادی خود نیز برای برههای در مسجد لنبان حجرهای اختیار کرده و در آنجا سالهای متملادی پلذیرای
شعرا و فرهیختگان بود0.

در کنار میعادگاههای اقتصادی و فرهنگی ،میعادگاههلای دیگلری هماننلد قهلوهخانلهها قلرار داشلتند.
قهوهخانهها که در این برهه بیشتر به هده گذران ساعات فراغت مردم دایر شده بود ،از اهمیلت بسلزایی در
بسترسازی تعامالت اجتماعی میان طبقات مخت ف جامعه برخوردار بودند .بله جهلت رواج قهوهخانله در
ایران از دورۀ صفویه ،برخی این میعادگاهها را در ایجاد شکلهای تازهای از معاشرت اجتماعی مؤثر دانسته2

و این مکان ها را دارای نقش قابل توجهی در فرآینلد جلاری ارتبلاط و تعاملل میلان نهادهلای قلدرت یعنلی
حکومت و نهادهای دینی و سرانجام اقشار مخت ف جامعه دانسته اند 3.در واقع ،بله ملدد تعاملل مسلتمر و
نزدیک مردم و درباریان و حتی شاه در قهوهخانهها ،عالوه بر اطال حکومت از سختیها و شداید مردم ،در
مواردی فرمانهایی نیز در جهت رفاه حال مردم صادر میشد 1.نکتلۀ قابلل توجله دیگلر حضلور برخلی از
ع ما 0در این برهه در قهوهخانهها و مبادلۀ آرا و اندیشههای آنلان بلا دیگلر فرهیختگلان و عاملۀ ملردم بلود؛
چنانکه نصرآبادی چنین آورده است« :تبارک ال ه از آن مجمع ،جمعی بلاقرع وم نملری و یقینلی و گروهلی
حاوی و ترجمان اصول و فرو دینی» 1.از دیگر جاذبههای چنین قهوهخانههایی ،وجود فضلای آزاد جهلت
انجام بحث و مناظره بود .چنانکه گاه این مباحث چنان باال میگرفت که به جلدال لفملی و درگیلری میلان
طللرفین منتهللی میشللد 9.در کنللار مللوارد ذکللر شللده ،وجللود جاذبللهها و هنرهللایی چللون شللاهنامهخوانی،
شعرخوانی ،قصلهخوانی ،و موسلیقی و بازیهلایی چلون نلرد و شل رنج از دیگلر سلرگرمیها بلود و ایلن
سرگرمیها دامنۀ حضور اقشار مخت ف را در قهوهخانهها وسیعتر کرده و ایلن مکانهلا را بله اسلتراحتگاهی
پرجاذبه برای عموم مردم مبدل میکرد8.

اعتقادات و رفتارهای دینی مردم
اعالم رسمیت یافتن تشیع در دورۀ صفوی و بهدنبال آن تالش پادشاهان این س س ه در جهت نهادینه کلردن
.1نصرآبادی ،تکر ه.192/2 ،
.2رودلف مته ،تف یحا ای انیا  ،ترجمۀ مانی صالحی عالمه (تهران :نامک0398 ،ش).20 ،
3. Rudi Matthee, “Coffee in Safavid Iran: Commerce and Consumption Author”, Journal of the Economic and Social History
of the Orient, Vol. 37, No.1 (1994): 19.
 .3نصرآبادی ،تکر ه.313/0 ،
.0همان239/0 ،
 .5همان.119/2 ،
 .3همان.110/0 ،
 .0شاردن ،سف نامه.991/1 ،
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مفاهیا شیعی ،مذهب تشیع را به یکی از مؤلفههای تاثیرگذار در تاریخ اجتماعی این دوره مبدل ساخت .از
جم ۀ مصدایق این مدعا توجه خاص نصرآبادی به برخی از اعتقادات و رفتارهلای دینلی عصلر خلود بلود.
نصرآبادی در این راستا در تذکرۀ خود و در خالل شرح حال شاعران ،ضمن تاکید بر ثبات اعتقادی برخی از
پادشاهان صفوی ،به تالش بی وقفۀ آنان درجهت نهادینه کردن و اشلاعۀ باورهلای شلیعی پرداختله اسلت.
) را به نما در آورده بود ،به زر کشید0.

چنانکه شاه عباس اول مالشانی را که یکی از غزوات حضرت ع ی(
از سوی دیگر این َ
مشوقها انگیزۀ شاعران در سرودن چنین اشعاری را دوچندان میساخت2 .

عالوه بر این ،در ا ین برهه پادشاهان صفوی تاکید بسیاری در جهت برگزاری مراسلا ملذهبی و بلهویژه
مراسا عاشورا و اجرای روضهخوانی در شهرهای مخت ف ایران داشتند 3.چنانچه شاه و درباریان نیلز در روز
عاشورا در عمارت عالیقاپو حاضر شده و ضلمن گلوش دادن بله روضلهخوانی ملداحان  ،1عبوردسلتههای
سوگوار را تماشا میکردند0.

در این میان گاه تفاوت دیدگاههای مذهبی ،حساسیتهای مذهبی را داملن زده و چالشهلایی را بلرای
جامعۀ صفوی به همراه داشت 1.بدین ترتیلب در ایلن فضلا پایبنلدی بله تسلنن و گلاه حتلی اشلتهار بله آن
میتوانست مشکالت فراوانی را برای اشخاص به همراه داشته باشد .نصلرآبادی علالوه بلر اشلاره بله تغییلر
مذهب مال میرک خان ب خی از تسنن به تشیع و برکات این عمل برای وی ،به میرعماد خ اط اشاره کرده که
با همۀ اعتبارش ،به سبب اتهام گرایش به تسنن و به اشارۀ شاه عباس کشته شد 9.این چنین بود که گاه اتهلام
گرایش به تسنن و یا حتی الحاد چنان عرصه را برای افراد تنگ میکرد که در نهایت به ترک وطن و مهاجرت
افراد به کشورهای همسایه بهویژه هند میانجامید8.

در کنار احترام به اعتقادات شیعی ،طبقات مخت ف جامعلۀ صلفوی ارادات خاصلی نیلز بلرای مشلایخ
صوفیه قائل بودند .اگرچه برخی از منابع به کمرنگ شدن ارتباط صفویان بلا صلوفیان بلهویژه در دورۀ شلاه
س یمان اشاره کرده اند 9،تصویر ارایه شده از سوی نصرآبادی همچنان مبین ارادت خاص پادشاهان صفوی

.0نصرآبادی ،تکر ه. 00/0 ،
 .2همان00/0 ،ل.02
 .3همان. 001 ،020/0 ،
 .1محمدابراهیا بن زینالعابدین نصیری ،دساور شه یارا (تهران :بنیاد موقوفات افشار1303 ،ش).33 ،
 .0نصرال ه ف سفی ،زندگانی شاه عباس ا ل (تهران :ع می0390 ،ش). 22 ،
 .1همان. 091/0 ،
 .9همان. 299 ،238/0 ،
.8نصرآیادی ،تکر ه.103 ، 311/0 ،
 .9راجر سیوری ،،ای ا عص صفوی.233 ،
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و همچنین شاه س یمان نسبت به صوفیان بهویژه صوفیانی با اعتقادات و تمایالت شیعی اسلت 0.نصلرآبادی
همچنین در با ارادت عامۀ مردم نسبت به صوفیان و مشایخ آنان بهعنوان «بابا» اشارات فراوانی دارد .مزار
این باباها پس از مرپ آنان ،همچنان مورد توجه عامۀ مردم و آرامگاهی برای دفن بزرگان کشوری و لشلکری
و تودۀ مردم بهشمار میآمد2.

آسیبهای اجتماعی در جامعۀ صفوی
از دیگر وجلوه ممیلزۀ تذکر ۀ نصذ آبادی ،اطالعلات حاشلیهای و گزارشهلای فراوانلی در بلا برخلی از
آسیبهای رایج در جامعۀ دورۀ صفوی است .تنو این گزارشها مؤید وجود انوا آسیبهای اجتملاعی در
جامعۀ عصر وی و درگیری طبقات مخت ف با این آسیبهای اجتماعی بود .نکتۀ قابلل توجله آنکله اگرچله
نصرآبادی خود از مداحان پادشاهان صفوی بود 3،این موضو مانع از مغفول گذاشتن نقش دربلار صلفوی
بهعنوان طبقۀ عالیه و الگوی مورد اقتدای مردم در رواج برخی از آسیبهای اجتملا از جانلب نصلرآبادی
نشده است .چنانکه بار ها ضمن ذکر شرح حال شلاعران ،بله نقلش تشلویقی پادشلاهان در رواج برخلی از
آسیبهای اجتماعی از جم ه پدیده شرا خواری در دیگر طبقلات اشلاره کلرده اسلت .بلا آنکله برخلی از
محققان پدیدۀ شرا خواری در این دوره را مخت

دربار و اشراه دانستهاند 1،بر اساس دادههای برخلی از

منابع این دوره 0و تأیید نصرآبادی ،1این پدیده در میان اقشار مخت ف جامعه نیز رایج بود؛ هرچند در دربلار
از شیو بیشتری برخوردار بود .چنانکه پادشاهان بزرپ صفوی مانند شاه اسلماعیل اول و دیگلر پادشلاهان
صفوی که نسبت به مذهب خود ارادت خاصی داشتند ،در مجالس رسمی و نیمهرسمی اهتمام ویلژهای بله
َ
نوشیدن شرا داشتند 9که این نیز خود بهنوعی مشوقی برای اسلتفاده از شلرا در میلان طبقلات مخت لف
جامعه بود .شواهد متعددی در تأیید این جریان در تکر ۀ نصذ آبادی وجلود دارد .از جم له ،نصلرآبادی بله
باریابی میرعقیل از سادات همدان به نزد شاه عباس اول اشاره کرده است .به نوشتۀ نصرآبادی ،در این ماجرا
شاه به ساقی خود د ستور داده تا شرا را به وی دهد و با خودداری وی از نوشلیدن آن و قسلا دادن شلاه بله
امامان ،شاه نیز او را برای نوشیدن به سر خود قسا داده است 8.برخی معتقدند که شلاه علدم همراهلی ایلن
 .0نصرآبادی ،تکر ه311 ،310/0 ،ل. 310
 .2همان.222 ،10/0 ،
 .3نصرآبادی ،تکر ه00 ،1/0 ،ل.03
 .1مته ،تف یحا ای انیا . 019 ،
 .5شاردن ،سف نامه. 103/2 ،
 .3نصرآبادی ،تکر ه. 200 ،203 ،230/1 ،
 .9سف نامۀ نیزیا  ،ترجمۀ منوچهر امیری (تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1312 ،ش).150 ،
 .8نصرآبادی ،تکر ه 391/0 ،و همچنین نکل  :همان.001 ،101/0 ،
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افراد را در باده نوشی به نوعی سرزنش خود به خاطر عدم رعایت احکام شرعی ت قلی کلرده و گلاه نیلز آن را
نوعی ریاکاری ق مداد میکرده است 0.شاید از همین روست که هنگامیکه یکی از سادات قلا بله حضلور
شاه عباس اول رسیده وبه تعریف پسرش پرداخته که طالب ع لا صلالحی اسلت و از مغیلرات حلالل هلا
ُ
نچشیده است ،شاه در جوا وی گفته که «مگو پسری دارم ،بگو کرهخری دارم» 2.نقل این ماجرا از طلره
دیگر مؤید جریان تالش سادات و ع ما در قبوالندن حرمت پدیدۀ شرا خواری به شلاه و دربلار بلود .ایلن
تالشها اگرچه گاه بهطور مق عی به ثمر میرسید و موجب اعالم فرمان ممنوعیت این پدیده میشلد ،ایلن
ممنوعیت بهع ت مقاومت دربار هیچگاه پایدار نماند.
عالوه بر شرا  ،استفاده از انوا

مخدرات بهویژه تریاک نیز از دیگر پدیدههای رایج دورۀ صفوی بود3 .

ش اید یکی از دالیل شیو بیشتر این امر در طبقات مخت لف جامعله ،علدم نکلوهش دینلی اسلتفاده از ایلن
مخدرات در این دوره بود؛ 1چنانکه در این با فقط مصره زیاده از حلد و اعتیلاد شلدید و مشلهود بله آن
نکوهش میشلد .از طلره دیگلر ،در ایلن دوره اسلتفاده از بعضلی از مخلدرات بلهعنوان دارو بلرای انلوا
بیماری ها نیز رایج بود .بدین ترتیب ،در این دوره خشخاش در نقاط مخت ف ایران از جم ه اصفهان کشلت
میشد و استفاده کنندگان ،تریاک و شیره آن را بهصورت خوراکی مصره میکردند.
عالوه بر مواد یاد شده کوکنار نیز در جامعۀ صفوی استفاده میشد .شدت استفاده از این مواد مخدر در
جامعه چنان بود که کوکنارخانههای متعددی در شهرها جهت مصره کنندگان دایلر بلود 0.نصلرآبادی کله
خود نیز روزگاری به خوردن کوکنار معتاد بود ،از شاعران متعددی یاد کرده که عالوه بر تریاک ،بهشلدت بله
خوردن کوکنار نیز اعتیاد داشته و گاه نیز به ع ت زیادهروی در مصره ملواد مخلدر بله بالیلای متعلددی از
جم

ه مرپ دچار میشدند1.

استفاده از کوکنار و انوا مخدر ها محدود به عاملۀ ملردم نبلود و در میلان درباریلان و حتلی برخلی از
پادشاهان صفوی مانند اسماعیل دوم و شاه صفی و دیگران نیز رواج داشت 9.به طور معمول و به تبع دربلار
صفوی ،این پدیده در میان دربار حکام صفوی نیز پدیدهای معمول و رایج بود .چنانکله بهدسلتور املامق ی

 .0مته ،تف یحا ای انیا . 0 99 ،
 .2نصرآبادی ،تکر ه. 111/0 ،
 .3کارری ،جم ی ،سف نامه ،ترجمۀ عباس نخجوانی (تهران :ع می و فرهنگی0318 ،ش).011 ،
 .0مته ،تف یحا ای انیا . 019 ،
 .0همان092 ،018/0 ،ل.093
 .3همان030/0 ،ل.112/2 ،119 ،390 ،092 ،038
 .9محمد طهرانی شفیع ،م آ اردا  ،به تصحیح منصور صفتگل (تهران :میراث مکتو 0383 ،ش).93 ،
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خان ،حاکا فارس ،جهت رفاه حال و مصره شاعر دربار وی ،مالمخفی رشتی ،سله پایلۀ طالیلی جهلت
کوکنار ساخته و در میان مج س گذاشته شد0.
در کنار اعتیاد به مواد مخدر ،اعتیاد به ِقمار و وجود قمارخانهها نیز از دیگر آسیبهای اجتملاعی ایلن
دوره بود .اگرچه این قمارخانهها بیشتر حالت سرگرمی داشتند و در برخی برهلهها نیلز از طلره حکوملت
صفویه بهشدت با ایجاد این مکانها مبارزه میشد 2،وجود این قمارخانهها و اعتیاد برخی از طبقات بلدان،

گاه عامل مهمی در جهت از دست رفتن سرمایههای مادی و معنوی افراد بود3.

از دیگللر آسللیب های اجتمللاعی مللورد توجلله نصللرآبادی رواج انللوا فحشللا همچللون روسللپیگری و
همجنسگرای ی بود .نصرآبادی ضمن ذکر شاعرانی که به این مفاسد اجتماعی مبتال بودند ،عالوه بلر نشلان
دادن شیو این مف اسد در جامعۀ عصر وی ،به تبعات اجتماعی آن درجهت از دست رفتن اعتبلار و منزللت
افراد و حتی گاه سرمایۀ مادی ایشان وهمچنین تبعات بهداشلتی آن ،از جم له ابلتال بله انلوا بیماریهلای
مقاربتی همچون بیماری آتشک اشاره کرده است 1.این مفاسد در دربار صفوی و حکام آنها نیز کا و بیش
رواج داشته و درآمد مالیاتی حاصل از آن نیز برای حکومت صفویان قابل توجه بود0؛ اما به هر رو ،گرفتاری
به این آسیب اجتماعی در منمر اجتما چنان نکوهیده بود که گاه عام ی در جهت انزوا و طلرد افلراد بلود.
شدت این جریان گاه به جایی میرسید که زمینۀ مهاجرت شاعران را به شهر یا کشورهای همسایه مانند هند
فراها می آورد1.

گفتنی است که میزان شلیو آسلیب های اجتملاعی و شلدت مقاب له بلا آن از طلره صلفویان در ادوار
مخت ف یکسان نبوده و گهگاه تالشهای فراوانی نیز در مبارزه با این آسیبها صلورت میگرفلت 9.املا در
بسیاری از مواقع و با وجود صدور فرامینی از جانب برخی از پادشاهان صلفوی ،8ایلن تالشهلا بله سلبب
کارشکنی درباریان و ماموران اجرایی و ضعف قدرت اجرایی شلاه و گلاه جاذبلههای مالیلاتی ،تلاثیر قابلل
توجهی به همراه نداشت.
نتیجه
تکر ۀ نص آبادی که از مهاترین تذکرههای دورۀ صفویه شمرده میشود ،در با تاریخ اجتملاعی ایلن دوره
 .0نصرآبادی ،تکر ه.390/0 ،
 .2حسنبیک روم و ،احسن الاواریخ ،به تصحیح عبدالحسین نوایی (تهران :بابک1305 ،ش).323/1 ،
 .3نصرآبادی ،تکر ه.091/0 ،
 .1همان.012 ،392 ،311 ،011/0 ،
 .0مته ،تف یحا ای انیا .30 ،
 .1نصرآبادی ،تکر ه.001 ،382 ،311/0 ،
.9روم و ،احسن الاواریخ.291/0 ،
 .8نصیری ،دساور شه یارا 11 ،ل.02
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اهمیت بسزایی دارد .در این جهت آنچه موجبات تمایز این تذکره را از منمر تلاریخ اجتملاعی فلراها کلرده
است ،توجه مؤلف به جنبههای مخت لف حیلات اجتملاعی و نقلل گوشلههایی از زنلدگی روزملرۀ طبقلات
مخت ف مردم در خالل شرح حال شاعران این دوره است .این مسل ه بهویژه در با نگاه خاص نصلرآبادی
به طبقات میانی و تودۀ مردم بعنوان قشر تاثیرگذار ،در بسترسازی تحوالت فرهنگی و اجتملاعی از اهمیلت
خاصی برخوردار است .توجه و التفات نصرآبادی به فعالیتهای اجتماعی طبقات مخت ف و اشلارات وی
به بسترهای متنو تعامالت اجتماعی ،از یک طره گویای ثبات و آرامش در جامعلۀ عصلر وی و از طلره
دیگر ،حاکی از رونق تعامالت اجتماعی در میان طبقات مخت ف عصر وی است .نصلرآبادی همچنلین در
کنار اشاره به رونق تعامالت اجتماعی در جامعۀ صفوی ،بهطور جسته و گریخته و در لفافۀ شرح حالها ،بر
نقش مستمر و تس ط دائمی حکومت بر جنبههای مخت ف حیلات اجتملاعی عصلر خلود از شلکل بنلدی
ساختار طبقاتی و کارکرد آن ها تلا گلذران اوقلات فراغلت طبقلات مخت لف در بسلترهای متنلو تعلامالت
اجتماعی ا شاره دارد .صفویان عالوه بر کنترل نامحسوس جامعله و حفل ارتبلاط بلا طبقلات مخت لف ،از
بسترهای مخت ف تعامالت اجتماعی در جهت فرهنگسازی و تعمیق باورهلای ملذهبی بلهعنوان یکلی از
پایه های اقتدارحکومت صفویان بهره گرفتند .در کنار ایلن شلرایط ،جامعلۀ نصلرآبادی شلاهد چالشهلا و
آسیبهای اجتماعی متعددی بود .بیتردید در اشاعۀ این آسیبهای اجتماعی عوامل مخت فی چون ضعف
و عدم کارایی و گاه انفعال دستگاه حاکمه تاثیر قابل مالحمهای داشت .سرانجام شاید بتوان گفت وجود این
چالشها و شدت گرفتن آنها در جامعه و عدم مقاب له بلا آنهلا در ادوار بعلدی خلود از علوام ی بلود کله
موجبات ضعف و زوال صفویان را فراها آورد.
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طبقات اجتماعی از منظر برخی از منابع دورۀ صفوی
نام منبع و تاریخ تالیف

مؤلف

ترتیب طبقات اجتماعی

تحفۀ سامی (950ق)

سام میرزای صفوی

 .0سالطین

سفرنامۀ تاورنیه (0190ق)

ژان باتیست تاورنیه

تذکرۀ نصرآبادی (0183ق)

محمدطاهر نصرآبادی

سفرنامۀ کمپفر(0190ق)

انگ برت کمپفر

تذکرۀ حزین (0010ق)

محمدع ی حزین

 .1سایر مردم

الهیجی

 .0خاندان س نت

 .2سادات
 .3وزرا و اربا ق ا
 .1سایر عوام
 .0شاه و خاندان س نت
 .2درباریان و امرای کشوری و لشکری
 .3ع ما و قصات و اهل ق ا
 .1بازرگانان و پیشه وران
 .0شاه و پادشاهزادگان
 .2امرا و خوانین
 .3سادات
 .1ع ما
 .0عامه مردم :بازرگانان ،اصناه و
صاحبان حره
 .0شاه و دربار وی
 .2وزرا و امرای کشوری و لشکری
 .3روحانیان

 .2ع ما و سادات
 .3امرا و مستوفیان

