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بافقی  مستوفی محمدمفید موالنا ۀشد  میرزا در شمار آثار کمتر شناخته تاریخ بهرام
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  قدمهم
مستوفی بافقی (زنده در سال اللّه  الدین محمود بن حبیب بن نجمموالنا محمدمفید 

یازدهم هجری را بیشتر به  ۀدوم سد ۀنگار مشهور نیم نگار و تذکره ق)، تاریخ1091
در  مختصر مفیددر تاریخ محلّی یزد و  جامع مفیدیوی  ۀدو اثر برجست ۀواسط

 اما در میان آثار او کتاب کمتر ،شناسیم صفوی میایران عصر  ۀجغرافیای ممالک محروس
 شکه در دیگر تصنیفات ،تاریخ بهرام میرزای صفویهست با عنوان ای  شده شناخته

در شرح  ،آید ذکری از آن به میان نیاورده است. این کتاب همانگونه که از نام آن برمی
) ق956(متوفیمیرزا  بهرام)، ق930یکی از فرزندان شاه اسماعیل صفوی (متوفی احوال 
مجلدات ایرج افشار در پی تصحیح و انتشار  تحریر در آمده است. ۀبه رشت وی و اوالد

ای در  را بر اساس نسخه جامع مفیدیجزئی از جلد دوم  ،جامع مفیدی نخست و سوم
بریتانیا به چاپ رساند که عالوه بر مقدمۀ  جلد دوم و اجزائی از متن آن،  ۀموز ۀکتابخان
جزئی از جلد دوم جامع فهرست مندرجات آن جلد نیز بود (مستوفی بافقی،  ۀارنددربرد

تاریخ خطی  ۀبا عناوین اجزای نسخ مذکورمندرجات  ۀ). با مقایس215- 198، مفیدی
مطالب اثر اخیر در واقع مشابه بخشی از  ۀتوان حدس زد که بخش عمد ، میبهرام میرزا

میرزا و  قی آن را به شرح احوال بهرامجلد دوم جامع مفیدی است که مستوفی باف
  1فرزندانش اختصاص داده است.

شامل ، عالوه بر مقدمه و فهرست مندرجات آن، جامع مفیدیاز جلد دوم  جزء اخیر
از جمله  ذکر خبر تفویض سلطنت قندهار و زمین  نیز هست، ی پراکنده از آن جلدئاجزا

جزئی از جلد دوم جامع میرزا (همو،  راممیرزا از احفاد به داور به شاهزاده سلطان حسین
، میرزا تاریخ بهراممیرزا (همو،  گزارش تاریخ بهرامبا  مطلب). این 223- 220، مفیدی

این  . این مسئله و مقابلۀ دیگر اجزای این دو اثر،نداردتقریباً هیچ اختالفی  آ)،37- ب35
اخبار خاندان بهرام  ، مشتمل برمیرزا از تاریخ بهرامچشمگیری اجزای که احتمال را 

  کند.  است، تقویت می جامع مفیدیمیرزا در جلد دوم 

                                                                                                                                        
، یکی از ایرانیان مقیم حیدرآباد دکن اطالع جامع مفیدیدر حین طبع جلد اول  ،ایرج افشاربه نوشته . 1

کـه   وجود است و از یک برگ عکـس اول آن ساالر جنگ م ۀداد که جلد دوم به خط مؤلف در کتابخان
اما خبری  ،عکس آن نسخه ارسال شود نظر آمد و استدعا شد که ارسال شده بود، آن اطالع درست به
ـ  ۀنگارندهای  کوشش ).193، »مصحح ۀمقدم« جامع مفیدیاز آن نشد (همو، جزئی از جلد دوم   ۀمقال

 جایی نرسید.  آن نسخه به ی ازعکس ۀتهیبرای نیز  حاضر
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در  تاریخ بهرام میرزااز شناخته شده  ۀتنها نسخ ،های موجود اساس فهرستبر
 ۀکتابخان در. این نسخه پیشتر )28401است (با شماره آستان قدس رضوی  ۀکتابخان
 ۀکتبخان« عبارتو  786 ۀبا شمار مذکور ۀزیرا مهر کتابخان ،لکهنو بوده است ۀناصری
عنوان  ۀ، در صفح»مفتی محمّدقلی صاحب ره ۀکتب وقف کرد لکهنو، قسم اول، ۀناصری

آغاز متن نسخه نقش بسته است. باالی آغاز فهرست مطالب و نیز در  ۀو بر صدر صفح
را  میرزا این تاریخ بهرام« او دیده می شود: عنوان، به خط خود ۀدر صفح نیزواقف عبارت 

 با نقشو مهر  1586 ۀو بر صدر آن نمر» وقف خاص اوالدی نمودم. راقم سید محمدقلی
میرزا و سلطنت قندهار،  تاریخ بهرام«نام حامدحسین و مقابل آن یادداشتی با مضمون 

کتابت نستعلیق  قلمو به دارد برگ  84نسخه  شود. ، در آغاز نسخه دیده می»ورق 86
سطر است و به تصریح کاتب که نام وی بر ما معلوم  17 . هر صفحه مشتمل برشده است
ق) یعنی در 1167- 1161بهادر شاه گورکانی ( سال نخست پادشاهی احمد، در نیست
هم تاریخ کتابت  .االوّل در روز یکشنبه دوازدهم ربیع  ،در هند کتابت شدهق  1162سال 

شود.  میدیده   نجامهدر انتهای فهرست مطالب کتاب به خط کاتب متن نسخه و هم در ا
 ،همان کاتبخط فهرست تفصیلی مندرجات رساله در دوازده صفحه به  ،در آغاز نسخه

میرزا برادر  زاده بهرام فهرست مطالب تاریخ پادشاه« کتابت شده است: عنواناین ذیل 
فهرست این که  بعید نیست .»اعیانی پادشاه شاه طهماسب تصنیف محمدمفید مستوفی

خود آن را تدارک کرده مصنّف بسا که  است وموجود بوده نیز کاتب  اساس در نسخه
مقدمه و  ۀ، پیش از بسملنویس مختصر مفید دست ۀنسخدر آغاز چنانکه مستوفی  بود؛
فهرست والیات «همین شیوه را در پیش گرفته و در صدر آن فهرست موسوم به  متن

  :نوشته است» فردوس صفات ایران
وران دوربین و رازداران مکامن صدق و یقین  دهنظایر دی بر ضمایر مرآت

مستور نماند که ... اصحاب تحریر و ارباب تقریر در زمین ایران پانصد و شصت و 
پنج شهر و والیت و دویست و بیست و پنج قلعه و سیصد و سه جزیره و 

رقم خواهد گردید به  به شرح و تفصیلی که مرقوم قلم فیروزی چهارده بندر
کنندگان جداول ترتیب  بضاعت بنا بر سهولت مطالعه اند. حقیر بی شمار آورده

داده در سمت هر یک از امصار و قالع و غیره به حساب هندسه مرقوم ساخته 
(مستوفی بافقی،   که در کدام ورق این نسخه خصوصیات آن تحریر یافته

  ب).1، مختصر مفید
ر اثر آبدیدگی و رطوبت، د میرزا تاریخ بهرام ۀشناخته شد ۀیگانه نسخ متأسفانه
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ممکن است. هر گاه نادشوار و  ،آنهایی از  بخش قرائتای که  به گونه ،آسیب دیدهسخت 
، اما با توجه به قرائنی می توان آن را روشن نیست چند سال دقیق تصنیف این اثر

 ۀدهاوایل کتاب را بعد از عزیمت به هند در مستوفی، وی این بنا بر تصریح  حدس زد:
تألیف آن تقریبی حاضر با تاریخ  ۀنسخ ،، بنابرایناست سلک تحریر در آورده به ق1080

الدین احمد  بیش از هشت دهه فاصله ندارد. او در جای دیگری از وفات میرزا نظام
تاریخ دهد (همو،  خبر می ق1085یازدهم در سال  ۀحسینی از علمای بزرگ سد

از سوی . وان در همین حدود در نظر گرفتمی تتألیف را پس تاریخ آ). 30، میرزا بهرام
 جامع مفیدیجلد دوم شد تألیف مصمم  ١آباد در شاهجهانق  1088مستوفی در دیگر، 

 های شباهتبا توجه به  .)196، جامع مفیدی جزئی از جلد دوم(همو، را پایان برد 
ص میرزا با بخشی از جلد دوم جامع مفیدی که مخت ساختاری و محتوایی تاریخ بهرام

میرزا مقدم بر جلد دوم جامع  نگارش تاریخ بهرامبنابراین، میرزا ست،  دودمان بهرام
  مفیدی بوده است. 

ق مناصبی چون شغل استیفای  1081تا  1075های  مستوفی بافقی طی سال
، جامع مفیدیب؛ همو، 77، میرزا تاریخ بهرامموقوفات یزد را بر عهده داشت (همو، 

 1082سپس ایران را به قصد زیارت عتبات عالیات به سال  ).3/759-760، 3/752-754
). 781-3/769، جامع مفیدیترک گفت و از طریق بصره راهی دیار هند شد (همو، 

، جامع مفیدیآباد و حیدرآباد دکن گذرانید (همو،  چندی از روزگار را در شاهجهان
 داکبرق به خدمت شاهزاده سلطان محم1088) و سرانجام به سال 3/785-795
بیگم  بانو دلرس ق) و1118زیب پادشاه گورکانی (متوفّی ق) فرزند اورنگ1117متوفّی(

پیوست. مستوفی در سال اخیر میرزا  دختر شاهنواز خان صفوی از نوادگان شاهزاده بهرام
دست یافت، سپس با خطاب خان سامان،  2ق نخست به منصب دوصدی 1089و سال 
). تاریخ 815-3/814؛ 297- 3/296، جامع مفیدیو، همسر شاهزاده شد (هم 3میرسامان

                                                                                                                                        
فات، دهلی نـو و  و اآل هآباد را حرّسها اللّه عن المکار شاهجهان ۀشهرپناه دارالخالف ۀاکنون اندرون قلع. « 1

 ).2/1034(الله تیک چند بهار، » بیرون قلعه را دهلی کهنه گویند
منصب او از اصل و اضافه دوصدی ذات «چنانکه جهانگیر پادشاه گورکانی گوید:  دویست نفر. ۀ. فرماند 2

راه خان هفتصدی  منصب سربه«) و نیز گوید: 330(نورالدین محمد جهانگیر، » و یکصد سوار حکم شد
 ).345(همو، » ذات و دوصدی پنجاه سوار حکم شد

سـامان،   ). خـان 3/1977بهار، الله تیک چند » (سامان گویند همان است که آن را در هندوستان خان. «3
 ).2/770(همو،  »در ایران ناظر خوانندش«
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) و 3/868در مولتان (همو،  1090به سال  جامع مفیدیفراغت وی از تصنیف 
آ) اتفاق افتاد و این 257، مختصر مفیددر الهور (همو،  1091به سال  مختصرمفید

  واپسین تاریخی است که از او در دست است.
ها وعوامل مؤثر در تدوین این اثر،  انگیزهان ضمن بیشود تا  کوشش می مقالهدر این 

های قابل توجهی از  وی از سایر متون و نمونه اقتباساتها و  تأثیرپذیری ۀدامن
  شود.به دست داده های او در جریان تدوین آن  نوآوری
  
  میرزا  های تصنیف تاریخ بهرام انگیزه

یکی در صدر  ،نگارش آن مستوفی بافقی در دو موضع از کتاب خویش از انگیزه و عوامل
 در مقام تمهید و مقدمه، براست. وی به میان آورده کتاب و دیگری در پایان آن سخن 

به ضرورت ذکر سپس  تأکید کرده، اهمیت حفظ صحّت نسب بزرگان و ثبت و ضبط آن
در نگارش احوال د خوآنگاه به اهتمام  .میرزای صفوی و احفادش پرداخته است احوال بهرام
با اخیر  ۀاز صحیفمراد وی اشاره کرده است. جامع مفیدیه  ۀصفوی در صدر صحیف دودمان

صفویه اختصاص داده، جلد دوم  ۀرا به دور جامع مفیدیتوجه به آنکه مجلّدات دوم و سوم 
ای مستقل در احوال شاهزاده  خود برای تدوین رسالهقصد  و سرانجام براست مذکور کتاب 

  آ).4-آ2 ،میرزا تاریخ بهرامهمو، ( کند ریح میتصبهرام میرزا و فرزندانش 
موالنا  ،جدّ وی :است احاله دادهبه پایان رساله را  تألیف این کتاب ۀمستوفی انگیز

در شرح احوال دهم ق رساله ای  ۀدر سد ،اللّه معروف به میرک نظامی الدین حبیب نظام
ثر مستوفی دنباله همان رساله و این ا بود تألیف کردهبه  وی میرزا و اوالد شاهزاده بهرام

چندی در قلمرو علیشکر و والیت همدان از مالزمان شاهزاده  میرک نظامی است.
احساسات همسو با  مستوفی،ب). 76- ب75 ،میرزا تاریخ بهرام میرزا بود (همو، بهرام
از جمله خاندان شاهزاده به دودمان و دولت صفوی  نسبت  ویژه ۀعالق ،دوستانه ایران
ی تاریخاین رساله تدوین ه انگیزرا و آن  دانستهو خاندانش  دفخر خو ۀمای را میرزا بهرام

  ).همانجااست (یاد کرده 
دیدار خود با شاه عباس ثانی و مقصود بیگ ناظر بیوتات خاصه  ی ازستوفی شرحم

در هیچ یک از دیگر آثار او به دست داده است، اما  ق1075در اشرف مازندران به سال 
. این موضوع ابعاد دیگری از حیات مستوفی بافقی شود به این موضوع دیده نمی ای اشاره

آن بر اساس آثار  هترین سابق که قدیمکند،  آشکار می و مناسبات وی با دربار صفوی
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در روزگار شاه  ق1077وی، جامع مفیدی و مختصر مفید مربوط به سال  ۀانتشار یافت
مستوفی ). 754- 3/752، جامع مفیدی) است (همو، ق1105-1077سلیمان صفوی (

(همو، » یزد ۀمنصب استیفای کل موقوفات و مهم دارالعباد«بافقی که به عنوان صاحب 
به جهت تنقیح محاسبات خالصه و سرانجام مقدمات «ب)، 78، میرزا تاریخ بهرام
 )،ب77، میرزا تاریخ بهرام، (همو، »بود شریفه در اردوی معلّی می ۀسرکار خاص 1گرکیراقی

شاه صفوی و مقصود بیگ از اثری پاسخ به در اشرف مازندران  ۀدر اردوی شاهی در بلد
سخن به میان می میرزا و احفادش، تنها از تصنیف جدش در این باب  در احوال بهرام

   آ). 78-ب76، میرزا تاریخ بهرامرساند (همو،  را به رؤیت آن دو میرساله و آن  آورد
به  هبه صفوی او ی و ارادتبستگکی از کمال دلاح، اثرین ا ۀمطالب مستوفی در خاتم

این عبارات را در مقام اظهار اشتیاق به این خاندان و او میرزا ست.  ویژه دومان بهرام
و ق 1081اری ایشان بعد از ترک خدمت استیفای موقوفات یزد به سال زآرزوی خدمتگ

میرزا  تصنیف تاریخ بهرام ،فیمستو است.مهاجرت به هند و اقامت در آن سامان نگاشته 
و پیش از پیوستن به شاهزاده  ق1085را در اوائل حضور در هند در حدود سال 

آن تألیف آغاز  ،بنا بر تصریح وی در جامع مفیدی، زیرا محمّداکبر به انجام رساند سلطان
 روی داداز مملکت مالوه در شمال دکن  2در دارالفتح اوجین ق1088صفر  ۀدر نیم
از کوچ به هند مقصود  افزون بر این، می دانیم که او پس.  )3/814، جامع مفیدی (همو،
ال وحارح و ش آ)79، میرزا تاریخ بهرام(همو،  محقق کرد در انجام این تصنیفرا خود 

 ) فرزند سلطانق1008میرزا (متوفّی  وی مظفّرحسین ۀبا نواد خاندان بهرام میرزا
دودمان  دیگر بازماندگاناز احوال داده و  خاتمه )ق984میرزا (متوفّی  حسین 

محمّداکبر و  احوال شاهزاده سلطانبه از جمله  سخنی به میان نیاورده، میرزایی بهرام
زمانی کرده است که  و آرزو نپرداخته تبار وی در تاریخ بهرام میرزا مادر و جد صفوی

در زمانی دیگر تألیف  میرزا برساند و م  دودمان بهرا ی ازتصنیف خود را به نظر افراد
   . (همو، همانجا)تری در این باب به دست دهد    مبسوط

اللّه میرک نظامی  الدین حبیب نظام ،مستوفیاری جد زبه هر تقدیر، سوابق خدمتگ
                                                                                                                                        

1  .Gerekyaraq387تجهیزات. (آن لمبتون،  ،خورد : هر آن چیزی که به درد سپاه می.(  
در ) 1061متخلص به صادقی و مشهور بـه میـرزا صـادق مینـا (متـوفی      محمدصادق اصفهانی رزا می.  2

آن به صورت اجین، به فتح  ۀ)، اوجین را به عنوان شهری در مالوه و قاعد31شاهد صادق، ص ۀ(خاتم
)، شهر مذکور را به 177وی ذیل عنوان مالوه، (همو، ص همزه و جیم و سکون یا و نون، خوانده است.

 صورت اوچین ضبط کرده است. 
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اثری در احوال آن بود تا به جدش او در تأسّی  یمیرزا، انگیزه مؤثر نزد شاهزاده بهرام
مذکور، شعله این امید  ۀن به خدمت نوادگان شاهزادو آرزوی پیوست تصنیف کندخاندان 

مستوفی  آ).79-آ78، میرزا تاریخ بهرام(همو، روشن نگاه می داشت در ذهن و دل وی   را
مجملی از مفصلی است که اهل  ، تنهامیرزا تاریخ بهرامبدین نکته تصریح کرده که خود 

میرزا  احوال باقی دودمان بهرام بر سایر قضایا و او اند و تاریخ در تصنیفات خویش آورده
  آ). 79، میرزا تاریخ بهرامواقف نگشته است (همو، 

 
  میرزا تاریخ بهرام اقتباسات

اللّه میرک نظامی  الدین حبیب پیشتر جد او نظام ،بنا بر اشارات مستوفی ،چنانکه گذشت
نش میرزا و فرزندا در احوال شاهزاده بهرامخاص تصنیفی ق دهم  ۀدوم سد ۀدر نیم
تا وفات  مذکور ۀبخش وی در تألیف دیگری در این موضوع از شاهزاد که الهام بپرداخت

کتاب مطالب ای از  بخش عمدهگرچه بوده است. ق  1008مظفّرحسین میرزا در سال 
آرای عباسی تصنیف  صفوی از جمله تاریخ عالمعصر از دیگر تواریخ مستوفی برگرفته 

 می توانکه نکته ها و اطالعاتی دیگر هست  لهرسااین در  است،اسکندربیگ منشی 
؛ به ویژه که است او بودهجد  ۀرسال ،ناحتمال داد مأخذ دست کم قسمت عمده ای از آ

میرزا دسترسی داشته  خود در احوال شاهزاده بهرام  جدّ کتابمستوفی به  می دانیم
دوران تیموری معمول در سنت منشیان و مورخان های  پردازی و عبارت مسجع  نثراست. 

 ،ترکمان منشیآرای عباسی اسکندربیگ  السیر خواندمیر و عالم حبیبو صفوی از جمله 
برخی ابتکارات ادبی او در دیگر  ،میرزا حاکم است و در عین حال سراسر تاریخ بهرامبر 

خورد. کار مستوفی  به چشم می کتابآثارش چون جامع مفیدی نیز کم و بیش در این 
قتباس افراتر از  گاه ،به خصوص اسکندربیگ کیه بر آثار دیگر مورخان،استفاده و تدر 
از به صورت چشمگیری میرزایی نیز  تاریخی دودمان بهرامثبت و ضبط وقایع او در  :است

همان مضامین تاریخ گاه  و نو، از برخی مطالب بدیعگذشته مورخ بهره برده و اثر این 
معمول مورّخان  ۀبنابر شیوو گاه تحریر کرده خود  های خاص پردازی  آرا را با عبارت عالم

    نیز رویگردان نبوده است. بازنویسی کلمه به کلمهاز روزگار 
برداری از آثار مشهور دوران تیموری و صفوی در  نگاری و گرته تقلید از الگوهای وقایع

این  نگاری صفویان، به مستوفی بافقی منحصر نیست و در تألیفات دیگر مورخان تاریخ
 خلد برینای نطنزی و  افوشته اآلثار نقاوةقاضی احمد قمی، التواریخ  خالصةدوره، مانند 

اصفهانی نیز مشهود است؛ چنانکه واله اصفهانی در تدوین کتاب خود  ۀمحمدیوسف وال
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 الصفای صفوةق)، مانند دیگر تواریخ عصر صفوی از آثار پیشین چون 1078(تاریخ تألیف: 
خواند  السیر حبیبامینی،  فتوحات شاهیجامی،  االنس نفحاتتوکلی، درویش ابن بزاز 

 ۀاسکندر بیک تأثیر پذیرفته است (وال آرای عباسی عالمروملو و  التواریخ احسنمیر، 
)؛ یا 14، »هشتم ۀهای اول تا چهارم روض حدیقه« خلدبرین، »پیشگفتار مصحح«اصفهانی 

در تاریخ شاه عباس اول  رونویسی از  خلدبرینهشتم  ۀپنجم از روض ۀچنان که حدیق
، »های ششم و هفتم روضه« خلدبرین، »پیشگفتار مصحح«است (همو  آرای عباسی عالم
). این پدیده را نباید به معنای سرقت ادبی تلقی کرد، زیرا این متون، در محیط 29

. شعله )38اند (کویین،  های متفاوتی نوشته شده تاریخی و جغرافیایی دیگر و با رهیافت
برداری را به کار برده است: از نظر وی،  جای سرقت ادبی، اصطالح گرته آلیسیا کویین به

صفوی اغلب  ۀنگاران دور کند که تاریخ برداری به طرز نمایانی روندی را بیان می گرته
های آثار خود را بر اساس الگوها، عناصر قراردادی و معیارهای شناخته  روایات و دیباچه

الدین علی  شرف ۀظفرنامدوران تیموری و صفوی چون  ۀشاخص و برجست متون ۀشد
، فتوحات شاهی، الصفا روضةعبدالرزاق سمرقندی،  سعدین و مجمع بحرین  مطلعیزدی، 
  ).68-37کردند (همو،  تألیف می آرای عباسی تاریخ عالمو  السیر حبیب

، ترکمان منشی کندر بیگای از اقتباسات ادبی و تاریخی مستوفی از اس نمونهبه عنوان 
 ۀزوج رفتارمیرزا و  میرزا فرزند بهرام ابراهیم هنری شاهزاده سلطان گزارش او از احوال ادبی و

خانم دختر شاه طهماسب با نفایس و ماترک هنری همسرش در مقایسه با  گوهرسلطان وی
ی که کوششاز  است جالبی ۀگردد. مورد نخست، نمون آرای عباسی ذکر می عالم تاریخ 

نشان و به کار برده  آرا تاریخ عالمو  السیر حبیببارات مستوفی برای در هم آمیختن ع
  های خود، همزمان هر دو متن را در نظر داشته است:   پردازی که وی در عبارت دهد می

       

  آرای عباسی تاریخ عالم  میرزا تاریخ بهرام
با وجود وفور جاه و جـالل و کثـرت حشـمت و    «

مجالست ارباب علـم و کمـال بـه غایـت      اقبال به
بود و در تعظیم اصحاب فضـل و   راغب و مایل می

هنــر در هــیچ وقتــی از اوقــات اهمــال و اغفــال  
نمود. خردمندان فاضل و هنرمندان کامـل از   نمی

اطراف و اکناف، روی ارادت به خدمتش آورده در 
گشــتند و بلغــای  مجــالس عــالیش مجتمــع مــی

کیاست صبح و شام  بوافرفراست و فصحای صاح

میــرزای مــذکور کــه از مســتعدان  ابــراهیم ســلطان«
روزگار به انواع فضـل و کمـال آراسـته و بـه فنـون      
هنرپروری پیراسته بود خط نستعلیق را بسیار خوب 

قلـم بـود در موسـیقی و علـم      نوشت مصور نازک می
ادوار سرآمد روزگار در تصنیف قول و عمـل شـاگرد   

واخـت و  ن موالنا قاسم قانونی بود و ساز را خوب مـی 
بنــدی  در صــنعت درودگــری و سازتراشــی و خــاتم

مهارت تمام داشت در خراسان اکثر اوقات به شعراء 
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دانستند. شرح  مالزمتش را بر خود عین فرض می
فضایل عقال نسبت به کماالت بسیارش رشحی از 
عمان و وصـف مقـاالت بلغـاء، قیـاس بـه الفـاظ       

ــره  ــدارش قط ــی  آب ــر ب ــات   ای از بح ــران، قطع ک
نستعلیقش سرمشق خوشنویسـان زمـان، دیـوان    

از ابیاتش ورد زبان خاص و عام. این دو مقطع که 
نتایج طبع آن حضرت است، در حین تحریـر بـه   

  خاطر بود، ثبت افتاد:      
  شعر

  یار آمد به سرت در دم رفتن جــاهی
  دیده بگشای اگر طاقت دیـدن داری

  ایضاً
  ای بعد از هــزار شب که به بزمش رسیده
  ».جاهی غنیمت است ازو برنــدار  چشم

  آ).23، میرزا تاریخ بهرام، مستوفی بافقی(

داشـت و خـود    و ارباب نظم و بالغـت صـحبت مـی   
هـای عاشـقانه از او در    کرد و غزل جاهی تخلص می

میــان اســت از آن جملــه ایــن دو مقطــع در حــین 
  تسوید حاالت او به خاطر رسید:

  قطعه
  به سرت در دم رفتن جـاهییار آمد 

  دیده بگشای اگر طاقت دیدن داری
  قطعه

  ای بعد از هزار شب که به بزمش رسیده
  جاهی غنیمت است ازو بر مدار چشم

عالی بـه هـم رسـانیده از خطـوط اسـتادان و       ۀکتابخان
المثـل   خوشنویسان ماتقـدم و تصـویر مصـوران عـدیم    

ــن ــود     زری ــیار ب ــرکار او بس ــف در س ــایر تح ــم و س قل
  ».  نمود چین و خطا می ۀاش رشک نگارخان خانه چینی

  ).1/209(ترکمان منشی، 
  

  ابراهیم  شود، مستوفی در شرح سجایای ادبی و هنری سلطان چنانکه مالحظه می
آورده شاهزاده ذکر کرده، عیناً بدون ذکر مأخذ آن که اسکندربیک از  را اشعاری ،میرزا

که آمده صفوی  ۀذکر اوصاف و فضایل شاهزادکه در عباراتی  ،اما پیش از آناست، 
عبارات را در ذکر احوال آن ی از ئاجزا، از اوخواندمیر قریب به صد و شصت سال پیش 

 حسین بایقرای تیموری سلطان ۀمیرزا، خواهرزاد میرزامحمدسلطان مشهور به کیچیک
  :نوشته است

   

  السیر تاریخ حبیب
ن صورت و سیرت و شاهزاده محمدسلطان، خسرویی بود به حس«

صفاء طبع و نقاء سریرت موصوف و به حالوت گفتار و محاسن کردار و 
اخالق حمیده و اوصاف پسندیده معروف. به صحبت علما و فضال به 
غایت مایل و همگی همتش مقصور بر تحقیق مسائل و تحصیل فروع 
و اصول علوم منفرد و در تکمیل فنون معقول و منقول متفرد. شرح 

عقال نسبت به کماالت بسیارش رشحی از عمان و وصف فضایل 
 ».کران ای از بحر بی مقاالت بلغاء، قیاس به الفاظ آبدارش قطره

  ).4/174(خواندمیر، 
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قتل شاهزاده  ۀواقعاز ، ترکمان منشیگزارش مستوفی بافقی و  است دو همچنین
، که خانم لطانهمسرش گوهرسبه دست میرزا و امحای نفایس هنری او  ابراهیم سلطان
  :بیافتدشاه اسماعیل ثانی  خواست آن آثار به چنگ نمی

  آرای عباسی تاریخ عالم  میرزا تاریخ بهرام
شهید، سلطان  ۀبالجمله، حرم محترم شاهزاد«

میرزا رقم تملّک  میرزا به توهّم آنکه اسمعیل ابراهیم
بر کتب و اسباب و نفایس و جهات شاهزاده خواهد 

آب انداخته، برخی را در آتش  کشید، بعضی را در
بسوخت و از غایت غم و الم، امراض متضادّه عارض 
ذاتش گردیده، پهلو بر بستر ناتوانی نهاد و در همان 

   ».ماه از عالم فانی به عالم باقی رحلت نمود
  آ).30میرزا،  (مستوفی بافقی، تاریخ بهرام

ها را به  میرزا اکثر آن ۀحرم محترمش بعد از واقع«
میرزا در نیاید در آب  آنکه به دست اسماعیل جهت

ها را خرد کرده بقیه را آتش زد و در  ریخته چینی
ماتم میرزا فریاد و فغان از حد اعتدال گذرانیده از 
کثرت جزع پهلو بر بستر ناتوانی نهاده در همان ماه 

  ». عالم فانی را وداع کرده به عالم بقا پیوست
  ).1/209(ترکمان منشی، 

  
، مستوفی بافقی در تدوین آرای عباسی تاریخ عالمگونه که گذشت، عالوه بر  نهما

ی از کتاب خود ئعبارات و اشعاری را از تاریخ خواندمیرعیناً در اجزا ،میرزا تاریخ بهرام
  مطلع: این ابیاتی از یک مثنوی با  نقل نمونه در ؛ مانند اینگنجانده است

  ضمیر خدیو جهانگیر روشن سریر          در آن روز شاه سلیمان
  پیشتر        نظیرش نیـاورده کس در نظر 1بیاراست بزمی کـزان 

به مناسبت نوروز در جزء اخیر کتاب خود در خالل شرح این ابیات را خواندمیر  
) و مستوفی آن را ذیل 4/486(خواندمیر، آورده وقایع تاریخی روزگار شاه اسماعیل 

میرزا در موسم نوروز درج کرده است  یشکربه شاهزاده بهراماخبار تفویض امارت قلمرو عل
  ب). 19، میرزا تاریخ بهرام(مستوفی بافقی، 

  
  میرزا بدایع تاریخ بهرام

از میرزا ذیل اخبار انتصاب آن شاهزاده  تاریخ بهرامدر ترین وجوه بدیع  از جمله مهم
آمده ات همجوار آن امارت قلمرو علیشکر مشتمل بر همدان و والیرشاه طهماسب بسوی 

آن  بااللّه میرک نظامی  الدین حبیب بر مالزمت جد مستوفی، موالنا نظام و مؤلف در آن،
که شاهزاده  را فرمانیمتن صورت است. مستوفی  کردهتصریح در همدان ه شاهزاد

                                                                                                                                        
 .»گران): «4/486خواندمیر (السیر  حبیبدر . 1
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عیان و سادات بالد به برای اوی در توصیه نسبت به رعایت حال او جد میرزا به نام  بهرام
. پرداختخواهیم مبحث به آن  ۀدر ادام و، ضبط کرده است نوشتوالیت یزد  ویژه در

نخست باید گفت که امارت شاهزاده بهرام میرزا در قلمرو علیشکر، عالوه بر سوابق امارت 
هرات و گیالن، در منابع این دوره، تصریح شده است (ابن  ۀوی بر دارالسلطن

کوچ  به عنوان خانه ،قلمرو علیشکر .)95ی، عبدی بیگ شیراز ؛155قبادالحسینی، 
)، یا اورق وی (قاضی احمد 1/74ترکمان منشی،  ؛1/332میرزا (قاضی احمد قمی،  بهرام

 ۀخوزستان را نیز عالوگاه شده است.  )، شناخته می8/5707تتوی و آصف خان قزوینی، 
افقی نیز با قید مستوفی ب و )501اند (میرزا بیگ جنابدی،  افزودهامارت همدان به آن 

تاریخ امارت قلمرو علیشکر و عربستان بر آن صحه نهاده است (مستوفی بافقی، 
تاریخ امارت شاهزاده بر شده و  سهوی فاحشدچار ب). وی در اینجا 21، میرزا بهرام

مؤلف میرزا به گواه  در حالی که بهرام ،نگاشته استق  961را تا سال  مذکوروالیات 
(قاضی  بدرود حیات گفتق 956شب جمعه نوزدهم رمضان سال آرا در  تاریخ جهان

، کند تاریخ مذکور می صحت داللت بر که) و ماده تاریخ آن را 299احمد غفاری قزوینی، 
). حضور نیای 206- 205به دست داده است (بوداق منشی قزوینی،  مؤلف جواهر االخبار
 احتماالًشود و  ر منابع دیده نمیدر دیگ مذکور ۀو نام میرزا در همدان مستوفی نزد بهرام

از جمله مطالبی است که مستوفی آن را از کتاب جد خویش در احوال شاهزاده 
 را در اختیار داشته است:یا سواد آن یا آنکه اصل فرمان نوشته میرزا  بهرام

الدین میرک جدّ مسوّد اوراق به راهنمایی بخت با سعادت از  موالنا نظام«
علیّه شتافته، منظور نظر عنایت گردیده به مجالست  ۀت عتببه مالزم یزد ۀخطّ

کامکار  ۀرتبت معزّز و سرافرازی یافت. و چون عاطفت شاهزاد مجلس بهشت
کمال رسیده بود، نشانی که موجب اعتبار  ۀشعار به درج آن فاضل اخالص ۀدربار

الفرمان خسرو  دستگاه و اوالدش گردیده، حسب و سبب افتخار آن افادت
اند. چون این  آثار گردانیده نشان مرقوم کلک بالغت شأن منشیان عطارد یعال

اخالص و اوالد امجاد  اعتبار بندگان صاحب ۀقسم احکام و ارقام سرمای
باشد و در حین تحریر در نظر بود، درین صحیفه ثبت گردید  شعارش می حقیقت

، ستوفی بافقیم. (»و خودبینی ننمایند تا در بنیان عالم تحقیق، حمل بر کذب
  ب).20،میرزا تاریخ بهرام

که  از آنجانقل کرده است. خطاب به نیای مستوفی را میرزا  سپس عین فرمان بهرام
(همو،  آمدهجلد دوم جامع مفیدی  ۀعنوان این فرمان در میان فهرست مندرجات خالص
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در  ماند که متن این فرمان )، تردیدی باقی نمی208، جزئی از جلد دوم جامع مفیدی
در  در دسترس نیست، جلد مذکور،اما از آنجا که  ،درج شده است مذکورجلد دوم اثر 
است که از طریق آن از متن این فرمان آگاهی  ی، یگانه اثرمیرزا تاریخ بهرامحال حاضر 

قابل توجه در متن این فرمان آنکه، مستوفی عالوه بر متن اصلی فرمان،  ۀنکت. داریم
هر شاهزاده ب او بر فرمان را در مقام تأکید بر اجرای  ۀمیرزا و نیز حاشی هراممضمون مُ

در  مذکورا توجه به آنکه فرمان فرمان در رعایت جانب نیای مستوفی نقل کرده است. ب
 ۀهیچ یک از دیگر منابع عصر صفوی، حتی در جلد سوم تصنیف مستوفی بافقی در تذکر

در را است، متن فرمان نشده ر رجال و محال والیت یزد موسوم به جامع مفیدی ذک
   نقل می کنیم:اینجا 

  میرزا: سکندرشأن معزّالسّلطنه و الدّین بهرام ۀصورت نشان به خطّ و مُهر شاهزاد«
بر آن و جملگی به خاطر گذران  آنکه؛ امر عالی شد که چون همگی اندیشه  

مت به است که هر کس از معتقدان این خاندان والیت و چاکران این دودمان اما
 ۀخدمتکاری پیشه و شیو ۀو وظیف دعاگویی ۀخلوص اعتقاد و نیّت صحیح طریق

خود ساخته، لیالً و نهاراً و سرّاً و جهاراً بدین امر مشغول باشد، هر آینه به 
دریغ فیمابین اقران و امثال مفتخر و ممتاز گردد و لهذا درین ایّام  عواطف بی
  آثار، عمدة دثار، صالحیت ستگاه، تقوید پناه، معالی فرجام که فضایل فرخنده

موجب  نظامی مکرّر به مجالس عالی حاضر شده از حضورش المخصوصین، میرک
خجسته مآلش  ۀحال و صفح ۀبهجت و سبب سرور به حصول پیوسته و از چهر

تنویر روشن  آثار اخالص و اعتقاد ظاهر و هویدا گشته و بر ضمیر منیر خورشید
االقدام است به نوعی که قابل قصور  واعد خدمتکاری ثابتاست که مشارالیه در ق

و خلل نخواهد بود، بنابرین سادات عظام و نقبای کرام و حکّام عظام و اکابر 
االحترام و اصول و اعیان و ارباب و کالنتران بالد خصوصاً  فخام و اعالی ذوی

  هللا تعالی احوالهم، یزد و توابع و لواحق احسن ۀدارالعباد
  شعر

  و هست از بندگان ما نظامی       نظام کــــار او یابــد تمامیچ
  اخالص باشد        ز خیل بندگــان خاص باشد کسی کــو دائماً

همگی اعزاز و احترام به جای آورند و صحبت عزیز او را مغتنم دانسته به 
همه جهت رعایت و مراقبت که مافوق آن متصوّر نباشد به تقدیم رسانند و هیچ 

فریده تعرّض به حال او و متعلّقان و متابعان و اقوام و مالزمان او نرساند و شکر آ
نماید، مؤثّر دانند که به فراغت به دعای  حجاب عرض می و شکایت او را که بی
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تسع و  949الحرام سنة  قعدة فی شهر ذی  دوام دولت مشغول باشد. تحریراً
 اربعین و تسعمائه. 

  هر آنکه:مُ رحش
  شعر

م نمیدول   شود شود        کس بر علی و آل مقدّم نمی ت ز خاندان علی گُ
  الحسینی.  غالم شاه والیت بهرام

 :عالمیان آنکه ۀحاشیه به خطّ مبارک شاهزاد
موالنای مشارالیه از جمله خدمتکاران و مالزمان ماست. رعایت جانب او 

  ب).21-ب20،میرزا تاریخ بهرام(همو، » الحسینی الزم شناسند. کتبه بهرام
 ابراهیم  اش ابوالفتح سلطان اه طهماسب خطاب به برادرزادهشدیگری از  ۀنامنقل  

دیگر ، از شریفه ۀسرکار خاصّ 1باشی   آقاسی میرزا در تصدی مقام ایشیک پسر بهرام، میرزا 
خبر این انتصاب در منابع  عصر  که میرزاست. هر چند منحصر به فرد تاریخ بهراممطالب 
متن اما ، )198و  1/136؛ ترکمان منشی 642و  2/618(قاضی احمد قمی،  دهآمصفوی 

نقل شده ذیل احوال شاهزاده سلطان ابراهیم میرزا  ،میرزا تاریخ بهرامتنها در در آن 
، عنوان باب شرح احوال سلطان جامع مفیدیاست. در فهرست تلخیص جلد دوم 

                                                                                                                                        
باشی  آقاسی الخاقان ایشیک  جاه مقرب . صاحب دستورالملوک در صدر تفصیل خود در شرح شغل عالی 1

سـفید آقایـان    مشار الیه از جمله ارکان اربعه دولت قاهره و مقرّبان درگاه گردون اشتباه و ریش«گوید: 
و سـایر   یم و یساوالن صحبت مجلس بهشت آیـین و ایشـیک آقاسـیان و قاپوچیـان دیـوان اعلـ      عظا

یساوالن و جارچیان کشیک است. و از قرار تجویز مشار الیه مواجـب و تیـول و همـه سـاله و تنخـواه      
 شده. و ضمن ارقـام مالزمـت و   یداده م یو انعام این جماعت بعد از رقم عالیجاه وزیر دیوان اعل یبرات

احکام و تنخواه و همه ساله آنها در این اواخر زمـان شـاه سلطانحسـین بـه طغـرا و مهـر مشـار الیـه         
باشیان ضمن ارقام را مهر نماینـد. و   یرسید. امّا سابق برین دستور و معمول نبوده که ایشیک آقاس یم

، و ایسـتادن  ینظم و نسق مجلس بهشت آیین، و ترتیب نشستن امراء عظام و ارباب مناصب دیوان اعل
بندگان اقدس  یها یساوالن صحبت و قورچیان یراق و غیرهم، و نسق درب دولتخانه مبارکه، و سواري

ارفع، و پابوس فرمودن ارباب مناصب از امراء عظام و والت واالمقام و بیگلر بیگیان کرام و سـالطین و  
م در حـین تفـویض منصـب و    نشان و غیره و مستوفیان صداقت یرا یصاف یحکام ذو االحترام و وزرا

خدمت، و انعام و خلعت و پیشکش و شفقت هر نوع که بـوده باشـد از هـر طایفـه بـه شـرط حضـور        
ق به عالیجاه مشار الیه است و دیگر ریش و  یرا در آن امـر مـدخلیت   یسفیدان هر صنف و طایفه متعلّ
بهار عجم، ایشـک را بـه    مؤلف ).1/512الممالک،  انصاری  مستوفیمیرزا محمدرفیع ». (نیست ینسبت

افزاید که  ایشیک در فرهنگ ترکی، بدون یـای   معنای دروازه و آقاسی را به مفهوم سردار آورده و می
ک«تحتانی، به صورت  شِ  ). 1/208، ضبط شده است (الله تیک چند بهار، »اِ
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جزئی شود (مستوفی بافقی،  دیده می میرزا بهرامتاریخ میرزا، عیناً مانند عنوان آن در  ابراهیم
). از این نکته پیداست که ظاهراً این فرمان نیز همچون 208، از جلد دوم جامع مفیدی

میرزا در حق میرک نظامی، جد مستوفی، در متن کامل جلد دوم جامع مفیدی  فرمان بهرام
یا اصل سند یا سواد توفی جد مس ۀسالر ،فرمان مذکور نیز به احتمالنقل شده است. مأخذ 

  :آن در هر دو اثر بوده است. مستوفی در این باب چنین شرح داده است
منشیان آستان  الفرمان خاقانی در باب آن منصف، عالی نشانی که حسب«
رقم  آشیان شاهی به عبارات دلگشا و استعارات زیبا مرقوم قلم خجسته مالیک
بنابران الزم نمود که صورت آن درین  اند در حین تحریر در نظر بود. گردانیده

  اوراق نگارش یابد.
  فرمان

ح  فرمان همایون شرف نفاذ یافت آنکه چون حضرت ربّ االرباب و جناب مفتّ
اسباب  ۀابواب اختیار و بخشایند ۀبرهانه که گشایند ابواب عزّ شأنه و عظم

کلّها بر  1،»فتحنا [علیهم] ابواب کلّ شیء«سرایِ  عظمت و اقتدار است، درِ دولت
االتّصال ما  الشأن سلطنت ابدی دیوان رفیع ۀزوال ما گشاده و کتاب روی اقبال بی
معزّز و مزیّن فرموده، به یمن عنایت  2»و آتیناه من کلّ شیء سبباً«  را به زعم

مسند زرنگار این  ۀفیروزه به رواق شمس ۀیزلی، برفروزند فیّاض ازلی و وهّاب لم
اساس و  فلک ۀینده، در به روی همه بگشاینده، عتببخشا ۀطاق فیض بخشند

نشان، موقع جباه  مکان و دودمان والیت مماس این خاندان خالفت گردون ۀآستان
خدمت درگاه  ۀعالمیان و موضع شغاه جهانیان، الشک جهت ضبط سررشت

مرادات افراد  ۀحاجات و کعب ۀبارگاه ثریّا اشتباه که قبل پناه و بسط بساط گیتی
موردش  وثوق و اعتماد بود که نهال وجود خجسته ۀنش است، کسی شایستآفری

از شاخسار نسب این دولت ابدپیوند نشو و نما پذیرفته، در ریاض تربیت شاهانه 
سیراب گشته باشد، » البیت ه و برکاته علیک [و] اهلرحمة اللّ«از زالل سلسال 

ست ابواب کامکاری، شهریاری، فهر ۀلهذا فرزندی اعزّی ارجمندی، عنوان نام
زندگانی، نهال جاه و سلطنت و  ۀشجر ۀالعین خالفت و جهانبانی، ثمر قرة

میرزا که به اشرف اوصاف بطناً  نامدار، ابوالفتح سلطان ابراهیم ۀکامرانی، شاهزاد
و ظهراً آن میزان تجربه و معیار امتحان کمال اصلیّت او [در] سوانح مهمّات 

ظاهر و » کالشّمس فی وسط السّماء«اق و اهلیّت او ملک و ملّت و نهایت استحق

                                                                                                                                        
 .44 ۀانعام، آی ۀسور . 1
 .84 ۀکهف، آی ۀسور . 2



  173  های مستوفی بافقی در تاریخ بهرام میرزا نگاری و بدایع اقتباسات

 1»البیت اذ بوّانا البراهیم مکان«هویداست، مشمول عواطف [ساخته] و به تشریف 
شریفه فرمودیم. و به  ۀباشی سرکار خاصّ مخصوص فرموده، ایشک آقاسی

 القدر را به زمام لوازم این منصب رفیع 2»تلک حجّتنا ءاتیناها ابراهیم«مقتضای 
درایت او بار دادیم. چنانچه از حسن اهتمام او که در خدمت  ۀکف کفایت و قبض

ای  نوّاب همایون ما مقصور است، بر وجهی بدان قیام و اقدام نماید که دقیقه
و   مقام نامرعی نماند و هر یک از طبقات انام و امرای عظام و وزرای عطارد

انزلوا «نه مقرّر شده بر حسب خا مقرّبان و اهل خدمتی را که جهت ایشان کشیک
خود متمکّن ساخته، مجال تخلّف و تجاوز  ۀخان در کشیک» النّاس فی منازلهم

ال تدخلوا بیوتاً «احدی ندهد. و اگر کسی از حدّ خود قدم پیش نهد و به نهی 
 ۀتنبیه نساخته، مالحظ» فاضرب بعصاک«ممنوع نگردد و به امر 3»غیر بیوتکم

مکان و امراء و وزرای رفیع ایشان و  د؛ فرزندان عالیداری نکن خاطر و جانب
المسطور مقرّر دانند و تخلّف  ارکان دولت قاهره و اعیان حضرت باهره حسب

  ب). 24-ب23، میرزا تاریخ بهرام(مستوفی بافقی، ». نورزند
میرزا و در  میرزا در ذیل اخبار شاهزاده سلطان ابراهیم از دیگر نکات بدیع تاریخ بهرام

در خالل شود. مستوفی  می مالحظهالدین احمد  دختری وی میرزا نظام ۀاره به نواداش
میرزا به  ابراهیم خانم دختر شاه طهماسب با شاهزاده سلطان ذکر ازدواج گوهرسلطان
. قاضی احمد قمی که پدرش کرده استاشاره  ،این ازدواج بود ۀدختری که تنها ثمر

میرزا بود (قمی،  ابرهیم شاهزاده سلطانمنشی، در مشهد مقدس رضوی وزیر  میر
یاد بیگم  نام این دختر را گوهرشاد ،)35، گلستان هنر؛ 2/672، 1/390 ،التواریخ خالصة

 تصریح). به 118، گلستان هنر؛ 2/984، 1/610، التواریخ خالصة(همو،  کرده است
حسینی  الدین احمد حسینی فرزند محمدمعصوم میرزا نظام ۀجدّ مذکوردختر ، مستوفی

  بوده است: از خاندان دشتکی شیرازی 
میرزا یک صبیه که  پناه سلطان ابراهیم غفران ۀاز نوّاب مهد علیا و شاهزاد«
آن مهد علیا جدّ   سبای عصمت بود، باقی ماند. و ۀاوج حشمت و ملک بلقیس
چمن سروری و اقبال، افتخار فضالء  ۀسرو بوستان سیادت و اجالل، دوح ۀماجد

اوالد امجاد  ۀامامیه، قدو ۀدودمان آل عبا، مقوی ملّت علیّ ۀ، خالصو اتقیاء
الدین احمد  خیرالبریه، مالذ اکابر و اعالی، نظاماً للجاللة و الحشمة، میرزا نظام

                                                                                                                                        
 .26 ۀحج، آی ۀسور .1
 .83 ۀام، آیانع ۀسور .2
 .27 ۀنور، آی ۀسور .3
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مقام به شرف مصاهرت قطب فلک جاللت و  الحسینی است که آن عالی
شاه والی  قطبه پروری، خورشید سپهر سعادت و بزرگواری، سلطان عبداللّ دین

 ۀگلکنده رسیده، در آن ملک لوای استقالل افراخته بود. و در شهر صفر سن
خمس و ثمانین و الف آفتاب حیاتش به مغرب فنا تحویل نموده به ریاض 

  آ).30، میرزا تاریخ بهرام(مستوفی بافقی، ». رضوان خرامید
کی شیراز در خانم صفوی با خاندان سادات دشت گزارش پیوند سببی این شاهزاده

بنا بر گزارش این منابع، شاهزاده خانم شود.  نگار عهد صفوی مالحظه می منابع تاریخ
با امیر نصیرالدین محمد حسینی دشتکی شیرازی از سادات دشتکی و از افاضل  مذکور

؛ وحید قزوینی، 1/136(ترکمان منشی، کرد الدین احمد، ازدواج  نامدار وقت و نیای نطام
 ۀالدین احمد از تبار سادات دشتکی شیراز و در زمر میرزا نظامگذشت،  چنان که). 72

. حاج بودشاهیان دکن  در دستگاه قطبق  11 ۀترین رجال علمی و دیوانی سد برجسته
نسب می  ود از سادات دشتکیخ ، کهناصری ۀفارسنام مؤلفی یحسن حسینی فسا میرزا
ال اجداد خود را به تفصیل ذکر وحاشرح  د ووبالدین احمد  و از نوادگان میرزا نظام برد

گو  نکرده،ای  الدین اشاره گوهرشادبیگم با نیای میرزا نظامموضوع ازدواج به  کرده است،
حزن «را تاریخ وفات وی  صحّه نهاده و ماده ق1085بر تاریخ وفات وی در سال اینکه 
وفی ). از این حیث گزارش مست488- 1/487، فساییاست (حسینی  آورده» عظیم
آنکه  افزون برم دارد. ی تقدّیکم حدود دویست سال بر گزارش میرزا حسن فسا دست

است که حتی میرزا عبداللّه   است. این در حالی آوردهصفر  رامستوفی ماه وفات وی 
 ۀالدین احمد که ذکر او را از رسال ذیل احوال سید نظامالعلما  ریاضافندی نیز در 

العصر فی  )، موسوم به سالفةق1118شیرازی (متوفّی فرزندش سیدعلی خان مدنی مکی
الدین  او گوهرشادبیگم  و تاریخ وفات نظام ۀالعصر آورده، گزارشی از جدّ محاسن اعیان

  ). 67- 1/66دهد (افندی اصفهانی،  دست نمی احمد به
در طایف  ق1027الدین احمد مکی شیرازی در سال  ی، میرزا نظامیبنا بر گزارش فسا

به دعوت سلطان عبداللّه  ق1055در سال او . یافت نشو و نمادر مکه دید و متولد گر
سرافراز گردید و  مذکورشاه در حیدرآباد دکن اقامت گزید و به دامادی سلطان  قطب

ی، یشاهی در اختیار او قرار گرفت (حسینی فسا امارت و وزارت و احکام مملکت قطب
نیز  مدنی و فرزندش سیدعلی خانت داشعربی  شعری به یواند). وی 1044- 2/1043

چون از او در دست است، آثار متعددی ،العصر در سلک ادبا بود و عالوه بر سالفة
در لغت تازی (افندی  اللغه طرازسجادیه و کتاب  ۀدر شرح صحیف السالکین ریاض

  ). 1049-2/1044ی، ی)؛ (حسینی فسا367-3/363اصفهانی، 
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   نتیجه
مختصری در دست است  ۀمع مفیدی و مختصر مفید، رسالجا ، مؤلفمستوفی بافقیاز 

اللّه میرک نظامی در احوال خاندان  الدین حبیب تأسی جدش نظام هرا بکه آن را 
هر چند به لحاظ ادبی و تاریخی متأثر از تواریخ نگاشت. این رساله، میرزا  شاهزاده بهرام

ال خالی از بدایع و نکات در عین ح ،است آرای عباسی تاریخ عالمبزرگ صفوی از جمله 
شاهزاده  بامالزمت جدش  هسودمند تاریخی نیست. تصنیف این کتاب با توجه به سابق

در احوال آن شاهزاده  و فرزندانش و نیز تصریحات خاص میرزا و تصنیف کتابی  بهرام
 شاهزاده سلطانبا وی خود مبنی بر مالزمت و مجالست  جامع مفیدیمستوفی در 

کمال حائز میرزایی داشت،  زیب که از سوی مادر تبار بهرام ند اورنگمحمداکبر فرز 
ی یمیرزا ودمان بهرامان های دها و فرام برخی اخبار جدید وی در ذکر نامهاهمیت است. 

جدیدی در تاریخ  نکاتآنکه و مناسبات مستوفی با دربار شاه عباس ثانی عالوه بر 
زوایای دیگری از احوال مشتمل بر ، می دهدبه دست  میرزا صفویه و اخبار دودمان بهرام

  .استوابط ایشان با دولت صفوی ر او و خاندانمؤلف 
  
  منابع

دا،  ، تصحیح محمدرضا نصیری و کوئیچی هانهشاه تاریخ ایلچی نظامابن قبادالحسینی، خورشاه، 
  . 1379تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

هاشم محدث، تهران: کتابخانه، ، تصحیح میرادقشاهد ص ۀخاتماصفهانی، میرزا محمدصادق، 
  .1377مجلس شورای اسالمی،  ۀموزه و مرکز اسناد کتابخان

د مرعشی. تحقیق ومحماهتمام سید به ،الفضال العلما و حیاض ریاضافندی اصفهانی، میرزاعبداللّه، 
   ق.1403سید احمد حسینی. قم: منشورات مکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی، 

، به کوشش دستورالملوکرفیعا)، میرزا محمدرفیع، الممالک (معروف به میرزا مستوفی انصاری
ایرج افشار، مندرج در دفتر تاریخ  ۀپژوه و بازخوانی و تکمل نخستین محمدتقی دانش

، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود 621-477، ص 1اسناد و منابع تاریخی)، ج ۀ(مجموع
  . 1380افشار، 

  .1380، تصحیح  کاظم دزفولیان، تهران: طالیه، بهار عجم، الله تیک چند، بهار
، تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد، تهران: تاریخ الفی؛ قزوینی، آصف خان، تتوی، قاضی احمد

  .1382انتشارات علمی و فرهنگی، 
ایرج  ۀدمها و مق زیر نظر با تنظیم فهرست ،آرای عباسی تاریخ عالمترکمان منشی، اسکندربیگ، 

  .1382انتشارات امیرکبیر،  ۀافشار. تهران: مؤسس
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، تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد، تهران: بنیاد موقوفات دکتر الصفویه روضةجنابدی، میرزابیگ، 
  .1378محمود افشار، 

  .1359، تصحیح محمدهاشم، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، جهانگیرنامهجهانگیر، نورالدین محمد، 
تصحیح و تحشیه از منصور رستگار فسایی.  ،ناصری ۀفارسناممیرزاحسن،  حاج حسینی فسایی،
  .1378انتشارات امیرکبیر،  ۀتهران: مؤسس

آستان قدس  ۀهای خطی کتابخان فهرست نسخهحکیم، سید محمدحسین، حافظیان، ابوالفضل، 
ها و مرکز  ها، موزه مشهد: سازمان کتابخانه ،8ج ،ای) اهدایی سید علی خامنه ۀرضوی (مجموع

  .1389اسناد آستان قدس رضوی، 
الدین همائی.  جالل ۀبا مقدم ،فی اخبار افراد بشر السیر تاریخ حبیبالدین،  خواندمیر، غیاث

  . 1380تصحیح متن زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران: انتشارات خیام، 
  .1369ی، نشر ن ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران:االخبار تکملةشیرازی، عبدی بیگ، 

حسن نراقی کاشانی، تهران: کتابفروشی  ۀ، با مقدمآرا تاریخ جهانغفاری قزوینی، قاضی احمد، 
  .1343حافظ، 

  .1387نژاد، تهران: میراث مکتوب،  ، تصحیح محسن بهرامجواهراالخبارقزوینی، بوداق منشی، 
دانشگاه تهران،  تصحیح احسان اشراقی. تهران: انتشارات ،التواریخ خالصةقمی، قاضی احمد، 

  ).1363: 2، ج1359: 1(ج
منوچهری.  ۀتصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری. تهران: کتابخان به ،گلستان هنر ،همو

  تا. بیچاپ دوم، 
برداری و  نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی (اندیشه، گرته تاریخکویین، شعله آلیسیا، 

  .1387گل، تهران: دانشگاه تهران،  منصور صفت ۀترجم، ه)مشروعیت در متون تاریخی عهد صفوی
  .1372یعقوب آژند، تهران: نشر نی،  ۀ، ترجمایران ۀتداوم و تحول در تاریخ میانلمبتون، آن، 

 ۀآستان قدس رضوی، شمار ۀخطی کتابخان ۀ، نسخمیرزا تاریخ بهراممستوفی بافقی، محمدمفید، 
28401. 

   .1340فروشی اسدی،  ش ایرج افشار. تهران: انتشارات کتابکوش . به3، ججامع مفیدی، همو 
، 11زمین، ج ، به کوشش ایرج افشار، فرهنگ ایرانجزئی از جلد دوم جامع مفیدیهمو، 
  .1342، تهران: 228-193ص
  ».Add.10,583«خطی موزهٰ بریتانیا،  ۀ، نسخمختصر مفید، همو 
محمدرضا ابوئی مهریزی.تهران: انتشارات  کوشش ایرج افشار با همکاری به ،مختصر مفید،  همو

  .1390بنیاد دکتر محمود افشار، 
، تصحیح میر هشتم) ۀهای اول تا چهارم روض خلدبرین (حدیقهاصفهانی، محمدیوسف،  ۀوال

  .1372هاشم محدث، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 
ر هاشم محدث، تهران: نشر ، تصحیح میهای ششم و هفتم) خلدبرین (روضههمو، محمدیوسف، 
  .1379میراث مکتوب، 
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