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 مقدمه

 0473ق/0213تةا   0069مدت زندیان، کوتاهحاکمیت 

م، وارث رونةةف فرهنگةةی صةةفویان بةةود.   0437تةةا 

تةا   0069سان زنةد،  کم در زمان حکومت کریمدست

های قةومی  م، با وجود تفاوت0443تا  0473ق/0039

و زبانیِ سلسل  زندیه و صفویه، استالف بنیةادین یةا   

های فرهنگی آن گیریهای رویکردی در جهتتفاوت

هةا و  زندیان در بسیاری از عرصةه  .شوددو دیده نمی

وجوه فرهنگی و دیوانی، استمرار و تداوم صفویان و 

دار آنةان  رفتند و در واقع میراثیافشاریان به شمار م

نویسی دورة صفویان و افشاریان نیز بةه  تاری  .بودند

 .نةةوعی در دوره زندیةةه تةةداوم و اسةةتمرار یافةةت   

نگةاری  هةای میةانی تةاری    مراد یکی از حل ةه گلشن

نگاری دوره زندیه است کةه  افشاری، با تاری صفوی

از نوةةةر سةةةبت و محتةةةوا، تةةةأثیر فراوانةةةی در     

های بعدی به جا گذاشت. این م الةه در  نگاریتاری 

 هةةاینگةةری و روشپةةی توضةةیت و تبیةةین تةةاری   

کوشد نگاری غفاری کاشانی است  همونین میتاری 

شرح دهد غفاری کاشانی از چه منوری بةه حةوادث   

ها را از حادثه بةه داده تبةدیل کةرده و    نگریسته و آن

روشی و های فکری و بستر مایهچه بن این تبدیل, با

رونةةدی روی داده اسةةتا غفةةاری کاشةةانی   در چةةه

دیوانساالری مشهور است که تا کنون چندان که مورخ

پرداسته نشده است. اگر هم بنا بةه   باید و شاید بدان

کم اند دستهای پژوهشی، درباره وی نوشتهضرورت

 از منور این پژوهش نبوده است.

 

 پیشینه پژوهش

ع به غفاری کاشانی, پذیرفته راجهای صورتپژوهش

 در سه محور سامان یافته است:

ای نامةه های مت دم که بعضاً صبغ  زیسةت نخست پژوهش 

هةا، بةه عنةوان    شناسی دارند  این دسةت پةژوهش  و نسخه

در آثار پژوهشی و تح ی ةاتی   مراد یام دمه بر چاپ گلشن

هةا  ازجملةه آن  .مربوط به دورة زندیان نوشته شةده اسةت  

 دم  نسبتاُ طوالنی غالمرضا طباطبایی مجةد و  م توان بهمی

نیز یادداشت ایرج افشار بر چاپ موجةود ایةن اثةر اشةاره     

(  همونةةین رضةةا 20تةةا  0: 0963)غفةةاری کاشةةانی،  کةرد 

ناروند که در اثر تح ی اتی سود در باره زندیان، در مبحثةی  

با عنوان بررسی منةابع و مخسةذ تةاریخی دورة زندیةه بةه      

تةةا  212: 0997نارونةةد، ) رداستةةه اسةةتغفةةاری کاشةةانی پ

و  یبا عنةوان بررسة  نباید از پژوهش جان پری  زو نی )213

  یسةان زنةد:تار   میکر وی اثر در هیمنابع دوره زند یابیارز

و  721: 0910پةةری،) م 0443-0474 یسةةالها نیبةة رانیةةا

   غافل ماند. ( 720

ها، شامل سلسله م االتی است کةه  دسته دوم پژوهش

شناسةةی نامةةه غفةةاری و نسةةخه زیسةةت بیشةةتر، بةةه

هةا م الةه رضةا    اند  ازجمله آنتوجه کرده مرادگلشن

نارونةد،  )مةراد  س ةی گلشةن   عنوان نسةخه  ناروند با

(، تح یف فریدون شایسته با عنوان نگاهی 997: 0997

(، 41تةةا  61: 0911مةةراد )شایسةةته،بةةه کتةةاش گلشةةن

ه زاده محمدیه با عنوان نکةاتی در بةار  پژوهش هاشم

زاده محمدیه، نگاری مهم دوره زندیه )هاشمدو وقایع

م اله غالمرضا ورهرام با عنوان پژوهشی (099، 0919

: 0969ورهةرام،  ) در منابع تاری  ایران در عرر زنةد 

( و نیةةز، تح یةةف یحیةةی رکةةا  در ریةةل 971تةةا   909

تةا   9/991: 0942مدسل ابوالحسن مسةتوفی )رکةا ،   

 ( شایسته یادآوری است.961

هایی است که ضمن بررسی ادوار دسته سوم پژوهش

نگاری ایةران، بةه ابوالحسةن غفةاری و اثةرش      تاری 

توان از آثاری هموةون  اند  در این زمینه، میپرداسته

شناسایی و ن د منابع و مخسذ تاری  از عزیزاهلل بیةات  

نگاری در ایران (، تاری 236و  2/239: 0919بیات، )

 (،010: 0911شةةةة ولر، از اشةةةة ولر و دیگةةةةران )ا 

 نگاری ایرانیةان بةه ویراسةتاری چةارلز ملویةل     تاری 
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(Charles,1988:ex/258-291،) مةةراد از گلشةةن

المعةةارف انگلیسةةی ایرانیکةةا  جةةان پةةری در دایةةره 

(Perry,2011:24   شناست و ن د منةابع و مخسةذ ،)

 تةةاری  ایةةران بعةةد از اسةةالم از م رةةودعلی صةةادقی

نگةةاری و و تةةاری  (042تةةا  069: 0930صةةادقی،)

تحوالت آن در ایران و جهان از حسین میرجعفری و 

( 021تا  002: 0916میرجعفری، ) نژادعباس عاشوری

 نام برد. 
 

 میرزاابوالحسن غفاری کاشانی  نامهزندگی

 اصل و نسب 

محمةد  میرزاابوالحسن غفةاری فرزنةد میرزامعزالةدین   

اشان، سان زند حاکم کدر زمان کریم غفاری پدربود. 

م، 0471ق/0062قم، ن نز و چوش ان بةود و از سةال   

(. 70: 0963غفةاری،  ) به ایةن سةمت منرةوش شةد    

عبدالرحیم ضرابی درباره اصل و نسة  سةانوادة وی   

مکشوف باید که این سلسله قةدیم  »نویسد: چنین می

اگر مبنای ایةن کتةاش ایجةار و استرةار نبةود       .است

نمودم  مترل می ریش  این طایفه را به ابارر منتهی و

زیراکه از مرحوم میرزامعزالدین جدّ اعالی حضةرات  

 [که در سلت ارباش قلم و عمال کاشان انتوام ]داشت

هزار و صةد و شرةت و دو از جانة     و در سنه یت

کریم به حکومت کاشةان و قةم و ن نةز و چوشة ان     

مشغول بود، دیگر پدران و اجداد او همواره در زمرة 

« انةد ا و مجتهدین ساب ین بودهقضات و علما و حکم

(. 904و  906: 2996)کالنتةةةةةةةةةر ضةةةةةةةةةرابی، 

بةةر منرةة  امةةارت و  محمةةد عةةالوهمیرزامعزالةةدین

غفةةاری . حکومةةت، شةةغل دبیةةری نیةةز داشةةته اسةةت

کاشانی در م دمةه اثةر سةویش از قةول میرزامحمةد      

... پةةدر تةةو از اهةةل قلةةم و : »نویسةةدبروجةةردی مةةی

غل دبیری را او بةه  صاح  مرتبه به میرزایی علم... ش

رونف آورد و مهم کتابت را او با منر  ایالت والیت 

 (.9: 3733)غفاری، « جمع کرد...

 

 زندگی فكری و علمی غفاری کاشانی 

پدرش نخست وی را به مکت  ن اشی فرسةتاد  پة    

تحریالت اولیه غفاری در زمینه ن اشةی بةود کةه در    

جةةوانی، بةةه مةةدت ده سةةال، بةةه آن اهتمةةام سةةاص  

ورزید. وی نخستین ک  از این ساندان بود که به می

نگارگری، به شیوه فرنگی که از اواسر دوره صفویان 

)غفةاری،   .در ایران معمول شده بود، گةرایش یافةت  

(. بعد از مدتی، ابوالحسةن ترةمیم بةه    7و  9: 3733

تغییر شغل گرفت. نخست به آموستن علةم سةیاق و   

ی در دربةار  س   فن انشا  مشغول شد  ازآنجاکةه و 

گذرانید، به نوشةتن وقةایع   سان زند روزگار میکریم

(. 722: 0910پةةری، )روزگةةار سةةل نت او پرداسةةت 

بر اشتغال به ن اشی، شعر نیز ابوالحسن غفاری عالوه

آزمةایی  مراد بةه طبةع  جای گلشنسرود و در جایمی

ها، به مناسةبت  الی گزارشپرداسته است  نیز در البه

سیاری از شاعران مت ةدم و همعرةر   موضوع، اشعار ب

سود آورده است. در جةای سةود، بةه ایةن موضةوع      

پرداسته سواهد شد. پ  از مرگ وکیةل نیةز، وی در   

مرادسان زند بود و گویةا در  زمره دیوانیان دربار علی

جریان حوادثی که منتهی بةه اسةتیالی آقامحمةدسان    

بر ایةران شةد از    م(0434تا  0439ق/0202تا  0201)

ت سالطین زندیه بیرون آمد  سة   در کاشةان   سدم

هةدایتی،  ) مست ر شةد و در همةین شةهر درگذشةت    

رغةم شةهرت غفةاری    (. بنابراین، بةه 91تا  76: 0930

کاشانی، آگاهی ما از زندگانی وی اندک اسةت. ایةن   

ها منحرر است به اشارات کوتاه سةود او، در  دانسته

لیف مراد و نیز ریل آن که پ  از مرگ وی تةأ گلشن

دستاورد دوران اولیه تحریل وی، حدود هفده  0شد.

اثر ن اشی است که تاکنون باقی مانده و بخشی از آن 



  0939پاییز(،29)پیاپی سوم، شمارة ششمدورة جدید، سال  ،پنجاهمسال  های تاریخی،پژوهش /31
 

 .در ایةةران و بخشةةی نیةةز، در اروپةةا موجةةود اسةةت  

دستاورد بزرگ مرحل  دوم تحریالت وی و زنةدگی  

مراد بوده کةه حاصةل پیونةد    اش، کتاش گلشندیوانی

ی وقةةایع هةةای سةةود و پةةدرش اسةةت. غفةةاردانسةةته

م را به صورتی دقیف و 0497ق/0064های بعد از سال

ظاهراً در سال  .مفید و همراه با جزئیات نگاشته است

م، یعنی سال مرگ وکیةل، غفةاری بةه    0443ق/0039

نگاری سالیان حکومت زندیه مشةغول بةه   عزم وقایع

هةای داسلةی سانةدان    کار شد  اما به سب  کشمکش

از شد، به مدت چهار زندیه که پ  از مرگ وکیل آغ

(. 7و  9: 7999غفةاری،  ) سال از کار نوشتن بازمانةد 

مرادسةان و انتخةاش   رسیدن علیقدرتسرانجام، با به

شةدن آرامشةی   اصفهان به عنوان پایتخةت، بةا فةراهم   

اندک، غفاری به ادامه کةارش پرداسةت. او تةا پایةان     

م، دسةت از نگةارش   0430ق/0216عمر، یعنی سةال  

 پایةان را بةر کتةابش نهةاد     ی ن  ةه نکشید و مةرگ و 

(Perry:2011: 24 .) 

 

 بینش تاریخی غفاری کاشانی 

باید گفةت کةه در اثةر غفةاری، مباحةی نوةری تةاری  و        

باید تفکةر   رو، ناگریزنگاری م رح نشده است  ازاینتاری 

   .اش استنباط کردهایالی نوشتهتاریخی او را از البه

 

 بخشیی مشروعیت مراد وطلبی: گلشنبینش سلطنت

 به حاکمیت زندیه

های بنیةادین اندیشة  تةاریخی غفةاری     یکی از م وله

محوری است. او این م وله را در دو کاشانی، سل نت

کند: در س ت اول، سةعی کةرده اسةت    س ت بیان می

رویکرد نوری اراده سل انی را در پ  هم  رویدادها 

گیةری تحلیةل سةود را    نشان دهةد  بنةابراین، جهةت   

 .بخشةی بةه سةل نت کةرده اسةت     جه مشةروعیت متو

گرفته غفاری کاشانی قدرت حاکم یا پادشاه را نشأت

دانست که سداونةد هةر آن   الهی میاز اراده و مشیت

دارد و هةر آن اراده  هر کسی ارزانی می اراده کند، به

به ایةن ترتیة ، وی پادشةاه را     ستاند کند از وی می

حال، وی از درعین .کرداهلل روی زمین معرفی میظل

نوریه ایرانی سل نت تأثیر پذیرفته و در اثر سةود، از  

پةرور یةاد کةرده و پادشةاه را     نوریه پادشاه عادل دین

حارس عدالت و دیانت معرفی کرده است. او ف ةدان  

موجة   » و «مةورث هةدم بنیةان نعةم    » وجود شاه را

غفةاری،  ) معرفةی کةرده اسةت    «استهالک طب ات امم

سنده در اشاره به منشأ الهةی قةدرت   (. نوی99: 3733

سان زند، از تعابیر مختلفی بهةره گرفتةه   پادشاه، کریم

که داللةت بةر   « ظل الهی گیتی پناهی» است  اما تعبیر

این موضوع دارد از نور فراوانةی در رتبة  اول قةرار    

غفاری کاشانی در ادام  تالش سود، برای اثبات . دارد

ت و ال ابی را که گاه صفا قدرت حاکم، منشأ آسمانی

مختص رات سداوند است، در حف پادشةاه سةاری و   

بخةش،  جاری کرده و از وی با ال ابی هموةون نوةام  

ومةةرج و اضةة راش و  گسةةتر، رافةةع هةةرج  عةةدالت

کننةدة  نابسامانی، ناظم جامعه، رات م ةدس و تةأمین  

: 3733غفةاری،  ) معاش و معاد مردم  نام برده اسةت 

41 ،19 ،000 ،092 ،096 ،099 ،011 ،219 ،213 ،

در اشةاره بةه حةاکم از    « اهللظةل »(. کاربرد ل   996

نشةةان از رویکةرد و اندیشة  ایةةران    سةوی نویسةنده،  

باستانی برای مشروعیت دستگاه حاکم بود. این ل   

کنندة اندیش  فةرة ایةزدی بةود و چنةین ال ةا       تداعی

سان زند دارای فرة ایزدی است  پ  کرد که کریممی

ای از جان  سداوند بوده که به اش ودیعهفرمانروایی

، 24، 26، 6: 3733غفةاری،  . )وی ارزانی شده اسةت 

عةةالوه، (. بةةه007، 36، 46، 69، 92، 79، 91، 90، 23

غفةةاری کاشةةانی در توصةةیف کةةریم سةةان زنةةد، بةةا  

مندی از ال ابی هموون نوشیروان سلسةله عةدل   بهره

بسةته، شةهریار جمشةید انرةاف و کسةرای معةدلت       
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عنوان برپادارنده عدل حاکم بهدوز، به جایگاه پادشاهان

و عةةدالت در جامعةةه اشةةاره کةةرده و وی را عامةةل   

 تسةةاوی و تعةةادل در جامعةةه معرفةةی کةةرده اسةةت  

و  914و  230و  031و  39و  97: 0963غفةةةةاری، )

هةةای الهةةی  (. غفةةاری پةة  از بیةةان ویژگةةی   900

اع از فرمانروا، کارکرد و وظیف  فرمةانروا را دفة  پادشاه

دین، حمایت از عباد، استخالص بالد از دست عنةاد،  

آزادی رقب  عباد از رب   جور و اعتسةاف و برقةراری   

شدن عالم از بیم زوال دانسةته  آرامش و امنیت، ایمن

(. او 911و  273و  093و 97: 0963غفةةاری، ) اسةةت

وظیفةه مةردم را اطاعةت و فرمةانبرداری از فرمةانروا      

فرمةانروا، بةه عنةوان    از پادشةاه  داند. نویسنده گاهمی

االرض یاد کرده است که اشةاره بةه نوریةه    سلیفه فی

سلیفةةه، در ادوار پیشةةین تةةاری  ایةةران دارد. هةةدف  

فرمانروا، از دو سازی میان سلیفهنویسنده از این تشابه

نور درسور تأمل است: نخسةت آنکةه وی بةا تعبیةر     

ت وی سلیفگی، از جایگاه فرمانرواپادشاه، به حکومة 

جنبةةة  دینةةةی داده اسةةةت  دوم آنکةةةه اطاعةةةت و  

حاکم را فرض و واجة  دینةی    فرمانبرداری مردم از

 237و  262و  219: 0963غفةاری،  ) تل ی کرده است

فرمانروا (. غفاری کاشانی ن ش کانونی پادشاه766و  

را به ترویر کشیده  اسةت کةه سةایر طب ةات عةالی      

رماندهان اجتماعی هموون اعضای ساندان سل نت، ف

نوامی، روحانیان و علما  مةذهبی، روسةای قبایةل و    

 .انةد در پیرامون وی به ایفای ن ةش پرداستةه   بزرگان

سةان زنةد را در   وی جایگاه و ن ةش محةوری کةریم   

برجسته کرده و ن ةش وی   یابی ساندان زندیه،قدرت

سالصةه   .را در تحوالت مهم جامعه نشان داده اسةت 

هةای  ا توسةل بةه اندیشةه   کالم اینکه غفاری کاشانی ب

ساز همانند بخش نوریةه ایرانةی سةل نت    مشروعیت

ای و )فره ایزدی(، نوریه پیوند با پادشةاهان اسة وره  

شدن به مشروعیت تیموری و ایران و متوسل باستانی

صةةفوی و نیةةز بةةازسوانی و تفسةةیر اسةةالمی از ایةةن 

را ( سةان زنةد  فرمةانروا )کةریم  نوریات، ن ش پادشةاه 

ده است  بدین ترتی ، در روایت وی، گسترش بخشی

حاکم ن ش برجسته و پررنگ داشته است و در کنةار  

ای را وی، سایر طب ات عالی جامعه نیز ن ش حاشةیه 

و  73و  72و  99: 0963انةد )غفةاری،   بر عهده داشته

 (.992و  261و  212و  37و  39و  46

 

 گرایانه بینش نخبه

فکةری غفةاری    گرایی نیز از بنیادهةای منوومة   نخبه

ایةن نگةرش موجة  شةده اسةت وی       کاشانی است.

تغییر و تحوالت سیاسی و نوامی و اجتماعی جامعةه  

هةای نخبگةان و طب ةات    را حاصل کةنش و واکةنش  

قدرتمند اجتماعی بداند. در واقع ساستگاه اشرافی و 

دیوانی وی و وابستگی بةه طب ة  حةاکم و حاکمیةت     

ل کةرده بةود.   جامعه، چنین دیدگاهی را به وی تحمی

کارانةه و وابسةتگی وی بةه نوةام     این تفکةر محافوةه  

حاکمیت، موج  شةده بةود تةا هرگونةه شةورش و      

کفةر و   اعتراض را با تعابیری هموون کفران نعمةت، 

ناس اسةةی، سودسةةری، حرکةةات ناهنجةةار و اطةةوار   

اندیشةةی، سةةلوک ناشایسةةت، کةةافرنعمتی و سةةالف 

 یگری ویةاغ  ناشایست،  غبان، بنای شر و شور فتنةه، 

عریان و طغیان توصیف و تل ی کنةد. پة  بةه ایةن     

روش، راه را بر هرگونه اعتراض و م البات اجتماعی 

، 260، 217، 36، 37، 97: 0963)غفةةاری،  فةرو بنةدد  

(. بدین ترتیة ، نویسةنده بةا    909،  907، 249، 269

هةای  ارائ  این نةوع گةزارش و توصةیف از شةورش    

عی معرفةی کةرده   نخبگان، آنان را افةرادی ضةداجتما  

نومی و فتنةه در  است که در پی ایجاد اغتشاش و بی

فرمانروا را عامل سرکوش آنان جامعه بودند. او پادشاه

بخشیده است. به کانون دانسته و به وی ن ش مرکزی

سرداران نوامی که عوامةل   تبع آن، برای فرماندهان و
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فرمانروا بودند، نیز چنین ن شی اجرایی دستورات شاه

ای محافوه کاری سود گونهبه ائل شده است. غفاریق

را نیز به رخ کشیده کةه حةامی وضةع موجةود بةوده      

است. او هرگونه تغییر و دگرگونی در ایةن وضةع را   

عملی ضداجتماعی و ضداسالقی پنداشةته اسةت کةه    

 مستوج  و سزاوار تنبیه و سیاست است.

 

 بینش اجتماعی غفاری کاشانی 

شناسةی و  هةای معرفةت  و کاستی گراییبا وجود نخبه 

مةراد، رویکةرد   شناسی غفاری کاشانی در گلشةن انسان

ویژه زمانی که وی اجتماعی وی درسور تأمل است  به

 دربةةارة سةةاست قةةدرت و نفةةور اجتمةةاعی و سیاسةةی

درسةتی  طب ات برتر اجتماعی سخن گفته است. او بةه 

برده است که پ  از فرمةانروا، فرمانةدهان نوةامی،    پی

ساالران شهری، رؤسای ایالت و قبایل و ان و دیواناعی

نیز روحانیان و عرفا به علت نزدیکی به کانون قةدرت  

و نفور اجتماعی و مردمی و اصالت حسة  و نسة ،   

هةةای نةةام میةةان شخرةةیت از .منزلةةت واالیةةی دارنةةد

شده در اثر وی، بیشترین آنان متعلةف بةه یکةی از    برده

. البته ناگفته نماند که های رکرشده در فوق استپایگاه

در دورة مدنور،  نفور و قةدرت اجتمةاعی و سیاسةی    

رؤسای ایالت و قبایل شایان توجه است. انعکاس این 

مسئله در اثر غفةاری نیةز، محةرز اسةت. بةه تبةع آن،       

سةاالری،  های شهری و دیةوان قدرت اشراف و ساندان

تةر اسةت  بةه    رنةگ در م ایسه با گذشته، به نوعی کةم 

ندرت از م ام وزارت دیوان اعلی و مثال، وی به عنوان

 سةایر م امةات بلندمرتبة  دیةةوانی سةخن گفتةه اسةةت     

و  937و  911و  919و  290و  224: 0963غفةةةاری، )

گرایانة   تر رکر شد بینش نخبهکه پیشگونه(. همان790

غفاری کاشانی موج  نشده است تا وی تنها به تاری  

ردازد   بلکه به همراه سیاسی و آن هم هیئت حاکمه ب 

غفةاری  . ها، به تاری  اجتماعی نیز توجه کرده استآن

کاشةةانی در کنةةار موضةةوعات سیاسةةی و نوةةامی، بةةه  

موضوعات اجتماعی نیز توجةه نشةان داده و کوشةیده    

هةةای اسةةت تةةاری  جةةامعی را براسةةاس تمةةامی جنبةةه

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقترادی بنویسةد. او بةا   

عی، در کنةةار ن ةةش فرمانرواپادشةةاه و رویکةةرد اجتمةةا

 گاهمردم و وضعیت آنان نیز گاه عوامل او، به جامعه و

اهمیت داده است  پ  دامن  توجه او از تاری  سیاسی 

و نوامی فراتةر رفتةه و تةاری  اجتمةاعی و اقترةادی      

وی چنةان   جامعه را دربرگرفته است. به عنوان نمونةه، 

غةةالی سةةال گةةزارش زنةةده و احساسةةاتی از قحةة  و 

طةةراز م، مملکةةت عةةراق و والیةةت ارم 0494ق/0040

قح ی برره و پیامدهای آن ارائةه داده اسةت    شیراز و

زده را با تمام جوان  توان سیمای جامع  قح یکه می

(. مسةةائل و 97تةةا  90: 3733آن درک کةةرد )غفةةاری، 

هةای  مرای  اجتماعی دیگری هموون زلزله، بیمةاری 

هةا  لشگرکشی ها وبار جنگفراگیر و پیامدهای مری 

نیةةز از دیةةد غفةةاری بةةه دور نمانةةده اسةةت. وی در   

گونه مسائل کمابیش توجةه  جای اثر سود، به اینجای

داده اسةةت  هرچندکةةه در م ایسةةه بةةا رویکةةرد  نشةةان

نوامی و سیاسی، حجم و فراوانی این نوع رویکةرد از  

توصةیف   .کمیت و کیفیةت کمتةری برسةوردار اسةت    

ر کاشةان، اصةفهان، قةم و ری و تلفةات     بةا زلزل  زیان

هةةای فةةراوان اقترةةادی آن و نیةةز انسةةانی و سسةةارت

زلزلةةةه تبریةةةز در سةةةال   گةةةزارش جانةةةدار وی از

 هزار نفری آن، به همةراه 219م و تلفات 0443ق/0039

و وضعیت روحةی   توصیف تخری  شهر و بناهای آن

زمةرة چنةین رویکةردی     و اجتماعی بازماندگان آن، از

(. 270 و  293و  294 :7999ی، غفةةةةةةار) اسةةةةةةت

ورسةةوم اجتمةةاعی نویةةر آیةةین سةةوگواری و     آداش

های عروسی و شادمانی و عید نةوروز  جشن عزاداری،

و نیز مراسم است بال از پادشاه و فرماندهان نیز، در این 

که گاه نویسنده اطالعات اثر انعکاس یافته است. چنان
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اری و های جزیی و فراوانةی، از نحةوة برگةز   و آگاهی

یافتن و تعةداد  تعداد میهمانان، نحوة پذیرایی، آداش راه

ها و مخةارج آن نیةز بةه دسةت داده     مدعوین و هزینه

تةةوان بةةه گةةزارش مراسةةم هةةا مةةیاسةةت  ازجملةةه آن

شةةةدن مةةةردم در مةةةرگ پةةةوشسةةةوگواری و سةةةیاه

(، مراسةم  969تا  960: 0963غفاری، ) محمدرحیمخان

سةةان و الفتتابةةو سةةان زنةةد،عروسةةی فرزنةةدان کةةریم

تةا   019: 7999سان، اشةاره کةرد )غفةاری،    محمدعلی

هةا  های مختلف اجتماعی و مهاجرت(.  رکر گروه019

هةةای اجبةةاری داسلةةی و سةةارجی افةةراد و   و کةةو 

های انسانی، از دیگر رویکردهای اجتمةاعی ایةن   گروه

(. 221تةا   202: 7999غفةاری،  ) روداثر به شةمار مةی  

دادن دو فرل از ا استراصهمونین، غفاری کاشانی ب

حال عرفا، علما، روحانیةان،  کتاش سویش به رکر شرح

شعرا، ادیبان، هنرمندان و... ترویری روشن و گویا از 

 زندگی و فرهنگ جامع  زمان سویش ارائه کرده است

 (.219تا  273: 7999)غفاری، 

 

 گرایانه بینش شریعت

ن مدارانةه وی ایة  بیةنش شةریعت   در واقع، منوةور از 

اسةةت کةةه غفةةاری کاشةةانی، از زاویةة  دیةةن، در      

غفاری کاشةانی   .رویدادهای تاریخی تأمل کرده است

ای از قاضیان و حاکمان کاشةان دیةده بةه    در سانواده

جامعةةه عرةةر وی شةةاهد  . جهةةان گشةةود و بالیةةد 

های مذهبی، هموةون حاکمیةت افاغنةه سةنی     چالش

زمینةه مسةائل    مذه  و اقدامات نامرسوم نادرشاه در

ها غلب  نهاد سیاسةی بةر   ینی و مذهبی بود. پیامد آند

نیافتن نهاد مذهبی، برای حضور و فرصت نهاد مذهبی

و ایفای ن ش، م ابف با شةیوة سةنتی در کشةورداری    

در حاکمیت جدید، یعنی زندیةه،   عالوهبه .ایرانی بود

 .صورت حداقلی بةود تعامل نهاد سیاسی و مذهبی به

منرةبان  و شرع و صاح بدین ترتی  که حوزة قلمر

تر از حدمعمول و تعامل ایةن دو نهةاد و   آن، کوچت

به تبع آن روحانیان و حاکمیت، در ابعةاد کمتةری از   

(. 19تةا   94: 0913رنجبةر،  ) دوران صفویه بروز کرد

مدارانه غفةاری  عامل دیگر در انگیزش بینش شریعت

کاشةةانی، تکاپوهةةای سیاسةةی و اجتمةةاعی و علمةةی  

هةةای روحانیةةان بةةود کةةه در سةةال  هةةایی از گةةروه

با ایجاد آرامش و  ومرج از ایران رست بربسته وهرج

های دینی و مذهبی امنیت، به ایران بازگشته و فعالیت

هةا از  کارملیةت زارش گة ) سود را از سرگرفته بودنةد 

و  001: 0910زندیةةةه، و  افشةةةاریهدر دوران  ایةةةران

ود تأثیر این فضای مذهبی، از سة (. غفاری تحت000

بیةنش دینةی او را    .های دینی بروز داده استگرایش

توان از دو منور سیاسی و اجتماعی تحلیةل کةرد    می

مداران  غفاری کاشانی، در وجه نخستِ بینش شریعت

سان زند نگاه قدسی وی به قدرت و فرمانروایی کریم

وی قدرت سان زند را دارای منشأ  .تبلور یافته است

که هموون سایر سةالطین   آسمانی معرفی کرده است

صاح  تمکین، سای  سدا است. قبالَ بةدان پرداستةه   

(. بینش 261و  219و  212و  97: 0963غفاری، )شد 

مداران  وی، در توصیف و ترسیم رویةداهای  شریعت

در  مةةذهبی و دینةةی نیةةز انعکةةاس یافتةةه اسةةت. وی 

ورسوم مةذهبی  جای اثر سود، به مسائل و آداشجای

مةذهبی   هادهةای دینةی و اقةدامات   ها و نو شخریت

فرمانروایان زندیه اشاره کرده است  به عنوان نمونةه،  

سةوانی در روز عاشةورا،   از مراسم عزاداری و تعزیةه 

تعمیةةر و بازسةةازی ب ةةاع  تأسةةی  مسةةاجد و تکایةةا،

هةا، تعمیةر بنةای مرقةد حضةرت      متبرکه و امةام زاده 

در قةةم، واگةةذاری تولیةةت اوقةةاف بةةه ( س)معرةةومه

ضرش سکه و سواندن س به بةه نةام نةامی و     علما ،

دوره  عشةریه در ال اش گرامةی حضةرت االئمةه اثنةی    

برده است. او در جایی، فتت برره  کریم سان زند نام

سان زند را با فتت آنجا به دسةت امةام   در زمان کریم
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 291: 0963مشابه جلوه داده است )غفاری،  ،(ع)علی

 (.749و   991و  994و 

 

 رایی گبینش مشیت 

مدارانه و نگرش ت دیرگرایانه وی میان بینش شریعت

حال، این پیوستگی موجة   درعین .راب ه وجود دارد

نگةاری  نشده است تا وی نگرش مشیتی را بر تةاری  

مسل  گردانةد. وی در توصةیف و تبیةین رویةدادها     

مدارانةه و  های دو بینش شریعتکرده است اففسعی 

علَی و انت ادی را در هم بیامیزد و گاه بینش علّی، بر 

در  .بینش مشیتی غلبةه کةرده اسةت و گةاه بةرعک      

تبیین ابوالحسن غفاری از رویدادها و وقةایع، مأسةذ   

دینی و ارجاع به آیةات قرآنةی و مشةیت سداونةدی     

بةرای تةأمین    رسد مللةف به نور می .غلبه کرده است

سواست فرمانروایان، اغل  بةه ارادة و مشةیت الهةی    

متوسل شده و به این وسیله، حوادث و رویةدادها را  

ازآنجاکه وی عمی اً فردی مةذهبی   .توجیه کرده است

بوده، در تجزیه و  و معت د به سرنوشت و ت دیر الهی

تحلیل اکثر وقایع اتفاقیه، قضا و قدر و مشةیت الهةی   

کارگیری عبةاراتی  ل فعال شمرده است. بهرا تنها عام

اعانةت حضةرت احةدیت،     همانند: مشةیت سةدایی،  

قدرت کامل  احدیت، دست قضا، سر پنج  ت دیر، به 

پرداز ت ةدیر اوضةاع بخةت و دولةت، در     دست جامه

عالم غی  به دستیاری کارساز انةت علةی کةل شةی     

در تبیةین و   بةه ت ةدیر سةالف کةون و مکةان،      قدیر و

گرایةی و جبرگرایةی   یع، نشةانگر مشةیت  توضیت وقةا 

: در صةفحات متعةدد و   0963غفةاری،  ) مللف است

و  064و  066و  001: 0963ازجملةةه در: )غفةةاری،  

آیةةه  029(. در مجمةةوع از 999و  262و  011و  041

آیةه نگةرش مشةیتی و     62 مةراد، کاررفته در گلشنبه

ت دیرگرایانه دارند. تعةداد انةدکی از آیةات رویکةرد     

ی و ب ی  آیات نیز رویکةرد تبشةیری و تنةذیری    تع ل

گنجنةد  بنةابراین از   دارند و در م وله اسالقیةات مةی  

حةال   .نور فراوانی، غلبه با آیات ت دیرگرایانه اسةت 

رویکةرد مللةف را نةاظر بةر      توان بخشةی از ایةن  می

های ادبی این اثر دانست کةه آیةات بسةیاری از    جنبه

امةا در مجمةوع،    قرآن را در اثر سویش آورده است 

نشةةانه رویکةةرد ت دیرباورانةة  وی بةةه تةةاری  تل ةةی  

گرایانةه وی  هةای رهنةی مشةیت   مایهشود و از بنمی

هةةای رویکةةرد نمودهةةا و جلةةوه .کنةةدحکایةةت مةةی

بیةنش   .شةود اشعار نیز دیده می گرایانه وی درمشیت

حال، نباید از رویکرد تع لی و درعین علّی و انت ادی

نگةرش   .در اثرش، غفلت ورزید علَی غفاری کاشانی

گرایةةی و انت ةةادی او را از تحلیةةل صةةرف بةةا  واقةةع

سوی تبیین و تحلیل معیارهای ماورایی بازداشته و به

تبیةین علةل قح ةی     عینی رویدادها سوق داده است.

م )غفةةاری، 0494ق/0040مملکةةت عةةراق در سةةال  

سان بةه برةره و   ( و علل لشکرکشی کریم41: 0963

های وی و سردارانش از آن کامیابیها و علل شکست

تةةوان گفةةت غفةةاری جملةةه اسةةت. در مجمةةوع، مةةی

انت ةادی علّةی   گرایانةه کاشانی در میان  نگرش مشیت

قرار دارد. وی گاه نیز، از هرگونه تبیین و تحلیةل یةا   

  .تعلیل حوادث و رویدادها طفره رفته است

 

 نگاری غفاری کاشانی روش تاریخ

شت تأکید بر آن نهاد، ایةن اسةت   ای که باید انگنکته

که روش همةواره مبتنةی بةر بیةنش اسةت. آنوةه از       

نگاری پیشامدرن بندی معمول، در روش تاری ت سیم

و  (روایی)آید، این است که دو نوع روش ن لی برمی

(. 012تةا   49: 0913شةوهانی،  ) تحلیلی وجود دارد،

بندی چنةدان کارآمةد نیسةت و دچةار     اما این ت سیم

بةودن  بودن روایت، محالهایی هموون تأویلیچالش

وار از روایت سالص از رویدادها، ف دان روایت آیینه

نگةاری توصةیفیِ   و سرانجام اینکةه در تةاری    2تاری 
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صةةرف اتوپیةةایی، ن لةةی، دسةةت اول وجةةود نةةدارد   

(. غفاری کاشةانی از مورسةانی   700: 0913)رضوی، 

ظةاهراً  شناسی سود را اعالم نکةرده و  است که روش

توان از آثار ابتکاری نیز نداشته است  اما اثر او را می

رو، روش غفةاری  مهم آن عرر به شمار آورد. ازایةن 

الی مةتن  اش، ناگزیر بایةد از البةه  را هموون اندیشه

تاریخی او استخراج کرد  س   نوةم روشةی و نوةم    

ای وی را یعنی، طرح اولیه و سال تألیف و نیز اندیشه

 تدوین و منابع آن را بازشناسی کرد. سبت و شیوة

 الف. طرح اولیه اثر و سال تألیف 

مةراد را در زمةان   غفاری کاشانی طةرح اولیةه گلشةن   

سان زند آغاز کرد  ولةی بةه عللةی کةه روشةن      کریم

م، از ادامة  ایةن کةار    0411ق/0037نیست، در سةال  

اش همونان ناتمام مانةد   بازماند و چهار سال، نوشته

م، بةةه تشةةویف و  0417ق/0031سةةال  سةةرانجام در

تا  0412ق/0033تا  0036مرادسان زند )حمایت علی

م( نگارش آن را دوباره از سرگرفت و اثر سود 0419

 سواند.  مرادمرادسان زند، گلشنرا به نام  علی

 مراد ب. سبک نگارش گلشن

غفاری کاشانی دیوانساالرمورسی است کةه مةتن اثةر    

اشعار عربی و فارسةی و نیةز    گیری ازسود را با بهره

آیات قرآنی و احادیی آراسته است. ایةن امةر نشةان     

در  .آشنایی نسبی وی، با علم حدیی و روایت اسةت 

واقع متن این اثةر، دربردارنةدة دو نةوع سةبت ادبةی      

جان پری بر این باور است که آثاری هموةون   .است

از نور ساستاری، ت لیدی از  گشا و گلشن مراد،گیتی

نگشای نادری هستند  چون مولفةان ایةن دو اثةر    جها

نیز، همانند جهانگشا، به بیان و توصةیف شةاعرانه از   

های نوروزی دربار سال نو و آغاز فرل بهار و جشن

اسةترآبادی   الگةوی  پردازند. تنها تغییراتةی کةه در  می

، ایةةن اسةةت کةةه توصةةیفات مخترةةر و جزیةةی  داده

و توسةعه   در آثةار سةود، بسة     جهانگشای نادری را

ای طبیعةةی و ملمةةوس گونةةهداده و آغةةاز سةةال را بةةه

انةةد. آنةةان در ایةةن راه، بةةه الگةةوی  توصةةیف کةةرده

آرای عباسی تمایةل نشةان   اسکندربیگ منشی در عالم

(. غفاری کاشانی Tucker,1988:ex/271) اندداده

برای نگارش اثر سود، از دو نوع سبت ادبی اسةتفاده  

هةا و  یانه در بهاریةه کرده است: سبت متکلف و منشة 

سبت ساده و روان در روایت تةاری . ایةن روش بةه    

سةةان هةةای میرزامهةةدیکننةةده تةةالشنةةوعی تةةداعی

زمان دو اثر کةامالً متفةاوت،   استرآبادی، در تالیف هم

در قال  و اسلوش ادبی، آن هةم در بةاش موضةوعی    

: 0911نژاد، واحد، یعنی تاری  نادرشاه است )زرگری

ر تمایل غفاری کاشانی به نثر ساده و د (.219و  217

روان، نباید از تأثیر و تأثرات نهضت بازگشت ادبی و 

پیشروان آن، در عرر زندیه، با مرکزیت شیراز غافةل  

نویسةی و  این نهضت موجی از گرایش به ساده .ماند

اقتدا  به سبت عراقی را ابتدا در حوزه شعر و ادبیات 

غفةاری بةا   9جاد کرد.منووم و بعد در ادبیات منثور ای

مفتون دنبلی و آرر بیگدلی معاصر بةوده اسةت  پة     

بسیار طبیعی است اگر ادعا شود که نمایندگان مکت  

نویسی روان غفاری تةأثیری  بازگشت، بر سبت تاری 

عالوه، غفاری کاشانی در تذکرة اند. بهمست یم گذاشته

احوال شعرا که در واپسین بخش اثةر سةود آورده از   

بةةا بسةةیاری از شةةاعران و    اش،و مةةراودة آشةةنایی

)غفاری، ) نمایندگان عرر بازگشت سخن رانده است

تةةةةا  2/799: 0941  آرر بیگةةةةدلی، 299290: 7999

مةراد،  (. این رویکرد دو گانة  سةبکی در گلشةن   712

های یعنی نثر مرنوع و متکلف و مملو از انواع آرایه

وان در ها و گرایش به نثری سةاده و ر ادبی در بهاریه

گزارش رویدادهای تاریخی، دوپارگی متنی و روشی 

 و البته گسست متنی را در این اثر باعی شده است.

 

 منابع کسب اطالعات غفاری کاشانی
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از منابع بسیاری غفاری کاشانی در تدوین اثر سویش 

بهره گرفته است که از نور شکل و محتةوا و ماهیةت   

شةده اشةاره   تفادهاو به هم  منابع اس .اندمتفاوت بوده

کند  لةیکن در مجمةوع، ایةن منةابع را برحسة       نمی

تةوان بةه   مةی ها در تةدوین اثةرش   آناز استفادة وی 

های تاریخی و ادبی و منابع اسةنادی و دیةوانی   کتاش

ها و ت سیم کرد. منابع دیوانی اعم از ترسالت، فرمان

ها، دیوانیات، اسوانیات، سل انیات، مسموعات و رقم

اغلة    است. منابع اسنادی و کتة  ادبةی،   مشاهدات

هةای  های بخش ادبی بةوده و کتةاش  کنندة دادهتأمین

در اریخی و مسةةةموعات و مشةةةاهدات اغلةةة ، تةةة

از میةان منةابع    .انةد بةوده  رویدادهای تاریخی کارآمد

تةةاریخی، مسةةموعات و مشةةاهدات بةةیش از کتةة    

 .انةد نگةاری او ایفةای ن ةش کةرده    در تاری  تاریخی،

گیری مللف از منابع گونةاگون،  تفاده و بهرهمیزان اس

بةه عبةارت دیگةر،     .تابعی از رویدادنگاری وی است

غفاری کاشانی در تدوین م دم  کتاش سویش که بةه  

اشةاره دارد، از کتة  تةاریخی هماننةد      گذشته دورتر

جهانگشةةای نةةادری بهةةره بةةرده اسةةت. وی گةةاه بةةه 

نیةز،  تلخیص روایات استر آبادی مبادرت کرده و گاه 

(. 9: 3733غفةاری،  ) از آن منبع رونویسی کرده است

غفةةاری کاشةةانی دیباچةة  اثةةر سةةود را بةةر اثةةری، در 

آرای گذشةةت  دورتةةر مبتنةةی کةةرده و از کتةةاش عةةالم 

عباسی، نوشت  اسکندربیگ ترکمان، الگوبرداری کرده 

است. او گاه از کلمات و عبارات وی عیناُ رونویسةی  

(. البتةه  06و  09: 0931منشةی ترکمةان،  ) کرده اسةت 

آرای عباسةةی، محةةدود بةةه الگةةوبرداری وی از عةةالم

غفةاری کاشةانی در    مراد نیسةت  بلکةه  دیباچ  گلشن

ارجاع بةه گذشةت  دورتةر و نیةز در یةت صةحنه یةا        

هةای سةود، بةه    هةای مشةابه و نیةز در بهاریةه    صحنه

برداری از اثر اسکندربیگ پرداستةه اسةت. منبةع    بهره

ی کاشةةانی در بازسةةازی هةةای غفةةاراصةةلی گةةزارش

رویدادهای دوره افشاریه، کتاش جهانگشةای نةادری   

سةان اسةترآبادی اسةت. وی در ایةن     اثر میرزامهةدی 

بخةةش از اثةةر سةةود، بةةه اقتبةةاس و گةةاه رونویسةةی  

های داده 7کلمه از اثر استرآبادی پرداسته است.بهکلمه

غفاری کاشةانی در گةزارش و تةدوین تةاری  اوایةل      

هةای سةودِ   تر براساس پیوند دانسةته عرر زندیه، بیش

میرزامعزالةةدین  وی و سةةاطرات تةةاریخی پةةدرش،  

سةان زنةد   محمد، دولتمرد و دیوانسةاالر دوره کةریم  

 (. 729تا  720: 0919پری، . )استوار است

وی در مواقعی که شخراً در جریان وقایع نبوده، آن 

که  ایگونهکرده است  به وقایع را از منبعی موثف ن ل

سان زند، از وقایع مربوط به پایان سل نت کریم برای

گشةای میرزامحمدصةادق نةامی اسةتفاده     تاری  گیتی

کرده یا این بخش را براساس اطالعات شفاهی که از 

سرداران و نوامیةان زندیةه اسةذ کةرده، بةه نگةارش       

درآورده است  چون در این زمان، غفةاری از تمةاس   

رود کةه  ور میبا رویدادهای شیراز به دور بوده و تر

(. 999: 0963غفةةةاری، ) در کاشةةةان بةةةوده اسةةةت 

هةا  غفاری کاشانی شاسص حال، سبت و شیوهدرعین

 شود: ها اشاره میهایی دارد که در زیر به آنو ویژگی

 سازی و حاشیه رانی روایات . برجسته6

یکی از شگردهای روشی غفاری کاشانی، در گزینش 

یةةری از اصةةل  گهةةای تةةاریخی، بهةةره و ارائةةه داده

وی برای توصیف  .رانی استسازی و حاشیهبرجسته

 ای در عرصه سةودی یا تبیین رویدادهایی که به گونه

سةازی اسةتفاده کةرده    اند، از اصل برجستهقرار گرفته

روایات مربوط به فرمانروا، فرماندهان نوةامی،   .است

اند. ها جای گرفتهاشراف و شاهزادگان در این عرصه

گونةه  سان زند، بهروایات مربوط به کریماو حتی در 

غفاری گاه نیز به  .نمایی کرده استنسبتاً وسیع اغراق

 عهةد سةود، از  مانند دیگر مورسان سلف و حتی هةم 

قدرت و دلیری س اه سرم و متانت و استحکام قلعه 
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و حرار آنان داد سةخن داده اسةت. در ایةن بخةش،     

سةةازی قةةدرت و شةةجاعت و  هةةدفی جةةز برجسةةته 

منةةدگیِ فرمةةانروا یةةا امیةةر یةةا سةةردار در کةةانون   رز

(. 992و  990: 0963غفاری، ) اش نداشته استعالقه

 وی برای رویدادهای کةه متعلةف بةه عرصةه دیگةری     

رانةی اسةتفاده کةرده اسةت. وی     بوده، از اصل حاشیه

هةةای فةةتت و  سةةازی را در گةةزارش روش برجسةةته

ر سان زند و امةرا و فرمانةدهان بةه کةا    پیروزی کریم

رانةی را نیةز در گةزارش    گرفته اسةت. روش حاشةیه  

های مخالفان سیاسی و نوامی و حتةی دینةی   پیروزی

هةةا را بةةه کةةار بةةرده و پیامةةدهای منفةةی اقةةدامات آن

غفاری این رونةد را در گةزارش    .برجسته کرده است

سان زند با محمدحسن قاجار، آزادسان نبردهای کریم

  .رده استسان افشار دنبال کافغان و فتحعلی

 ای. روش مقایسه0

سةازی  هةای برجسةته  ای از دیگر روشروش م ایسه

در این عرصه، او تةالش کةرده    .غفاری کاشانی است

هةةا یةةا اسةةت ازطریةةف م ایسةةه، عملکةةرد شخرةةیت

مکةرر   م ایسه .های مدنور سود را برجسته کندپدیده

سان زند، های شخریت فردی و اجتماعی کریمجنبه

ای از ای و باستانی ایةران، نمونةه  س ورهبا پادشاهان ا

گةاه نیةز بةه م ایسة  عملکردهةای       .این روش اسةت 

سةةان زنةةد، بةةا  نوةةامی و سیاسةةی و عمرانةةی کةةریم 

های مذهبی و باسةتانی اقةدام کةرده اسةت      شخریت

مثالً بنای مسجد وکیل در شیراز و فةتت برةره را بةا    

و امةةام علةةی)ع(  (ص)اقةةدامات مشةةابهی از پیةةامبر 

کسری سان را با طاققرر و کاخ کریم کرده و م ایسه

، 261: 0963)غفةةاری،  ت بیةةف داده اسةةت و سورنةةف

911 ،910 ،979 ،992 ) 

 . طرح یک مقدمه قبل از بازسازی واقعه1

نگاری غفةاری کاشةانی، در   های تاری از دیگر روش

گزارش رویدادهای تاریخی، طرح یت م دمه قبةل از  

غفةاری کاشةانی    .تشرح واقعةه و بازسةازی آن اسة   

دربةةاره هةةر رویةةداد، ماننةةد مورسةةانی هموةةون      

سةان اسةتر   اسکندربیگ منشی ترکمان و میرزامهةدی 

ای کوتاه درسروص آن واقعه بیان آبادی، ابتدا م دمه

کرده است. آنگةاه بةا آوردن عبةارات و اصة الحاتی     

تبیةین ایةن م الةه بةر      تبیین این م اله آنکةه،  هموون

رح این واقعه به طریةف اجمةال   سبیل اجمال آنکه، ش

سالصه این م لة  اینکةه، کیفیةت آن واقعةه      اینکه،

اینت، کیفیت این واقعه بر سبیل اجمال اینکه، ال ره، 

سالص  سخن و... رویداد را بةه تفرةیل یةا تجمیةل     

و  17و  74و  70: 0963شةةرح داده اسةةت )غفةةاری، 

و  971و  999و   920و  061و  094و  099و  009

 (.941و  960

 

 گیرینتیجه

تةداوم   مةراد، نگاری غفاری کاشةانی در گلشةن  تاری 

سةنت   ویةژه نگةاری در ایةران، بةه   سنت پیشین تاری 

بوده است. در بینش و  نگاری صفوی و افشاریتاری 

سةان  روش، اسکندربیگ منشی ترکمان و میرزامهدی

نویسی غفاریی به شةمار  استرآبادی از الگوهای تاری 

ای که وی اساس اثر سةویش را بةر   گونهرفتند  بهمی

حةال،  درعةین  سبت و الگوی آنان مبتنی کرده اسةت  

وی متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی عرر سةویش  

بوده است. در منووم  فکری غفاری کاشانی، هماننةد  

ای الهةی و سةل ان   دیگر همتایان او، سل نت ودیعةه 

وی  نگاریاهلل فی االرض بوده که در کانون تاری ظل

قرار گرفتةه و جامعةه بةا تمةام زوایةای آن، پیرامةون       

 سل نت روایت و گزارش شده است. غفاری کاشانی،

همانند اسکندربیگ منشی و استر آبادی، از فرمةانروا  

با عنوان شاه یاد نکرده بلکه وی را بیشةتر بةا عنةوان    

امةا   الهی گیتی پناهی س اش کرده است حضرت ظل

گرایان  وی، تفاوتی بةا آن  در تفکر و رویکرد سل نت
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کاشانی در تبیین و  غفاری. شودمورسان احساس نمی

تحلیل و تعلیل حوادث تاریخی، به حاکمیةت اراده و  

مشیت الهی معت د بوده و در کنةار ت ةدیر الهةی، بةه     

گیری حوادث باور ن ش اراده و تدبیر انسان در شکل

یةل  داشته است. او در این زمینه، گاه به تحلیةل و تعل 

رویدادها و وقایع دست یازیده است  اما در مجموع، 

گرایانه بر اثر وی حةاکم اسةت و بیشةتر    تفکر مشیت

گةةرا. از نورگةةاه گراسةةت تةةا ع ةةلمةةورسی مشةةیت

نگاری سنتی مراد، در زمره تاری رویکردی نیز گلشن

نگةةاری سةةنتی را ایةةران قةةرار دارد و اصةةول تةةاری  

رد. این اثر بیشتر، به توان در آن مشاهده کسوبی میبه

پةردازد و مسةائل   ها میشرح حوادث سیاسی و جنگ

مختلةةف اجتمةةاعی و اقترةةادی و فرهنگةةی در آن    

درستی راه نیافته است. به عبارت دیگةر، بةه علةت    به

صبغ   توجه بیش از اندازه به تاری  سیاسی و نوامی،

گزارش سیاسی و نوامی در آن غال  اسةت. در ایةن   

سةان  های فرمانروا، یعنی کریمرگیریها و داثر جنگ

زند، با دشمنانش به تفریل و با شرح جزییات آمةده  

است و به آن انةدازه کةه بةه تةاری  نوةامی و شةرح       

ها پرداسته شده، به مسائل اجتماعی و اقترادی جنگ

از دیدگاه روشةی   .و فرهنگی کمتر عنایت شده است

و  نیز، وی همانند دیگر اسالف سةود، در بازنویسةی  

بازآفرینی اثرش از طیف وسیعی از منابع بهره جسةته  

نگاری پیشین تا اسناد است. این طیف از منابع تاری 

و مکاتبات موجود و مشاهدات و مسةموعات وی را  

هةةا از ورشةةدن از آنگیةةرد. غفةةاری در بهةةرهدربرمةةی

 نویسةی هةای رونویسةی و تلخةیص و گزیةده    تکنیت

ارش اثر سود نیز استفاده کرده است. وی در سبت نگ

بین گفتمان رایج ادبی، یعنی نهضت بازگشت ادبی و 

در نوسةان   پایداری سبت گدشته، یعنی سبت هندی،

بوده است. این دوگانگی سبکی، بةه وضةوح در اثةر    

نگاران عرةر  وی نمایان است. در دوره قاجار، تاری 

مراد، به قاجار، برای بازنویسی تاری  زندیان به گلشن

ی ارزشمند توجه کردند. در این زمةان بةه   عنوان منبع

بخةش، از سةنت   مراد، بةه عنةوان منبعةی الهةام    گلشن

 نگاری پیشین ایرانینگریسته شد.تاری 

 

 نوشت پی
. گفتنی است که پ  از مةرگ میرزاابوالحسةن غفةاری    0

ماندن پروژه وی، پسةرش میرزامحمةد   ق( و ناتمام0201)

یرازی، بةه اتمةام   سان شباقر، به دستیاری میرزامحمدعلی

ق را بةه  0212کار پدر پرداست. پسةر تةا حةوادث سةال     

 نگارش درآورد.

نةژاد،  . برای م العه بیشتر ر.ک: آقاجری، هاشم  زرگری2

غالمحسین  حسنی، ع ااهلل  هونین بةه تةأمالتی در علةم    

نگاری اسالمی، به اهتمام حسن حضةرتی،  تاری  و تاری 

 جهان.(، تهران: ن ش0919)

ی کسةة  اطالعةةات بیشةةتر ر.ک: سةةاتمی، احمةةد، . بةةرا9

 0(، تاری  ادبیات ایران در دورة بازگشت ادبی، ج 0911)

شناسی یا (، سبت0916، تهران  نیز بهار، محمدت ی، )2و 

     ، تهران: امیرکبیر.9تاری  نثر فارسی، ج

رک: اسةةةةترآبادی،  بةةةةه منوةةةةور م ایسةةةة  بیشةةةةتر. 7

نگشةةای نةةادری، تةةاری  جها (،0917، )سةةانمیرزامهةةدی

 .دنیای کتاش :ترحیت میترا مهرآبادی، تهران

 

 کتابنامه

 هاکتابالف. 

آرر،  آتشةکده (، 0941) ن،سةا ل فعلةی  بیگدلی،آرر -
 کبیر. امیر :تهران ،هاشم محدثمیر ترحیت ،دوم نیمه

نژاد و حسةن  زرگری آقاجری، هاشم و غالمحسین -

تةةةأمالتی در علةةةم تةةةاری  و   (، 0919) ع ةةةااهلل،
، بةه اهتمةام حسةن حضةرتی،     نگةاری اسةالمی  ی تار

 تهران: ن ش جهان.
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تةةاری   (،0917) ن،سةةامیرزامهةةدی ،اسةةترآبادی -

 :ترحیت میتةرا مهرآبةادی، تهةران    ،جهانگشای نادری

 .دنیای کتاش

 ،ایةران در  نگاریتاری (، 0911) دیگران،ولر و  اش -

 ه.گستر: تهران ،آژند یع وش تألیفترجمه و 

نثر  تاری  یا شناسیسبت (،0916)  ی،تمحمد ،بهار -
 امیرکبیر. :، تهران9ج ،فارسی

منةابع و ماسةذ    شناسةایی (، 0919) ،اهللعزیز بیات، -
 : امیرکبیر.، تهران2و  0، ج ایران تاری 

تةاری  ایةران     سان زنةد کریم (،0910) ن،اج ،پری -
محمةد  ترجمة  علةی   ،(0443تا  0447) یهابین سال

 .آسونه :هرانت ،ساکی

در  ایةران  ادبیةات  تةاری   (،0911) د،احمة  ساتمی، -
 نا.ن: بیتهرا ج،2،ادبیدورة بازگشت 

نوةةر زیر (،0942) ،اسةةالمیالمعةةارف بةةزرگ دایرة -

المعةارف  دایرة : مرکةز تهةران  بجنةوردی،  کاظممحمد

 اسالمی.

 نگةةاریتةةاری  (،0913) ل،ابوالفضةة سةةید رضةةوی، -
 نی جهةةا نگةةاریتةةاری  جایگةةاهو  ایرانةةی-اسةةالمی

مجموع م االت  ،نگاریتاری و  تاری در  جستارهایی

 تنوةیم و  تهیه جغرافیا، تاری  هما کتاش هایو گفتگو

 کتاش.سانه  :تهران قادری، میر اسماعیلی،اهلل حی 

(، 0963) ن،ابوالحسةةةةمیرزا کاشةةةةانی، غفةةةةاری -

 :تهران ،مجد طباطباییمرضا البه اهتمام غ ،مرادگلشن

 زرین.

نسةةخ   (،7999) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،ةةةةةةةةةةةة -
 .، کتابخان  ملی ملتمرادس ی گلشن

نسةةخ   (،3733) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، -
 .، کتابخان  مجل  شورای اسالمیمرادس ی گلشن

احةوال و  (، 0946) زادة تبریةزی، محمةدعلی،  کریم -
 تهران: کتابخان  مستوفی. ،آثار ن اشان قدیم ایران

، تاری  کاشةان (، 2996) ضرابی، عبدالرحیم،کالنتر  -

 به کوشش ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.

و  افشةاریه در دوران  ایةران هةا از  کارملیتگزارش  -
ترجمةةه معرةةومه   (،0910، )0474 ˚ 0423 زندیةةه

 نی. :تهران ،ارباش

  تةةاری (،0913) گ،سةةکندربیا ،منشةةی ترکمةةان  -
 :تهةران  ،به کوشةش فریةد مةرادی    ،آرای عباسیعالم

 .نگاه

  غةةروش سانةةدان زنةةد (، 0997) ا،نارونةةد، رضةة  -
سةان  نوامی و سیاسی جانشینان کةریم  هایکشمکش

 .    نابی :، تهران0ج ،(ق 0039-0213) دزن

منابع تةاری  ایةران در    (،0940) ا،غالمرض ،ورهرام -
 .امیرکبیر :، تهراندوران اسالمی

و  یسیاسةةة تةةةاری  (،0919) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، -
 معین. :تهران ،در عرر زند ایران اجتماعی

در  ایةران  زندیةه،  تةاری   (،0930) هةادی،  هدایتی، -
 .دانشگاه تهران :ند، تهرانسان زکریمزمان 

 

 مقاالتب. 

در  ، «یابوالحسةةن مسةةتوف»، (0942) ،رکةةا ، یحیةةی-

نوةةةر  ، زیةةر 9ج  اسةةالمی، المعةةارف بةةزرگ   دایرة

المعةارف  یرةدا مرکةز  ،تهةران  بجنةوردی،  کاظممحمد

 .991-961اسالمی،

و  سیاسةی راب   نهاد »(، 0913) علی،محمد ،رنجبر -

 ،دورة تعامةل محةةدود   «زندیةه  حکومةت در  مةذهبی 

، ایةةراناسةةالم و  تةةاری  یپژوهشةةعلمةةینامةةه فرةةل
 9ش جدیةةةد،دورة  ،21س ،(سدانشةةةگاه الزهةةةرا) 

 .94-19 ،19پیایی

 سةةةاوری»(، 0911غالمحسةةةین، ) ،نةةةژادزرگةةری  -

 ،«آبادیاسةتر  نویسةی تةاری   مکتة   تثبیتو  شیرازی

 انسةانی، و علوم ادبیات دانشکدةمجله  ضمیمه تاری 

 .210-296، 0ش ،2س
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نگةةاهی بةةه کتةةاش  »(، 0911) ن،ریةةدوف ،شایسةةته -

، فةروردین و  کتاش ماه تاری  و جغرافیةا ، «مرادگلشن

 .61-41 ،74ت، شاردیبهش

سةی  نویپارادایم تاری »(، 0913) شوهانی، سیاوش، -

نگاری هزارسةاله از اواسةر   در ایران: الگویی از تاری 

م العات ، «سواهیقرن سوم تا برآمدن جشن مشروطه
 .49-012، 6، ش2، ستاری  اسالم

 ایراندر  نویسیتاری » (،0911) ر،منرو ،گلصفت -

مراحةل و   ،ق(0191 ˚ 0071 هایسال) صفویعرر 

 ریخیعلوم تا هایپژوهش دو فرلنام  ،«شناسیگونه
، 0، شانسانی دانشگاه تهةران دانشکدة ادبیات و علوم

17-69. 

چند نسل هنرمنةد  »(، 0993) مر فوی، محمدت ی، -

، ن ةش و نگةار  ، «در یت دودمان چند صدساله کاشان

 .92-93،  14ش

معرفی نسخ  س ی کتةاش  » (،0997) ا،ناروند، رض -

انسةانی  و علةوم  مجل  دانشةکدة ادبیةات  ، «مرادگلشن
 .992-993 ،32و  30 ، شه تهراندانشگا

نکةةاتی در بةةارة دو » ،زادة محمدیةةه، عبةةاسهاشةةم -

،نسةخه شناسةی و   «وقایع نگاری عمةدة دورة زندیةه  

 .769-741، 0913کتابشناسی، 

پژوهشةی در منةةابع  »(، 0969) ورهةرام، غالمرضةا،   -

جسةتارهای ادبةی مجلة     ، «تاری  ایران در عرر زنةد 
ی دانشةگاه فردوسةی   انسةان دانشکدة ادبیةات و علةوم  

 .909-971 ،47، شمشهد
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