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بهاصفهانیجانیعللمهاجرتومهاجرانآذربایبررس

یشاهعباسصفویدورهدر
 

 0حسن حسین پور ،0 قربان نژاد سایپر


یدهچک

شاه اسماعیل صفوی به حکومت رسید و  ،هجری قمری 316ها درسالبعد از سقوط آ  قویونلو

مرک  حکومت خود قرار  ،شهر تبری  را که از موقعیت ممتاز سیاسی و اقتصادی برخوردار بود

.. اوضاع کلی .، های عثمانی و خودسری ق لباشحمله ،داد؛ اما در پی بروز تعصبات مذهبی

 ،ی شاه تهماسا هم ادامه یافت و عالوه برآنبه هم ریخت. همین وضعیت در دوره آذربایجان

پایتخت از تبری  به ق وین منتقل شد و مرک یت سیاسی و فرهنگی  ،های خاص ویدرپی سیاست

تعدادی  ،تضعیف گردید. این وضع مو ا  الی وطن شد و در این میان تدریج آذربایجان به

آزادی از  ،های مختلف از  مله: امنیت و آرام حبان حرف به انگی هدانشمندان و صا ،از ر ال

دیار خود را ترک کردند یا  ،ثروت و شهرت ،دستیابی به قدرت ،رشد علمی ،تعصبات مذهبی

ای هم در بعدها توسط عثمانی از تبری  و آذربایجان به قسطنطنیه و بورسه مها رت نمودند و عده

ن رفتند. مها رت به خارج از آذربایجان مو ا تضعیف نیروی داخل ایران به ق وین و اصفها

ی حاضر در ی سختی برپیکرعلمی و فرهنگی آن وارد ساخت. مقالهکار و تجارت شد و ضربه

ها به به علل مها رت آذربایجانی ،پی آن است که با بررسی مصادیق مو ود در منابع و مآخذ

 لیت مها ران را در سرزمین مقصد بررسی نماید. ی فعااصفهان در عصر صفوی بپردازد و زمینه

 عباس آباد ،شاه عباس اول ،اصفهان ،آذربایجان، : شاه اسماعیل اولواژگانکلیدی

                                                 
 ، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایران.هیواحد اروم ریخ و تمدن اسالمی،گروه تا .1

gorbannejad@gmail.com  :مسئول مکاتبه 

 2/01/30تاریخ پذیرش:      08/3/30:دریافت تاریخ 

 7سالمسکویهیفصلنامه

9319،بهار02یشماره
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 مقدمه
( که پایتخت از ق وین به اصفهان هر   331 -0183ی حکومت شاه عباس اول)در دوره

تعدادی از  ،د گرفتبنا به دالیل مختلف که مورد بررسی قرار خواه ،انتقال داده شد

صاحبان حرف و اندیشمندان آذربایجانی به ا بار یا اختیار به اصفهان مها رت  ،تجار

شناخته می شدند. آنان در « ی اصفهانتبارزه» ها تبری ی بودند و به کردند که اکثر آن

زندگی می کردند. البته بعدها از میان  ،«عباس آباد»به خصوص در  ،محالت مختلف شهر

ی عرفان و ادب به مال اندوزی و یا فعالیت در حوزه ،ی زندگیای برای ادامهن عدهآنا

گورکانیان درهند  ،هندوستان مها رت کردند و در آنجا منشأ اثر شدند. دراین دوره

های  حکومت می کردند و دوران رشد شعر و ادب پارسی و رونق گرایشات و طریقت

 عرفانی بوده است.

از  ،پایتخت صفویه ،ا ران تبری ی و آذربایجانی در اصفهانموضوع  ایگاه مه 

آیا مها ران به میل خود و  ،کهمباحثی است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. این

ا بار به پایتخت کوچانده شدند از چه طبقات یا به ،به مرور ایام به اصفهان کوچ کردند

اشتند؟ چه عواملی در این  الی وطن ا تماعی بودند و بیشتر در چه مشاغلی دست د

 ،یا برای ارج نهادن به آنان ،نق  داشته است؟ آیا شاه عباس برای دلگرمی مردم تبری 

تواند در های دیگری که می.. و پرس .ای  داگانه اسکان داد؟ها را در محلهآن

 خصوص این موضوع مطرح شود. از  مله موضوعات درخور بررسی است.

منابع و مآخذ نام کوچندگان  ،وضعیت به هم ریخته ی اوایل عهد صفویمتأسفانه در 

ها را ضبط و ثبت نکرده اند و تنها مآخذی که برای ما قابل دسترس است و می توان از آن

و البته اطالعات محدودی در خصوص شخصیت ها ارائه می  ،در این زمینه استفاده کرد

ی شاه عباس اول آگاهی هایی در از دوره بیشتر مربوط به تذکره هایی است که ،کنند

ی نصر تذکره ،هفت اقلیم ،تذکره ی سام میرزااختیار محقق قرار می دهند. از  مله 
یکی از منابع  تذکره ی نصر آبادیدر این میان  آبادی و تذکره ی ریاض الشعرا و غیره.

به دست می  شرح مختصری از زندگی این افراد ،ارزشمندی است که بنا بر ماهیت خود
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دهد و اطالعات سودمندتری دارد. با تو ه به این که هدف نویسنده شرح حال شعرا 

تنها از طبقاتی یاد کرده است که در شعر و ادب دستی داشته اند و البته در حین بیان  ،بوده

اصل و نسا و شغل آنان هم سخنی گفته است. زمان  ،احوال آنان در مورد محل اقامت

 ،ها به اصفهان به درستی مشخش نیستچگونگی مها رت آذربایجانی دقیق مها رت و

های مکرر عثمانی به آذربایجان و اما براساس شواهد می توان حدس زد که پس از حمله

یك از منابع از عده ایی ترک وطن کردند. با آن که در هیچ ،های حاصل از آنامنینا

شرایط  ،اما به نظر نگارنده ،است معی و ا باری به اصفهان صحبت نشدهکوچ دسته

مذکور در آذربایجان خود به خود مردم را به سوی یك کوچ ا باری سو  می داده 

  معی هم نبوده است. است که ل وماً دسته

با تو ه به کمبود  ،نگارنده از میان مها ران به اصفهان ،الزم به ذکر است که

ی فعالیت خود تأثیر ت که در حوزهافراد ی را معرفی و انتخاب کرده اس ،اطالعات

بیشتری داشته اند. 

مهاجرتوزمینههایبررسیعلل

 0هایخارجیوهرجومرجداخلیدرگیری .الف

آذربایجان را دگرگون  ا تماعیامنیت  ،مذهامبنی بر تغییر  ،سیاست شاه اسماعیل اول

بور به قبول تشیع مج ،باع  شد که دو سوم از اهالی آن که مذها تسنن داشتند نمود و

 ،دستور خشونت صادر شد)خواند میر ،ی کسانی که مقاومت می کردندشوند و درباره

اغلا مردم عادی بر اثر  ،(. در این میان15 :0818 ،مجهول المؤلف؛ 111-112/1: 0858

ها شیعه شدند؛ ولی اشراف و علما در برابر تغییر مذها مقاومت نمودند و تهدید ق لباش

از  مله به دربار  ،ی زیادی به مناطق سنی نشینها به قتل رسیدند و عدهآن تعدادی از

 ،گریختند)مینورسکی ،بخارا و پایتخت ازبکان و یا به هندوستان ،تیموری در هرات

 ،در گیری های صفویه با عثمانی نی  ،(. عالوه برآن032-038: 0831 ،؛ طاهری51: 0833
                                                 

 نیست بلکه مروری برحوادث ا تماعی و سیاسی مورد نظر وی تدر اینجا قصد نگارنده از طرح این موضوع بیان   ئیا.0

 بوده است.
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به تدریج پای  ،( آغاز شدهر  321نو چالدران)ی شاه اسماعیل اول با  که از دوره

( و شکست 80: 0831، سیوری ؛55همان: ، ترکان عثمانی را به منطقه گشود)مینورسکی

ها نسبت به وی را از بین برد و قدرت ی ق لباشاعتقاد تسلیم گونه ،شاه اسماعیل در  نو

بایجان را با آسیا نظم داخلی آذر ،طلبی و خودسری آنان را تشدید نمود. این موضوع

: 0832 ،؛ سیوری052/0، 0861 ،؛ استانفورد05/0: 0832 ، دی موا ه کرد)اسکندر بیو

11 .) 

( نی  در ابتدا به علت صغر هر   331-381تهماسا میرزا)ح.  ، انشین شاه اسماعیل

لذا در  ،(210/0: 0813 ،سن  نتوانست در امور حکومتی قدرت وتسلط داشته باشد)روملو

ق لباش ها از وضع مو ود به نفع خود استفاده کردند و زمام حکومت  ،کومت ویآغاز ح

-215/1 ،مقام شاه را تصاحا نمودند)همان ،را در دست گرفتند و مدت یك دهه

(. در آغاز حکومت وی در گیری های 15/0 ،؛ اسکندر بیو ترکمان211/2- 212و252

ی کشاند. البته قدرت طلبی و اوضاع آذربایجان را به هرج و مرج و بی نظم ،داخلی

تمایالت لجام گسیخته و استقالل خواهی قبایل ق لباش برای دوره های بعدی هم مشکل 

اوضاع  ،(. همچنین تجاوز مکرر عثمانی به آذربایجان801و 813: 0835 ،ساز شد)رویمر

سیاسی منطقه را بحرانی تر کرد و شهر ها و روستاها طی آن صدمات زیادی به خود 

راه  ،زیرا شاه تهماسا ،(031/0همان:  ،؛ روملو11/2 -16: 0832، د)اسکندر بیودیدن

نجات خود را فرار از برابر دشمن می دانست و آبادی های سر راه سپاه  را از خواروبار 

ن دیك بودن تبری  به  ،(. بنابراین35-31: 0861 ،کرد یا می سوزاند)سرورو علوفه تهی می

ای شد تا سران بهانه ،های آنان برای تصرف پایتخت صفویهکشیخاک عثمانی و لشکر

 ،تصمیم بگیرند که پایتخت را از تبری  به شهر دیگری انتقال دهند)سیوری ،حکومت

 (.12همان: 

که در طی  ،(هر   331- 335صرف نظر از دوره ی کوتاه حکومت شاه اسماعیل دوم)ح. 

اما در دوره ی محمد خدابنده  ،بازگشتقانون و امنیت تا حدودی به آذربایجان  ،آن نظم

فساد و  ،آشوب ثباتی وبه بعد اختالفات داخلی تشدید شد و بی هر   335از سال 
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(. این 5/03: 0863 ،؛ صفا25: 0851 ،تباهکاری در آذربایجان حاکم گردید)افوشته ای

جان در ها را به تصاحا آذربایبار دیگردولت عثمانی را به تکاپو انداخت و آن ،موضوع

ی به مدت بیست سال در سلطه ،آذربایجان ،  تشویق نمود. در اثر این تجاوزه 338سال 

 (. 51-56همان:  ،ها قرار گرفت)مینورسکیعثمانی

توان  ، (نی  درگیری با ازبکان در شر ه 331-0183در دوره ی شاه عباس اول)ح. 

ی آذربایجان را به ال شده نگیدن در دو  بهه را از وی سلا نمود؛ لذا وی قسمت اشغ

؛ 213/8بی تا:  ،ها را بگیرد)افندیها واگذار کرد تا  لوی تجاوز ازبكعثمانی

ها و پس ی آنها و دفع فتنه(؛ اما پس از سرکوب ازبك581/0-586همان:  ،اسکندربیو

از ضعف عثمانی ها استفاده کرد و در  ،از استقرار امنیت داخلی و تجهی  قدرت ارت 

ی لشکر عثمانی خارج   به آذربایجان حمله کرد و آن را از زیر سلطهه0102سال 

به  ،(. با این حال قسمت های زیادی از آذربایجان181/2-186همان:  ،نمود)اسکندر بیو

زیرا اهالی این شهر را ترک کرده و عثمانی ها  ،ویرانه به نظر می رسید ،خصوص تبری 

رد ساخته بودند و از صد خانه حتی یك سوم های زیادی به ساختمان ها واخسارت

(. تا سال 53همان:  ،؛ مینورسکی183/2 -111 ،کیفیت قبلی خود را حفظ نکرده بود)همان

ارت   ،  که عثمانی ها از سرزمین آذربایجان به طور کلی بیرون رانده شدنده 0101

قرار  ، ه0128سال اما نهایتا در  ،عثمانی چندین بار تالش کرد به آذربایجان حمله کند

: 0863 ،ها مشخش شد)مستوفیداد صلح بین صفوی و عثمانی برقرار گردید و سرحد آن

011-33.) 

( نی  عثمانی ها حمالتی به آذربایجان هر   0183-0158ی شاه صفی)ح. در دوره 

.  براساس قرار ه 0113داشتند و تا حدودی امنیت منطقه مختل شد؛ ولی مجددا در سال 

(. از آن پس تا 55-11همان:  ،خطوط مرزی با عثمانی مشخش گردید)مینورسکی ،دادی

( که اکثر منابع وی را آخرین پادشاه صفوی هر   0025-0015عهد شاه سلطان حسین)

( و هر   0085-0012در آذربایجان اتفا  خاصی ر  نداد. تهماسا دوم) ،می دانند

 0865 ،ر دست نادر شاه بودند)براونهایی د( عمالً بازیچههر   0012-0013عباس سوم)
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(. آذربایجان در این دوره از نظر امنیت وضع خوبی نداشت و عمالً اداره ی امور از 020:

 (.101: 0832 ،دست این پادشاهان خارج شده بود)رویمر

از  مله  ،عوامل طبیعی ،هر   330و352و311درطی سال های  ،عالوه بر عوامل فو  

تگی ها اف ود و مو ا شد که تعدادی از مردم آذربایجان تلف نی  برآشف ،قهر طبیعت

  وبا در تبری  و اطراف آن شیوع یافت و بسیاری از مردم راکشت و  ه 333شوند.در سال 

تعداد دویست یا سیصد نفر در اثر وبا مردند و در همان سال در  هر   333تنها در سال 

(. تمام مسائل فو  030: 0833 ،عون اللهیتبری  و اطراف آن ش  ه ار نفر  ان باختند)

 در به هم ریختگی نظم سیاسی و ا تماعی آذربایجان موثر بوده است.

(هر  116-9238دعوتشاهعباساولوایجادزمینههایجذببهاصفهان)ب.

به  ،خصوص شاه عباس اولبه ،که تعدادی از مها ران با دعوت شاهان صفویبا آن

اما منابع مهمی مانند  ،ندویا شاید به ا بار به آنجا کوچانده شدنداصفهان مها رت کرد

تاریخ کنند و گ ارش درخور تو هی در این باره ارائه نمی ،تاریخ عالم آرای عباسی
تنها در میان سفرنامه  0هم به علت مو   بودن  کمتر به این موضوع پرداخته است. عباسی

ردم آذربایجان را به اصفهان کوچاند و در شاردن معتقد است که شاه عباس م ،نویسان

که به دلیل این موضوع یا زمان دقیق و ( بدون آن0516: 0861 ،آنجا سکونت داد)شاردن

ی ی محلهوقتی درباره ،چگونگی آن اشاره کرده باشد. دن گارسیاسیلوا فیگوئروا نی 

که از تبری  به  ساکنان آن مردمی هستند»می نویسد:  ،آباد اصفهان صحبت می کندعباس

کوچ داده شده اند.  ،ی بعضی اکباتان قدیم و پایتخت ایالت ب رگ آذربایجان استعقید

: 0818 ،فیگوئروا«)بیشتر ساکنان شهرک در گذشته بازرگانان متشخش تبری  بوده اند

                                                 
ی دیگری را نداده باشند. این بدان معنا نیست که در مواردی شاهان صفوی دستور مها رت گروهی از مردم به ناحیه.0

از ممالك آذربایجان و دیگر محال خلق بی عددبه تکلیف و بالطبع به » نابادی از قشال  شاه عباس به مازندران می گوید: 

و اهل بازار از ممالك عرا  و آذربایجان و خراسان و فارس و کرمان بدان مقام دلپذیربه توطن آن سواد مایل گشته محترفه 

 (.311:0863 ،روضه الصفویه«)رغبت و ترغیا قرار وطن می دادند..
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 ،از  مله محققانی است که به روشنی از کوچ ا باری صحبت می کند ،(. هانه دا282

 (.013-011: 0831 ،رکی در این خصوص ارائه دهد)هانه داکه مدبدون آن

پایتخت ها  اذبه  ،هاالبته باید گفت که معموالً در تمام سرزمین ها و در تمام دوره

های شغلی بیشتر و اند. و ود فرصتهای بسیاری برای  لا افراد گوناگون داشته

ایی ترین و معمول ترین این ی ابتداز  مله ،امکان رشد وشکوفایی استعدادها ،ترمناسا

به  ،دست آوردن چنین امکاناتی اذبه ها بودند و طبیعی است که افراد بسیاری برای به

ها سرازیر شوند. شاه عباس نی  عالقه ی زیادی به گسترش شهر اصفهان داشت و پایتخت

فراهم آورد. وی هنرمندان  ،زمینه های مناسبی برای  ذب  معیت به این شهر

جانی را به اصفهان فرا خواند تا در معماری شهر فعالیت داشته باشند. تعدادی از آذربای

ای نی  برای تحصیل به این شهر رفتند. شاه شعرا و مدیحه سرایان نی  دعوت شدند و عده

پیرو سیاست های خود مبنی بر  لوگیری از  ذب کامل مها ران در ساکنان  ،عباس

رد و سعی نمود که مها ران و به ویژه دولتمردان را در محالتی را در شهر ایجاد ک ،بومی

ای را به مها ران آذربایجانی محله ،ها اسکان دهد. به همین منظور در اصفهانآن  ا

ترین و نامیده شد. این محله از ب رگ« تبری  نو یا عباس آباد»اختصاص داد که به نام 

ظر بود. بیشتر ساکنان آن مردمانی آبادترین محالت شهر و دارای بناهای مجلل و خوش من

 ،؛  ابری انصاری0516/1 ،؛ شاردن228: 0818 ،متشخش و ثروتمند بودند)فیگوئورا

بلکه دیگر ب رگان و  ،تبری ی و آذربایجانی نبودند ،(؛ اما همه ی آن ساکنان012: 0863

: 0863 ،؛ نصرآبادی0516/1-0555همان:  ،اعیان شهر نی  در آنجا خانه داشتند)شاردن

ترین آنان باشند. در منابع آمده اولین مها ران و یا ب رگ ،(. شاید مها ران تبری ی52/0

حکیم و شاعر در این شهرک زندگی می  ،است که ن دیك بیست و نه نفر دانشمند

ها اسمشان پسوند تبری ی کردند که در خور تأمل است و اغلا این شخصیت

 ،ی ساکن در اصفهانهامشاغل آذربایجانی (. شناخت دقیق2-21: 0838 ،داشت)احمدی

می توان نتیجه  ،اما بر مبنای آنچه که در تذکره ها نوشته شده است ،کار آسانی نیست

 اند. عالم و هنرمند بوده ،شاعر وسخنور ،گرفت که اغلا تا ر
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عواملاقتصادیومهاجرتبازرگانان

خصوصاً تبری  را باید یکی از  آذربایجان و ،ی نخست حاکمیت صفویه بر ایراندر دوره

ای از مردم را تا ران تشکیل می مراک  مهم تجاری و داد و ستد دانست که قسمت عمده

بدین سبا  ،دادند و چون از قدیم االیام بر سر راه ارتباطی شر  و غرب قرار داشت

و به در آذربایجان  ،سراها به دلیل آمد و شد بازرگانان و سوداگرانترین کاروانب رگ

خصوص تبری  ساخته شده بود و در آن ها محصوالت کشاورزی و دامداری نگهداری 

سراها می ان رشد و توسعه ی یك ایالت را نشان می داد و می شد. معموالً شمار کاروان

(. هرچند آذربایجان در 011و018همان:  ،ی مذکور از این رو غنی بود)عون اللهیمنطقه

 ان تازه ایی گرفته بود و گروهی از  ،به عنوان مرک  تجاری ،دوره ی شاه اسماعیل اول

ی داد و ستد میان آذربایجان و حلا بودند و  معی از دالالن و ارمنیان که واسطه

ی متو ه آذربایجان شدند و آوازه ،ویژه بغدادبه ،بازرگانان یهودی از بسیاری نقاط

های ایران و اما  نو ،(210 -212ن: هما ،ی اروپا را فرا گرفت)طاهریتوانایی ایران همه

ی سنگینی بر تجارت وارد ساخت و اقتصاد را آسیا پذیر نمود. در سال ضربه ،عثمانی

در بازگشت با  ،پانصد تا ر تبری ی که از راه ارزنجان عازم آسیای صغیر بودند هر   306

د و اموالشان برخورد کردند؛ این بازرگانان کشته شدن ،سپاه تکلوی پان ده ه ار نفری

اموال  ،نی  به دستور سلطان سلیم هر   321(. در سال 62: 0831 ،غارت شد)مال کمال

تا ران آذربایجانی و تبری ی مصادره شد و ه ار و هفتصد خانواده ی صنعتگر مجبور به 

که اکثراً تولیدکنندگان لباس و سالح  نگی بودند؛ مانند  ،مها رت به استانبول شدند

. بابا محمد کمانک  وحسن خان آهنگر.. ،دروی  کمانگیر ،پر دوزحا ی محمد س

عالوه  اقتصاد آذربایجان را با رکود موا ه نمود. ،(. این مسائل58/2: 0838 ،کربالیی)

های داخلی و گیریبه علت در ،(هر   381-331ی شاه تهماسا)ح. در دوره ،برآن

رع و کشت ارها از بین رفتند و نیروی م ا ،های تجاریراه ،تجاوزات پی در پی عثمانی ها

 ،در آت  سوختند)روملو ،چون قیصریه ،بازارها و مراک  مهم تجاری ،کار نابود شد. بناها

موقعیت اقتصادی آذربایجان را آسیا پذیر کرد  ،(. انتقال پایتخت0205/8-0206همان: 
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متوسط به  و  نو های داخلی و خار ی باع  کوچ تا ران از این مناطق شد. طبقه ی

شهری به آن عظمت خالی » نواحی اطراف شهر کوچیدند و بنا به نوشته ی اسکندر بیك 

 (. 811/0همان:  ،اسکندر بیك«)شد

زیرا در  ،تشکیل می دادند تجارهای مها ر را یکی از مهم ترین گروه ،بنابراین 

بع مو ود و بی  از دیگران احساس خطر می کردند. البته در منا ،و ود آمدهوضعیت به

ی مرفه و باسوادی اشاره به طبقه ،کنندتذکره ها وقتی از خصوصیات آنان صحبت می

 ،دارند که نه تنها در کسا معقول و منقول می کوشیدند و به علم تجارت آگاه بودند

(. 031/0-030همان: ، بلکه از نظر اخالقی افراد مقبولی به شمار می آمدند)نصرآبادی

حسابی خود را حفظ کردند و نامی و خوشخوش ،به اصفهانحتی پس از مها رت 

یی که اغلا خود 0«نجبا»ی عباس آباد تشکیل دادند. ی ثروتمند اصفهان را در منطقهطبقه

در قناعت زندگی می کردند؛ اما با اخال  خوش به رفع حا ت مردم می پرداختند و 

دولت آبادی:  ؛83: 0232 ،دربارها اموال خود را بذل و بخش  می کردند)صدیق خان بها

ی (. از زکاه و مال اهلل ذمه ی خود را بری می ساختند و مشغول الذمه516-515/0 ،0866

 (.068/0-061همان:  ،یك دینار هم نمی شدند)نصرآبادی

ها از ذو  که اغلا آن الا آن 2قرار داشت.« میرزا»ها عنوان در ابتدای نام اغلا آن 

هر  ( که در عباس آباد ساکن 0130دند. مانند میرزا عرب ناصح)م.شعری نی  برخوردار بو

، و فردی تحصیل کرده و تا ر بود و با صائا تبری ی هم ارتباط داشت)همان

یا میرزا کافی خلخالی که در عصر شاه  ،(111همان: ، ؛ صدیق خان بهادر030/0و031

که قبل از مها رت صفی به اصفهان آمد. وی فردی پاک طینت و تا ری خوش نام بود 

همان: ، ثروت و دارایی خود را میان محتا ان و فقرا تقسیم کرد)نصرآبادی ،به اصفهان

که در تمام علوم مهارت با آن ،(. میرزا ابوطالا نی  که از تبارزه ی اصفهان بود215/0

                                                 
 در تذکره ها معموالً از تجار با عنوان نجبا یاد شده است..0

 به معنای حسابدار ودفتر دار.2
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در کمال اعتبار و وقار به کار تجارت هم می پرداخت. دست آخر نی  به درویشی  ،داشت

-515 ،؛ دولت آبادی811همان:  ،ورد و اموال  را میان محتا ان تقسیم نمود)تربیتروآ

ها به قدری از محبوبیت برخوردار بودند که ب رگان شهر اصفهان را (. بعضی از آن516/0

مانند زاهد)قاسم( که یکی از تجار معتبر عصر خود و در .به خود مجذوب می کردند

کثر ب رگان شهر اصفهان را به سوی خود کشاند)نصر نهایت صالح و پا کی گی بود و ا

(... متاسفانه در منابع اشاره نشده است که این افراد بیشتر به 068/0-061همان: ، آبادی

 تجارت چه محصولی اشتغال داشتند.

ومهاجرتآنان،عدمتوجهبهعلما

شاه عباس  نه تنها اشغال آذربایجان توسط عثمانی تا اواسط حکومت ،به نظر می رسد

بلکه عدم تو ه پادشاهان صفوی  ،هر  ( وضع امنیتی منطقه را دگرگون کرد0183اول)م. 

: 0818 ،ی علوم و محدود کردن آن فقط به تفسیر و حدی )نفیسیبه انتشار و توسعه

مو ا شد که فقها و مجتهدان عصر  ،( و تعصا مذهبی31/0همان: ، ؛ روملو850/0

فلسفه و عرفان را منافی  ،لوم شرعیه کنند و حکمتصفویه کوش  خود را مصروف ع

مذها بدانند و با تمام قوا در اذیت و آزار صاحبان این علوم و فنون و پیروان تصوف 

 ،ها خود داری ننمایند)مشحونبکوشند و از تکفیر و تبعید و محکوم به قتل دانستن آن

چار فرار را بر قرار تر یح احترامی قرار گرفتند و نا(. اصحاب علم مورد بی261: 0831

رهسپار شدند؛ زیرا عثمانی ها پذیرای  ،از  مله آناتولی وهندوستان ،دادند و به دیار دیگر

علمای سنی مذها بودند و گورکانیان هند به رشد و توسعه ی علوم اهمیت بیشتری می 

ا رت ای نی  در داخل ایران به پایتخت صفوی مهاما عده .(831/5: 0863 ،دادند)صفا

و ،گروه مهم دیگری که آذربایجان را ترک کردند ،نمودند. به همین سبا علما

بودند. با بررسی احوال و آثارشان که به طور محدود و پراکنده در تذکره ها  دانشمندان

ها شیعه و اکثراً صاحا ی آنکه همهمی توان به نکاتی پی برد: این ،از آن ذکر شده است

حسین خوانساری و عالمه محمد تقی ای تنگاتنو با آقاه و رابطهتألیفات با ارزش بود
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افتخار شاگردی و ا ازه ی تدریس آنان نصیبشان شده بود. حتی گاه  ،مجلسی داشته اند

به قدری شایسته می شدند که مورد انتخاب علمای مذکور بودند و روابطشان تا حد پیوند 

مورد تو ه پادشاهان صفوی بودند و خانوادگی با آنان پی  می رفت. علمای مها ر 

زیرا صفویان  ،ها دری  نمی کرددستگاه صفوی حمایت مادی و معنوی خود را از آن

نیازمند نهادینه کردن فقه و اصول شیعه بودند و از علمای شیعی در اقصی نقاط عالم 

به حدی که تعدادی به مقام  ،برای حضور در پایتخت صفوی دعوت می کردند ،اسالم

-اهلل و قطبیه و سلمانیهارت و صدارت هم رسیدند. این علما اغلا در مسجد شیخ لطفوز

ی اصفهان تدریس داشتند و در علوم معقول و منقول به در ات باالیی دست یافته بودند. 

ها را به چند دسته تقسیم کرد:می توان آن ،طور کلیبه

ل عهد صفوی مورد حمایت که حکمت و فلسفه در اوایبا آن الف.حکماوفالسفه.

فلسفه و منطق مهارت  ،ولی در میان علمای آذربایجانی بودند افرادی که در حکمت ،نبود

از چهره های بارز حکمت  ،داشتند و بدان عالقه مند بودند. مانند مال ر بعلی تبری ی

بود. وی در مسجد شیخ لطف اهلل  رساله ی کلید بهشتو مؤلف  ،متعالیه در اصفهان

ایی به ایشان داشت و حتی هر  ( تو ه ویژه0166.س می کرد و شاه عباس دوم)متدری

ایی در شمس آباد خرید و مردم نی  از عام و خاص به ایشان برای راحتی مال ر بعلی خانه

(. همچنین محمدبن 283همان: ، ؛ هدایت228/0-221همان: ، عالقه مند بودند)نصر آبادی

و شاگرد  ،رد بر سته و داماد عالمه محمد تقی مجلسیهر  ( شاگ 0133حسن شروانی)م. 

ها و مشهور عهد خود بود. کتاب ،که در آداب انتقاد و بح  ،آقا حسین خوانساری

: 0861 ،رسائل زیاد وی حاکی از تو ه به فلسفه و منطق و علوم عقلی بوده است)دیهیم

و شرح حکمت العین  شرح بر مطالع و اشارات و ومانند شرح بر تجرید قوشجی (. 285/5

رسایلی در کاینات و هندسه....و رسائلی در توحید و نبوت و امامت و شرح مبسوطی بر 

 ( از دانشمندان مها ر این دوره بوده است.166-163: 0863 ،قاموس فیروزآبادی)تربیت
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ای دیگر در علوم شرعی وفقهی فعال و مشهور بودند؛ مانند: محمد عدهب.علماوفقها.

که وی را از ارزشمند ترین شاگردان عالمه مجلسی و  ،بن موالنا کلبعلی تبری ی زمان

شیخ بهایی شرح بر زبده االصول خوانساری دانسته اند. وی نه تنها صاحا اثر نفیس 

را تالیف کرد که بر مبنای آن  فراید الفواید فی احوال المدارس و المسا دبلکه  ،است

اهلل دست ی شیخ لطفسان و محصالن مدرسهمی توان به فهرست محققان و مدر

(. از دیگر شاگردان بر سته ی عالمه مجلسی که خود از فقها و ر ال 211یافت)همان: 

 امع الرواه و رافع صاحا کتاب  ،شیخ محمد اردبیلی ،نامدار عصر صفوی بود
-است. عالمه ایشان را با اوصاف فاضل کامل و محقق وزکی مدح نموده االشتباهات

محقق  شرایع االسالم(. عبدالصمد بن عاشور از علمای تبری  که 31/0، 0861 ،د)عقیقیان

ی ی سلمانیهدر مدرسه ،سفینه ی توفیقبه عنوان  ،حلی را به نام سلطان سلیمان صفوی

هر  ( از  0081(. میرزا عبداهلل افندی)م.861همان: ، اصفهان به فارسی تر مه کرد)تربیت

را در ده  لد  ریاض العلماگردان مجلسی و کتابدار وی بود و علمای تبری  هم از شا

هر  ( را یکی از  0131میرزا محمد منشی تبری ی)متولد ،(. همچنین836 ،نوشت)همان

معتبرترین افراد زمان می دانند که در فقه واصول و اخبار و احادی  و ریاضیات و سیا  و 

 (. 115/1 ،د)بیانی.. مهارت داشت و در فن انشا بی نظیر بو.موسیقی

ی قهقرای تصوف بود. به همین دلیل به نام صوفی و ی مذکور دورهدورهج.مشایخصوفی.

دروی  معروف آذربایجانی مقیم اصفهان برنمی خوریم. تنها در اکثر منابع و مآخذ  مالتی 

مرد دروی  » ،«گری منسوب بودگاهی به صوفی» ،«در کمال درویشی زندگی می کرد»مانند 

نوشته شده است.در میان علمای عارف آذربایجانی مها ر این دوره می توان « خلیق مهربانی بود

نام  ،ی ذهبیه بوده استهر  ( که از معارف و مشایخ سلسله0165الدین رضا)م.از عارف نجیا

 ،وافیه مقاالت ،اصطالحات صوفیان ،خالصه الحقایقمانند  ،برد. وی تألیفات بسیار مهمی داشت
ایشان. وی عارف بود و به مراحل سلوک رسیده  دیوان اشعار... سبع المثانی والهدایه نور

(. شاعران صوفی نی  در میان آنان دیده می شد؛ افرادی 133/2و133: 0866 ،بود)دولت آبادی

 ...مانند الهی تبری ی و
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ومهاجرتشاعرانوسخنوران،بیتوجهیبهادبیات

و سایر  تحفه ی سامیهم تو ه چندانی نشد. گر چه در  ی مذکور به ادبیاتدر دوره

تذکره ها و تواریخ نام  ماعت کثیری از شعرا ثبت شده است که در میان آنان اسامی 

ی صفوی فاقد شعرای ب رگ شود؛ اما دورهمها ران آذربایجانی به اصفهان هم دیده می

یع و پیشرفت سیاست ی سعی پادشاهان صفوی متو ه انتشار تشزیرا همه ،بوده است

و  ،النهر و عثمانیان آسیای صغیرمذهبی و استقامت در برابر استیالی ازبکان سنی ماوراء

ی مذهبی بسیار شدید و دامن زدن به آت  اختالفات بود. به فراهم نمودن تعصا و کینه

شد تع یه و نشر معارف شیعه در میان مردم ر ،مانند نوحه ،این  هت تنها ادبیات عامیانه

ی این مسائل در آذربایجان هم ( و همه852/0همان:  ،؛ نفیسی21: 0865 ،کرد)براون

وی مذکور به کمتر کسی می توان برخورد که حاکم بود. هر چند در دوره شاعر

ی با این حال در کارنامه ،ی دیگری هم داشتنبوده باشد. یعنی حتی اگر حرفه سخنور

ا به سختی می توان شاعری با ذو  و قریحه پیدا کرد هنری خود چند بیتی سروده بود؛ ام

صاحا دیوان شعر و  ،یا افرادی مانند تأثیر تبری ی ،که اشعاری پر محتوا سروده باشد

(. شاعران و سخنوران مها ر را هم 280-288همان:  ،مثنویات متعددی باشند. )عون اللهی

 می توان به صورت ذیل تقسیم کرد:
 

پادشاهاالف. امرا.مالزمان و شاعرانی که مالزم پادشاهان و امرا بودند و حتی  ن

، صاحا وزارت هم شدند. مانند محمد زمان بیو که مالزم حاکم دور  بود)نصرآبادی

(؛ یا میرزامقیم که در خدمت عیسی خان 33/0 -31همان:  ،آبادی؛ دولت511/0همان: 

: 0831 ،؛ واله داغستانی568/0قورچی باشی بود وبعد مالزم حاکم لر کوچك شد)همان: 

همچنین رضای تبری ی که چون فرد باهوش و  ،(211/0و218 ،؛ دولت آبادی2033/1

ابتدا پاشای مصر و بعداً پاشای حبشه شد.وی از شاعران قدرتمند دوره ی خود  ،قابلی بود

همان:  ،بود و از عموزادگان محمد حسین چلبی و ساکن عباس آباد بوده است)تربیت

 (.360/2همان:  ،؛ واله داغستانی258/2همان: ، م؛ دیهی066
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سراب.  . مانند تأثیر تبری ی که شاه سلیمان و شاه سلطان حسین را شاعرانمدیحه

(. وی بانصر آبادی معاصر بود. 822/0: 0813 ،درک و مدح می کرد)مدرس تبری ی

قصاید قصاید و مقطعات و رباعیات و هفت مثنوی است. وی  ،شامل غ لیات ،کلیات 

ی اطهار نی  داشت و مورد تو ه دستگاه صفوی بود)دولت مهمی در نعت و منقبت ائمه

 (.063همان:  ،؛ تربیت215/0همان:  ،آبادی

شعر شناس و عالم بودند. مانند مصاحا  ،بعضی از شعرا و سخنوران شعرشناسان.ج. 

هر  0166دوم)م.  گنجوی که بیگلر بیگی گنجه و قره باغ و از دانشمندان زمان شاه عباس

مفتخر شد. وی شعر شناس  ،مصاحا ، ( بود که به دلیل مصاحبت با وی به این لقا

ای در عروض و وحید تبری ی که رساله ،(. همچنین136همان:  ،است)تربیتمعروفی بوده

قافیه نوشته که در اکثر بالد عرا  و آذربایجان مشهور بود. وی کتابی در لغت فارسی به 

همان: ، است)آقاب رگ تهرانیتألیف کرد و دیوان شعری از او باقی مانده البدایعمفتاح نام 

 (.223و226همان:  ،؛ سام میرزا33/3

د.  ی آنان مصاحا پادشاهان و مورد تو ه نبودند؛ همه ،با این حالشعرایمغضوب.

مثل حسن بیو عج ی تبریری که سخنان  سارت آمی  می گفت و شاه عباس او را از 

حاکی از انتقاد به دستگاه صفوی بوده  ،خود دور کرد که شاید این رفتار مجلس

(؛ یا 0181/8همان:  ،واله داغستانی ؛583/2-510 ،؛ دولت آبادی851/5همان:  ،باشد)صفا

دست محمد امین متخلش به خازن که ساکن عباس آباد بود و به دلیل شاهد بازی به

 ،نوران شاه عباس اول بود)نصرآبادیعیسی خان قورچی باشی کشته شد. وی از سخ

 (.823/0همان:  ،؛ دولت آبادی235/0و231همان: 

روضه الشهداء خوانی و  ،ی مذکور و در بین شعرادر دوره روضهالشهداءخوانی.ذ. 

منظوم کردن مراثی در شأن حضرت سید الشهدا)ع( مرسوم بوده است. حافظ محمد 

 ،که در روز عاشورا روضه الشهدا می خواندندحسین و کاظما و میرزا محمد قلی)الفت( 
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؛ صدیق حسن 551/0-555 ،  ء آذربایجانی های معروف این دوره هستند)نصر آبادی

( 025 ،خان بهادر

هنرمندانوخوشنویسان

از  ،خواست اصفهان را به پایتختی زیبا و ب رگ تبدیل کنداز آنجا که شاه عباس می

ها که به اصفهان مها رت دیگر از آذربایجانیی هنرمندان دعوت نمود. پس دسته

 شود: هنرمندانی بودند که ذیالً به آنها اشاره می ،کردند

بلکه در علوم و فنون  ،ها نه تنها در این هنرنمها ر که بعضی از آ .خوشنویسانالف

-هی دربار نسخهادیگر هم سرآمد بودند و مشاغل دیگری نی  داشتند و اکثراً در کتابخانه

که نه تنها  ،هر  ( 0183کردند و افراد متمکنی بودند. مانند بدیعای تبری ی)م.نویسی می

آمد. وی شمار میبلکه از مفاخر قرن یازدهم در حکمت و فلسفه به ،نویس بودخوش

؛ 021همان: ، ی شاه عباس اول و   ء محترمان دربار بوده است)تربیتنویس دورهخوش

نویسی و (؛ یا علیرضای عباسی که از مفاخر خوش286/0-283همان:  ،دولت آبادی

-نویسی بود. وی اول به ق وین و بعد به اصفهان رفت. هفت قلم را بسیار خوب میکتیبه

اهلل و کمر صفه در مسجد  امع عباسی خط نوشت. کتیبه ی مشهور مسجد شیخ لطف

و افشار هر   منصا کتابداری ق وین را از صادقی بی 0116اوست وی در سال 

کرد ودر نویسی میهای بازارها خوش(. بر روی طا 236/0همان:  ،آبادیگرفت)نصر

 (. 510/0-518همان:  ،ی مشهد مقدس نظارت کرد)مدرس تبری یهر   بر ابنیه 0101سال 

که هم مسئول موقوفات مسجد  ،ی ساکن در اصفهانمیرزا شریف نی از نجبای تبارزه 

شکسته را خوب می نوشت. وی وزیر یوسف خان حاکم ایل  امع عباسی بود و هم خط 

(. همچنین 881/0همان:  ،؛ دولت آبادی023/0همان:  ،بختیاری نی  بوده است)نصر آبادی

نویس عصر خود بود و در می توان از محمد رضای تبری ی نام برد که از سرآمدان خوش

ی سلطنتی کتابخانه(. وی در 625/8-621همان: ، تهذیا اخال  نظیر نداشت)بیانی

(؛ اما هنرمندان دیگری هم بودند که در فقر به سر 613/1اصفهان فعالیت می کرد)همان: 

می بردند. مانند محمد امین عقیلی از شاگردان محمد حسین تبری ی. وی در زمان 
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من وی شد و  ،کتابدار اسمی خان شاملو شد؛ اما پس از حم ه میرزا ،حکومت حم ه میرزا

(؛ 621/8-621همان:  ،وعبادت رو آورد و به مشق و کتابت بسنده کرد)بیانی به درویشی

همان:  ،گذراند)نصرآبادیکرد و زندگی مییا بهرام بیو خطاط که پوستین دوزی می

555/0.) 

بودندی دیگر از هنرمندان دسته -ب ها ی آنکه اطالعات کمی درباره نقاشان

هر  ( که در فن نقاشی به غایت ماهر 0106مو ود است مانند صاد  بیو نقاش)م.

( وی نی  در زمان سلطان محمد خدابنده در 065/2همان: ، بود)اسکندر بیو ترکمان

مهارت های دیگری هم داشت. در نظم و  ،کرد و عالوه برآنی سلطنتی کار میکتابخانه

مان: ه ،؛ نفیسی861/0همان:  ،است)فلسفیاند صوفی بودهنثر ترکی استاد بود و گفته

153/2.) 

مهاجرانیکهدردستگاهصفویبهوزارتوصدارترسیدند

توان دریافت که افرادی به سبا لیاقت و می ،با بررسی احوال مها ران آذربایجانی

بر ستگی خود در دوره ی صفوی به وزارت و صدارت دست یافتند و در امور سیاسی 

 ،از اوالد خوا ه نصیرالدین طوسی ،همنشأ اثر شدند؛ مانند خوا ه حاتم بیو اعتمادالدول

به  ،که در ابتدا در کرمان وزارت بکتاش خان را به عهده داشت و بعد از استیصال وی

 که به ،(؛ یا میرزا تقی513/0-513همان:  ،وزارت شاه عباس اول رسید)واله داغستانی

الست. سنگفرش های اصفهان از ط ،کردقدری به اصفهان عالقه مند بود که تصور می

رساند و خواسته های شیعه را نمود و به همه خیر میوی خدمات زیادی به مردم می

(. افراد 832-831همان:  ،بود)رویمر« سرور امرا و خادم فقرا» کرد. شعار وی برآورده می

اند از: کافی اردوبادی که عبارت ،ها نام برددیگری که در این خصوص می توان از آن

تبری  و  ،عباس بود و میرزا محمد یوسف تبری ی که وزارت اصفهان چهارمین وزیر شاه

گیالنات و کهکیلویه را در دست داشت و مورد تو ه پادشاهان و امرا بود واحترام 

(. محمد محسن مستوفی در مورد 515/2-511همان:  ،وارزش زیادی داشت)دولت آبادی

ام دولت آن حضرت به منصا وزرای اعظم که در ای»وزرای شاه عباس اول زیر عنوان: 
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-خوا ه  الل»که دو تن از آنان  کندنام سی ده نفر را ذکر می ،«وزارت سرافراز شدند

از مردمان تبری  بودند. وی  ،«الدین تبری یخوا ه  مال»و 0هر  ( 381م. «)الدین تبری ی

و « موالنا محمد حسین تبری ی» در شغل منشی گری و از« محمدبیو تبری ی»همچنین از 

-یاد می ،به عنوان طبیا دربار« حکیم ابوالفتح تبری ی»و از « مال عال بیو تبری ی»

(.33: 0865 ،کند)مستوفی



 نتیجهگیری
 ،پس از بررسی آثار و احوال مها ران آذربایجانی به اصفهان در دوره ی شاه عباس اول

 ی ذکر است:نکات ذیل شایسته

آذربایجانی ها به اصفهان شد.عالوه مجموع عوامل متعددی مو ا کوچ ا باری  .0

زمینه های مناسبی نی   ،سیاسی و اقتصادی ونا امنی های مذهبی، بر شرایط سخت ا تماعی

و ود آمد که مو ا هنرمندان و ادبا به ،تجار ،در پایتخت صفوی برای  ذب علما

 تشویق آنان و تشدید موج مها رت گردید. 

بیشتر از طبقات  ،ابع و مآخذ ضبط شده استها در منهمچنین مها رانی که نام آن .2

فرهنگی و ثروتمند  امعه بودند که می خواستند مال و خواسته ی خود را حفظ  ،متوسط

دنبال فرصت فعالیت بودند و امکانات به ،نمایند و یا به منظور تداوم حرفه و هنرشان

 پایتخت از همه نظرمناسا بود.

مردان ب رگ و فرهیخته تقریباً خالی شد و  که در این دوره آذربایجان ازبا آن  .8

کم تعدادی از این افراد در اما دست ،علما و ادبا تنو گردید ،عرصه ی فعالیت برای عرفا

ی فرهنو و تمدن اسالمی پرداختند. علمایی از درون ایران ودر اصفهان به رشد و توسعه

 نجام دادند.ای امیان آنان   وِ مفاخر مذها تشیع شدند و خدمات ارزنده

                                                 
 وزیر شاه تهماسا در ق وین .0
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ی شهری و آبادانی اصفهان بود و حضور تبری ی ها به خصوص باع  توسعه  .1

 است. مصدا  بارز آن تأسیس شهرک عباس آباد بوده

 
 فهرستمهاجرینآذربایجانیبهاصفهان

 توضیحات شغل سکونتمحل  اهلیت نام ردیف

مانی فرار از اصفهان به کشور عث شاعر -عالم اصفهان خلخال نصراهلل واقف 0

 کرد. کرد. در حلا تدریس می

تبارزه  مال ر بعلی 2

 اصفهان

 -اله شیخ لطفتدریس در مسجد  عالم آباد عباس

های بارز حکمت  چهره

 صدرالمتألهین

تبارزه  محمدامین 8

 اصفهان

آباد  عباس

 شیراز -اصفهان
 ولد ضیاء ،ملقا به آقاسی شاعر -فاضل

سید حسین  1

 خلیفه

 ،و فاضل عالم  آذربایجان

 وزیر

 اهلل مرعشی  د اعالی آیت

نقی  علی 5

 خوئی

آذربایجان

 خوی -

 شاگرد عالمه مجلسی عالم و فاضل 

الدین  نجیا 1

 رضا

تیارزه 

 اصفهان

همان زرگر ) -مشایخ سلسله ذهبیه عالم -عارف اصفهان

 اصفهانی تبری ی(

 اهلل اردبیلی حولد مسی خطاط،شاعر ،عالم اصفهان -اردبیل اردبیل مال حیدرعلی 6

 اصفهان شروان میرزا محمد 3

 محله احمدآباد()

عالم فقه و حدی  

 و منطق
 شاگرد آقا حسین خوانساری

تبارزه  میرزا باقر 3

 اصفهان

 معروف به و دان سخنور -عالم اصفهان

 اصفهان -نجف شیروان موالنا میرزا 01

 محله احمدآباد()

 در  لسات آقا حسین خوانساری شاعر -عالم

کرد و در علوم عقلی و  شرکت می
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 نقلی عالم بود.

 صاحا دیوان بود. سخنور ،شاعر ،عالم  خلخال قلی مالعلی 00

 زاهد -تلمّذ حدی  فاضل و شاعر آباد عباس تبارزه ایبكمیرزاباقر 02

تبارزه  میرزا باقر 08

 اصفهان

 تدریس در مدرسه قطبیه شاعر ،عالم ،فاضل اصفهان

رزه تبا محمد زمان 01

 اصفهان

محصلین و محققین مدرسه شیخ  محقق -عالم اصفهان

 اهلل لطف

تبارزه  عبدالصمد 05

 اصفهان

 تألیف کتا عالم اصفهان

 شاگرد عالمه مجلسی عالم و فقیه  اردبیل شیخ محمد 01

میرزا عبداهلل  06

 افندی

تبارزه 

 اصفهان

کتابدار عالمه  -العلما مألف ریاض عالم اصفهان

 مجلسی

تبارزه  میرزا محمد 03

 اصفهان

 ،عالم فقه و اصول اصفهان

 منشی ،حدی 
در انواع خط تبحر داشت و در 

 علوم مختلف ماهر بود.

ی روایت از مال محمدباقر  ا ازه عالم  اردبیل مال عبداهلل 03

 مجلسی داشت

تبارزه  میرزا عرب 21

 اصفهان

 هم عصر صائا تبری ی بود. شاعر -تا ر آباد عباس

 طینت و نجیا بود پاک شاعر اصفهاناردبیل  خلخال یرزا کافیم 20

 پیراهن و زیر امه فروش شاعر اصفهان مهاباد حاج کلبعلی 22

تبارزه  میرزا طالا 28

 اصفهان

دروی  هم بود و در اکثر علوم  شاعر -تا ر اباد عباس

 مهارت داشت.

تبارزه  مال محمدعلی 21

 اصفهان

ی  هم بود ولی به کسی شعر درو شاعر -سخنور آباد عباس

 گفت. نمی

تبارزه  میرزا قاسم 25

 اصفهان

در علوم منقول و  ،متخلش به زاهد شاعر -تا ر آباد عباس

 معقول دانشمند زمان خود بود.

 معروف به الفت بود. خوان روضه آباد عباستبارزه  محمدمیرزا 21
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 قلی

 

 اصفهان

حجاب  26

 تبری ی

تبارزه 

 اصفهان

سادات و اقامت زیادی در اصفهان  شاعر ،فاضل ،المع آباد عباس

 به اصفهانی مشهور بود.

تبارزه  میرزا محسن 23

 اصفهان

وزارت دارالعباد ی د و مؤلّف هم  شاعر -سخنور اصفهان

 بود.

تبارزه  بیو حسن 23

 اصفهان

 متخلش به عج ی شاعر -سخنور اصفهان

تبارزه  حشری 81

 اصفهان

 لّف بود.مورّ  و مؤ شاعر اصفهان

 -معروف به مصاحا گنجوی شاعر   علیخانکربالی 80

 دانشمند هم بود

 محمد 82

 بیو زمان

 متخلش به همت شاعر اصفهان اردبیل

 متخلش به طاهر شاعر اصفهاناردبیل  اردبیل محمدکاظم 88

تبارزه  بیو بهرام 81

 اصفهان

 آباد عباس
 ،دوز پوستین ،خطاط

 کتابت
خلش شاعر بود و به بیانی ت

 کرد. می

تبارزه  عصری 85

 اصفهان

 ابتدا در ی د بود. شاعر -زرکشی آباد عباس

تبارزه  کلبعلی 81

 اصفهان

، نقاش، زرگر آباد عباس

 شاعر

 گویا اصل  اصفهانی بود.

تبارزه  میرزا مقیم 86

 اصفهان

باش  خان قورچی خدمت عیسی شاعر آباد عباس

 بود.

تبارزه  شیخ عماد 83

 اصفهان

آباد حجره  در مسجد  امع عباس شاعر بادآ عباس

 داشت.

 پاشای حبشه -پاشای مصر  آباد عباس تبارزه رضایتبری ی 83
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 عبدمیرزا 11

 الرزا 

تبارزه 

 اصفهان

دارای دیوان و مهارت در علوم  شاعر آباد عباس

 ریاضی و مستوفی

حافظ  10

 محمدحسین

تبارزه 

 اصفهان

اهلل صدر او را  یانواب میرزا حب خوانی روضه آباد عباس

 مالزم ساخته بود.

تبارزه  میرزا مهدی 12

 اصفهان

، زرگر، شاعر اباد عباس

 نقاش

در علوم و نجوم و هیئت و علوم 

 احکام استاد بود.

تبارزه  کاظما 18

 اصفهان

 کرد. در کاشان معلمی می شاعر ،خوان روضه اصفهانکاشان 

بی محمدقلی 11

 گ

تبارزه 

 اصفهان

 به شاگرد تخلش داشت. نقاش، زرگر، رشاع آباد عباس

تبارزه  اهلل نعمت 15

 اصفهان

 -االسالم کاشان شیخ خطاط اصفهانکاشان 

 القضات اصفهان بود. قاضی

بدیعای  11

 تبری ی

تبارزه 

 اصفهان

 در حکمت و فلسفه مهارت داشت. خطاط اصفهان

علیرضا  16

 تبری ی

تبارزه 

 اصفهان

 وین ساکن بود.ابتدا در ق  نقاش ،خطاط اصفهان

تبارزه  میرزا شریف 13

 اصفهان

مسئول موقوفات مسجد  امع عباسی و  شاعر ،خطاط اصفهان

خان حاکم ایل بختیاری  وزیر یوسف

 بود.

تبارزه  محمدرضای 13

 اصفهان

فرزند محمد مقیم و در ن د  خطاط اصفهان

 ابوتراب خطاطی را یاد گرفت.

تبارزه  محمدامین 51

 اصفهان

 خان شاملو  کتابدار اسمی اطخط اصفهان

محمدعمیرزا 50

 لی

تبارزه 

 اصفهان

 مالزم کتابدار سلطنتی بود. خطاط اصفهان

تبارزه  محمدمهدی 52

 اصفهان

  (نوی نسخ)خطاط اصفهان
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 مورّ  شاه صفی و شاه عبّاس دوم مورّ  اصفهان تبارزه وحید 58

تبارزه  صادقی بیو 51

 اصفهان

، صوفی، نقاش اصفهان

 شاعر

عبّاس اول را   فتوحات شاه

 نوشت. می

تبارزه  بیو حاتم 55

 اصفهان

در اوائل در کرمان بود. وزیر شاه  وزیر اصفهان

 عبّاس اول بود.

تبارزه  میرزا تقی 51

 اصفهان

وزیر شاه صفی و شاه عبّاس دوم  وزیر -منشی اصفهان

 بود.

میرزاکافی  56

 اردوبادی

اردوباد 

 خوی

 عبّاس اول بود.وزیر شاه  وزیر اصفهان

میرزا محمد  53

 یوسف

تبارزه 

 اصفهان

 ،گیالن ، ،تبری  ،وزارت اصفهان شاعر -وزیر اصفهان

 کهگیلویه بود.

 عالقمند به سیاحت و  هانگردی بود. شاعر - هانگرد اصفهان اردبیل حلمی 53

تبارزه  میرزا محمد 11

 اصفهان

 به اکثر کماالت دست یافته بود.  اصفهان

 محمد 10

 بیو مؤمن

داروغه فراشخانه شاه سلیمان    آذربایجان

 صفوی بود.

تبارزه  عذری 12

 اصفهان

 ،ی زرگری پیشه اصفهان

 شاعری

مدتی در ی د به طلا علم 

 پرداخت.

 

کتابنامه:

گسترش ،0838ن هت.  ،احمدی .0 در صفویه همایش مقاالت مجموعه

 انتشارات ایران زمین. ،تبری  ،تاریخ

 ،تنظیم ایرج افشار ،تاریخعالمآرایعباسی ،0832کمان. اسکندر بیو تر .2

 انتشارات امیر کبیر. ،تهران
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 ،کتابخانه ی مرک ی دانشگاه تهران ،صحایفاالخبار ،]بی تا[احمد.  ،افندی .8

 .]بی  ا[

تحشیه و  ،تر مه ی بهرام مقدادی ،تاریخادبیاتایران ،0865ادوارد.  ،براون .1

 انتشارات مروارید. ،نتهرا ،تعلیق عبدالحسین نوایی

 انتشارات علمی. ،تهران،احوالوآثارخوشنویسان ،0818مهدی.  ،بیاتی .5

آذربایجان ،0863محمد علی.  ،تربیت .1 به کوش  غالمرضا  ،دانشمندان

 انتشارات وزارت فرهنو و ارشاد اسالمی. ،تهران ،طباطبایی مجد

الشیعه ،0181آقاب رگ.  ،تهرانی .6 تصانیف الی یح مرتضی تصح ،الذریعه

 لبنان. ،بیروت ،عاملی

تصحیح و تعلیق  ،تاریخاصفهان ،0863حاج میرزا حسنخان.  ، ابری انصاری .3

 انتشارات مشعل. ، مشید مظاهری

 انتشارات ستوده. ،تبری ،سخنورانآذربایجان ،0866ع ی .  ،دولت آبادی .3

آذربایجانتذکره ،0816محمد.  ،دیهیم .01 شعرای انتشارات  ،تبری  ،ی

 ادگان. آذرآب

التواریخ ،0813حسن بیو.  ،روملو .00  ،به اهتمام عبدالحسین نوایی ،احسن

 .بنگاه تر مه و نشر کتاب انتشارات ،تهران

 ،تر مه ی کامبی  ع ی ی ،ایراندرعصرجدید ،0832روبرت هانس.  ،رویمر .02

 نشر مرک . ،تهران

 نشر مرک . ،تهران ،ایرانعصرصفوی ،0832را ر.  ،سیوری .08

 انتشارات توس. ،تهران ،تر مه ی اقبال یغمایی،سفرنامه ،0861.  ان ،شاردن .01

انجمن ،0232سیدمحمد.  ،صدیق خان بهادر .05  ، هانی شاه یچاپخانه ،شمع

 هندوستان.

 انتشارات فردوسی. ،تهران ،تاریخادبیاتدرایران ،0863ذبیح اهلل.  ،صفا .01
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ی رکن هتصحیح وتحشی ،یسامییتحفهتذکره ،0831سام میرزا. ،صفوی .06

 انتشارات اساطیر. ،تهران ،همایون فر 

انتشارات  ،تهران،اجتماعیایران-تاریخسیاسی ،0831ابوالقاسم.  ،طاهری .03

 علمی و فرهنگی. 

آذربایجان ،0865-0861عقیقی بخشایشی.  .03 انتشارات  ،تبری  ،مفاخر

 آذربایجان.

ی تر مه ،یتبریزفرهنگتاریخپانصدساله ،0831سید آقا.  ،عون اللهی .21

 انتشارات امیر کبیر. ،تهران ،پروی  زارع شاه مرسی

 نشر نو. ،تهران ،تر مه ی غالمرضا سمیعی ،0818دن گارسیا.  ،فیگوئروا .20

با  ،روضاتالجنانوجناتالجنان ،0838حافظ حسین.  ،کربالیی تبری ی .22

 انتشارات ستوده. ،تبری  ،و تصحیح و تعلیق  عفر سلطان القرایی مقدمه تکمله

 ،به کوش  یداهلل شکری ،تاریخعالمآرایصفوی ،0818مجهول المولف.  .28

 انتشارات اطالعات. ،تهران

 انتشارات خیام. ،تبری  ،ریحانهاالدب ،0813محمد علی.  ،مدرس تبری ی .21

التواریخ ،0865محمد محسن.  ،مستوفی .25  ،به کوش  بهروز گودرزی ،زبده

 انتشارات دانشگاه تهران. ،تهران

 انتشارات نو. ،تهران ،موسیقیایران ،0831ن. حس ،مشحون .21

 آکادمی علوم آذربایجان. ،خالصهالتواریخ ،0813علی.  ،مالکمال .26

 ،تبری  ،ی عبدالعلی کارنوتر مه ،تاریختبریز ،0833والدیمیر.  ،مینورسکی .23

 انتشارات آیدین.

 انتشارات اساطیر. ،تهران،تذکره ،0863محمد طاهر.  ،نصرآبادی .23

ایرانوزبانفارسی ،0818د. سعی ،نفیسی .81 نثردر  ،تهران ،تاریخنظمو

 انتشارات فروغی.
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الشعراء ،ش0831علیقلی.  ،واله داغستانی .80 ریاض ی تصیحیح و  ،تذکره

 انتشارات اساطیر. ،تهران ،ج5 ،تحقیق محسن نا ی نصرآبادی

دوره ،0831ماساشی.  ،هانه دا .82 اواخر اصفهاندر یویژگیبافتشهر

 انتشارات میراث  اویدان. ،مه ی ن هت احمدیتر  ،صفوی

به ،نقاوهاآلثارفیذکراالخبار ،ش0851محمود.  ،هدایت افوشته ای نطن ی .88

 انتشارات بنگاه تر مه و نشر کتاب. ،تهران ،اهتمام احسان اشراقی

ی تصحیح و تحشیه ،تذکرهریاضالعارفین ،0833رضا قلی خان.  ،هدایت .81

 انتشارات امیرکبیر. ،تهران ،اهلل فروهرنصرت
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