
 

 

  
  

 
 
 
  

   1تحفة سامي ةبررسي و تحليل تذكر، معرفي
  فرد فاطمه توكلي

     
  چكيده 

در اين اثر . هاي درخور تعريف و ذكر عهد صفوي است يكي از تذكره تحفة ساميتذكرة 
ذوق، با رعايت كالم و ادب و در  ميرزا صفوي، شاهزادة دانشمند، هنرمند و خوش  سام

تن از شاعران كمي قبل از خود  722نهايت راستي و صداقت دست به تأليف زندگينامة 
عهد خود زده است و الحق، كه در اين گنجينة گرانقدر از ذكر هيچ دانش و هنر و  و هم

اي  توان آيينه را مي تحفة ساميبه طوري كه تذكرة اصول و فنوني دريغ نورزيده است 
  .دورة صفويه دانست... نما از اوضاع ادبي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و تمام

و  ،زبان پارسي و عربي و تركي و علوم و فنون آن دوران ازآگاهي سام ميرزا 
و  ،همچنين ارتباط قوي با اقشار خاص در سطح دربار و عوام در سطح جامعه

قوي و مؤثر براي ترغيب آن شاهزادة بوده  اي انگيزه، مندي او به سير و سياحت عالقه
  .ماندگار از خود و ديگر شعراي هم عهد خود بر جاي بگذارد اثريتا چنين 

  
                                                 

تحفـة   ةبررسـي تـذكر  « بـا عنـوان   نويسندهارشد   كارشناسي ةنام پايان برگرفته ازاين مقاله  1
 .است »سامي

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور  
                   kimiyatavakoli@yahoo.com  
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  صفوي، تذكرهدورة عران، سام ميرزا، تحفة سامي، شا: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
 ةمقدم 2.استهفت صحيفه و ذيل ، شامل يك مقدمه و تنبيه تحفة سامي 1ةتذكر

  :شود ميكتاب چنين آغاز 
ــلِّ كَــالم« ــلَ كُ ــد قَبملّــه الْحل 

 حمد او تاج تارك سخن است
 خامه چون تـاج نامـه آرايـد   

 بِصـــفات الجـــاللِ و الْـــاكْرام
 اسـت صدر هر نامه نو و كهـن  

رــايد  ةد ــام او شـ ــاج، نـ  التـ

صفتان  سنجان معجزطراز و حسن مطلع طوطي سرغزل ديوان فصاحت بيان قافيه
 ةمكونات از اشع ةپرداز، حمد ناظمي است كه نظم سلسلكالم سحر شيرين

اول «اي است، مطلعش، منور به كواكب ثواقب نور محمدي كه  قدرت او قصيده
ت است بدان و مقطعش مزين به خلخال خاتم نبو اشارتي، »اهللا نوري ما خلق

نعت كمال . كنايت است از آن» ولكن رسول اهللا و خاتم النبيين«احمدي، و 
يوان بهارستان فصحاي بالغت انتما و منقبت آل اي از د جاللش، شمه

شعراي فصاحت لوا، اعني آن صدرنشينان مجالس ة تذكر ةالنَّوالش، سرلوحكثير
  .)1، صتذكرهسام ميرزا، (حات شمايم انس و نفايس قدس و نف

شغلي و اجتماعي شاعران بدين ترتيب  ةبر اساس مرتب تحفة ساميهفت صحيفه 
  :آمده است

اي از احوال فرخنده آمال حضرت صاحبقران مغفور و  در ذكر شمه: صحيفة اول
  .)19ـ1شاعران ( والد و احفاد سالطين معاصر ايشانا

ـ 20شـاعران  (عظام در ذكر سادات : صحيفة دوم و علمـاي افـادت اعـالم    ) 140ـ
  .)163ـ141شاعران (

التعظـيم كـه اگرچـه شـاعر      در ذكر اسامي سامي حضرات واجب: صحيفة سيوم
و ذيل ) [209ـ164شاعران (اند  گشوده اند اما گاهي زبان به گفتن شعر مي نبوده
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  .)233ـ232شاعران ] (اين صحيفه
  .)شاعر 266ـ233شاعران (و ساير ارباب قلم در ذكر وزراي مكرّم : صحيفة چهارم
و فصحاي ) 356ـ267شاعران (در ذكر شاعران مقرّر : صحيفة پنجم

  .)646ـ357شاعران ( گستر بالغت
  ).676ـ647شاعران (در ذكر طبقة تركان و شعراي مقرر ايشان : صحيفة ششم
  .)م/  7، ص همو() 722ـ677شاعران ( در ذكر ساير عوام و اختتام كالم: صحيفة هفتم

شاعر جزو سادات  120شاعر جزو سالطين در صحيفة اول،  نوزدهبدين ترتيب، 
انـد   شاعر جزو كساني كه شاعر نبوده 68شاعر جزو علما در صحيفة دوم،  22و 

شاعر جزو شاعران  89شاعر جزو وزرا در صحيفة چهارم،  33در صحيفة سوم، 
تركـان در   ةشاعر جزو طبق 29شاعر جزو فصحا در صحيفة پنجم،  289مقرر و 
بـا بررسـي   . اند شاعر جزو عوام در صحيفة هفتم معرفي شده 45ششم و  صحيفة

اند  بيشترين تعداد شعرا جزو شاعران و فصحا بوده م كهيابي ها در مي كامل صحيفه
 نـوزده كه زندگينامة آنان در صحيفة پنجم ذكر گرديده است و كمترين شـاعران،  

اي بـه شـاعري نيـز     حرفـه  اند كه به طور تفنني و نه نفر جزو طبقة سالطين بوده
  .ام ميرزا اشاره كردتوان به خود شاهزاده س از جمله مياند،  پرداخته مي

نويسي و بيان مسائل روز و شرايط اجتماعي و اقتصـادي   اين كتاب از نظر تاريخ
اين تـذكره از  . و سياسي و وضع علوم و هنر و ادبيات، كتابي جامع و پرارزش است

به معرفـي و بيـان    3بر اساس موقعيت شغلي و اجتماعينوع تذكرة عصري است كه 
آگاهي سام ميرزا از ادبيات پارسي، عرب، معـارف  . شرح احوال آنان پرداخته است

اسالمي و ديگر علوم و هنرهاي آن زمان، وي را در شناسايي شاعران و سبك شعر  
، او در بيـان شـرح احـوال شـاعران    . و ميزان علـم و هنـر آنـان يـاري داده اسـت     

داند به  كار خود ساخته است، هر چند آنجا كه الزم مي نويسي و ايجاز را پيشة  گزيده
كاربرد تركيبها و اصطالحات جديد و جمعهاي مكسر و . پردازد اطناب و اسهاب مي

نيـز از جملـة   ... مصادر عربي و تركيبهاي وصفي، ذكر وقايع و حوادث و بيماريها و
موضوعاتي كه در تـذكرة سـام ميـرزا، همچـون      از جمله«. ويژگيهاي نثر وي است



 46 / آينة ميراث، شمارة 51

  

 

خورد، ذكر مواردي است كه در زمان زنـدگي   تذكرة دولتشاه سمرقندي، به چشم مي
  ).4/611، 1384صفا ( ».هر پادشاهي رخ داده است

ارائة آگاهيهاي جغرافيايي، مانند محل تولد شاعر و وابستگي آن به منطقه، شهر يـا  
احتـرام  . اسـت  تحفة ساميمركز استان و قبايل و طوايف، از ديگر خصوصيات كتاب 

وي به استادان و شأن و مقام آنان، همچـون صـداقت و درسـتي، جـزو خصوصـيات      
كتاب مورد ذم سـام ميـرزا قـرار     از مطالبي كه در جاي جاي. اخالقي سام ميرزاست

پيشـه بـودن، عـدم     الخمر بودن، عاشق گرفته، فساد اخالقي شاعران از نظر اعتياد، دائم
  .است... برخورداري از صداقت، دزدي تخلص و نسب و ارتباط با معشوق مذكر و

هـاي  بـه ويژگي  ،تحفـة سـامي  ضمن معرفـي  است،  در اين نوشتار سعي شده
صفوي پرداخته شود و در اين ميان آنچه بـيش از هـر    ةدورنويسي و ادبي  تاريخ

آگاهي كامل سـام ميـرزا نسـبت بـه ادب نثـر و نظـم و       ، خورد ميچيز به چشم 
ذوق بـا درسـتي و    خوش ةهنرهاي آن زمان است كه موجب گرديده اين شاهزاد

راستي به تأليف شرح احوال شاعران آن زمان بپردازد و اطالعات جـامعي را در  
در .. .جغرافيـايي و ، سياسـي ، اقتصادي، اجتماعي، هنري، وضعيت ادبيخصوص 

ارزش جمع آوري كند و اين موضوع موجـب تفـوق و برتـري ايـن     اين كتاب پر
پس از بررسي موضوعات و نكات . ي آن دوران شده استها كتاب در بين تذكره

نكـات  ، نظير شرح حال شاعران و وضعيت شعري آنـان  ،تحفة ساميمختلف در 
از ايـن كتـاب    هاييدر پايان هـر عنـوان شـاهد   ، ...هنر و، علوم، اجتماعي، ادبي

ذوق و دانش سام ميرزا و ارزش ، آورده شده است كه تمامي آن بيانگر زبردستي
  .ي پارسي استها وي در بين ديگر تذكره ةتذكر

  
  صفوي ميرزا سام
اي  نويسـنده  ،ب به ابوالنصر سام حسـيني زاده ابونصر سام ميرزاي صفوي ملقشاه

 )196 :1384جوادي سيد حاج(ذوق  ي خوش، خطاط و شاعرنويس تذكره«، فاضل
شـنبه بيسـت و يكـم     در دزآورد مراغه به تـاريخ روز سـه  ، »سامي«متخلص به 
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  :به دنيا آمد 923شعبان سال 
ــرب    ــك ع ــاه مل ــن ش ــل گلش گ
 برآمد چو خـور بـر سـپهر وجـود    

  
  

 نســـب ابوالنصـــر ســـام الحســـيني
ــان را   ــام جه ــبب نظ ــودش س  وج

  )555، ص السير حبيب، خواندمير(     
ايـن  ، لـد همـايون  لدين احمد ايحقري در تاريخ آن توا كلك دلپذير موالنا شهاب

  :قطعه را بر لوح روزگار نوشت
شد كوكبي ز برج شهنشاهي آشـكار  
 سام است نام نامي اين كوكب و مدام
 او كوكبست و برج شهنشاهيش مقـام 

  

  
  
  

 دل فلكش چاكر و رهيكامد ز جان و 
با او كنـد سـعادت و اقبـال همرهـي     

 ٤)923(تاريخ اوست كوكب برج شهنشي 
  )556، ص همان(                          

بنيانگذار ) ق930ـ907: حك(ل صفوي سام ميرزا دومين فرزند شاه اسماعيل او
شـاهزاده  با «) ق984ـ930( تر شاه طهماسب اول سلسلة صفوي و برادر كوچك

   ).ص هفتاد و پنج ،تحفهسام ميرزا، ( ».القاص ميرزا از يك مادر بوده است
بن مبارزالدوله واال ياله عبدي بيك  درمش خان... للگي حضرت شاهزاده به امر

االخالص بـه مزيـد تقـرب و اختصـاص امتيـاز       ذوي يتواچي كه از جمع امرا
555، ص السير بحبيخواندمير، ( ض گرديدداشت و استثنا دارد مفو(.  

الـدين   فرزند خواجه شـهاب ، منؤشاهزاده سام ميرزا تحت تعليم خواجه محمد م
در تحريـر   از اساتيد مسلّم و ممتاز دوران خـود  او. قرار گرفت ،عبداهللا مرواريد

به منصـب معلمـي شـاهزاده وافـر مناقـب      «خطوط در عراق و خراسان بود كه 
  ).616، ص همان( ».ابوالنصر سام ميرزا سرافراز شد

هجـري بـه    927از كودكي يعنـي چهـار سـالگي در سـال     «به دليل اينكه 
دار حكمرانـي هـرات گرديـد، آموزگـاران و      خـان عهـده   سرپرستي دورميش 

دادند، همگي از نويسندگان نامي اواخر قرن  مربياني كه سام ميرزا را تعليم مي
للة سـام ميـرزا، خـود     نهم و اوايل قرن دهم بودند؛ ضمن اينكه درمش خان، 

بعد از مرگ  )196: 1384سيدجوادي  حاج( پرور بوده است اهل فضل و فضيلت
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شاه اسماعيل، شاه طهماسب نسبت به سام ميرزا نهايت محبت را ابراز داشـت  
كـه بـا    )586، صالسـير  حبيـب خوانـدمير،  (و حكومت خراسان را به او سـپرد  

برد و سپس به حكومـت فـارس   سرپرستي باغزيوارخان سالها در آنجا به سر 
. منصوب گرديد و سالي چند نيـز حكومـت آذربايجـان را بـر عهـده داشـت      

اثـر   تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسـي كه سعيد نفيسي در  طوري به
سـالگي، از شـاه    33ق، يعنـي در سـن   956آورده است، سام ميرزا در سـال  

ورش بــدارد و اجــازة طهماســب درخواســت كــرد كــه از التــزام ركــاب معــذ
الـدين   نشيني بدهد و شاه طهماسب در آن سال توليت بقعة شـيخ صـفي   گوشه

اردبيلي و حكمراني اردبيل را به او داد و وي دوازده سال در اردبيـل زنـدگي   
آرامي داشت و گروهي از اديبان و شاعران و دانشمندان را گردآورده بود و بـا  

سام ميرزا  السير حبيبنوشتة خواندمير در  به. پرداخت آنها به گفتگوي ادبي مي
ق به اتهام طغيان و عصيان دستگير شد و در قلعة قهقهـة زنـداني   969در سال 
سالگي  34يعني در سن  957را در سال  تحفة سامياثر مهمش تذكرة . گرديد

و با توجـه بـه دو نسـخة     )، ص هفتاد و هشتتحفهسام ميرزا، (آغاز كرده است 
مـورخ  (و نسخة شخصـي بيـات    971و  968هاي مورخ  شرقي پتنه به شماره

ق انـدكي قبـل از زنـداني    968بايد گفت كه شاهزاده صـفوي در سـال   ) 968
هزار بيـت از   ديواني هم قريب به شش. شدنش كتاب را به پايان رسانيده است

هم در زمينة تاريخنگاري بـه  و كتابي  )177: 1367تربيت ( »او ديده شده است
، ص هفتـاد و  تحفـه سـام ميـرزا،   (از او به يادگار مانده است  التواريخ ةتذكرنام 

نوشت و از خطـوط   سام ميرزا خط تعليق و شكسته را بسيار خوب مي ).هشت
وي، يك قطعه به قلم نيم دو دانگ متوسط به زر تحريردار موجود است با اين 

  ).211: 1384سيدجوادي،  حاج(» سامكتبه غالم شاه ... «: رقم
 در اقسام نظم و نثر طبع شوخ .داشت سام ميرزا عيش و عشرت را دوست مي

وقت خود را بـا   شده بود و بيشتر» دالويز« عاشق دختري به نام .و متيني داشت
 سـروده اسـت  » دالويـز «گويا برخي از اشعار خود را با الهـام از  . گذراند او مي
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  :اين رباعي از اوست .)236ـ235 :1346حالت (
 هرگاه كـه عشـوه آن دالويـز كنـد    
 باد است نصيحت كسـان در گوشـم  

  

 يــز كنــدعاشــق ز بــال چگونــه پره  
ــد   ــز كن ــم تي ــه آتش ــادي ك ــا ب  ام

  )11776 :1373دهخدا (            

نمايانگر ذوق و ، آمده تحفة ساميگفت و اشعاري كه از او در  سام ميرزا شعر مي
در فنـون مختلـف ادبـي و شـعر و شـاعري و       شمعلومات و اطالعاتاستعداد و 

  :آثار منظوم اوست ةاشعار زير نمون. فصاحت و بالغت است
 پرور توست خون در جگرم ز لعل جان
 گري اسـت  هر تار ز كاكلت جدا فتنه

  

ــوهر توســت     ــة گ ــم ز حق تنگــي دل
 ها در سر توسـت  حاصل كه تمام فتنه

  )426 ، صتحفهسام ميرزا، (          

هجـري   988متـوفي  ) بن عبدالمؤمن العابدين علي زين(عبدي بيگ نويدي شيرازي 
كه آن را به نام پريخان خانم دختر سياسـتمدار   االخبارتكلمةدر اردبيل و صاحب 

و هـم در  : ق نوشته اسـت 975شاه طهماسب اول تأليف كرده است، در وقايع سال 
بودند، به حسب اتفـاق   آن ايام در قلعة قهقهه در منزلي كه سام ميرزا و اوالدش مي

پسران القاس، سلطان احمـد و سـلطان فـرخ جمـع     ] اتفاق عمدي و سياسي البته[
داشتند، زلزلة عظيمي روي نمود، و آن منزل بر سر ايشـان فـرود    شته صحبتي ميگ

  :اي براي ضبط تاريخ به نظم آورد آمد و مجموع هالك شدند، و اين بنده قطعه
 به تاريـخ جـهان زد قهـقهه كبـك خـرامـنده

 كه نـبود دايـما جام بقـا اندر كـف سـاقي

 گوييچه ميچو گفتم چيست حال و سام و تاريخش

 )975(» دولت طهماسب شه باقي«:بگفتا در جوابم
  )156ـ157 :1348گلچين معاني، (

  .سالگي بدرود حيات گفت 52شاهزاده سام ميرزا در ، بدين ترتيب
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  سامي تحفة تذكرة و ميرزا سام
زبـان   يزبان و ترك تن از شاعر فارسي 722شامل شرح احوال  تحفة سامي ةتذكر
بـر اسـاس   اند و اين شاهزاده بـا   كرده جاي كشور زندگي مي جايشود كه در  مي

بـه شـرح   ، انـد  نقل از كساني كه از نزديك با آنان آشـنا بـوده   مشاهدات خود يا
علماي شاعر و سادات شاعر و حتـي كسـاني كـه    ، احوال زندگي سالطين شاعر

ميت شعر پرداخته است و ابياتي را از آنان با توجه به اه، اند گاهي شعري سروده
زنـدگي   ةبـار  يي را درهاو شاعريشان ذكر كرده است و گاهي حكايات و داستان

مشـخص  ، تحفـة سـامي   ةبا توجه به عنـوان هفـت صـحيف    .آنان نقل كرده است
ـ  ،اجتماعي شـاعران  ةطبق، اول ةگردد كه سام ميرزا در درج مي ، دوم ةو در مرتب

ـ  ةبا مطالع. ه استدر نظر گرفت ،شعر و شاعري ازميزان آگاهي آنان را   ةزندگينام
طبعـي و   سام ميرزا به ذوق و سـليقه و خـوش   كه ميابي هر يك از شاعران در مي

 او .نيز توجه كرده اسـت  هاي مقابل آنهاظرافت و لطافت هر يك از آنان و ويژگي
به طوري كه در مطالب خود هر گـاه  ، كار خود دانسته ةصداقت و درستي را پيش
جا كـه مطلـب را دور   كند و آن مي ، تأكيداست بوده لتأمموضوعي جاي ترديد و 

  :كند را ذكر مينيز آن  ،داند مياز واقع و دروغ 
دان شيرين بود، اشعار او، شتر گربه واقع شده، چه يك غزل  شاعر متين و نكته

من . او كه تمام خوب باشد، كم است، اما آنچه خوب است، بسيار خوب است
ام، شعري چند كه شريف،  ام و شعر او بسيار خوانده با او، بسيار صحبت داشته

شاگرد او مشهور ساخته، موسوم به سهواللُّسان گردانيده، از روي ستم ظريف 
  )209/276ص ، تحفهسام ميرزا، (است و از اكثر آنها، او را خبري نيست 

  )212/277همو، ص (» .گويد كه از تونم مشهور است كه مروي است، اما خود مي«
  :ميرزا در وصف شاعران روزگار خود چنين نظري دارد سام

بي سخن، سخنوران اين روزگار گوي لطافت به چوگان مسابقت از شعراي 
اند و به صيقل نزاكت و دقت، زنگ كدورت از خاطر اهل ادراك  سلف ربوده

اند، هر يكي در اقليم سخنوري، خسرو و سعدي و انوري و هر يك در  زدوده
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  .)4، ص انهم( اند شواي فردوسي و سناييكشور دانايي، پي
در قسمت ، معرفي كرده استرا دين و به دور از اخالق  اگر جايي شاعراني بي
  :داده استعلت آن توضيح  ةبار تنبيه كتاب چنين در
آراي سالكان مسالك انصاف و ناهجان مناهج دور از تعصب و  بر راي فضيلت

خير مĤل اگر احياناً  ةاحوال اين طبقاعتساف، مخفي نخواهد بود كه در خالل 
آيين به تقرير حال  تبيين ةيكي از مخالفان دين و دولت را مذكور سازد و خام

دين را از آن اختاللي است و نه چهرة دولت  ةنه پاي ،مĤل ايشان پردازد شقاوت
والرطبٍ و «به صفت  ]موصوف[را از آن گرد ماللي، چه در قرآن مجيد 

» تبت يدآ ابي لهبٍ«با » قل هو اهللا احد«سورة » اليابسٍ اال في كتابٍ مبينٍ
قرين است و سير انبياي كرام عليهم التَّحيه و السالم با ذكر عصيان و طغيان 

ريخ بلي، غرض از ايراد حكايت آن جماعت، تا. جبابره و فراعنه، همنشين
  .)5 ، صهمان( يتاست نه شمول عطوفت و عنا
كه هر بخشي  مبري ميبه وضوع پي  تحفة ساميبا بررسي عنوان و فحواي مطالب 

علمي و ، درجات اجتماعي، كتاب به قشري از جامعه بر اساس مناسبات از
گستر  پادشاه عدل«ه است و در واقع هيچ اختصاص داده شد ،قدرت شاعري آنان
 »روزگار طبع و پاكيزه دانشمند خوش«، )20 ، صهمان( »پرور و شهريار رعيت

و  )57 ، صانهم( »گذار دان سخن گفتار و نكته شاعر شيرين«، )41 ، صهمان(
، )292 ، صانهم( »نويس معمايي و كتابه«، )72 ، صانهم( »جوانمرد قصاب«
 )397 ، صانهم( »اتراك خراسان«، )86 ، صانهم( »سادات حسيني كاشاني«
اند كه با رعايت ادب و در نهايت صداقت و درستي به  از قلم او دور نمانده... و

  .ذكر احوال آنان پرداخته است
در مقدمه و ذيل  تحفة ساميفروتني سام ميرزا در معرفي و انتساب تأليف كتاب 

و بعد چنين گويد فقير حقير مستهام ابـن اسـماعيل    :زدني است مثال، آن به خود
  .)م/ 2، ص همان(ني خَتَم اهللا لَنا بِالحس :مصراع، الحسيني سام

او دليل استناد كتاب و تشبه خود را در سلك فضال به دليل مصاحبت بـا ايشـان   
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  :داند و نه ذوق و هنر و سواد و سليقه خود مي
است ليكن، جهت اقتبـاس   بدين فقير حقير، اين نسخة دلپذير، از حيثيت استناد

 مـنْ تَشَـبه بِقَـومِ   «افزاي  چون به مقتضاي فرح[...] است  از فضالي گرامي كبير
الشّأن پيدا كـرده، اگـر    از غايت شدت، مناسبتي كه بدين زمرة عظيم» همفَهو منْ

قدر و قيمت خود را در   خود را در ذيل ايشان، منتظم گرداند و صدف ريزة بي
توانـد بـود    اند، مـي دكان ايشان در معرض عرض در آورده، به منصة ظهور رس

  ).ذ/ 425، ص همان(
ت تأليف كتـاب در بـاب معرفـي شـاعران و ذكـر      در بارة علشاهزاده سام ميرزا 

  :گويد احوال آنان چنين مي
چون در رسايلي كه خصوصيات حاالت و صادرات اقـوال مقامـات ايـن زمـرة     

و مجـالس النفـايس   و بهارستان  چونكثيرالصفات، مرقوم رقم بالغت شيم گشته، 
از اين طبقه اثري نيست و از اين طايفه خبري نه، چرا كه ايـن فرقـة    عراالشةتذكر
القدر بعد از تدوين آنها از بدو طلوع آفتاب عالمتاب اين دولت عظمـي الـي    جليل

اند و دواوين بالغـت تـدوين در ميـان همگنـان      يومنا هذا، لواي فصاحت افراشته
ظه نموده كه مرور ايام و تمادي شهور و اعـوام، ذكـر   گذاشته، الجرم، چون مالح

گـردد و مهمـا امكـن، تتبـع احـوال و       ويان از صفحة زمان سترده مـي گ اين نادره
خالصة اشعار هر يك نموده، بر صفحة تحرير نگاشته، و اين صحيفة گرامـي كـه   
موسوم است به تحفة سامي، مشتمل است بر تنبيه و هفت صحيفه و ذيل، اميد كه 
بدين وسيله، به خاطر فيض مĤثر ارباب فهم و ذكا و ضمير منير اصـحاب مهـر و   

ـ       وفا گذشته و ذيل ه عفو و اغماض بر سـهو و نقصـان ايـن صـحايف پوشـيده، ب
   .)م/ 4، ص همان( ر اصالح معايب و مساوي آن كوشندقدرالوسع، د

  
  كتاب تأليف تاريخ

و  هاتوان دريافت كه آموزش مي ،تحفة ساميمذكور در  يهابا بررسي كامل تاريخ
تربيت و پرورش  هاتعاليم كامل و جامعي كه شاهزادة صفوي از اوان كودكي با آن
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نسبت به زندگي سالطين و شاعران و  يموجب گرديد كه وي آگاهي كامل، يافت
آخـرين  ، 956سام ميرزا عالوه بر رقـم  . به دست آوردعالمان هنرمند آن دوران 

چنانچـه در  ، دو بـار بـه آن اشـاره كـرده اسـت     ، 957قـم  ر، رقم سال را يعنـي 
  :كند خان به زمان تأليف كتاب خود اشاره مي سلطان سليمان ةزندگينام

و جلوس سلطان مذكور بر تخت قياصره در شهور سنه سـت  :... سلطان سليمان خان
 ، روي نمود، تا حال كه سنه سبع و خمسين و تسعمائه است]916[و عشر و تسعمائه 

  ).18/6، ص همان(، در سرير سلطنت آن واليات متمكن است ]957[
اما، :... همايون پادشاه: كند در زندگينامة همايون پادشاه نيز همان تاريخ را تكرار مي

  ).30/13، ص همان(است ] 957[اكنون كه سنه سبع و خمسين و تسعمائه هجري 
اوان جـواني درصـدد    توان دريافت كه شاهزاده صفوي از همان مي، بدين ترتيب

آوري مطالب و موضوعات مورد بحث خود براي متن كتابش بـوده اسـت و    جمع
تحفـة  ة تأليف آن مطالب بـا نـام تـذكر    هسالگي كه ب 34در سن  ق957در سال 
ارتباطـات گسـترده در   ، اطالعات الزم را از طريق آموزش همت گماشته، سامي

كه به نقاط مختلف كشـور داشـته،    دربار با افراد خاص و اجتماع و يا سفرهايي
اين موضوع بر صحت و درستي مطالب منـدرج در ايـن    .جمع آوري نموده است

  .كند گذارد و آن را از اين نظر تأييد مي كتاب نيز صحه مي
  

  كتاب اتمام تاريخ
كه مداوم و متوالي نيز نبوده و بـه   ــ سال سعي يازدهشاهزاده سام ميرزا پس از 

هاي متناوب و متعددي بين تأليف مطالب برايش پيش آمـده   خود وي وقفه ةگفت
 ةنسخ، ترين نسخ به دوران وي با توجه به نزديك(را  تحفة سامية تذكرــ  است

   5.به پايان رسانده است ق968در سال ) بيات ةو نسخ 259 ةشرقي به شمار
ان تأليف كتابش و سام ميرزا خود نيز از طوالني شدن زم، طور كه گفته شد همان
خسته و دلخور شـده و تمـامي   ، هاي پياپي كه در نگارش آن به وجود آمده وقفه

آن علـل و موانـع    ةبـار  موانع را به بخت و طالع نسبت داده است و توضيحي در
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  :ابراز شادماني و خرسندي كرده است، نداده و از اختتام آن در ذيل كتاب
ــه   ــم زمان ــر رغ ــه ب ــد اهللا ك  بحم

  
 پايان آمـد ايـن دلكـش فسـانه    به   

  )ذ/ 424، همو(                          

  كالم عفت و ادب رعايت
اشعار و  پرور است كه از بيان فرهيخته و ادب اي سام ميرزا صفوي شاهزاده
  :كند و خود نيز به آن اذعان دارد ميآميز پرهيز مطالب دور از ادب و هجو

آزارد، چنانچه خواجه  هجو، مردم را ميگاهي، دغدغة شاعري هم دارد و به 
قيامت جراح را كه جراح حضرت صاحبقراني است، هجو كرده و او نيز مثل او، 

حيايي ظاهر  اي چند در سلك نظم درآورده كه از ايراد آن، بسي بي كلمه
  .بنابراين، به نوشتن آن گستاخي ظاهر نشد. شود مي

گشوده  ود و اكثر به هجو مردم زبان ميقيد و الابالي ب در اوايل جواني، بسيار بي
و اهاجي كه ميان او و وحيدي قمي واقع شده مشهور است و از غايت ركاكت، 

  .)212/277و  87/117ص  ،تحفه سام ميرزا،(ايراد آن ننمود 
  

   تخلص
شرح احوال آنان آمده است داراي دو  تحفة ساميكه در  برخي از شاعران

از ديگر موضوعات قابل توجه دزدي تخلص و نسب است كه . تخلص بودند
  : سام ميرزا به آن اشاره كرده است

  »نمود ميتخلص فدايي، «
  »نمايد ميتخلص ، »بياني«
، غصب كرده، است و مناسبتي به او ندارد ، تخلص مرا كه عبارت از سامياام«

  ».بعيد است، ديانت و امانتاز اهل ، اين
مولدش، هرات است و چون پدرش، معمار بود، بنابرآن اين تخلص، : موالنا بنايي«

  ».گفت» حالي«و غزل چند ديگر در تتبع خواجه حافظ، به تخلص ... اختيار نمود
 )197/271و200و  138/195و 133/187و118/167سام ميرزا، ص(
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  سامي تحفة نثر
زيرا با روي كار  ؛تيموري است ةنثر دور ةبسياري جهات دنبالنثر اين دوره از 

آمدن دولت مغول، هنوز نگارندگان عهد تيموري به فعاليت در نشر آثار خود 
چه كساني كه از بيم كشتار قزلباش به روم و فرارود و هند گريختند  ؛پرداختند مي

و تغيير و چه اشخاصي كه تسليم شرايط زمان خود شدند و در وطن ماندند 
هر چند زبان و محتواي آن يعني قدرت تفكر . آنان نداشت ةحكومت اثري در شيو

و قريحه شاعري و ذوق نويسندگي براي خلق آثار منظوم و منثور در اين دوره در 
ويژگيهاي نثر اين دوره سستي لفظ، سخافت  ةاز جمل. حال تحول و تغيير بود

ها و تركيبهاي  هاي عربي و كاربرد واژه هنسبي فكر، وسعت ميدان زبان، فراواني واژ
 ةتركي و مغولي و تأثير دستوري زبان عربي در زبان فارسي، دراز گفتن، شيو

  . مايگي فكر، اطالع و ذوق، اطناب و اسهاب است گرايي و كم صنعت
ف و تصنع و زمانة فساد سجع و قافيه و عصر تكل دورة سوم نثر فارسي، دورة

اين دوره نيز مانند عصر پيشين نثر مسجع و مصنوع با در . نثر فارسي است
نثرهاي ساده و مطبوع هر دو در عرض هم موجودند و كتب فصيح و بليغ و 

اند در تمام اين مدت نوشته  زيبايي كه به ندرت سجع و قافيه را رعايت كرده
شده و وجود داشته است اما غلبه با نثر متكلفانه و مسجع است؛ اين سبك از 

هشتم تا قرن سيزدهم هجري در ايران و تركستان و هند و عثماني داير و قرن 
نگاري و تواريخ عمده به اين شيوه نوشته  رايج بوده و مراسالت درباري و واقعه

  ).1/288: 1370بهار (شده است 
بسيار پخته و مبتني بر تعليم است و اشعاري كه  تحفة سامينثر سام ميرزا در 
آورده است، نشان از رواني سخن و توانايي  ،ويژه در مقدمه به ،گاه گاه از خود

  ).4/611: 1384صفا (دهد  او در شاعري مي
به طور كلي، نثر در دورة صفوي به شيوة نثر ساده، فني و منشيانه، علمي و بينابين 
در نگارش داستان و موضوعهاي فلسفي و مذهبي و وقايع تاريخي به كار 

اقع نثري آميخته از خصوصيات نثر ساده و منشيانه براي نثر بينابين در و. رفت مي
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گيري از لغات و تركيبات خاص، كاربرد اصطالحات عربي،  بهره. تاريخنگاري بود
هاي لفظي و صنايع بديعي، حذف فعل، استفاده از اصطالحات عاميانه از  پيرايه

  .خورد به چشم مي تحفة ساميويژگيهاي نثر بينابين بود كه در جاي جاي كتاب 
الشأن آن جم نشان عليين  اي از جاللت قدر عظيم به كدام زبان شرح شمه

آشيان توان گفت و به كدام مثقب، در مدحت و منقبت آن سلطان گيتي ستان 
  .)8/1، تحفهسام ميرزا، ( بهرام احتشام گردون غالم توان سفت

و هم در آن جا، به  اگرچه اصل او از قم است، اما، در كاشان متولد گرديده
  .)77/88، ص همان(گذراند  خياطي اوقات مي

  
   سامي تحفة نثر بر عربي زبان تأثير

ي فراواني به زبان عربي و فنون هااشتغال به ادب عربي و تأليف و تدوين كتاب
ي متعددي از هادر اين عهد به دليل مهاجرت و سكونت خاندان، وابسته به آن

بحرين و مراكز شيعي عراق به ايران افزايش يافت و ، عالمان شيعي جبل عامل
زبان به سرودن شعر به زبان عربي  همين امر موجب روي آوردن شعراي پارسي

  . و نگارش به اين زبان گرديد
زبان  يبه دليل اقبالي كه شاهان به جذب علما و ادباي عرب ،در اين دوره

كردند و شرايط مناسب مالي را  ميداشتند و از آنان براي زندگي در ايران دعوت 
ي زيادي به زبان هاكتاب، گرفتند ميبرايشان در صورت مهاجرت به ايران در نظر 

زبان و روي آوردن  عربي نگاشته شد و همين امر بر توجه نويسندگان پارسي
 از؛ از جمله به دليل آگاهي سام ميرزا ن به زبان عربي اثر بسزايي گذاشتايشا

و همچنين آثار شعراي آن  تحفة ساميآثار اين زبان را در  توان ميزبان عربي 
، الدرجات رفيع، المثال عديم كاربرد اصطالحات عربي مانند. زمان مشاهده كرد

  .، از اين گونه استمزيداَ، شرفاَ، البال فارغ،  الحال مرفه
  .گفت خوانده و ترجمه آن را مي در خيمه نشسته بود و شعر عربي مي

خواجوي كرماني رسد،  ةكه در سخن، به مرتب ]اميد[زادگان آنجاست  از ملك
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 ةچه از بشرة او، كه ملكي است در صورت بشر يا شاخ گلي است بارش، ثمر
ظاهر و هويداست و در مصحف » كالشّمس بالنّصف النّهار«آثار رشد قابليت 

 ةدر ديد» ما هذا بشراً ان هذا اال ملك كريم«جمالش، آيت وافي هدايه 
گر و پيدا، با وجود آنكه سن او از پانجده نگذشته، گويا، از  اولواالبصار، جلوه

 تحفه، سام ميرزا،( وش رسيدپير روزگار، نصيحت اين شعر آبدار به گوش ه
  )142/205و  154/225ص 

  :اوست» ]الذهب[سلسلة«اين چند بيت از 
 گشت روشن، چراغ من زان زيت البيتهمچو سلمان شدم ز اهل

 كنت منهم و الاخاف اللّوم و مولي القوم]لهم[انا مولي
 اليخافون لومه اللّايم مست عشقند عاشقان، دايم

  .)181/267، ص همان(
  

  سامي تحفة در گويي تركي و تركي زبان نقش
، زبان زبان تركي، آنان ةسال زبان و حكومت چندين يدر اثر تسلط قبايل ترك

هاي امارت و  گرديد و اصطالحات ديواني و حوزهو سپاهيان حكمرانان 
برخي شاعران ، زبان يحكومت به زبان تركي رايج شد و عالوه بر شاعران ترك

زبان نيز تحت اثر رواج زبان تركي به هر دو زبان تركي و پارسي شعر  پارسي
تسلط چندين قبيله و عشيره را از ، عيل صفوياقيام شاه اسم. سرودند مي

گوي بودند و به دليل  خوي و تركي پي داشت كه تمامي آنان ترك تركمانان در
زبان حكمرانان و سپاهيان شد و محيط ، زبان تركي، فرمانروايي آنان ةسلط

پس از عهد . مساعدي براي نشر زبان و فرهنگ تركان در ايران فراهم گرديد
صفوي تا مدت  ةقويونلو و در دور تركمانان قراقويونلو و آق ةتيموري و غلب
ي ها رواج زبان تركي و نفوذ آن در اصطالحات ديواني و حوزه، زمان طوالني

  .امارت و حكومت ادامه يافت
در همان عهد شاه اسماعيل و پسرانش، ميان اطرافيان ايشان شاعراني بودند كه 
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» سرودند، مانند يوسف بيك و خيالي به تركي و گاه هم تركي و فارسي شعر مي
و در اين شرايط اجتماعي بود كه سام ميرزا دست به نگارش  )4/195: 1384صفا (

شويد  زبان آشنا مي تن از شعراي تركي 29كتاب خود زد و با مطالعه اين كتاب با 
دوز،  نمد زين: تركي(تكلتودوزان و كلمات و اصطالحات تركي و مغولي همچون 

: تركي(؛ يوزباشي )مشاور امير، خوانساالر: تركي(، توشمال )دوز خوگير اسب
  .شود ديده مي) هجوم، يورش: تركي مغولي(؛ ايلغار )سردار، رئيس صد نفر

و وي را پنج ديوان « ).30/13ص تحفه،سام ميرزا، (» ايلغار بر سر پادشاه آورد«
چهار تركي، اول غرايب الصغر، دوم نوادر الشّباب، سيوم بدايع الوسط، : است

چهارم فوايد الكبر و در شعر تركي، مطلقاً تخلص ايشان، نوايي است و در ديوان 
  .)380/647ص  همان،(» فارسي كه قريب به شش هزار بيت باشد، تخلصش، فاني

اين از اوست براي خلف نامي ، خوب است، هم طبعش در شعر تركي و فارسي«
  :گفته نوشته شد

اشه   العالمين اي خلف زيبا يراتمش سزني ربيوزبك آفرينصورتك نقشين يا زن نق« 
  )389/654و  396/661همو، ص (

  سامي تحفة نظم
آفريني، خيالپروري و سادگي زبان،  سنجي، مضمون طور كه ذكر گرديد، نكته همان

از جملة ويژگيهاي نظم در دورة صفوي بود و اين مضامين در اشعار شاعران 
بند و  غزل بيش از قصيده و رباعي و تركيب. مشهود است تحفة ساميمذكور در 

بند معمول بوده است؛ هر چند با غلبة مذهب شيعه بر سني، شاعران زيادي  ترجيع
شعر در . پرداختند مي) ع(بند در وصف ائمة اطهار  بند و ترجيع نيز به نظم تركيب

رو جريان اواخر سدة نهم بود، يعني  دوران صفوي مانند هنر در آن روزگار دنباله
  . كرد آفريني، خيالپروري و سادگي زبان حركت مي سنجي، مضمون در باب نكته
كه بايد اين دوره را دوران  ترين نوع شعر در اين عهد، غزل است، چنان مهم

نظم داستانهاي عاشقانه و پديد . غزلسرايي در تاريخ ادب فارسي نام نهاد
شده، محل توجه و  آوردن مجموعه از مثنويهايي كه در اين زمينه ساخته مي
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   )269و4/265 :1384صفا (عالقه شاعران بود 
 غلبه داشت، ي شعريهاغزل و غزلسرايي بر ديگر قالب صفويه ةاگر چه در دور
ة از سد  نامه ساقي. بند نيز هنوز مورد توجه شعرا بود بند و ترجيع قصيده و تركيب

 .شد مييافت و از انواع مهم و معتبر شعر محسوب  دهم به بعد رواج زياد

 ، ساغرمرغوله و الله، كشد مرغ  ركنون كز سر سرو و پاي صنوب
  

 در سجده بودي تا قيامت پيش رويتسرم  اگر مانع نگشتي سجده از نظّارة رويت
  

 ، خاك بر سرمگر سر زخاك برنكنم  چون بگذرد به خاك من زار، دلبرم
  )292/382و 348/563و165/243، ص همان(

  
 ، خاك بر سرمگر سر زخاك برنكنم  چون بگذرد به خاك من زار، دلبرم

  
 زني؟ ميراه كه ، دامان ناز برزده  زني؟اي جنگجو، به قلب سپاه كه مي

 )205/273و 408/678همو، ص (

بود كه  »عاشق و معشوق«مضمون غلبه داشت، آنچه تا اين دوران بر غزل 
بود؛ با اين تفاوت كه به دليل همواره عاشق در پي ناز خريدن از معشوق 

ق زن از معشوق شاعران مجبور بودند به جاي معشو، ال حكومتسختگيري عم
  .)ويك ، ص بيستهمان(مرد استفاده كنند 

 كلهان، خسرو شيرين پسران سرور كج  كمران قبايان، مه زرين اي شه تنك
 نظران صاحب ةغمديد ةمردم ديد  دالن بي كينه آشفتهةمرهم سين

 دران جامهزنان، نعره ،تا كي آيم به درت  فشان اشكزنان، تا كي افتم به رهت، آه
  )267/ 178، همان(
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اشعاري نيز به سبك هندي به چشم ، تحفة ساميدر اشعار منقول از شعرا در 
كاربرد زياد استعاره ، فكر بديع، مضمون تازه و دقيق، پيچيدگي و ابهام .خورد مي

و تشبيه و اشتمال اشعار بر امثال و اصطالحات و كلمات و عبارات عاميانه و 
به قواعد محاورة عمومي و  فصيح و نزديك بودن آنمبتذل و غير بازاري و گاه

شود كه با بررسي  ميي سبك هندي محسوب هاويژگي ةاز جمل، مردم ةزبان تود
  . مبري مياشعار اين تذكره به تأييد اين مهم پي 

 ام گريه بسيار كرده، در پاي سرو  ام هر گه كه ياد آن قد و رفتار كرده

 رفتهكار اهل هنر نكو   سوي هندوستان روم كانجا
 به زمين سيه فرو رفته  كه سخا و كرم ز اهل زمان

  )137/193 و 327/498، ص همان(
و )ص(بند در ستايش پيامبر اسالم  بند و ترجيع تركيب، نامه و قصيده ساقي وفور

گر توجه زياد شعراي آن زمان به ، بيانتحفة ساميامامان شيعه در اشعار شاعران 
   :اين انواع شعري است

  :اش، اين دو بيت ثبت افتاد نامه ساقياز 
 پايدار ]مستي[ميسر شدش  خوشا حال مستي كه منصوروار
 نه از دست رفت و نه از پا فتاد ز جامي كه ساقي هستيش داد

 باردصراحي اشك گلرنگ از خـروش چـنگ مي
 بارد ز ابـر دســت سـاقي، آب آتـش رنگ مي

  عــشق و رسـواييگرفـتم با دل چون شيـشه، راه
 بارد تم كه در كوي ماللت، سنگ ميچه دانـسـ

 گاه آنجادو چشمم، فرش آن منزل كه سازي جلوه
 به هر جا پا نهي، خواهم كه گردم خاك راه آنجا
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  چه خوش بزمي است رنگين، مجلس جانان چه سود، اما
 شد، سفيد از شومي بخت سياه، آنجاكه نتـوان

 )218/282و  211/276و 102/146،همان(
احي اهل هميشه خاطر خطير بر مد .اند از فنون شعر به غزل و قصيده ميل داشته

  :السعادت است گماشته، اين ابيات از جمله غزليات آن منبع بيت مي
 چو آتشي كه نشيند دمي و باز برآيد ز سينه هر نفسم، آه جانگداز برآيد

 هزار عابد صدساله از نماز برآيد قامتبه مسجد ار بخرامي، به لطف آن قد و

  :جاستاز آناي در جواب موالنا اميدي گفته بود كه اين مطلع و بيت،  قصيده«
 آرايي آفتابي به عالم اي رخت بر سپهر زيبايي
 ي سوداييها كيسه ما تهي تو به بازار حسن، يوسف مصر

  : اين از آن ترجيع است كه گفته
 ادعوك كلّ هم و غم سينجلي و عونا لنا علييا مظهرالعجايب

  )338/530و  394/658و  367/618و  47/29، صهمان(
  

  6تاريخ ماده
تاريخ براي ذكر ماه و  ساختن ماده، يكي از انواع شعري بسيار رايج در آن دوره

از آغاز تا پايان اين عهد . سال وفات بزرگان علم و ادب و شاهان و رجال بود
شد و تمامي شاعران،  تاريخهايي ساخته مي دو سه سدة پيش از آن، مادههمچون 

زيستند،  ويژه آن گروه كه در دربار يا در خدمت صاحبان قدرت و مقام مي به
. ساختند هايي حاوي تاريخ واقعه به حساب ابجدي به مناسبتهاي متفاوت مي قطعه

  : تاريخ ذكر كرده است مادههايي را از  سام ميرزا نيز در شرح احوال شاعران نمونه
اي در باب فتح شروان كه در شهور سنه اربع و اربعين و تسعمائه، اولياي  قصيده

دولت روزافزون را روي نموده بود، گفته كه از مصراعش، تاريخ آن سال به 
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  :رسد، مطلعش اين است ظهور مي
 آمـد از باد صبــا، مژدة رحـمت به نهــال

 )943( احوال پريشان ]گشته[كاي ز بي مهري دي                   
  )108/157 ، صهمان(

   هجوسرايي و گويي مديحه
، ذكر خير، هجو، به مدح ،مانند شعراي دوران گذشته ،البته شاعران عهد صفويه

ي به دنبال بدانديشي و پرداختند و گاه ميبدگويي و شوخي با يكديگر 
هم بودند كه اين همه انعكاسي از شرايط و اوضاع اجتماعي گري براي  توطئه

ذكره نيز اسامي تعدادي از در اين ت. آن دوران است ، ستمگر و ستيهندةمتعصب
يي از ها پرداختند ذكر شده و نمونه ميشعرا كه به هجو و هزل شاعران ديگر 

  :آورده شده است، ادبي نبوده اشعار آنان تا جايي كه ايراد آن بي
غايتش، خالي از فضايلي و خوش . گشود اكثر اوقات، زبان به فحش و هجو مي

  :اين بيت، از جمله اشعار اوست. طبعي نبود
 چو به گشت كويت آيم، به بهانه رخ بپوشي

 ييآ در دگر در چو روم ملول از آن در، ز                   

  :كرده، به خدمت ايشان فرستاد اين رباعي هزل آميز را انشااو در اثناي راه، 
 در معركة يالن، زني را مفرستشاها، به خراسان، چو مني را
 ترياكي بنگي دني را مفرست جايي كه بود معركة هشياران

  )130/183و  106/152، ص همان(  
  

   ٧شهرانگيز و شهرآشوب
، اصناف، مكان، ي منظومي را در وصف شهرها شاعران عهد صفوي مجموعه

جا و يا در توصيف خوبرويان هر صنف و اظهار عشق به ايشان و يا هجو مردم آن
« ، ي منظومها ساختند كه به اين مجموعه ميو بدگويي نسبت به آنان 
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سام ميرزا نيز بدين سبك شعر در شرح . گفتند مي» شهرانگيز«و » آشوبشهر
  :احوال شعرا اشاره دارد

  :اميرخسرو، شهرآشوبي جهت ساكنان هرات گفته ردرياي ابرابعد از آن در جواب 
 شهر هري، رشـك سـپهر انـور استةعرص

 خورشيد، گلميخ زر است ةدرگهش را شمس                   
 گشـاست  پايتـخت صـدهزاران خسرو گـيتي

 تاريخ بسي شاهان انجم لشكر است كهنه
 ريز خندق استجرم طين يك مشت خاك از خاك

  آراي او، هفت اختر است باغ جهاننرگس 
 رو بين كه از تأثير او، شهر چنـينچرخ كج

 سكن جمعي پريشان روزگار ابتر استم
  :اين بيت بود كه در شهرآشوب، براي او گفته

 گهـي سنـي بوداحـمد آتـون گـهي شيـعي
 كه شش مه، ماده و شش مه، نر استچون غليواژي                   

  )239/295و  238/294 ص، همان(
  8امعم

به ، ا بسيار رونق گرفتهايي در فن معم اسازي و تأليف رساله، معمدر قرن نهم
اين فن نيز از فنون مذكور .دهم و پس از آن ادامه يافت ةاين فن تا سد اي گونه

  : است تحفة سامية در شرح حال شعراي تذكر
  :از اوست، ا به اسم ادهماين معم

 وفــا از ناوك آن تـرك مســتبر دل اهـل
 هر چند خواهي تير، پيدا نيست شسترسدمي                   

  : از اوست، ا به اسم خليفهاين معم
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 ل جانان من استـبر لع،ك ترـكز مش اي نقطه
 خالي پيش لب يا عكس چشمان من استهست                   

  )107/155و  260/315 ، صهمان(
  انشا و ترسل

كتابهايي هم در تعليم فن ترسل و انشا از اين دوره داريم كه ارزش آنها بيشتر در بيان 
  ).1/183: 1384صفا (فرنهادهاي نگارندگي است نه در ذات انشا و نويسندگي 

از جمله  ل و انشاكه فن ترس ميابي در مي تحفة ساميدر شرح احوال شاعران  از
  : فنون مورد توجه و اهميت آن زمان بوده، كه سام ميرزا آن را ذكر كرده است

ة صفية داند و بدين واسطه، به شرف انشاي آستان علم سياق و حساب خوب مي
ف شد و در نوشتن خطوط و شعر و انشا صفويه حفت باالنوار القدسيه مشر

  .سبق از اقران و امثال برد
قراني و در پاكيزگي انشا و سنجيدگي ادا و وفور اخالق منصبش به انشاي صاحب

  .الزمان استةنادر، و فرط فضايل
، همان( بدو تعلق داشت، منصب انشاي بعضي از سالطين تركمان، در اوايل حال

  .)33/16و  25/178و  400/672 ص
  

  مورخان
 از نيـز  سـامي  ةتـذكر  در و اسـت  داشـته  رواج زمان آن در وقايع و تاريخ نگارش
 يـا  و انـد  بوده باخبر تاريخ از كه شعراي يا و است برده زمان آن رخينمو و تواريخ
  .اند آورده مي نظم به را تواريخ

 در كتـاب  نوشتن به عهد اين مانند فارسي ادب در كه يافت توان را اي دوره كمتر
 تيمـوري  عهد نويسي تاريخ نهضت گفت بايد حقيقت در ...باشد شده توجه تاريخ

 در چه صفوي، عهد در را خود فزايندة حركت ايران، در عهد آن آخرهاي ويژه به
 دانسـت  بايـد  حتـي  و نـداد،  دست از روم و هند و مركزي آسياي در چه و ايران
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 سـالطين  متعـدد  دسـتگاههاي  در خواه و تيموريان دربار در خواه هند، در آنچه
 قلمـرو  در كـه  اسـت  كارهـايي  ةهم با سنجش قابل تنهايي به گرفت، انجام دكن

 تقريباً ...درگذشت نيز حد آن از بلكه شد، انجام صفوي دولت و فرارود پادشاهان
 اميرخواند ويژه به تيموري عهد مورخان كار عهد، اين عمومي تواريخ مؤلفان ةهم

 سرمشـق  را السير حبيب مؤلف ميرخواند الدين غياث و الصفا ضةرو صاحب محمد
 را ميرخوانـد  سـندگي نوي سبك فراتر هم اين از حتي بعضي و دادند مي قرار خود
 در مؤلفان از اي پاره .نمودند مي دنبال نارساييها، و نقصها با غالبا و موفقيت، با گاه
 يرويپ اش، فاضالنه نگارش در چه و تأليف در چه عالمي، ابوالفضل شيوة از هند

  .)4/584: 1384صفا ( نمودند
 معرفـي  هـم  را آنان آثار ،نامورخ نام ذكر و تاريخنگاري به اشاره با نيز ميرزا سام
  :است كرده

 علـم  آن در هـم،  او و اسـت  مـورخ  خواند امير نبيرة مادر، جانب از :...خواندمير
 ديگر و اخبار صةخال يكي :تنوش باب آن در كتاب دو چنانچه بود، ماهر شريف،
  .)118/166ص تحفه، سام ميرزا، ( السير حبيب
 را تـواريخ  كتـب  اكثر و بود افتاده ماليم بغايت، نظم در ذهنش :...ميرزا غوت آي
  )389/653، ص همان( بود نيكي خمور ديده، امعان نظر به

  
   خواني قصه

سرشار عهد صفوي و وجود امنيت و آسايش نسبي از  ةقدرت مالي و سرماي
ي گروهي هاگذراني و وقت هاموجب گسترش سرگرمي، آغاز تا پايان آن دوران

آمدند  ميگرد هم  ها و شربتخانه ها خانه ي مختلف در قهوههاشد و مردم از گروه
، تجارت، هنر، قشري از مردم اهل ادب ي آرام و شاد همههاو در اين مكان

  .نشستند ميگو  و كردند و به گفت ميبا يكديگر ديدار ... و ،سماع، سوداگري
خوانان و داستانگزاران  شاهنامه، كه محل تجمع مردم بود ها خانه قهوهدر 
 هاخوانان و دفترنويسان آن داستان كردند و قصه ميي ايران را روايت هاي ملداستان
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ي داستان تا هانمودند و همين امر موجب ابقاي بسياري از آن كتاب ميرا تدوين 
نيز به فن  حفة ساميتي از شعراي مذكور در دتعدا .زمان ما شده است

  :پرداختند ميخواني  قصه
  ).568/ 350 ص، همان( خوان و شاعر بود قصه

  ).157/232 ص، همان( خوان است ين قصهالد برادر موالنا كمال
و  350/568، ص همان( سخنش خالي از اثري نبود، خواني و شاعري در قصه

  .)152/226و 157/232
  

   رايج علوم
، گروهي از دانشمندان مذهبي خود ةكردن عقيد عيل اول با رسمياشاه اسم
مانده از دوران تيموري و بايندري را كه به تغيير اعتقادات مذهبي خود ايراني باز

وي تن دادند و  ةكمي از آنان به اين خواست ةبه قتل رساند و عد، تن در ندادند
ايران  توانستند به حيات خود ادامه دهند و جمع زيادي از آنان از بيم جان از

توانست  مياين دوره از نظر گسترش علوم به هيچ روي ن، اين بربنا  .گريختند
لوفاء بوزجاني و اعالمان بزرگي همچون محمدبن موسي خوارزمي و رازي و ابو

 ةدر قرن دهم و بخشي از سد، به همين دليل. پرورش دهد ابوريحان بيروني را
مكتب  ةيافت عهد پيشين يا پرورش ةگروهي از دانشمندان كه يا بازماند ،يازدهم

ولي با توجه به شرايط آن . خورند بيشتر به چشم مي، اين بازماندگان بودند
كردند و به طور  ميي مذهبي تحصيل ها حوزه ةپژوهان در زمين دانش، دوران
  .شد مياز تعداد عالمان علوم رياضي و طبيعي كاسته ، طبيعي

در ايران و انتقال آنها به كشورهاي دورة صفوي عهد انحطاط دانشهاي عقلي 
نهايي دانشهاي مذهبي دوازده اماميان در قلمرو  ةمجاور و دوران ترقي و توسع

  ).4/111: 1384صفا ( دولت صفوي است
و ، كه تحصيل علوم جامع ميابي ميدر  تحفة ساميشرح احوال شعراي  ةاز مطالع
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و منطق و دانشهاي  به صورت مقدماتي از طبيعي و رياضي و همراه با حكمت
شرعي مانند تفسير، حديث، كالم، و فقه مورد توجه بوده و همين امر موجب شده 
است كه از تعداد عالمان و انديشمندان بزرگ دانش طبيعي و عقلي كاسته شود و 

منطق و حكمت . ردة خود نباشند اگر عالماني بودند، به درجة دانش گذشتگان هم
عالمان مذهبي در اين . هاي معقول در اين دوران بودهاي دانش ترين شاخه از مهم

دوره، با همتي بيش از هر زمان ديگر، به توسعه و تكميل علم حديث شيعة اثني 
از جملة دانشهاي رايج ديني در اين دوران، تفسير . عشري و فقه و اصول پرداختند

ره رونق علوم پزشكي و داروشناسي و دانشهاي طبيعي ديگر در اين دو. قرآن بود
گذشته را نداشت و اگر عالماني وجود داشتند، بازماندگان جريانهاي عهد تيموري 

هاي تربيتي و دانشمندان آن روزگار در ايران بودند و به مرور زمان از  و حوزه
در سالهاي آغازين عهد . گراييد شد و اين علوم به انحطاط مي تعداد آنان كاسته مي

ويژه در مكتب سمرقند  دانشهاي دوران تيموري به رو صفوي، علوم رياضي دنباله
بود، اما اين عهد كه شايستگي حفظ چنين ميراث ارزشمندي را نداشت، اين 

  .گنجينة گرانبها را در مدت زماني كوتاه از دست داد
الواقع، در علوم زحمت  في. در طب، از شاگردان موالنا عالءالدين احمد است

من بود و سه رساله، يكي در حفظ صحت و  بسيار كشيده، مدت ده سال، با
ديگري در بحران و ديگري در معما، به نام من نوشته، در فرات ناپيدا شده 

  . كسي از وي خبر ندارد
 مشك تر، بر لعل جانان من استاي كزنقطه

 خالي پيش لب يا عكس چشمان من استهست                   
  )107/155 ، صتحفهسام ميرزا، (

در علم نجوم، ماهر و احكام او در آن امر، بر همه كس ظاهر و عروض و قافيه 
  ).544/ 341 ص ،همان( و صنايع شعري را خوب دانست
  ).657/ 393 ص ،همان( در علم اعداد، مهارت تمام دارد
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و بدين واسطه به شرف انشاي آستانه صفية ... داند علم سياق و حساب خوب مي
صفويه حفت باالنوار القدسيه مشرف شد و در نوشتن خطوط و شعر و انشا، سبق 

  ).400/672و 393/657و  341/544، ص همان(از اقران و امثال برد 
  ).22/40، ص 1388، همان(» .در فقه و ساير علوم، سرآمد علماي زمان است«
  
  خطاطي

ي اين هاهم از ويژگي) گويندگي(موسيقي و نوازندگي و آوازخواني ، در اين دوره
آن روزگار گروهي از  بود و به همين سبب در...) و ها خانه ه قهو( هامكان

بردند  مينوازندگان و گويندگان استاد شهرت يافتند كه در شهرهاي بزرگ به سر 
ي آسايش و آرامش همگاني آمد و شد هاجايي ثروتمندان يا در هاو به مجلس

  .)53/ 4: 1384صفا (داشتند 
خطاطي و خوشنويسي است ، از ديگر هنرهاي رايج و مورد قبول در اين دوران

، تعليقو از آن جمله به خطوط  از آن نام برده شده تحفة سامي ةكه در تذكر
  :اشاره شده است نستعليق، كوفي، خطايي و نصاري

 و است قمتعل بدو صاحبقراني توشمالي منصب الحال، :...توشمال بيك يوسف
 مثل خطوط اكثر و دارد عجبي مطالعة قوت گذراند، مي طهارت و اتقو به اوقات

 به اشتغال وجود با و خواند تواند مي را نصاري خط و خطايي و كوفي و يقلمع
 تفسير و حديث و فقهي تابك كتابت يوسته،پ و ماند نمي بيكار لمحه يك خدمت،

  .)396/661، ص تحفهسام ميرزا، ( كند مي
چون مصور و مذّهب و محرّر و خطاط  ديگر، به يمن رعايت او، ارباب حرفت

اش و ساير اهل صنايع در آن امور، نهايت دقت به تقديم رسانيده، يگانه و نق
  ).647/ 381 ص، همان( روزگار گشتند

موالنا  ةاو خط نستعليق چنان نوشت كه مردم او را قرين: انيسيموالنا 
سحر  سرحد الواقع كه در آن روش، خط به دانند و في سلطانعلي مشهدي مي
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  .)147/212و  381/647، ص همان(رسانيد 
  

  نوازندگي و موسيقي
توان پي برد كه هنر  مي تحفة ساميبا مطالعه و بررسي شرح احوال شاعران 

هنرهاي مورد اقبال آن زمان بوده است و سازهايي  ةنوازندگي از جملموسيقي و 
    .اند كاربرد بيشتر داشته شترقو مورد، و عود، تار، همچون چنگ

، 1388، همان(نظير و آواز خوش او، بغايت دل پذير است  در علم موسيقي، بي
  )345/554ص 

استعداد را به چنگ گرفتي احياناً، ميل به فن موسيقي نموده، قانون : بهرام ميرزا
  )13/ 2 ص، همان( و نواي عشاق بينوا را در پردة بزرگي نهفتي

مالي شاعران و شاعر ماليان و در تصوف و خوشنويسي و : مالبنايي
خوشخواني، مشهور بود و در علم موسيقي و ادوار كه از اقسام رياضي است، 

  ).271/ 198 ص، همان( رسايل دارد
اري و زرنشاني در نوشت و نق ستعليق را، بسيار خوب ميخط ن: حافظ باباجان

نواخت كه  دانست و در سازها، عود و شترقو را به نوعي مي استخوان، خوب مي
به اعتقاد من هيچ كس، به از او ننواخته و بسيار خليق و درويش نهاد بود 

  .)12/28و  198/271و  13/2، ص همان(
  
  سامي تحفة در مذهب

شناختن مذهب تسنن توسط دولت تيموري و دفاع از آن،  با وجود به رسميت
اي كه حكومت  كرد و بر خالف عالقه مذهب شيعه قدرتمندتر و بانفوذتر عمل مي

تيموري به مذهب ابوحنيفه داشت، تشيع كمال بهره را از فرصتهاي مناسب موجود 
رسالت و در اين دوران سادات و منسوبان به خاندان . در قرنهاي هفتم و هشتم برد

اي بود براي قيام نهايي  اين فعاليتها مقدمه. واليت مورد توجه و احترام بودند
شيعيان و سلطة قطعي آنان در آغاز قرن دهم هجري كه منجر به تبديل مذهب 
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كوشش مدام شيعيان در تحصيل برتري بر سنيان . رسمي آنان از تسنن به تشيع شد
ماعيل صفوي براي تشكيل حكومت واحد و تضعيف دولت تيموريان با قيام شاه اس

  .و متمركز در سراسر ايران، منجر به رسمي شدن اين مذهب گرديد
اعتقاد بسيار شديدي  ةيا دعوي آن، به عالو ،انتساب صفويان به خاندان رسالت

كه پيروان صفوي به مشايخ و پيشوايان خود داشتند و ادعاي ارتباط معنوي و 
ة اطهار و تعصب سختي كه عليه اهل سنت در او عيل با ائماروحاني شاه اسم
سلطنتي جديد  ةهاي قاطعي براي درگيري سخت بين سلسل بود، همگي وسيله

صفوي در آغاز  ةبا اهل سنت شد و سبب گرديد تا جهانجوي نوخاست
ن رسمي كشور اعالم كرد و فرمان ييجلوسش بر تخت شاهي، مذهب تشيع را آ

  ).3/38: 1384صفا ( عشر خواند اثني ةرا در خطبه به نام ائم
معتقد و پايبند به دين اسالم و متعصب بود و با خلوص  اي سام ميرزا نيز شاهزاده

ت عظامي كه به شعر ادر ذكر ساد ،اطهار و دين اسالم داشت ةاعتقادي كه به ائم
تن از شاعران اهل سادات را با  120پرداختند توجه خاص مبذول داشت و  مي

  :دوم كتاب خود معرفي كرده است ةدر صحيفاحترام خاصي 
چه «جواب داده كه » اي؟ اين شعر جامي را، چرا به اسم خود كرده«: يكي گفت

ام، مال سني بر شيعه حالل است و من اين بيت  شده، او سني است و من شيعه
  )256/310و  257، ص تحفهسام ميرزا، (ام  را از موالنا جامي كسب كرده

و به شعر گفتن ] داشت[سادات استرآباد است و مولويتي  از: حسن قاضي سيد
است و مدتي قاضي هرات » حزين«گماشت، در شعر تخلص او  نيز همت مي

 ةتسع و ثالثين و تسعمائه، به حكم عبيدخان اوزبك، به بهان ةدر شهور سن. بود
  ).63/ 51 ص، همان( شهادت رسيد ةتشيع، به درج

الدين كه جد ايشان است،  خوانند و قاضي سيف ميالدين  ايشان را سادات سيف
  ).53/ 34 ص، همان( از اكابر سادات و علماي قزوين است

از اكابر سادات عراق است و مولدش طب آباد و از غايت طهارت اصل و 



 معرفي، بررسي و تحليل تذكرة تحفة سامي / 71
 

 

  ).65/ 54 ص، همان( قدمت دودمان، احتياج به تعريف و بيان ندارد
  

   سامي تحفة در اقتصادي و اجتماعي امنيت نقش
آنچه مسلم است سلسلة صفوي براي اشاعة مذهب شيعه و تشويق علماي ديني 
داخل و خارج از كشور براي زندگي در ايران و تبليغ مذهب تشيع، بذل و بخشش 

پرداختند و براي اين مهم با مخالفانشان  هاي گزافي مي كردند و هزينه فراوان مي
كردند و به دنبال پيروزي در اين نبردها، به غنايم و اموال زيادي  له ميمقاب
تشكيل . شد رسيدند كه اين مسأله موجب افزايش قدرت و مكنتشان مي مي

حكومت صفويه و برخاسته از اعتقادات مذهبي مردم، منجر به ايجاد وحدت و 
مت صفويان يكپارچگي سياسي در كشور گرديد و همين يكدستي و مقابله و مقاو

  . در برابر غارتگران و بيگانگان، فضايي امن و آرام را در كشور ايجاد كرد
گيري نسبي آن دولت از ايلغارها ة صفوي و پيشپنجاه سال و ثبات قدرت دويست

گسترش  ةماي، تاختند ميوحشي كه به ايران  ي نيمهاي پياپي قومهاو غارت هاو قتل
   .)49 /4 :1384صفا (ت و بازرگاني شد معيت و روايي صنعو فزوني ج هاآبادي

آن است كه سام ميرزا در كمال امنيت و  ميابي ميدر  تحفة سامي ةآنچه با مطالع
آوري مطالب مورد نظر خود  با خيال راحت به سير و سياحت پرداخته و به جمع

زندگي شعرا و يا سالطين شاعر با اشخاصي بر  ةدست يازيده است و با مطالع
  :اند نموده ميكه در نهايت سخاوت و عدالت با مردم رفتار  مخوري مي

به گوش اقاصي و اداني رسيده و ، صيت سخاوت و شجاعت او: بابر پادشاه
، به عيش دوام و مجالست خوبان روي روزگار كشيده ]بر[، خوان احسان او

بعد  ،ملك ماوراءالنهر اربع و تسعمائه ةدر شهور سن. اشتهار تمام داشت، اندام گل
از دست او به در ، او و شيبك شيباني واقع شده بود ةاز محاربات بسيار كه ميان

رفته بود و به سلطنت كابل و آن نواحي قناعت نموده، در سنة سبع و عشر و 
تسعمائه به امداد صاحبقران مغفور يك بار ديگر بر ماوراءالنهر مستولي گشت و به 
اندك وقتي، سالطين اوزبك بر او هجوم آورده و از سر آن ملك در گذشت و به 
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برافراخت و ] و هند[مملكت  جانب كابل معاودت نموده، علم جهانگيري به جانب
بعد از استيال بر پادشاه آنجا، شهر آگره را كه از معظمات بلدان هندوستان است، 
به حوزة تصرف درآورده، دارالسلطنت ساخته و در حين فتح آن ملك، بسي زر و 

از آن جمله . اوفتاد] به دست او و ساير لشكريان[زيور و امتعة نفيسه و گوهر 
بعد از اين . باقي اجناس را بر اين قياس توان كرد. من الماس بود گويند كه سيزده

  ).28/12، ص تحفهسام ميرزا، (فتح نامدار، در شوكت و اقتدار، روزگار گذرانيد 
الحق . به علو طبع و هنرپروري در افواه و السنه مذكور: الزمان ميرزا بديع
اوت، گداي او حاتم، در سخ: مصرع .مقدار و شهريار كامگار بود عالي ةشهزاد

  ).22/8، ص همان( در شجاعت، ثالث اسفنديار و رستم
  

  ها حرفه و شغلها
سام ميرزا در شرح احوال شاعران به شغل و حرفة آنان اشاره كرده است و اين 

هاي آن دوران مانند عطاري، عالفي،  ها و پيشه خود باعث آشنايي بيشتر با حرفه
 تحفة كامل بررسي با. شود زني مي طباخي، و قالبكبازي، صيادي،  بندي، طبل عالقه
 مطالعة از و شويم مي آشنا توجه جالب گاهي و متفاوت منصب و شغل 89 به سامي
 شاعران از زيادي تعداد اينكه ديگر .بريم مي پي زمان آن در مشاغل نوع به يك هر

 در گاهي و اند بوده خود معاش امرار براي منصبي و شغل داراي دوران آن )تن 243(
  :آوردند مي روي ديگري شغل به مدتي از پس و زدند مي كاري به دست ابتدا

  ).311/449 ص، همان( به نمد مالي، مشهور است: موالنا شمسي بغدادي
در جهات صنايع جزئيه، صاحب اختراعات، از جمله در : محمدحسين ادهم

  ).140/202 ص، همان( شعربافي، در زير فلك اطلس نظير ندارد
و  140/202و  311/449، ص همان( به كسب واالبافي، مشغول است: وفايي
291/378(.  
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   جغرافيايي وضعيت
زندگي و سفرهاي آنان آگاه ، شرح احوال شعرا با محل تولد ةضمن مطالع

و وضعيت  هاو راه هاكه همين موضوع ما را با شهرها و روستاها و ايالت مشوي مي
  :سازد ميجغرافيايي ايران در آن دوره آشنا 
  )57/41ص ، همان( از سادات اسفراين خراسان است

  )242/296ص ، همان( از واليت خراسان، است »اوبه« ةاز قصب
، همان( نشو و نما يافت اما در قراگول من اعمال بخارا ،از خوارزم است اصلش

  .)251/304ص 

 ةاز واليت خراسان است و آن واليت است ميان اي از ارنه است كه قريه«
   .)287/369ص ، همان( خراسان و سيستان

  )349/566ص ، همان( اندجان از قصبات ماوراءالنهر است
  .)400/672 ص، همان( كرد است اما در تبريز متولد شد اگرچه اصلش

 ديـار  ،ايـران  به توان مي ،است برده نام ميرزا سام كه كشورهايي و ممالك ةجمل از
  :كرد اشاره ...و گوركان ،گرجستان ،هندوستان ،تركستان ،بكر

 سـرحد  بـه  قريـب  خياالت و افيون مداومت واسطة هب اام ... :خان سليمان سلطان
  .)19/6ص ، همان( كشيده ايران به لشكر نوبت سه دو ،جنون
ـ  تيمور امير توران و ايران خسرو به نسبش سلسله ... :ميرزا حسين سلطان  انگورك

  .)20/7ص ، همان( شود مي منتهي وجه اين بر
 موروثي مملكت ةضميم را بكر ديار و عربستان ممالك اكثر و ... :خان سليم سلطان
  .)16/5ص ، همان( گردانيده

 و مملكـت  جانـب  به جهانگيري علَم نموده، معاودت كابل جانب به و ... :بابرپادشاه
 بلـدان  معظَمـات  از كـه  را آكره شهر جا، آن پادشاه بر استيال از بعد و برافروخت هند
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  )28/12، ص همان( ساخته دارالسلطنت درآورده، تصرف حوزة به است، هندوستان
 تاريخ با همراه دوران آن جغرافيايي و اريخيت اطالعات ديگر از سفرها و جنگها
 شـاعران،  از چنـد  تنـي  و امـرا  و سـالطين  زنـدگي  مطالعة با كه است آن رخداد

ـ  جنگهـاي  از يكي كه چالدران مصاف جمله از .كرد آشنا آن با توان مي  در ثرؤم
  :است بوده زمان آن تاريخ

 و عراق حاكم مراد، سلطان با سال همين خالل در :...صفوي اسمعيل شاه حضرت
 جنگ باب در كه اي قصيده در اميدي موالنا ... .شدند مظفر نموده، جنگ ،فارس
 روم، پادشاه با ه،عمائست و عشرين ةسن در و ...گفته روميان پادشاه سليم و ايشان
  )12/1و  11و  10، صص همان( دادند مصاف چالدران در خان سليم

  
  انقالب
  :است افتاده مي اتفاق نيز زمان نآ در سياسي تحوالت و انقالب
ـ  ،تسعمائه و عشرين و خمس ةسن شهور در و :...كاتب ميرعلي  بانقـال  ةواسـط  هب
  .)93/134ص ، همان( افتاد ماوراءالنهر به خراسان

  
  پول واحد

 تومان ،كپكي تومان مانند ،زمان آن پول واحدهاي به توان مي سامي تحفة ةمطالع با
 خـود  خاص پولي واحد يا و تومان منطقه هر كه دانست و برد پي تومان و ،تبريزي

 كپكـي  تومـان  چهـل  كه چنان ؛است بوده متفاوت هم با هاآن ارزش و است داشته را
 متفـاوت  ارزش داراي )طـال  ةسك( دينار .است بوده تبريزي تومان دويست با برابر
 صـر ع در و قـران  هـزارم  يـك  قاجاريه عهد در كه طوري و بوده مختلف قرون در

 داراي مختلـف  قرنهـاي  در نيـز  )نقره ةسك( درم .است بوده ريال صدم يك حاضر
 زمـان  آن در پـول  واحدهاي از ديگر يكي نيز  تومان .است بوده مختلف هايارزش
 قران هزارم يك با برابر قاجاريان زمان در و دينار هزار ده با برابر تومان هر و بوده
 و دينـار  كـه  شود مي مشخص ترتيب بدين .است ريال ده معادل اكنون و است بوده
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  .اند  بوده تومان به نسبت بيشتري ارزش داراي زمان آن در درم
 ايـن  شد، او مسخّر هرات كه محلي در و ... :ابوالخير بن خان يراق بن خان شيبك
 تبريـزي  تومان دويست كه كپكي تومان چهل فرستاده، هرات ارباب نزد را مطلع
  .)35/16و  34، صص همان( گرفته شعر اين صلة نخواهي، خواهي است،
 ديـن  ةائمـ  به اقتدا درم، و دينار صرف و كرم و سخا در و ... :محمد الدين ميرتقي
  )43/24، ص همان( نمودندي مي اجمعين عليهم اهللا ةصلوا

  
  امراض و بيماريها

 آبله و ،قولنج ،جوع ،طاعون ،وبا زمان آن آفرين مرگ و مسري يهابيماري ةجمل از
 نكـرده  ذكر را آن نام ،نبوده شده شناخته بيماري چون ،موارد بعضي در .است بوده
 گونـه  آن درمـان  تـوان  هنوز پزشكي دانش كه شود مي مشخص همه اين از .است
  :است شده مي بيماران فوت به منجر كه نداشته را هابيماري

 در مـن  كـه  حينـي  در ه،تسعمائ و خمسين و سته ةسن در آخر، ... :شريف موالنا
 بـود،  شده واقع جاآن در سال آن در كه عامي وباي در و آمده بدانجا بودم، اردبيل
  .)248/301، ص همان( گسسته حيات دامن از تعلقات دست ،شد فرو
  )24/8، ص همان( درگذشت طاعون مرض به ماه چهار از بعد و ... :ميرزا الزمان بديع

  
  گيري نتيجه

و تطبيق آن با اوضاع تاريخي عهد صفوي  تحفة ساميتذكره آنچه از بررسي 
فكر و دانش شاهزاده سام ميرزا ، هنر، چيزي جز تأييد انديشه ،شود ميحاصل 

 ةبا فكر واال و هنر زيبا و نثر مرسل و مصنوع و طبعي پاكيز. صفوي نيست
زبان و آشنا به  يترك، زبان شاعر پارسي 722روزگار و با تأليف شرح احوال 

سياسي و هنرهاي ، اجتماعي، اوضاع جغرافيايي، ما را با ادبيات، عربيزبان 
سازد و گاهي به نقد زندگي يا  ميعهد صفوي آشنا  ايرانجاي  گوناگون در جاي

 ةپردازد و به خواننده درس اخالق و رسم و شيو ميروش اخالقي و زندگي آنان 
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  .دهد مياندوزي و كسب تعالي  دانش
، اقتصادي، اجتماعي، نماي اوضاع و شرايط سياسي آيينة تمام تذكرة سامي

. يران در قرن دهم هجري قمري استا... و هنري و ،علمي، ادبي، فرهنگي
نياز به بررسي و تجزيه و تحليل بيش از اين دارد  تحفة ساميگرانبهاي  ةگنجين

، آيد مي برا آنچه از مطالعه و بررسي اين تذكره ، امگنجد ميكه در اين نوشتار ن
ي جامع و كامل زمان خود است و همين ها يكي از تذكره اثرآن است كه اين 

  . افزايد ميويژگي بر ارزش و اعتبار آن در تاريخ ادب پارسي 
  
  نوشتها پي

كه  .)92: 1374ستوده ( دنتقسيم مي شو عام و خاص ةها از نظر دامنه به دو دست تذكره«. 1
هاي عام بدون در نظر گرفتن زمان، مكان، مضمون، موقعيت شاعر و قالب اشعار به  تذكره

خاص گروه خاصي از شعرا را با در نظر گرفتن معيار  هاي د و تذكرهنپرداز معرفي شعرا مي
 :1385 ذوالقدري(هاي محلي، عصري  ع تذكرهد و به انوانكن معرفي مي... زمان، مكان و

و طبقاتي ) 1/101: 1348 معاني گلچين( موضوعي، و قالبهاي شعري، )»تذكره«ذيل 
  .كنند يتقسيم م) 44: 1343نقوي (

  .)38: 1343نقوي ( »راي سه قسمت مقدمه، متن و خاتمه هستندهاي ادبي دا بيشتر تذكره. 2
. 2الفبايي، . 1: ي زير باشدها ممكن است داراي ترتيبها ذكر اسامي شاعران در تذكره. 3

. 7و  ،موقعيت اجتماعي و شغلي. 6ارزش شعري، . 5مذهبي، . 4جغرافيايي، . 3تاريخي، 
  .)42و41: 1343نقوي (بدون قاعده 

عديل شاه اسماعيل در شهور سنة  با سعادت سام ميرزا، ولد اسعد شاه بي] والدت[تاريخ . 4
آن اين قطعه ري در تاريخ الدين خض ثلث و عشرين و تسعمايه روي نموده و موالنا شهاب

  .)36، تاريخمعصوم، (فرموده 
به اتمام  972عهدي بغدادي در سال  ةبه وسيل ،اساس ةي، نسخة كتابخانه ملكتابت نسخ. 5

 ةو شايد همين فاصلاز اتمام تأليف كتاب در قسطنطنيه، سال پس  چهاررسيده است، يعني 
موجب كمبود ) قهقهه ةقلعقسطنطنيه تا ( مكاني كاتب از سام ميرزا ةزماني كتابت و فاصل
الفراغ عن تحريره و تنميقه  وقع« :شاعر در اين نسخه بوده است 51نام و شرح زندگي 

اهللا و حسن توفيقه في يوم السبت ثمان و عشرين من شهر رمضان المبارك من شهور  بعون
علي يد اضعف عباداهللا الملك ) 972رمضان سال  18( سنه اثنين و سبعين و تسعمائه

بن شمس البغدادي عف اهللا عنهما و محا بلطفه ذنوبهما مع جميع المؤمنين و  ادي عهدياله



 معرفي، بررسي و تحليل تذكرة تحفة سامي / 77
 

 

قسطنطنيه  ةببلد. المؤمنات و المسلمين و المسلمات آمين برحمتك يا ارحم الراحمين
  .)ذ/428 ،تحفهسام ميرزا، (نت عن اآلفات و البليه المحميه، صي

  
  منابع

به تصحيح محمد دبيرسياقي، ، تاريخ حبيب السير، الحسيني بن همام الدين ، غياثـ خواندمير
  .1362تهران، 

  . ، تهرانشناسي سبك، 1370تقي، ـ بهار، محمد
  .1388، ، به كوشش احمد مدقق يزدي، يزدتذكرة تحفة ساميصفوي، ـ سام ميرزا، 

  .، تبريزدانشمندان آذربايجان، 1367علي، محمدتربيت، ـ 
 .تهران، زير نظر محمدرضا نصيري، 3ج ، اثرآفرينان، 1384جوادي، سيد كمال، سيد حاجـ 
 .، تهرانشاهان شاعر، 1346حالت، ابوالقاسم، ـ 
  .تهران، لغتنامه، 1373اكبر،  عليدهخدا، ـ 
  .، تهرانهنر شاعري ةنام واژه، 1385، )ميرصادقي(ذوالقدري، ميمنت ـ 
  .، تهرانشناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسي مرجع، 1374، ستوده، غالمرضاـ 
  .، تهرانانواع ادبي، 1383شميسا، سيروس، ـ 

 .هران، تايران در تاريخ ادبيات، 1384، ـ صفا، ذبيح اهللا
   .، تهرانفارسي هاي تاريخ تذكره 1348، معاني، احمد گلچينـ 
  .1351حسين عابدي، تهران،  ، به كوشش سيد اميرتاريخ سالطين صفويهمعصوم، ميرزا محمد، ـ 
  .تهران، نويسي فارسي در هند و پاكستان تذكره، 1343، نقوي، عليرضاـ 
 .1336، تهرانا، به كوشش مظاهر مصف ،الفصحاء مجمع ،بن محمد هادي هدايت، رضاقليـ 
  

  
 




