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 شناسی در ژاپن:ایران  

 دا در باب تاریخ ایران عصر صفویهای ماساشی هانهبررسی آثار و پژوهش

 1یاسر مالزئی

 چکیده:

شناسایی  به همین سبب رودبه شماره میهای تاریخی ایران ترین دورهایران عصر صفوی یکی از برجسته

به  در نقاط مختلفجهان را  شناسان اری از ایرانهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن، توجه بسیجنبه

اطقی است که ایرانشناسی در آن عنوان یکی از کشورهای آسیای شرقی از جمله منجلب کرده است. ژاپن بهخود

شناسی یکی از شناسی، ادبیات و مردم. عالوه بر باستانه استدوم قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت هاز نیم

شناسان متعددی در این کشور بدان توجه ست که در پسِ آن ایرانها تاریخ بوده اسی ژاپنیهای ایرانشناجنبه

شناسان ژاپنی در باب دا از ایرانهانه های آقای ماساشیار و پژوهشند. هدف اصلی این مقاله، بررسی آثاهکرد

دا به هانه عی، ماساشیدهد که از نظر موضوهای این پژوهش نشان میایران عصر صفوی است. یافته تاریخ

های مختلفی از تاریخ ایران عصر صفوی از جمله مسائل شهری و نظامی توجه کرده است. از طرفی دیگر هجنب

های تاریخی و فویان، استناد به دادههای مختلف تاریخِ صتا با ذکر نظریات گوناگون از جنبه یده استوی کوش
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تاریخِ ایران عصر صفوی را مورد تجزیه و بر انگیز از ل چالشهمچنین توجه به مسائل جزئی، برخی از مسائ

 تحلیل قرار دهد.

 دا، صفویان، تاریخهانه شناسی، ژاپن، ماساشیایران واژگان کلیدی:             

 مقدمه

گ مفهوم عمومی آن شامل مطالعات زبان، تاریخ، ادیان و فرهن ای است کهگسترده میان رشته هشناسی یک زمینایران

انِ تاریخی را نیز در بر شود بلکه ایرجغرافیایی نه تنها ایران امروزی را شامل می هشود و از منظر محدودمی اقوام ایرانی

عبارتی از زمان نی برخوردار است؛ بهطوال هشناسی در جهان از سابقگیری جریان ایران(. شکل11: 1391دالن، گیرد )می

شناسی آغاز شده است اما واژه نامه و اشاره به ایران و ایرانیان، ایرانان و نوشتن سفرایرانیان به ایر سفر نخستین غیر

نسکی لهستانی، آندره دوریه، آدام اولئاریوس و آنکتیل دو پرون  های افرادی همچون اوت ویبا پژوهش شناسیایران

شناسی در نقاط تدریج ایرانه(. ب131: 1395 میری و آریامنش،تدریج بر شمار ایرانشناسان افزوده شد )ی آغاز و بهفرانسو

های مختلف در جهان، روند د و با فعالیت افراد و شخصیتمختلف جهان از اروپا گرفته تا شرق آسیا گسترش پیدا کر

شناسی در آن فراهم شده است. ایران هکشورهای آسیای شرقی، زمین عنوان یکی ازشناسی رشد پیدا کرد. ژاپن بهایران

میالدی،  7019 هکمتری برخوردار است و برای اولین بار در اواخر ده هنسبت به اروپاییان از سابق شناسی در ژاپنایران

های خاصی را دنبال تها و رهیافمحققان ژاپنی در پی تالش برای رهایی از وابستگی و اتکایشان بر تفاسیر غربی، روش

میالدی  1980 هخصوص در دهدسترس در ژاپن، به های فارسی قابلشناسیها و کتابکردند که به سبب افزایش نوشته

(. با این حال بنا بر یک سنت 23: 1368شی و اسعدی، ژاپن فراهم شد ) ناکانیشناسی در تحول در مطالعات ایران هزمین

وط به ایران در شناسی در ژاپن دارای بخش ویژه و اختصاصی نیست بلکه مطالعات مربراندیرینه در تحقیقات ژاپنی، ای



 
 یزئ یارس مال/یوان عصر صف دا رد باب اتریخ اریاشی اههناهی ماسربرسی آاثر و ژپوهش                                     

 

   8391، زمستان 4، شماره 9دوره اسالمی :  -ریانیمجله مطالعات ا

 

Page | 97 97 

شناسی، وه بر باستان(. عال61: 1381گل، صفتضمن مطالعات به آسیای غربی و خاورمیانه صورت پذیرفته است )

های مختلف آن از است که جنبهشناسی در ژاپن، موضوع تاریخ بوده های مهم ایرانشناسی و ادبیات یکی از جنبهمردم

شناسان اسالمی مورد توجه ایران هعاصر و همچنین تاریخ اندیشتاریخ جدید و مجمله تاریخ باستان، تاریخ قرون میانه، 

دا هانه توان به ماساشیشناسان ژاپنی میایران ه(. از جمل21  16: 1368شی و اسعدی، ناکانی ژاپنی قرار گرفته است )

توکیو و در بخش مؤسسه  ستاد دانشگاهمیالدی در اُساکای ژاپن به دنیا آمد و در حال حاضر ا 1953د که در سال اشاره کر

دا مربوط به تاریخ ایران عصر بخشی از آثار هانهکه های شرقی مشغول به فعالیت هست. از آنجاییمطالعات فرهنگ

دا در باب ایران عصر صفوی تألیف که ماساشی هانههایی هست صفوی هست، هدف این پژوهش بررسی آثار و پژوهش

 اند.نموده

 :عصر صفوی هانه دا در باب ایرانیاشهای ماسهشآثار و پژو

 «  th centuries18-16Emigration of Iranian Elites to India during the»  مقاله .1

اصلی  هصورت مقاله سامان یافته است. مسئلاین اثر با محوریت مهاجرت نخبگان ایرانی به هند در دورة صفویه به

ه است که در طول فرمانروایی صفویان چه تعداد از ایرانیانِ نخبه، از کجای ر بر این نکتدا در این اثر ناظماساشی هانه

را تکیه کرده است الما. ایشان برای پاسخگویی به این سؤال بر کتاب مآثراندایران و با چه دالیلی به هند مهاجرت کرده

نامه زندگی هرساند. موضوع کتاب دربارا به پایان نوازخان آغاز و بعد از مرگش، پسرش تألیف آن رکه تألیف آن توسط شاه

دا در پاسخ اند. هانهضور داشتهمیالدی در هند ح 1780نفر از نخبگانی هست که از تأسیس امپراتوری مغول تا سال  738

 738در بین اند بدین نتیجه رسیده است که م به هند مهاجرت کرده 18تا  16به این سؤال که چه تعداد از ایرانیان از قرن 

دیگر، عبارتیاند؛ بهنفر از قلمرو ایرانِ صفوی به هند مهاجرت کرده 198فری که در کتاب مأثراالمرا بدان اشاره شده، ن
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دا در ادامه جهت پاسخ به (. هانه  ,1997Haneda :131اند ) درصد از این افراد را ایرانیانِ مهاجر تشکیل داده 8/26

ر این یشتر از کدام مناطقِ ایران بودند بدین نتیجه رسیده است که خاستگاه بیشتجر به هند، باین سؤال که ایرانیان مها

بر خراسان و توابع آن بوده است. نواحی مرکزی ایران دومین خاستگاه اصلی  مهاجران، در درجه اول شرق ایران با تمرکز

ری از این مهاجران از غرب ایران به شمااد انگشتداده و در نهایت تعدمهاجران ایرانی را پس از شرق ایران تشکیل می

 دا آمارهای دقیق آن را در قالب جدولی ارائه داده است. (. هانه  :133Ibidاند ) هند مهاجرت کرده

گویی به مهاجرت ایرانیان به هند، بحث دالیل مهاجرت هست که وی برای پاسخ هدا در این مقاله دربارهانه هسومین مسئل

اری، ایشان به متهم بودن بندی کرده است. در باب دالیل اجبر قالب دالیل اجباری و اختیاری دسته، دالیل را داین سؤال

دا، است که بر اساس نظر هانهگری اشاره داشتهها و اتهامشان به سنیدست داشتن در شورشبرخی از مهاجران به

(. در باب   :135Ibidوانستند به ایران بازگردند ) تمهاجرت نمیکردند، بعد از مهاجرانی که با دالیل اجباری مهاجرت می

صفوی  هیل اختیاری به هند مهاجرت کردند، ایشان بر عدم توانایی پیشرفت این مهاجران در جامعمهاجرانی که با دال

ران انستند به ایتومهاجران اجباری، هر وقت که تمایل داشتند می هاشاره دارند که این دسته از مهاجران بر خالف دست

مقاله برای تبیین بحث مهاجران اختیاری  هدا در ادامهانه(.  Ibidبازگردند و با خویشان و نزدیکانشان ارتباط ایجاد کنند ) 

دا در اند. در مجموع پروفسور هانهود اشاره داشتهوبه عملکرد دو تن از مهاجران ایرانی به هند یعنی محمد امین و حکیم دا

ه بلکه این امر هند معتقد هست که اساساً مهاجرت ایرانیان به هند مختص دورة صفوی نبودایرانیان به  باب مهاجرت

صفوی داشته و با آغاز فرمانروایی صفویان برخی از نخبگان ایرانی با دالیل مختلف اجباری و اختیاری به هند  پیشا هسابق

 اند.که سرزمینی مهاجرپذیر بود، نقل مکان کرده

 «: the Safavid Royal Gard Evolutions»  همقال.2
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ها در سازمان نظامی ایرانِ عصر امی ایران در دورة صفویه با تأکید بر جایگاه قورچیساختار نظ هدربار هموضوع این مقال

 دا قبل از ورود به بحث اصلی، برای مقدمه بر اهمیت نظامی قزلباشان اشاره کرده است و متذکر شدهصفوی است. هانه

که طوریلباش بوده است؛ بههای شاه اسماعیل اول صفوی، مرهون نیروهای نظامی قزصلی پیروزیاست که عامل ا

دستگاه جنگی  هایشان توان مقاومتی صفویان در برابر تکاپوهای نظامی عثمانی در غرب و ازبکان در شرق را مرهون تکی

گرچه قزلباشان به نیروی ه معتقد هستند که ادا در ادامانه(. ه  ,1989Haneda :57دانند ) صفویان بر قزلباشان می

نگرانی شاهان صفوی را فراهم کرد؛  هتدریج افزایش قدرت این گروه، زمینویان تبدیل شدند اما بهاصلی تثبیت قدرت صف

را نداشتند تا حل مناسب برای مهار قدرت قزلباشان که شاهان صفوی تا دورة شاه عباس اول توان اجرای یک راهطوریبه

دا معتقدند که شاه (. در ادامه هانه Ibidم دهد ) اینکه شاه عباس اول توانست اقدامی جدی برای حل این مسئله انجا

دا، بر طور کلی تمرکز اصلی این مقاله از هانهحلی را در استفاده از قورچیان و غالمان پیدا کرد. بهعباس اول چنین راه

یتی در ان متمرکز هست. ایشان در پاسخ به این مسئله که قورچیان چه اهممان نظامی صفویها در سازجایگاه قورچی

 ساختار نظامی دولت صفویه داشتند، سه فراز را مورد بررسی قرار داده است. 

ه دا تالش کرده است با ذکر نظریات مختلف، این گروقورچیان مرتبط است که بر اساس آن هانه فراز اول، به ماهیت گروه

اند که بر اساس دیدگاه اول، افرادی ارائه داده ها راباب تعریف گروه قورچی د. ایشان ابتدا دو دیدگاه مختلف دررا تعریف کن

ان ترکمن بودند که با قزلباشان تفاوتی یای از سواره نظامها دستههمچون مینورسکی و سیوری معتقد هستند که قورچی

ن آنان ها محافظان سلطنتی بودند که بیوهر بُرن معتقد بودند که قورچیافرادی همچون ر اند. بر اساس دیدگاه دوم،نداشته

که طوریدا بیشتر با دیدگاه دوم همخوانی دارد؛ به(. نظر شخصی هانه  :59Ibidو قزلباشان تفاوت وجود داشته است ) 

عنوان محافظان سلطنتی، به ه شاه عباس اول،ها یک واحد از ارتش صفویه بودند که تا قبل از دورایشان معتقدند قورچی

قزلباشان تفاوت وجود داشته است. ایشان معتقدند که در منابع اروپایی قرن هفدهم کردند و بین آنان با ایفای نقش می
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 ها واحدی کامالً مستقل ازها و قزلباشان تمایزی وجود ندارد در حالی که در منابع ایرانی، قورچیمیالدی بین قورچی

 (.   :66Ibid  _67اند ) قزلباشان بوده

ربوط به وضعیت قورچیان تا قبل از دوره شاه عباس اول صفوی بوده است. در این دا در این مقاله مفراز دوم بحث هانه

جذب  دا بر حضور نیروهای قورچی تا قبل از دوره شاه عباس اول اشاره دارند و برای اثبات این ادعا بر استخدام وفراز، هانه

ی را از تعداد قورچیان تا قبل از دوره شاه ا(. ایشان در ادامه آماره  :67Ibidقبایل مختلف اشاره دارند )  قورچیان از

عنوان مثال با استناد بر گزارش اسکندربیک، تعداد قورچیان در دوره شاه تهماسب صفوی عباس اول ارائه داده است که به

 (.  :68Ibidاند ) نفر دانسته 4500را 

اول اشاره داشته است. در باب تعداد قورچیان  فراز سوم به وضعیت و جایگاه قورچیان در دوره شاه عباسدا در آقای هانه

ه بعد از اصالحات نظامی شاه عباس اول، ایشان معتقدند که در منابع فارسی اشاره چندانی به این تعداد بعد از اصالحات شا

، 0002منابع اروپایی بازتاب یافته است که بر اساس گزارش دالواله  هار گزارشادی دعباس اول نشده است و چنین تعد

(. ایشان سپس بر   :75Ibidاند ) بوده 22000و کارری تا  20000تا  15000، کمپفر 30000، شاردن 10000اولئاریوس 

چیان یکی از چهار مشاور شاه که قوراند و در این خصوص معتقدند جایگاه قورچیان در دوره شاه عباس اول اشاره داشته

ها یکی ال، در بین چهار مقامی که در سمت چپ شاه حضور داشتند، قورچیبودند و همچنین به نقل از گزارش سفیر پرتغ

 (.  :79Ibidاز آنان بودند ) 

 «:ویژگی بافت شهر اصفهان در اواخر دوره صفویه»مقاله  .3
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تا دور  ین اساس است که آیا در دوره صفوی تالشی برای ساخت دیوار در دوربر ا دا در این اثرمسئله اصلی ماساشی هانه

شهر اصفهان، پایتخت صفویان صورت گرفته است؟ ایشان برای پاسخ به این سؤال ابتدا مقدماتی درباره الگوی شهری 

دورة قاجار، تغییرات چندانی یه و اند و در این باب معتقدند که الگوی شهر اصفهان در دوران پس از صفواصفهان ارائه داده

(. ایشان پس از طرح این مقدمه به مسئله ساخت دیوار در دور تا دور 151:  1380دا، نههانکرد و به همان شکل باقی ماند )

هر در شاند. ایشان معتقدند که در طول تاریخ سه بار دیوار ای از این اقدام را ارائه دادهکنند و پیشینهشهر اصفهان اشاره می

م در دوره آل بویه و بار سوم در زمان اشرف افغان بوده اصفهان ساخته شده است که بار اول آن در دوره باستان، بار دو

دست افغانان که این شهر به 1035ق تا  907عبارتی ایشان معتقدند که از آغاز دوره صفویه در سال (؛ به153همان: است )

 اند. اخت دیوار در دو تا دور شهر اصفهان نکردهی سسقوط کرد، شاهان صفوی تالشی برا

دا دیدگاه دو گروه غالب در باب اینکه آیا در دوره صفویه دور تا دور شهر اصفهان دیوار ساخته شده است را هبا این حال هان

ر دوره ن دمطرح ساخته است. بر اساس دیدگاه اول که پیروان آن پاسکال کوست فرانسوی و دکتر شفقی بودند، اصفها

وم، ضخامت دیوار اصفهان بسیار کمتر از آن چیزی بوده صفوی با دیوارهای بزرگ احاطه شده بود. بر اساس دیدگاه د

دان آلمانی پیرو ه و اویگن ویرث جغرافیاند. ضمن اینکه افرادی همچون هاینز گااست که موافقان دیدگاه اول ذکر کرده

خت دیوار در دور تا یدگاه گروه دوم را تایید کرده و معتقد است که شاهان صفوی به ساد دا نیزدیدگاه دوم بودند، آقای هانه

اند. اول اینکه صفویان از همان(. ایشان برای تایید این دیدگاه به چند دلیل اشاره داشتهنورزیدند ) تدور اصفهان مبادر

های ن اصفهان بوده است که بر اساس آن وجود باغودعنوان سنبلی از اقتدار نیاز نداشتند. دلیل دوم شهر باغ بدیوار به

ای که پایتخت نیز شد، تعمیر گاه حتی در دورهشهر اصفهان و حومه آن باعث شده است که دیوار آن هیچمتعدد در اطراف 

 (. 154همان: و تجدید بنا نگردد )
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  «  زندگانی ژان شاردن؛ جهان اسالم و اروپا در قرن هفدهم میالدی»کتاب  .4

خصوص ایران است. ایشان دو جامعه اروپا و جهان اسالم بهتجربه ژان شاردن از  همحوریت اصلی بحث در این اثر مقایس

برای مقدمه به معرفی ژان شاردن پرداخته است و او را از یک طرف شخصیتی اقتصادی و از طرفی دیگر یک فردِ مذهبی 

نوان یک عپرداخت و از طرفی دیگر بهمراودات تجاری و بازرگانی می که در ایران و هند به طوریمعرفی کرده است؛ به

اصلی مباحث  هدا وارد هست(. پس از گزارش مقدمه، هانه87: 1379گل و تاته، صفتشد )پروتستان متعصب نیز شناخته می

 فصل آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. ژان شاردن شده است و در قالب چهار هدربار

آید، امان یافته است. همانطور که از عنوان این فصل بر میس« سفر به شرق؛ بازرگان ماجراجو شاردن»ل اول با عنوان فص

میالدی  1680تا  1664های دا به گزارشی از دو سفر شاردن به شرق از جمله ایران و هند پرداخته است که طی سالهانه

فر، تهیه دا معتقد هستند که هدف اصلی شاردن از این ساساشی هانه، مصورت گرفته است. در باب سفر شاردن به هند

کند که شاردن از گزارش سفر خود به هند، اطالعاتی را جواهرات هندی بوده است و از طرفی دیگر بر این مسئله تأکید می

 (.89همان: کند )دهد و اوضاع هند را گزارش نمیارائه نمی

در این فصل ضمن اشاره دا شود. هانهشاردن از سفرش به ایران را شامل میی هاشگزارفصل دوم این کتاب توضیحات و 

شود، از توجه شاردن به موضوعات مذهبی و دینی یاد شاردن موضوعات مختلف و متنوع را شامل می یهاگزارشبه اینکه 

ان، مسیحیان و صائبین را در بر های دینی از جمله زرتشتیکرده است که این مباحث عالوه بر مذهب تشیع، وضعیت اقلیت

وافر وی به مذهب بوده  هگیرد که توجه شاردن به مسائل مذهبی نشان از عالقنین نتیجه میدا چگیرد. ماساشی هانهمی

 (. 90همان: است )
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 ندا به ماجرای بازگشت شاردن از سفر شرق و مهاجرتش به انگلیس اشاره کرده است. ایشادر فصل سوم، ماساشی هانه

کند و همین اتفاق جو مذهبی فرانسه، آن را تحمل نمی معتقد هستند که شاردن در بازگشت از شرق در پی مواجهه با

پیوندد. فصل چهارم این ( و در نهایت به کمپانی هند شرقی می91همان: کند )مهاجرتش به انگلیس را فراهم می هزمین

کمپانی با برادرش دانیل اشاره دارد که مباحثی همچون تأسیس یک  اوکتاب به جریان زندگی شاردن در انگلیس و روابط 

خانه شاردن شود و در نهایت تجارتهایی که بین شاردن، دانیل و همسرش رد و بدل میتجاری با مشارکت برادرش، نامه

 (. 92همان: گبرد )را در بر می

 هر است که با بررسی ماجرای زندگی شاردن باتجربتوادا در این کتاب بر این اساس اسدر مجموع رویکرد ماساشی هانه

ر دو جامعه مسلمان و اروپایی، مسئله وجود تساهل مذهبی در اروپا و وجود تعصب مذهبی در ایران را به چالش زندگی د

م عد بکشد و با ارزیابی جریان زندگی شاردن با تجربه زیست در دو جامعه متفاوت، نظریه وجود تعصب مذهبی در ایران و

 وجود چنین تعصبی در اروپا را رد کند.

 گیرینتیجه

قرن دهم هجری، فصل جدیدی از تحوالت سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی در ایران  هبا آغاز دولت صفویه در طلیع

آن نه  ابعاد ای و حتی جهانی تأثیر گذاشت، شناساییکه این تحوالت عمیقاً بر مناسبات داخلی، منطقهاز آنجایی آغاز شد.

شناسی به خارج از مرزهای ایران رخنه کرد و رار گرفت بلکه صفویهتنها مورد توجه پژوهشگران و محققان داخلی ق

شناسان در کشورهای مختلف جهان، واکاوی ابعاد مختلف این دوره را مورد توجه قرار دادند. یکی از بسیاری از ایران

شناسان ژاپنی ایران شناسی در آن رونق گرفت ژاپن بود و در پی آنایران یالدی،دوم قرن بیستم م هکشورهایی که از نیم

شناسی، ادبیات و تاریخ ایران توجه نشان دادند. یکی از این شناسی، مردمبه موضوعات مختلفی همچون باستان
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دا ، این زمینه را برای هانهایران اش به تاریخ و فرهنگدا بود که عالقمندی خانوادهشناسانِ ژاپنی آقای ماساشی هانهایران

ترین خ ایران توجه کند. بررسی و واکاوی ابعاد مختلف تاریخ ایران در دورة صفوی یکی از قابل توجهفراهم کرد که به تاری

مباحث مختلفی  هدا بوده است که بر اساس آن وی تالش کرده است تا از نظر موضوعی دربارهانه محورهای پژوهشی

پایی به ایران تحقیق و پژوهش کند. های نظامی، بحث مهاجرت و توجه سیاحان ارو، مشخصهئل شهریهمچون مسا

دا در واکاوی تاریخ ایران عصر صفوی بر این پایه استوار بوده است که وی با ذکر نظریات گوناگون از رویکرد اصلی هانه

بر وجه به مسائل جزئی، برخی از مسائل چالشمچنین تهای تاریخی و ههای مختلف تاریخِ صفویان، استناد به دادهجنبه

 از تاریخِ ایران عصر صفوی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.انگیز 
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