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  ي نگار تاريخهاي  هبررسي تطبيقي ديدگا
  منجم يزدي   ّ    مل اجالل اسكندربيك منشي و

  *شهين فارابي

  **مهري ادريسي

 چكيده
آن مواجـه اسـت كمبـود اطالعـات      نگاري صفويه با  تاريخ                      از جمله مشكالتي كه نقد 

                    ً    نگاراني است كه معموال  از       هاي مورخان و واقعه  و ديدگاه ،ها  نامه، روش  زندگي ةدربار
عبـاس اول    شـاه  ةبـاري دور   ِدر  در اين پژوهش دو مورخ. اند  ميان اهل ديوان برخاسته

منشي       ا س متب،      عباسي      آراي      عالم       تاريخ مؤلف ،اسكندربيك تركمان ،)ق  1038  -   996(
سـال در     وانـدي  هر دو سي كه ،منجم    س مت اب،            تاريخ عباسي  مؤلف ،يزدي   ّ    مل اجاللو 

حيات شغلي ايـن   بودن معاصرداليل اين انتخاب . برگزيده شدند ،اند  بوده   خدمت شاه
ـ  و ،زمـاني مشـخص   ةهـاي يـك دور    ، رويارويي با رويدادديگر يكدو مورخ با   ةارائ

  .ستها  آن           هاي متفاوت  گزارش
از دو مورخ  هريكهاي   نگاري و ديدگاه  تطبيقي سبك تاريخ ةبا مقايس ، هطالعاين م

                     احمد گيالنـي، نجـات                  جمله قيام خان    از مشخص، موضوعات مشترك تاريخي ةدربار
به ايـن     ، ق      1010                          شاه از اصفهان به مشهد در   ة    پياد     سفر  و    ، ق      1001         عباس در         جان شاه

از  هريـك نگاري   هاي تاريخ  سبك و ديدگاهر دچه عواملي  :خواهد دادپاسخ  تسؤاال
در  ياندك      مشترك    ات ضوعومچرا  ،زماني تقارنوجود  با است؟ هثر بودؤماين مورخان 

از  هريكنگاري   هاي تاريخ  ديدگاه توان بيان كرد مي در مجموع شود؟  ديده مي آثارشان
هاي شغلي   ويژگيو بوده  ها  آننگاري   دانش تاريخيت و كيفيت   كم  تأثير تحتمورخان 
  .ثر بوده استؤاز موضوعات م ها  آندر نوع نگاه و درك  هريك
  .منجم يزدي   ّ    مل اجالل ،نگاري  بررسي تطبيقي تاريخ، ياسكندربيك منش :ها هكليدواژ
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  مقدمه. 1
كه در زمان يك پادشاه و به نام او نوشـته   عصر كتاب تاريخي رسمي هم بررسي تطبيقي دو

موضوعاتي است كـه بـه    معدود از ،نگارانه هاي تاريخ ها و ديدگاه روش منظراز  ،شده باشد
 هـا  آن و تحليل و تعمق در ديگر يكبا  ها آنروايات تاريخي همة  جزء به جزء ةدليل مقايس
گونـاگون  جهـات   كـه از اثـري   دو. بدان پرداخته شـده اسـت   تر كمنگاري  تاريخ ةدر حوز
سـنخيت  . يك سنخ باشـند  ست ازا د ضرورينشو ميداده مطابقت  ديگر يك ي بانگار تاريخ

از اين نظـر  شوند،   ميداده تطبيق  مقايسه و طالعهاين م كه در، تاريخ عباسي و آرا تاريخ عالم
، اسـكندربيك و  هـا  آناول نوشته شده و نويسـندگان   عباس شاهزمان  است كه هر دو اثر در

توان هر دو اثر را در  مي ،بدين ترتيب .اند ترتيب منشي و منجم دربار بوده يزدي، به   ّ    مل اجالل
  .شمار آورد  بهتواريخ رسمي زمرة 

 سياسـي،  تفكـرات  دربارة اطالعاتي كسب براي كتاب هر نويسندة نامة زندگي به توجه
 دو ايـن  تطبيقـي  بررسـي  افكند، مي پرتو تاريخي روايات بعضي بر     ًبعضا  كه ،... و مذهبي،
در  هـا  آن ةمقايسـ نيز  و نويسي، ديباچه ادبي، سبك نويسي، تاريخ هاي روش لحاظ از كتاب

احمـد گيالنـي،    اند، مانند قيام خان كه به طور موردي انتخاب شده ،برخي روايات مشترك
نـوع  و ق،   1010 شاه از اصفهان به مشهد درپيادة  سفر ق،  1001 عباس در نجات جان شاه

عباس عنـاوين موضـوعات مشـترك در دو كتـاب      سياسي شاهشخصيت تصويرپردازي از 
  .شد بررسي خواهد طالعهاين م درو است 
  

      منشي           اسكندربيك   ة   نام       زندگي  .  2
در تأييد اين مطلب الزم است بـدانيم كـه   . ق متولد شد  969منشي تركمان در  اسكندربيك
را  ق  995، زماني كه وقـايع سـال   آراي عباسي تاريخ عالمدر اثر معروف خود،  اسكندربيك
سـاله،   ميرزاي نوزده دهد و از مالزمت خود در ركاب نواب جهانباني، سلطان حمزه شرح مي
سال بر اين اساس،  .كند ساله معرفي مي  شش   و دهد، خود را بيست عراق خبر مي ةدر دفع فتن
هرچنـد برخـي محققـان     .)523 /1: 1377 ،منشياسكندربيك ( است ق  969سال تولد وي 

  ).Donzel, 1990: 130( اند ذكر كرده ق  968اشتباه سال تولد او را  به

د كه وي يكـي از  شو معلوم مي ،احمد قميي قاض ةنوشت، هنر گلستانفحواي مطالب  از
طبـق نظـر    .)55، 54: 1352قمـي،  حسـيني  (اسكندربيك منشي بوده است  ةاستادان برجست

احمـد قمـي     سهيلي خوانساري، شباهت سبك نگارش اسكندربيك به سبك نگارش قاضي
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اسـكندربيك  (دليل ديگري است بر شاگردي او در محضـر ايـن اسـتاد     التواريخ صةخالدر 
فن  در متبحر(محمدامين منشي  موالنا بادي وآمحمدباقر داماد استر مير). »ب« :1317 ،منشي
 داناتاند و او همواره از محضر درس اين اس استادان اسكندربيك بودهاز ديگر ) نويسي خوش
  .)1753 /3 :1377 ،              اسكندربيك منشي(مند بوده است  بهره

از پـرداختن بـه كسـب     »خردان دنياپرسـت  به اغواي كوته«اسكندربيك در آغاز جواني 
 اما پس از چندي، بنا ،)4 /1: همان(رغبت نمود  »علم سياق«زد و به  زبا سر »علوم متداوله«

و  »علـم انشـا  «صـحبتي وي بـا برگزيـدگان     احمـد قمـي، هـم     قاضـي  ،بر روايت استادش
و  مند شود همتون آراسته به نظم و نثر سبب شد تا به علم انشا عالق ةنويسندگي و نيز مطالع

 هنگـامي كـه سـلطان    ،ق  988در  ،سـپس . به كتابت مشغول شـد  »دفتر شرعيات«سپس در 
، اسـكندربيك نيـز بـه    كرداحمد واگذار   به قاضياستيفاي دفتر شرعيات را محمد خدابنده 

اسكندربيك  .)55 ،54 :1352 قمي،حسيني (كار پرداخت   عنوان شاگرد تحت تعليمات او به
 آمـد و بـه   نائـل  عبـاس  گري شـاه  مت منشي    به س  ،ودوسالگي در سي ،ق  1001سرانجام در 

ن زمان به بعـد  ااز هم). 711 /2: 1377 ،منشياسكندربيك ( پرداختهاي شاهي  نوشتن نامه
بــراي  عبــاس شــاهحكــم ســلطنتي . بــه نــام وي اضــافه شــد »منشــي«اســت كــه شــهرت 

هـاي   نامـه  ةاز جملـ  ،)2961: همـان (نوشت آن را كه اسكندربيك منشي  ،خان محمدابراهيم
نوشـته شـده    سـكندربيك ابه خط كه هايي  شايان ذكر است كه بخش زيادي از نامه .اوست

  .اكنون موجود نيست
دادن وظايف يك منشي براي او تا حدي دشوار بوده است، زيرا   رسد كه انجام مي نظر  به
پـس   .ني در كارش نداشت   معي  ةزمان او برنامآن در . زمان به نوشتن تاريخ نيز مشغول شد هم

 ).Quinn, 2000: 58؛ 5 /1 :همان(ي به كارش اختصاص دهد تر بيشتصميم گرفت وقت 
  

      منشي           اسكندربيك      آثار       معرفي  .  3
   ي    عباس   ي   آرا      عالم   خ ي   تار     1.3
 را آن اسكندربيك كه است صفوي عصر اختصاصي تواريخ جمله از عباسي آراي عالم تاريخ

 در و شـد  شـروع  ق  1025 در اثـر  ايـن  نگارش. است نوشته اول عباس شاه درخواست به بنا
توان  مي ،از نظر اهميت مطالب آن ،اين اثر را. سال حيات شاه، خاتمه يافت آخرين ،ق  1038

د و تا اواخر وش مي بخش نخست با شرح احوال شيوخ صفوي آغاز: به دو بخش تقسيم كرد
اين بخش مؤلـف از منـابع گونـاگون و     در. گيرد برمي خدابنده را در حكومت سلطان محمد
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كه اسكندربيك خود در مقام منشي ناظر بسياري  ،ومروايات شفاهي بهره برده است؛ بخش د
  .)362 /8 :1377 ،خطيبي( ي برخوردار استتر بيشاز اهميت  ،از رويدادها بوده

و يك خاتمه  ،مشتمل بر يك مقدمه، دو صحيفه، دوازده مقاله ،اين كتاب، به طور كلي
ـ شايان ذكـر اسـت كـه از     .)12 -  10 /1 :1377 منشي،اسكندربيك (است  آن  ةدوازده مقال
را شـامل   آراي عباسـي  تـاريخ عـالم  نخستين آن موجود است كه مـتن موجـود    ةمقالفقط 
 ق  1142از آن جملـه در   ،ي مختلف ترجمه شده اسـت ها ناكنون به زب اين اثر تا. دشو  مي

اعظم عثماني، اين كتاب را به زبان تركـي ترجمـه    محمد نبي به دستور ابراهيم پاشا، صدر
كتاب را بـه زبـان انگليسـي    اين  1978؛ راجر سيوري نيز در )365 /8 :1377 ،خطيبي( كرد

  .موجود استدر حال حاضر هر دو ترجمه  ؛)Savory, 1978( ترجمه كرد
هـاي مختلـف دنيـا موجـود      هخان كتابدر  عباسي آراي عالم تاريخاز هاي بسياري  نسخه

احمـد منـزوي    فارسـي  خطي هاي نسخه فهرستدر  ها آنشناختي  هاي نسخه يويژگ ؛است
فهرست نسخ اين تـاريخ بـا فهرسـت نسـخ ديگـر       ةنتايج مقايساساس بر . ثبت شده است

در ميـان تـواريخ    عباسـي  آراي عـالم  تاريختوان بيان كرد كه  مي ،اسالمي ةتواريخ ايران دور
 :1340 ي،منزو(رود  شمار مي  ترين تاريخ به رنسخه   ، پ جويني جهانگشاي تاريخايران، پس از 

6/ 4315  - 4306، 4355  - 4360(.  
مجموعـه   و عباسـي  آراي عـالم  تـاريخ  ذيـل توان به  آثار اسكندربيك منشي مي ديگر از

  .اشاره كرد منشي اسكندربيك خواجه منشĤت من ترسل  كتاب منشĤتي با عنوان
  

           منجم يزدي    ّ    ملّاجالل   ة   نام       زندگي  .  4
. پرداخـت  نويسي نيـز  صفوي به تاريخ ةدر دور كهاست        ً                   ، ظاهرا ، از نوادر منجماني   ّ    مل اجالل

در روايت    ّ    مل اجاللاحوال  ةنخستين اطالعات دربار. درستي معلوم نيست تاريخ والدت او به
عبـاس در خـدمت    اجالل تـا پـيش از پيوسـتن بـه شـاه       ّمل . شود ديده مي ،اكمال  ّمل  ،پسرش
نزد  احمد او را خان ،داري بنا به رسم پرده ،ق  994در  .بود ،احمد گيالني، والي بيه پيش خان

 نزد خـود نگـاه    را به دليل كارداني   ّ    مل اجاللبه احتمال زياد،  ،ميرزا عباس. ميرزا فرستاد عباس
از زمـان انتصـاب      ّـ     مل اجالل  واقع،  در). 52: 1334 اكمال،  ّمل (داشت و مانع بازگشت او شد 

 )ق  1029(به او پيوست و تا پايان عمر خـود   ق  994 روايي خراسان در ميرزا به فرمان عباس
به طور  .)12 ،مصحح ةمقدم :1366 يزدي،(اي برخوردار بود  ويژه گاه جايخدمت او از  در

ـ  عبـاس  شـاه اول تا اواخـر پادشـاهي    عباس شاهكلي، خاندان يزدي از زمان        سـمت    ادوم، ب
  .بودند از احترام خاصي برخوردار ،منجمان دربار
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 زنـدگي  معمـول  هـاي  مشخصـه  مطالعةبا  كه است آن بررشتي  مصدق اصغر علي دكتر
 ايـران،  جامعـة  در حـرف  ارباب ديگر ونچ هم ميانه، دورة ايران تاريخ در ديوانيان اي حرفه

 مـنجم  محمـد  الدين جالل خاندان. دهد نشان ها آن اي حرفه زندگاني در را توارث موضوع
 نجـوم  حرفة دو به نسل سه تا كه است صفويان روزگار ديواني خاندان معمول نمونة يزدي

نگاري  و آثار خود را تا حدودي با سبك و سياقي متفاوت در تاريخ پرداختند نگاري تاريخ و
  .)4: 1379 ،رشتي مصدق( گذاشتند جاي اين دوره بر

از   ّـ      مل اجالل   گيالنـي،   احمـد  با خـان    ّ    مل اجاللآشنايي  ةاساس پيشين بر ،ق  999در 
. ميرزا خواستگاري كند احمد را براي صفي دختر خانتا  مأموريت يافت عباس شاهسوي 

ـ ني    ةدربار احمد خانشبهاتي كه در ذهن  ا وجودب       وجـود   ت شـاه بـه ايـن خواسـتگاري
 مأموريت خود شداجراي هاي مناسب فيمابين، موفق به  داشت، بر اساس همان زمينه

  .)109 ،108: 1366 يزدي،(
خان شاملو بر سپاه دولتيار و تسخير  حسين ةچگونگي غلب ةدربار   ّ    مل اجاللپرسش شاه از 

 مـنجم،  عنوان به خود، نقش به او است كه ديگري گزارشسرمق  ةكنار رودخان اي در قلعه
خـان بـر او در    حسـين  ةغلب« :پس از مطالعه و بررسي رمل چنين پاسخ داد او. كند اشاره مي

 جـا بـاقي   اگر اردو در اين« :ادامه، شاه پرسيد در .)110: همان( »نمايد مي نظر من بسيار دور
له ئطالع مسـ  چون رمل و« :نويسد پاسخ مي در او »شد؟ خواهد توقف قلعه تسخير بيبماند، 

اصل طالع هر سه به خير به تسخير بود گفـتم روز دوشـنبه نهـم رمضـان المبـارك فـتح        و
بينـي   شود كه اين پـيش  مشخص ميپايان  خواندن كامل اين گزارش در با .)همان( »شود مي

هنگـامي كـه    ،ق  999همـان سـال    اواخـر  در. وقـوع پيوسـت    دقيق بود و به نجومي بسيار
شاه  اگر«كه  ،بيني خود طبق پيش ،منجم   ّ    ِمل اجالل عباس قصد ورود به خراسان را داشت،  شاه
 »دهـد  اي دسـت مـي   آسـتان علـي را عارضـه     نواب كلب ...شد  پناه متوجه خراسان مي عالم

وقوع پيوست و شاه   درستي به بيني او نيز به اين پيش. مانع ورود او شد ،)112 ،111 :همان(
اي شد كه هرچند بهبـود يافـت، ايـن واقعـه سـبب بـروز        با ورود به خراسان دچار عارضه

  .)همان( سرحدات مرزي شد هايي در شورش
مـنجم هـر دو معاصـر       ّـ     مل اجالل  اسكندربيك منشـي و   ،اشاره شدتر  پيشكه  همان طور

 ديگر يك                ً                           دو در دربار قطعا  مراودات و مناسبات شغلي با  شدن زندگي هر  اند و با سپري بوده
 ،  ّ    مل اجاللبرخالف  ،اما. ياد كرده باشند ديگر يكرود در كتاب خويش از  اند و انتظار مي داشته
هـاي   بخـش  ك درهيچ نامي از اسكندربيك به ميان نيـاورده، اسـكندربي   تاريخ عباسي كه در

در گزارشـي كـه اسـكندربيك    : كرده اسـت  آن هم به نيكي ياد   ّ    مل اجاللمختلفي از كتابش از 
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جنـاب  «با لفظ    ّ    مل اجاللدهد به  ارائه مي ق  1012آذربايجان در  در عباس شاهفتوحات  ةدربار
  .)1029/ 2: 1377 ،منشي اسكندربيك(كند  اشاره مي »منجم يزدي الدين محمد جالل موالنا
پـاي پيـاده سـخن     عباس از اصفهان بـه مشـهد بـا    سفر شاه ةجايي ديگر وقتي دربار در

  ،كند كه در اين سفر گويد اشاره مي مي
داشـت   نگاه مي شريفه حساب آن را ةخاص منجم سركار جالل يزدي المنجمين موالنا ةعمد

هان   صفا كه از معلوم گردد نيز و شود راه طي مي از چه مقدار روز كه هر كه مشخص شود
كوچ كرده منزل بـه   مقرر ةاردوي معلي به قاعد فرسخ شرعي است و مقدس چند مشهد تا

 .)983: همان(رفت  منزل مي
  

 و         عباسـي       آراي        عـالم         تـاريخ  در نويسـي   تاريخ هاي روش قيبيتط بررسي. 5
       عباسي       تاريخ
) ق  1038 تا 996 سال از( آرا عالم تاريخ كتاب ةعمد بخش در منظم و گير چشم طور به كه روشي

ايـن روش خـاص   . اسـت  »نگـاري  نامه سال«شود  مشاهده مي آرا عالم تاريخ ذيل نينچ هم و
اسالمي نيز آثار خود را بر ايـن   ةبسياري از مورخان ايران دور. و آثار او نيست اسكندربيك
و بيـان  داند                             ً               هاي تركي و ايراني را تقريبا  نزديك به هم مي اسكندربيك سال. اند اساس نوشته

تركان و ميان يابد در  ميپايان شود و با نوروز بعد  كند كه هر سال كه با نوروز شروع مي مي
 يـن موافـق ا ) يقمر يهجر(اعراب  يختار اما،.       ً          تقريبا  مشترك است )ايرانيان(اهل عجم 

 خواهـد  نمي چون وي پس ».شود مي واقع تركي سال عرض در« محرم ماه زيرا يست،دو ن
 تركـي  سـال  را ها سال مالك آيد، پيش زماني اختالف هجري و تركي هاي سال مطابقت با

 نيايـد  وجـود   بـه  زمـاني  اخـتالف  هـم  و باشد ساده ايرانيان بر آن فهم هم تا دهد مي قرار
 حضور آن در نيز اسكندربيككه  هايي موارد، از جمله جنگ يدر برخ). 591 -  590: همان(

  ).1146: همان( است شده ذكر جزء به جزء نيز روزها تاريخ سال، بر عالوه داشته،
جشـن و سـرور    دربـارة  ادبـي  زيبـاي  توصيفات با      ًمعموال  ،آرا عالم تاريخسال، در  هر
شـود و بـا ذكـر     آغـاز مـي   ــ  عبـاس اسـت   ي شاهگذار تاج روز سال بامقارن  كه ـ ينوروز

اسكندربيك سعي كرده اين روال منطقـي   كه  اينبا وجود  .پذيرد سال پايان مي متوفيات آن
هـاي مختلـف كتـاب     طور يكسان رعايت كند، در بخـش ه و منظم را در سراسر اثر خود ب

گيالنـي در   احمـد  خـان فوت   ًال مث ،دشو نگاري او مشاهده مي هايي در سبك سال نظمي بي
شـد يـا    مـي  آورده ق  1005      ً                              ضرورتا  بايد ذيل عنوان متوفيات سـال  ) 843 :همان( استانبول
 ق  1004مـرگ سـلطان محمـد خدابنـده در      ةشـرح واقعـ  فصل خاصي به رفت  انتظار مي
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سـال، اختصـاص   آن گـرفتن در بخـش مربـوط بـه متوفيـات       ، به جاي قرار)820: همان(
اسكندربيك شرح مرگ شاهان صـفوي را از سـاير متوفيـات ممتـاز كـرده       زيرا، يافت  مي

سـخن، قضـاياي سـال    اقتضـاي  بـر   است، بنـا  گاهي ناگزير ،نينچ هماسكندربيك، . است
نبايد انتظار داشـت كـه بـا    بنابراين،  .)1212: همان(متصل كند  ديگر يكبه  گذشته و نو را

اين روش سبب شـده اسـت   . يابدپايان يافتن يك سال شرح ماجراهاي آن سال هم   پايان
  .)107 /4 :1930 براون،(رده بگيرد                                   ُكه ادوارد براون سخت بر اسكندربيك خ 

قالـب   نگـاري اسـت كـه در    واقعـه  يمـنجم يـزدي نـوع    الـدين محمـد     ّ    مل اجاللكتاب 
نگـاري،   نامه اين سال نظر به اهميت برخي وقايع منتخب در. نگاري ارائه شده است نامه سال

انتخاب اين قالب براي تدوين . گاهي اين وقايع منتخب به صورت روزانه تدوين شده است
ي از تـر  بـيش هاي  كه بعدها نمونه ،نگاري جهان ايراني آن در تاريخ بودن  وقايع، سواي بديع

دهـد، بلكـه شـناخت وقـايع را      مورخ را ارائه مي ةنگران تنها توضيح جزئي آمد، نه آن پديد
 ،رو از ايـن . سازد مي ي براي شناخت و تدقيق آن ميسرنگار تاريخهاي پيشين  بيش از قالب

 دسـت آمـده اسـت     اي است كه تـاكنون بـه   هاي روزانه نگاري اين اثر جزو نخستين واقعه
كه به دليل ذكر روزها و وقايعي كـه در  ـ  نگاري نامه در اين سال .)5: 1379 ،رشتي مصدق(

طـول مـدت    ـ معروف است »  ّ    مل اجالل ةروزنام«يافته و به  »روزنامه«هر روز رخ داده حكم 
 دقت ذكر ها را چنين با مورخي تاريخ تر كمبه طوري كه  ؛شده دقيق ذكر برخي مسائل بسيار

پنج ماه و دوازده  شش سال و«ميرزا را در هرات  نمونه مدت حكومت عباساز باب  ،كند مي
  ).22: 1366 يزدي،(د كن  يذكر م »روز

اند، تاريخ وقايع  نويسي نوشته شده نامه اساس سال هر دو بر كه ايناين دو تاريخ با وجود 
سال هـر واقعـه يـك     تاريخ عباسي در ،تر به بيان روشن. متفاوت است ديگر يكبا  ها آندر 

عباس به شيراز و افتادن او  شرح سفر شاه  ًال مث ،است عباسي آراي عالم تاريختر از  سال پيش
يـا  . ثبت شده اسـت  ق  998سال  تاريخ عباسي در و ق  999سال  آرا عالم تاريخاز اسب در 

 تاريخ عباسي در و ق  1000سال  آرا عالمتاريخ بيك به منصب وزارت در  تاريخ تعيين حاتم
خـان در گـيالن،    طغيان علي ةجمله واقع از ،ها در برخي نمونه. ثبت شده است ق  999سال 

تاريخ  در و ق  1003سال  آرا تاريخ عالمين مفهوم كه در دب. رسد سال مي اين اختالف به دو
علت اين اخـتالف در   رسد نظر مي  به. براي اين واقعه ثبت شده است ق  1001سال  عباسي

 كتـابش بيـان كـرده بـر     هايي كه در سال يزدي منجم بود و   ّ    مل اجاللاست كه  اين كتاب دو
هـايي كـه    سـال  اسكندربيك منشي در اين مرتبه نبوده و ،اما .اساس محاسبات نجومي است

  .خبري ديگر بوده استمنابع  اساس متون ديواني يا ذكر كرده بر
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            تاريخ عباسي  و    آرا      عالم       تاريخبررسي تطبيقي سبك ادبي . 6

 وي بـر  .داند ميعصر صفويه را به طور عمومي عصر انحطاط ادبي ايران الشعراي بهار  ملك
 كتـاب  ،امـا ). 288 ،287 :1370 بهار،( نازيباست صفويه كودكانه و ةنثر در دورست كه ا آن

و ذكر وقـايع و نكـات تـاريخي اهميـت و      ،، نثر زيباحيث زيبايي لفظاز  عباسي آراي عالم
از لفـاظي و  كه كند  اشاره مي يشدر كتاب خوخود اسكندربيك  .شهرت فراواني يافته است

وجـود  با  ،)184 :1361 ،گروهي از نويسندگان(است  بردن صنايع ادبي اجتناب كرده كار  هب
  كه به طور قطع با علوم ادبي و سبك آنبا  ؛شود يصنايع لفظي و تكلفات در آن ديده م ،اين

خصوصيات موجب رواج و شهرت كتاب  مجموع اين. نثرنويسي مرسوم آن زمان آشنا بود
 .)همان( او شده است
 ةرشـت   با لغـات و تركيبـات مناسـب بـه     راه هموقايع تاريخي را با زباني ساده    ّ    مل اجالل

همين كاربرد لغات و تركيبات مناسب سبب شده  .)74: 1386 نصيري،( كشيده است تحرير
عبـارات كتـاب   . اجتماعي درآيـد  و ،تاريخي، ادبي اي به صورت مجموعه   ّ    مل اجالل ةروزنام

 آنهـاي مرسـوم    پردازي به شيوه صدد عبارت در گاه هيچبسيار روان و ساده است و مؤلف 
بيت  350كتابش  صفحه از 110 در او .)13 ،مصحح ةمقدم :1366 يزدي،( تنبوده اس زمان
ايـن   برخـي از . كنـد  مشخص مي اي را و تاريخ واقعهاست   تاريخ ماده هريكآورده كه  شعر
  ).همان( اوست خود ةسرود اشعار
 اشـعاري هـم بـه تناسـب در     روان است و اگرچه انشاي اين كتاب ساده و ،مجموع در

است، يك نكته از  عباسي آراي عالم تاريخاين دو جنبه مشابه كتاب  از كار رفته و  كتابش به
 ،كه سبك انشاي اسكندربيك نخست اين :شود  مي ديگر يكاز  ها آننظر انشايي باعث تمايز 

بردن لغات  كار  از بهكند  ميسعي   اسكندربيك .منشيانه است يعين سادگي و رواني، متن در
گـاه   تـاريخ عباسـي   اما اين موضـوع در  كند،فظي اجتناب لال و اصطالحات عاميانه و تحت

كـاربرد لغـات و    شـود  مـي  هـا  آنديگري كه باعث تمايز انشـايي   ةنكت. رعايت نشده است
له ئشود و همين مسـ  مشاهده نمي آرا عالم است كه در تاريخ عباسي اصطالحات نجومي در

شود خوانندگاني كه با اصطالحات نجومي آن زمان آشنايي الزم ندارند احساس  موجب مي
  .گرايش پيدا كرده است ف               ّباره به سمت تكل  عين سادگي به يك در   ّ    مل اجاللكه نثر  كنند

  
            تاريخ عباسي  و    آرا      عالم       تاريخ در نويسي بررسي تطبيقي ديباچه. 7

 اطالعاتي ؛مذهبي مقدمة: از سه ويژگي بارز و معمول در ديباچة متون صفوي عبارت است
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 مورخـان ايـن دوره   ،نـين چ هـم  از لحاظ ادبي، .اثر خود دربارة اطالعاتي و ؛نويسنده دربارة
نمـايش    بـه  شـان كتاب ةبخـش ديباچـ   در تـر  بيشهاي ادبي خود را  تمايل داشتند كه مهارت

 ن باشـد    مزي  تر بيشاحاديث قرآني  به هر ميزان زيباتر و به آيات و شروع متن زيرا، بگذارند
بـر همـان اسـاس     وتا پايان مـتن گيرد  شكل مي تا پايان متن به شكل مثبت ديدگاه خواننده

اين در حالي اسـت كـه در    .ديده نشود هاي آن اثر كاستي به طوري كه چه بسا؛ خواهد بود
  .دناهل دربار باش شاه و اين متون ةاولين خوانند نظر بگيريم

وصـف عظمـت و   و  ثنـاي پروردگـار   خود را بـا حمـد و   ةطلع يا ديباچ م  اسكندربيك
 .)3 /1 :1377 ،منشـي  بيكاسـكندر (كند  آغاز مي) ع(   معصومينائمة و ) ص(  جاللت پيامبر

وي هدف اصلي خويش . گويد سخن مي آرا عالم تاريخهدف خود از نگارش  ةدربار ،سپس
  :كند          ً             را صراحتا  چنين بيان مي

مĤل آن حضرت و قضايايي كـه   غرض اصلي از تسويد اين اوراق صادرات احوال خجسته
از روز والدت تا عروج بر معارج دولت روي داده باشـد  در طي احوال گرامي آن حضرت 

  ).9 :همان(

عباس را از روز والدت او گزارش كنـد،   شاه ةداشت وقايع دور وي در اين بخش قصد
 تـاريخ عباسـي   در چـه  آندر حالي كه چنين اتفاق نيفتاد و گزارش شرح كـودكي او ماننـد   

در كه كتابي است يگانه  تاريخ عباسي گفتتوان  مي ،در واقع. آمده ذكر نشده است   ّ    مل اجالل
شـمار    بـه  تاريخ عباسي ده است و اين از مزايايمآ ،هرچند خالصه ،دوران كودكي شاهآن 
  :نويسد اسكندربيك در ادامه مي. ودر مي

شـريفه   ةحضرت مايل اتمام اين نسـخ  آنآن مقصوداتي كه هر گاه طبع اشرف  و همت بر
اگر تاريخ خالف واقعي  .داستان به معرض عرض درآورده هنگام مجال داستان به باشد در

  ).10 -  9 :همان( به گزلك راستي محو نمايد ،بر عمد بر قيد كتابت درآمده باشد

رسـد   نظـر مـي    امـا بـه   ،          ً                              عباس واقعا  چنين كاري انجـام داده باشـد   معلوم نيست كه شاه
هـاي   نگـاري  ليف وقـايع پادشـاه در تـأ   ةشد اسكندربيك با طرح اين مطلب بر نقش پذيرفته

بـا معرفـي    اسـكندربيك  كتـاب  ةمانند ديگر مورخان اين دوره، مقدم. كند ميدرباري اشاره 
هـاي    بخـش بسـياري از   آراي عباسـي  تاريخ عـالم گرچه . يابد  فهرست مطالب آن خاتمه مي

زنـدگي مؤلـف و ذكـر     ةآميز و بحث دربار مانند عبارات ستايش ،سنتي ةمرسوم يك ديباچ
فـرد آن   منحصـربه  ةانگيزه و روند تأليف اثـر و طـرح محتـواي كتـاب را در بـر دارد، جنبـ      

  .)66: 1387، كويين(است  شروش تأليف كتاب ةتوضيحات او دربار
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مختصـر   كوتـاه و  عين حال بسيار در آميخته با اطالعات نجومي و تاريخ عباسي ةمقدم
  :كند ميان بيين چن   ّ    مل اجالل اين مقدمه در. است

آثار طالع گشت مـاه   معلوم باشد كه چون آفتاب وجود با وجود او از مطلع والدت فرخنده
 يداردپهشتم از ماه دهم از برج حوت  ةماه نهم از سال و غر ةدر شب غرافروزش  عالم غره

ديگر ناظرند  چون وقتي بود كه طالع مكان و طالع زمان والدت به تثليث يك. و المع گشت
به اين قدر اختصار  ،چون زياده از اين گفتن موجب اطناب و عدم رضاي صاحب است ...

  . )18 ،17: 1366يزدي، (اميد كه از خطا مصون و بر صواب مقرون باشد  .رفت

 ةديباچـ  هايي چند با تفاوت تاريخ عباسي كتاب ةشود، ديباچ همان طور كه مالحظه مي
 ها بـر  ثير اين تفاوتأت لحاظ شغلي و از هاي آن دو هديدگاكه به اختالف  دارد آرا عالم تاريخ
 .كتابش است   ِكم              ِمتناسب باحجم  يزدي بسيار كوتاه و ةديباچ .گردد برمي ها آننويسي  تاريخ
كنـد،   نمي اي هيچ اشاره اي كه باعث تأليف كتابش شده اين بخش، به شرايط و انگيزه او در

نداشـته   قصد نوشتن يـك كتـاب تـاريخ دربـاري را     اسكندربيك همانند ابتدا از        ًچون اصال 
هـاي نجـومي و مشـاهدات نجـومي      خواست بررسي كه ميبود فقط منجمي  بلكه او، است

 به صورت ساالنه ثبـت كنـد تـا    عباس شاهنحس ايام براي  اساس سعد و بر تر بيش خود را
اين ديباچه از منظـر مشـروعيت نيـز    . محفوظ نگاه دارد اهگزند خطر شايد بتواند شاه را از

اي  ايـن بخـش از مهـارت و تخصـص حرفـه      ين معني كه يزدي دردب؛ بحث استدرخور 
  .استفاده كرده است عباس شاهخويش در علم نجوم براي افزايش مشروعيت 

 

اول  عبـاس  شاهسياسي شخصيت بررسي تطبيقي موضوع تصويرپردازي . 8
       عباسي         تاريخ  و    آرا      عالم       تاريخدر 

در (رسـد اگـر اسـكندربيك     نظر مي  تاريخ شاهي است و بديهي به عباسي آراي عالم تاريخ
اي بنويسـد كـه خوشـايند     اخبار و روايات را به گونه) عباس شاهمنشي و مالزم خاص مقام 

  :كند شاه دعا مي برايهاي مختلف كتاب خود  او در بخش .شاه باشد
االمـر متصـل بـوده، انـوار      پيوندش به ظهور حضرت صـاحب  سعادتاميد كه زمان دولت 

گيتي گسترده باد و قواعد قصر خالفتش از اختالل حوادث دوران  ةمعدلتش بر بسيط عرص
  .)590 -  589 /2 :1377 ،منشيبيك اسكندر(بهار دولتش را آفت خزاني مرساد  ،مصون بوده

عباس است؛ از بعضـي   شاه ةسرايي دربار رواج فرهنگ مديحه ةدهند اين نوع دعاها نشان
 ،»شـاني تكلـو بـا زر    كردن موالنا  وزن«از جمله داستان  آرا عالم تاريخشده در  حكايات ثبت
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 ،)819 -  818 :همان( »كردن موالنا عجزي تبريزي با سرگين در قزوين  مورد وزن شاه در ةمطايب«
. شود اي برداشت مي چنين نتيجهنيز  »شاه ةشدن اين تاريخ به اشعار مداحانه دربار  آراسته«و 
، او را عبـاس  شـاه هـا و اشـتباهات سياسـي     گـرفتن ضـعف    ، با ناديـده آرا عالم تاريخلف ؤم

به  عباس شاه. خواني دارد هم دهد كه البته با واقعيت تاريخي  ترين شاه صفوي نشان مي بزرگ
خـود  از بـر شـاهان پـيش     ،اطهـار  ةويژه اخالص نسبت به ائم به ،دليل ترويج مذهب شيعه

ذكر اسـت كـه شـاه در يكـي از سـفرهاي خـود در        انله شايئبرتري دارد؛ در تأييد اين مس
 ،اسـكندربيك . مشرف شد )ع(  از اصفهان با پاي پياده به زيارت مقدس امام هشتم ق  1010

روي هرقـل از   ، آن را بـا پيـاده  عبـاس  شـاه دادن زيارت   تر جلوه براي خالص ،در اين بخش
  .كند مقايسه ميبراي زيارت المقدس  سطنطنيه به بيتق

 فـداكاري  و شجاعت و داشته فعاالنه حضور...  و ساله پنج مداوم هاي جنگ در چهاگر شاه
، )1238 :همـان ( بـوده  تـر  درخشـان  نيـز  گوركـان  تيمور ونچ هم جويي جنگ         ِپادشاهان  از او

 آرا عـالم  تاريخكه در  مواردي همةدر . به صلح و آرامش بوده است يلطبعش همواره ما
 و جنـگ  بـدون  را قـالع  آن كـه  بود آن بر شاه تالش همةآمده،  ميان  شرح فتح قالع به

  ).1225 ،1224 ،1172 - 1170: همان( آورد دست  به ريزي خون
اي است كـه جـز در مـوارد     سياست شاه در برخورد با امرا و مخالفان داخلي نيز به گونه

هتـك حرمـت   سـبب  كه به  ،در گيالن ساوري الدين مجازات سخت شرفمعدود، از جمله 
ــواميس در  ــود  ق  1007ن ــان(رخ داده ب ــام  ،)941 ،940 :هم ــا انتق ــي از   ي ــويي از جمع ج

از گناه ديگر مخالفان، به داليل  ،)1168 :همان( ق  1015حرامان، پس از فتح گنجه در  به نمك
ون چـ  هـم  ،اسكندربيك از شرح برخـورد شـاه بـا شورشـيان     ةانگيز .گذشت درميگوناگون، 

 ،)1717/ 3 :همـان ( ، شـيربيگ مكـري  )1342 :همـان ( اسكندر سلطان ،)786 :همان( كامران
برخورد ماليم او بـا بعضـي امـراي    . استرحم و شفقت بسيار شاه       ِكشيدن  تصوير  به فقط

 ق  1031فتح قنـدهار در   ةواقعيا منهزمان سپاه دشمن در ) 1013 :همان( ق  1011ازبكي در 
آمـدن   ون گـرد چ هم ،اسكندربيك از ساير موضوعات. نيز از اين قبيل است) 1611 :همان(

كند كه گويي حيوانـات نيـز بـه     چنين تعبير مي ،)رادكان(شكار  ةآهوان به گرد شاه در واقع
نـوعي   رسـد ايـن مـورد بـه     نظـر مـي    به .)931/ 2 :همان( رحم و شفقت ايشان اميد دارند

  .باشد عباس شاهو ايجاد مشروعيت براي ) ع(  سازي با داستان آهو و امام رضا شبيه
ـ نـين،  چ هـم عباس،  شاه آرا عالم تاريخدر  . دسـتي و مهربـاني اسـت    واالي گشـاده  ةنمون

هاي شاه در ميان طبقـات   بخشندگي ةدهند دهد كه نشان را گزارش ميي اسكندربيك موارد
  :نويسد چنين مي ق  1033شاه در سامره در  اين ويژگي ةدربارجامعه است؛ وي گوناگون 
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به شـماره   ،آن مكان متبرك را از مذكر و مؤنث، حتي اطفال و كودكان شيرخواره ةكل سكن
  .)1680/ 3 :همان( را نصيبي و قسمتي دادند هريكآورده و  در

  داري غافـل نبـوده اسـت     اي از امـور ملـك   طلبـي نيـز لحظـه    شاه به وقت عشرت
مصـلحت  «نـوعي   ،به قول اسكندربيك ،هاي او ها و نقشه سياست .)638 ،637/ 2 :همان(

 گاه هيچهاي شاه  كشي لشكر .)910: همان(خبري ندارند  است كه ديگران از اسرار آن  »نهاني
مالقات شاه با ميرزاي فصيحي هـروي در   .ان نبوده استمند دانشتوجه او به فضال و      ِمانع 

  .)1639/ 3 :همان(ي او با شاه به سوي عراق از اين قبيل است راه همهرات و شرط 
با نوشتن ذيلي  اسكندربيكنيز پايان يافت و  آرا عالم تاريخ ق  1038در  عباس شاهبا مرگ 

به دليـل كهولـت    ،                             ًصفي را نيز ثبت كند، اما ظاهرا  بر اين تاريخ قصد داشت وقايع زندگي شاه
او در ايـن زمـان اگرچـه    . اول زندگي او را نوشـته اسـت   ةسال وقايع پنجفقط سن و ناتواني، 

، )1822 :همـان ( داند و به دعاگويي و مـدح او نيـز پرداختـه    نعمت خود مي وليصفي را  شاه
  .دهد چندان روشن نيست تصويري كه از شخصيت او در اين پنج سال نشان مي

سيرتي،  جمله نيك صفاتي از كوشد مينويسنده ، آرا عالم تاريخون چ هم، تاريخ عباسي در
عباس اول را در مقابل دوست و دشـمن بـه منظـر     گذشت و فداكاري شاه و ،بودن  بخشنده

تـوجهي پـول بـه يـك مـرد      درخـور  مبلـغ   راه هـم بخشيدن يك اسب به . بينندگان برساند
يـا   ـ )186: 1366يزدي، ( كند آن به عنوان كرامات شاهي ياد مي از   ّ    مل اجاللكه  ـ مانده  راهدر

بـه طـور      ّ    مل اجاللكه به مستحقان بخشيده شد و  ،آن موقوفات شاه و درآمدهاي حاصله از
. اين قبيل موارد اسـت  از ،)340: همان( كند را گزارش مي ها آناز  هريكبسيار دقيق ميزان 

گوناگون هاي  مثال همان گونه كه در ،مورد رفتارهاي مثبت شاه كيد بر چنين رويكردي درأت
  .كتاب يكسان است دو هر در ،ديديم
 كتـاب  كتاب مورد بحث اين است كـه در  عباس در دو شاهتصوير هاي  جمله تفاوت از

زند و  مي كرامات شاهي سر عباس شخصيتي معرفي شده كه همواره از او شاه تاريخ عباسي
آسـايي از خطـر    به شكل معجزه گوناگونهمواره در لحظات حساس و خطرآفرين حوادث 

 از ورود شـاه بـه خراسـان در      ّـ     مل اجالل  ممانعـت  . يابد ي نجات مي      هاي جد  آسيبمرگ يا 
مالحـده بـه نـام     به تخت سلطنت نشاندن يكي ازو ) 112، 111: همان( به خراسان ق  999

ايـن وقـايع   . اسـت  اين مـوارد  ةجمل از) 122: همان( عباس دوز به جاي شاه يوسف تركش
هـاي   بيني ين معني كه او با طالعدب ؛گردد برمي جالل  ّ مل اهاي نجومي  بيني شده به پيش گزارش

اين  شاه را از گوناگونهاي  و به شكل ندك ميبيني  دقيق خود وقوع آن حادثه را از قبل پيش
هـاي نجـومي بـه آن     بينـي                       ً    اين مطالب، ديگر ظاهرا  پيش تر بيش در. دارد حذر مي ا برهخطر
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اي است كـه   كتاب تصوير انسان پاك و وارستهاين  وقايع ارتباط ندارد، بلكه تصوير شاه در
شده يا از معجزات الهـي در   يا دعاها و راز و نياز او با خداوند در همان لحظه مستجاب مي

 قطع برف سنگين زمسـتاني و برچيـده   بارةدعاي شاه در. شده است مي مند همان لحظه بهره
عظيمي از يـخ بـر روي    ةشدن و ريزش تود  ، شكسته)191: همان( ق  1006شدن موانع در  

 ،داند مي »بسته من برف يخ قريب به سي هزار«آميزي  اغراق ةآن را به گون   ّ    مل اجاللكه  ،شاه
  ، زمـين )343: همـان ( ق  1017 در» زوال شـاهي  به يمن اقبال بـي «بردن شاه   در   و جان به

 نديـدن شـاه    آسـيب  و ،ق  1017 خوردن شاه از روي اسـب در هنگـام بـازي چوگـان در    
  .اين موارد است ةاز جمل) 353: همان(

 تاريخ عباسي در كتاب عباس شاهشخصيت كشيدن  تصوير  در به   ّ    مل اجاللتالش دربارة 
ايـن كرامـات يـا بـه يـاري      . كند   ً                       ما  از كرامات شاهي صحبت ميئكه وي دا بايد اضافه كرد

كرامـت  كـه خـود او صـاحب     خداوند در مواقع مختلف و حساس به ياري شاه آمد يا اين
اي كه به دليل بيماري قادر به راه رفتن نبود و  ساله مسح دست شاه بر پاي كودك شش. است

  .)361: همان( است اين موارد ةجمل بهبودي كودك از
رسـد   مي نظر  به شود، مالحظه مي تاريخ عباسي هاي مختلف كتاب بخش چنان كه در آن

 شـاه بـه او   نتيجه ميزان اعتماد در و ،مبه عنوان منج ،كه ميزان مالزمت يزدي در ركاب شاه
شـاه   ايـامي بـا   درفقـط  اسكندربيك  زيرا، بوده است ،به عنوان منشي ،بيش از اسكندربيك

 يـزدي  تـاريخ  چنـان كـه در  ، امـا  .ديوان حضور داشـت  دربار و كه شاه دركرد  ميمالقات 
هاي  بيني پيش با   ّ    مل اجاللزيرا ، شاه بود راه هم   ّ    مل اجالل حضر، چه در سفر چه در ،خوانيم مي
 نان خـود خدر س   ّ    مل اجاللحتي اگر  اين اساس، بر .داشت حذر مي برخطرها  شاه را از خود

واقعيـات   كـه دور از  گرديـده بـود  ـ  بدان اشاره شددر باال  چه آننظير  ـ هايي گرفتار اغراق
اول  ةزيرا در وهل ،برد ال نميؤچندان زير س او را امروزي نيزخوانندة چه بسا  ،تاريخي باشد

اگـر   نداشـت و را چنـين شـرايطي    حالي كه اسكندربيك منشي در .نه مورخ استمنجم  او
هايش براي خوشايند شـاه مشـاهده شـده     الي گزارش در البهاز او اي هم  هاي اديبانه اغراق
زيرا او منشي درباري بود كه از  ،است تر بيش نويسي او حساسيت خوانندگان به تاريخ باشد،
 .نويسي بوده است تاريخ دشوقصم آغازهمان 
  

  ق  1001 در عباس شاهبررسي تطبيقي موضوع نجات جان . 9
هر دو كتاب روايت شده نجـات   اول در عباس شاه بارةدر ي كههاي مشترك از جمله موضوع

  :اين واقعه چنين روايت شده است تاريخ عباسي در .ق است  1001در  عباس شاهجان 
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مقـارن ايـن   . اي در اين ايام پديد آمد كه منتج تغيير و تبديل پادشاه عصر بـود  و ستاره
 غالم پير اين رأي. الحاد تصانيف داشتند آوردند و برادرش در دوز تركشحال، يوسفي 

بايد كـرد و   بر اين قرار گرفت كه شخصي را پادشاه مي ستاره آن عالج در منجم جالل
بايد كشت تا اثر آن ستاره ظاهر شده باشـد و كـار   چون چند روزي پادشاه باشد او را 

قعده پادشاه ساخته و كلب  ه هفتم ذيشنب پنجبناء عليه يوسفي را در . خود را كرده باشد
شنبه دهم همـين مـاه يوسـفي     و در يك... آستان علي را از پادشاهي معزول گردانيدند 

پناه به طالع مسعود به  ه دينبه قتل آورديم و شا ،كه مقتضي بود ،دوز را به طالعي تركش
 نظـر   بـه بعد هرچند تفحص و تجسس اين سـتاره كردنـد    تخت سلطنت نشست و من

  .)122: همان(نيامد 

  :چنين روايت شده است تر بيشاين رويداد با تفصيل  آرا عالم تاريخدر 
و  در اين سال، منجمان القا كردند كه آثار كواكب و قرانات علوي و سفلي داللـت بـر افنـا   

كنـد و   مـي  ،كـه مخصـوص سـالطين اسـت     ،القدر از منسوبات آفتاب اعدام شخص عظيم
محتمل است كه در بالد ايران باشد و از زايجة طالع همايون استخراج نموده بودند كه تربيع 

اختـر طـالع در حضـيض زوال و وبـال اسـت و موالنـا        ،تحسين در خانة طالع واقع شـده 
ه در اين فن شريف سرآمد زمان و در استدالالت احكـام  ك ،الدين محمد منجم يزدي جالل

آن نحوست را بدين تدبير دفع نمود كه حضرت اعلي در آن سه  ،ستا نجومي مقدم اقران
 ،خود را از سلطنت و پادشاهي خلع نموده ،كه معظم تأثير قران و تربيع تحسين است ،روز

و بعـد از  ...  به پادشاهي منسوب سـازند  ،كه قتل بر او واجب شده ،شخصي از مجرمان را
دوران سپارند كـه بـه قـتلش     ةنحس اكبر قران و جالد حادث ةسه روز آن مجرم را به شحن

  )746/ 2: 1377 ،منشياسكندربيك (پردازد 

شخصـي كـه از   (دوز  گوي مستقيم يوسفي تركشو در ادامه، اسكندربيك منشي به گفت
همان گونه كـه از   ،البته. كند اشاره مياجالل      ّبا مل ) ب شدميان مجرمان براي اين برنامه انتخا

كه قبل  نشده و آن ايناي  اشارهگو و به اين گفت ،شداين واقعه نقل قول  عباسي تاريخكتاب 
 بينـد  ميموالنا جالل منجم را  ،بودهسوار در حالي كه بر اسب  ،از اجراي اين حكم، يوسفي

تا غايت هـيچ حكمـي از   ... اي  چه به خون ما كمر بسته ،ا          ّاي حضرت مل «: گويد ميو به او 
را    ّـ     مل اجالل   ،سپس .»داند چون شما را ساعي قتل خود مي ،اين پادشاه مصنوع صادر نگشته

لـوحي و   جالل منجم را به ساده             جا اسكندربيك  در اين. كند  ميتهديد به اعدام از سوي شاه 
  :گويد كند و مي باوري متهم مي خوش

لوحي اضطرابي عظيم دست داده در آن سـه روز بـه تفرقـه خـاطر      موالنا را از سادهجناب 
  .)747: همان(گذرانيد 
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عبـاس را در   و نجات جـان شـاه     ّ    مل اجاللبيني نجومي  اسكندربيك اين پيش ،در خاتمه
  :گويد داند و مي الهي مي ةواقع خواست و اراد

امـا در نظـر    ،بـدين تـدبير منـدفع گرديـد    به اعتقاد ظاهربينان عالم صورت اثـر، آن وبـال   
دالن علوم باطن ظهور داشت كه دافع اين گونه وبـال جـز    گزينان عالم معني و آگاه خلوت
  .)1748/ 3: همان(همال شهريار نيست  اقبال بي

بينـي و   زيرا در اين صـورت طـالع   ،دهد ارائه نميچنين برداشتي از اين ماجرا    ّ    مل اجالل
الهي در امـور   ارادة و خواست به اگر حتي. برد ود را زير سؤال ميهاي نجومي خ بيني پيش

 رشـتة  بـه  را سـخني  چنـين  داشت، اعتقاد خود نجومي هاي نگري آينده جمله از و دنيوي
  .آورد درنميتحرير 
د اهميت و اعتبار منجم و تـأثير   ي ؤرسد و م مي خواننده ذهن به جريان اين از كه اي نكته

كه براي اجراي اين مأموريت  ،دوز ست كه يوسفي تركشا شاه است اينهاي او در  بيني پيش
نقطويان  ةكه همواره كين ،شاه. برد سر مي  انتخاب شد، يك نقطوي ملحد بود كه در حبس به

مبنـي بـر تفـويض    )   ّـ     مل اجالل  (توانست به سـخن مـنجم خـود     چگونه مي ،را به دل داشت
گيري  آيا شاه مطمئن بود كه اين كناره. شدسلطنت خود به يك نفر نقطوي راضي با ةروز سه

سياسـي   ةنوعي دفع بال از جان اوست و هيچ نقش تي و فقط         ّمدت و موق  كوتاهْ  او از سلطنت
پـذيرش  ديگري مانند كسب قدرت توسط نقطويان را در پي نخواهد داشت؟ در مجمـوع،  

در  ؛استمنجم    ّ    مل اجاللبه سخن شاه  زياداطمينان بسيار دهندة  توسط شاه، نشاناين برنامه 
كه  بي آن ،منشي فقط اين واقعه را در كمال صحت گزارش كرده است اسكندربيكحالي كه 
  .نقشي داشته باشد ل در اين ماجرااجال     ّون مل چ همخودش 

  
  اصفهان به مشهد از عباس شاه ةپياد بررسي تطبيقي موضوع سفر. 10

 تـاريخ عباسـي   هـم در  آرا عـالم  تـاريخ مشترك هم در به طور از وقايعي كه  يكي ديگر
يعني پانزدهمين سـال   ،ق 1010از اصفهان به مشهد در  عباس شاه ةمطرح شده سفر پياد

  .بود ،پادشاهي او
اصـفهان   ةاللهي نذر فرموده بودند كه يك مرتبه از دارالسلطن چون حضرت اعلي شاهي ظل

 ةايـن سـال اراد   مقدس مطهر حضرت امام الجن و االنس رونـد، در  ةپياده به زيارت روض
بدان سعادت عظيمي فايز گردند  ،آن نذر را به وفا رسانيده ،خاطر اشرف به آن متعلق گشت

  .)982/ 2 :1377 ،منشياسكندربيك (
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رفـتن    كند كه چون اين نذر مربوط به خود شاه بود، شاه احدي را بـه پيـاده   كيد ميأاو ت
 »المنجمين ةعمد«اسكندربيك  كه به قول ،الدين يزدي اين سفر موالنا جالل در. دكرنتكليف 

. بعـدي بـود   گـاه  منـزل تـا   گـاه  منـزل شاه مأمور تعيين ثبت مسـافت ميـان هـر     راه همبود، 
از اصفهان تا شاه جمع مدت طول سفر نويسد كه  مي،   ّ    مل اجالل ةاسكندربيك، مطابق محاسب

  .دبوروز  28مشهد 
هراكليـوس از قسـطنطنيه تـا     ةخاتمه، اسكندربيك ايـن سـفر شـاه را بـا سـفر پيـاد      در 
  :نويسد و به نقل از ميرخواند مي كند المقدس مقايسه مي بيت

كـه   ،نذر كرده بود كه از قسـطنطنيه ...  روم هرقل ةمستور است كه از قياصر الصفاضةرودر 
هنگام ايفاي نذر هر روز  در ،قدس رفتهالم پاي و پياده به طواف بيت برهنه ،دارالملك او بود

روي آن  بر ها و رياحين گل ،زيباي ملون گسترانيده هاي ان در راه فرشكار خدمتفراشان و 
روزه  كـه بيسـت   نهاد تا آن صحبتان قدمي چند مي ريختند و او به طريق سير با ندما و هم مي

قدم بر خاك نهاده ارتكاب به انـواع  پاي  جا آبله اين راه را تا دو ماه به اين طريق طي كرد و
  .)984: همان(ماندند  مشقت و صعوبت راه نموده از منزل متعارف بازنمي

  :نويسد تر مي ساده منجم نيز اين گزارش را مختصرتر و
چون نواب كلب آستان علي نذر شرعي فرموده بودنـد كـه از مقـر سـلطنت پيـاده بـه        و

 ،بروند ،عليه و علي آبائه السلم ،الرضا بن موسي زيارت امام الجن و االنس ابوالحسن علي
پياده متوجه شدند و مقـرر فرمودنـد كـه     ،االول به نذر وفا نموده يعبه پانزدهم رشنب پنج در

سليمان با دو كس ديگر طناب زنند تا مسافت هـر منـزل معلـوم شـود     مهتر اين راه را با 
  .)206: 1366يزدي، (

  :كند چنين ثبت مي » نكته«عنوان با طبق دستور شاه،  ،خود رااجالل محاسبات      ّجا مل  در اين
هشتاد زرع شـرعي و فرسـخي و    ؛ستا معلوم باشد كه هر طناب پنجاه ذرع اصفهان :نكته
هزاروپانصـد زرع اصـفهان باشـد و     فرسـخي هفـت   چـه  چنان. صدوپنجاه طناب است يك

  .)همان(هزار زرع شرعي  دوازده

جـا تـا    آن ترتيب از اصفهان تا رباط قاضـي عمـاد از   به هاي اين مسير را مسافت ،سپس
به طور دقيق بر اساس واحد زرع و طناب و فرسخ تعيـين كـرده   ... سراي سردهن و  كاروان
 هريكبرد و طول مسير  ترتيب نام مي را تا مشهد به گاه منزل 38                 ً به طوري كه مجموعا   ؛است
  :يسدنو در خاتمه مي .شمرد ميبعدي بر گاه منزلرا با 

سـت و  ا صدونودونه فرسخ و هشتاد و يك طناب از اصفهان تا مشهد مقدس يك چه چنان
  .)207 ،206: همان( وپنج زرع بيست
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البداهه از ذهـن خـود    ابياتي را كه في   ّ    مل اجاللخاتمه، به محض ورود شاه به مشهد،  در
شـغل منجمـي و   بـر   عـالوه  ،شود كه او جا معلوم مي تحرير كشيد و از همين  سروده بود به

  .نويسي، تا حدودي طبع شعر هم داشته است تاريخ
اجالل يزدي چـون در ايـن                             ّتوان چنين برداشت كرد كه مل  اين دو گزارش مي ةمقايس با
شهرهاي واقع در طـول   ةثبت فاصل تعيين و مورأم منجم در ركاب شاه بود و    س مت   اب سفر

 اسكندربيكاما ، له نداردئبسط اين مس بيش از اين مجالي براي شرح و مسير براي شاه بود،
اسـاس   نويسـي او از ايـن واقعـه بـر     تـاريخ  كـرد،  مي در ديوان كار     ًصرفا  و منشي بود چون
محاسبات  چون ،به همين دليل .بوده است   ّ    مل اجاللاز شخص  هايش از شخص شاه يا شنيده

 يبـا قلمـ   مـاجرا را ارقام،  به جاي اين اعداد و ،داده را خودش انجام نمي طول مسير شهرها
همان طور كه در نقل قـولش   ،زيرا، كند ميشرح عظمت  منظر از تر بيش منشيانه و اديبانه و

روي مقـدس هراكليـوس بـه     شـاه را بـا پيـاده    ةخالصان روي معنوي و آن پياده ،مشاهده شد
 در و جريـان سـفر   گزارشـش را در    ّـ     مل اجالل  در حالي كه چون ؛ كند قسطنطنيه مقايسه مي

چون منجم است،       ًاساسا  مجالي براي اين توصيفات اديبانه نداشته و ،لحظه ثبت كرده همان
  .منشيانه داشته باشد توانست رنگ اديبانه و نويسي او نمي تاريح داشت، اگر هم مجالي مي

  
  گيالني احمد خانبررسي تطبيقي قيام . 11

موضـوع قيـام    شود ميتطبيقي  ةمشترك مقايس به طور آخرين موضوعي كه در اين نوشتار
بيـه   ةآخرين فرد از خاندان حكـومتي آل كيـا در ناحيـ    احمد خان .گيالني است احمد خان

كه در مقابل سپاه صفوي به مقابله پرداخت، اما بـا وجـود مقاومـت زيـاد      پيش گيالن بود
اهميـت ايـن   . عاقبت مغلوب شد و از طريـق شـروان و دربنـد بـه عثمـاني پناهنـده شـد       

شدن و سپس خروج او از ايران حكومـت آل كيـا     رو است كه با مغلوبشخصيت از آن 
كه از زمان  ،نواحي گيالنهمة در شرق گيالن سقوط كرد و با سقوط اين حكومت محلي 

صفويه، يعني حدود ده قرن در اختيار حكام محلي بـود، بـه تصـرف     ةظهور اسالم تا دور
گـيالن خاتمـه داده شـد    هـاي محلـي در    حكومت مركـزي درآمـد و بـه عمـر حكومـت     

  .)704 -  699/ 2 :1377 ،منشي اسكندربيك(
اصطخر زنداني  ةاحمد گيالني كسي بود كه در زمان حكومت اسماعيل دوم در قلع خان

احترام بسيار رفتار شد و خواهر شاه  ااما بعد از فوت اسماعيل او را آزاد كردند و با او ب ،بود
را به عقد ازدواج او درآوردند و دارايي و حكومت گيالن بيه پيش را به وي ارزاني داشـتند  

  .)43 ،42: 1366يزدي، (
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ميـرزا، فرزنـد    احمـد بـراي صـفي    مأمور خواستگاري دختـر خـان     ّ    مل اجالل ق  999در 
خـاطر شـد و وقتـي     شـنيد آزرده  احمـد ايـن خبـر را    همين كـه خـان   ،اما. ، شدعباس شاه
قطـع نظـر از   «كـه   از جمله ايـن  ،اجالل پرسيد، وي با سخنان خود            ّعلت را از مل  عباس شاه

طهماسـب   مكـان شـاه   شماست و دختر دختر شـاه جنـت   ة، او دخترعماحمد خاندختري 
زاده از ترك و تاجيك و سيد و فاضلي نبود كه كنيـزي بـه طلـب     است، در عراق يك آدمي

 ، شاه را مجاب و قانع كرد»...الواقع بد نكرده و  بايست فرستاد في القدر مي نوع امر جليلاين 
ت متشـكل از بيسـت تفنگچـي عـازم ايـن      ئـ با يك هي راه هماجالل   ّمل وقتي  .)108: همان(

  :تصور كرد كه خواستگاري يك نقشه است، زيرا خطاب به او گفت نخست ،مأموريت شد
: در جـواب گفـت   ]و او هم [ »دادن لشكر من؟  من آمده يا به بازي دادن  اجالل به بازي  ّمل «
  .)109: همان(» ام به خيرخواهي شما آمده«

صـيغة عقـد    ق  999رجـب   26اين خواستگاري انجام شد و در روز دوشـنبه   ،سرانجام
  .)همان(جاري شد 

 ةكنـد رويـدادهاي دور   كـه سـعي مـي    با وجـود ايـن  ، عباسي آراي عالماسكندربيك در 
اي بـه ايـن جريـان و نقـش      را به تفصيل بنويسـد، هـيچ اشـاره      ّ    مل اجاللعباس و نقش  شاه
 ،اي نطنـزي  اثر افوشته، اآلثارةنقاوون چ همهرچند منابع ديگري . اجالل در آن نكرده است  ّمل 

  .شوند اين جريان منكر مي را در   ّ    مل اجاللبه كلي نقش 
در تحريك سپاه عثماني براي حمله به خاك ايران در احمد  خاناست كه بر آن    ّ    مل اجالل

  :نويسد او مي. نقش داشته است ق  1000
كـه بـر منصـب     ،الدين لنگرودي از جماعت شيرواني شنيدند كه خواجه حسام ،در اين اثنا

به جانب شيروان از راه دريا آمده متوجه اسـتانبول   ،اميراالمرايي احمد گيالني منصوب بود
و لشـكر  روم  قـزوين از جانب گيالن آن جمع را با لشكر گيالن از راه گيالن بـه   و... شد 

هاي پادشاهي كـه در قـزوين    و خانهآيند از آن طرف به جانب قزوين  ندروميه كه در تبريز
  .)115 :همان(اين لشكر بر ماست  ةسال يك ةآذوق ةسپارم و عهد يم وبداست قلعه ساخته 

احمد در تحريك سپاه عثماني براي حمله به خـاك ايـران    نقش خان بارةاسكندربيك در
  :دارد تاجالل آورده مشابه  ّمل  چه آن او اشارات او تا حدود زيادي باست كرده  اي اشاره

الـدين وكيـل خـود را از راه     اخالص منحرف گشته، خواجـه حسـام   ةاز جاد...  احمد خان
عرض نمـوده بـود كـه     ،به او توسل جسته ،شيروان به استانبول نزد خواندگار روم فرستاده

نمـايم   واليت گيالن ملك موروثي من است و به طيب نفس پيشكش دودمان آل عثمان مي
الهيجان را  ةقلع و اگر از شيروان فوجي از عساكر روميه را از راه دريا به الهيجان فرستند،
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ر عراق به سـهولت  جا به قزوين اندك راهي است و تسخي دهم و از آن به تصرف ايشان مي
  . )700  /2 :1377، منشياسكندربيك (دهد  دست مي

ه ميـان سـلطان عثمـاني و    شـد  هـاي تبـادل   هـايي از نامـه   به نمونـه  اآلثارةنقاودر كتاب 
اي  هيچ اشـاره  عباسي تاريخ و عباسي يآرا عالم تاريخكه در  هصفوي اشاره شد عباس شاه

بـه نقـش سياسـي     ،كه به شاه نوشته شده ،ها نامهدر يكي از اين . ها نشده است به اين نامه
 .)467: 1350، نطنـزي اي  افوشـته (عثماني اشاره شـده اسـت    در روابط ايران و احمد خان
جـا   كـه درگذشـت، در آن   ،ق  1005تا  ق از استانبول به بغداد رفت و  1003احمد در  خان
  .)115 :1366 يزدي، ؛726 -  722 /2: 1377، منشيبيك اسكندر(ماند 
  
  گيري نتيجه. 12

عبـاس   روزگـار شـاه  مهـم   هـاي  هر دو از تـاريخ  آراي عباسي تاريخ عالمو  تاريخ عباسي
 و اسكندربيك تركمـان ) منجم دربار(يزدي    ّ    مل اجاللترتيب  به ها كه نويسندگان آن اند اول

در يـك   كـه  ايناين دو مورخ با وجود . اند تواريخ خود را براي شاه نوشته) منشي دربار(
و دركـي   ،رسـد نگـاه، توجـه    مي نظر  بهاند،  و تاريخ خود را نوشته  هزيست مي زماني دورة 

نوع موضوعاتي كه در كتب آن دو ثبت شده تا حد زيادي . اند يكسان از رويدادها نداشته
شـمار   انگشـت       مشترك            در موضوعات نويسندگان هر دو اثر است و متفاوت  ديگر يكاز 

  .اند وردهآگوناگوني نيز جزئيات 
هاي شغلي  نگاري و ويژگي اين امر تا حدود زيادي ناشي از ميزان و كيفيت دانش تاريخ

با وجـود   ،منجم   ّ    مل اجاللتوان چنين گفت كه  در استدالل اثبات اين فرضيات مي. ستها آن
 ،منشي و مورخ رسمي دربـار       ا س مت اما اسكندربيك ب ،نيست مورخ، تاريخ عباسي نگارش

ده، اي ديـ  هـاي ويـژه   آموزشيابي به اين مقام  زمان خود براي دست ةكه نزد استادان برجست
كيفيـت   ديگر فرضيه، ميـزان و  ةنكت. هاي تاريخي خاص است و ديدگاه ،داراي درك، شيوه

 ة     ً       تماما  بر پاي   ّ    مل اجاللهاي  گزارش. ستها آنتفكر تاريخي در نگاري و تأثير آن  دانش تاريخ
                    ً                            مسـموعات نگاشـته معمـوال  نـام راوي و منـابع       ةمشاهدات اوست و در اخباري كه بر پاي

از منابع اطالعـات   آرا عالم تاريخ ةكه اسكندربيك در مقدم  حالي در. تاريخي وي ناپيداست
  .داند مي ها آنمتأثر از  نويسي خود را كند و سبك تاريخ خود ياد مي

بـه دليـل اشـتغال بـه شـغل       ،  ّ    مل اجاللندي رسيد كه ب توان به اين جمع مي ،ين ترتيبدب
درستي رعايت نكرده و در مقايسه بـا   نويسي اين دوره را به منجمي، قواعد مرسوم در تاريخ
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با وجود ، تاريخ عباسي ،حال اينبا . ه استبود مند هرهب              ِ       از دانش تاريخي  اندكي  اسكندربيك
با وجود حجم زياد، ، آرا عالم تاريخفردي است كه  حجم اندك، گاه حاوي مباحث منحصربه

بـه لحـاظ    تـاريخ عباسـي   مجموع با وجود نقاط ضعف و قـوتي كـه در   در. فاقد آن است
ـ   ،ي وجود دارد، به دليل روزنگاري وقايع، هرچند به صورت مختصرنگار تاريخ  ةو نيـز ارائ

  .اي برخوردار است دقيق در برخي موارد، از اهميت ويژه             ِآمار و ارقام 
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