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  فصلنامه تاريخ اسالم
  شماره اول و دوم، ، همدوازدسال 

   45-46، شماره مسلسل 1390بهار و تابستان
  
  

  درآمدي بر روش و بينش تاريخي 
  اسكندربيگ منشي تركمان در عالم آراي عباسي

  
 21/3/90: تاريخ تأييد  30/11/89: تاريخ دريافت

  ∗فاطمه سرخيل
-حلقه ارتباط ميان انديـشه تـاريخ      هاي تاريخي دوره صفويه،     مجموعه كتاب 

عالم آراي عباسي تأليف    . هاي قبل از عصرصفوي و پس از آن است        نگاري دوره 
نگـاري  ترين اين آثار و اوج تكامل تاريخ      اسكندربيگ منشي تركمان يكي از مهم     

شود كه به تاريخ سلسله صفوي از آغاز تا مـرگ شـاه             عصر صفوي محسوب مي   
هايي كـه اسـكندربيگ   ترين مؤلفه ر اين پژوهش، مهم   د. عباس اول پرداخته است   

نگارش تاريخ به كاربرده است و هم چنين بينش تـاريخي او كـه              منشي در روش  
  .گردددر نحوه تحليل و تبيين رخدادها توسط وي نقشي مؤثر داشت، بررسي مي

  
،  تـاريخي  اسكندربيگ منـشي تركمـان، عـالم آراي عباسـي، روش          :هاي كليدي واژه
  .صفويه، تاريخي بينش

                                           
  .  ارشد تاريخ اسالم كارشناس∗
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  مقدمه
هـاي   اسـالمي دوره   –تاريخ نگاري دوران صفوي، در واقع تداوم تاريخ نگـاري ايرانـي           

. گستردگي خاصـي دارد  پيش از صفويه است و نسبت به تاريخ نگاري ادوار گذشته، تنوع و         
هـاي متعـددي از     اند، سـفرنامه  از اين دوران عالوه برآثاري كه مورخان صفوي تأليف كرده         

 مذهبي اروپايي درباره ايران عصرصفوي برجـاي        -هاي سياسي نمايندگان هيئت  احان و سي
  .مانده است

اي از منابع مهم و ارزشمند تاريخ ايران هستند كـه بـا             آثار تاريخي دوران صفويه، دسته    
هـاي تـاريكي از تـاريخ ايـن سـرزمين را روشـن       توان گوشهدر كنار هم قرار دادن آنها مي     

 تـأليف  عـالم آراي عباسـي  آثارگران سـنگ برجـاي مانـده از ايـن دوران،        يكي از   . ساخت

اين كتاب احوال و اعمال شاهان صفوي و حوادث مهم          . اسكندر بيگ منشي تركمان است    
آن دوران را از آغاز تا مـرگ شـاه عبـاس اول در بـردارد و از منـابع مهـم تـاريخ صـفويه                          

  . شودمحسوب مي
 تاريخ نگاري عصر صـفويه انجـام شـده اسـت، ايـن              هايي كه درباره  در بيشتر پژوهش  

بررسـي روش   . شـود كتاب به عنوان اوج تكامل تاريخ نگـاري عـصر صـفويه معرفـي مـي               
تر از بررسي بينش او اسـت و بحـث          تاريخي اسكندربيگ منشي در اغلب اين آثار، پر رنگ        

-جدا نمي گيرند و به صورت مشخص از هم        روش و بينش در كنار هم مورد توجه قرار مي         
  .شوند

تاريخ نگاري اسكندربيگ منشي بر چه اصولي اسـتوار         «در اين پژوهش با سؤال اصلي       
پس از بررسي ابعاد زندگي اسكندر بيگ و محتواي اثرش به بررسـي ابعـاد تـاريخ                 » است؟

هـاي حـاكم بـر روش و بيـنش          ترين ويژگـي  كوشيم مهم نگاري او خواهيم پرداخت و مي     
به صورت مشخص و جدا از هم بررسي كنيم و نشان دهيم در هر              تاريخي اسكندر بيگ را     

اند و يا اثر بيشتري بـر كـار او          ها اهميت بيشتري نزد اسكندر بيگ داشته      حوزه، كدام مؤلفه  
  .اندگذارده
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  زيست نامه
اي از طايفه تركمان متولـد      ق در خانواده  .ه  968اسكندربيگ مشهور به منشي در سال       

درهفتاد و پنج سالگي در حالي كه كـار نگـارش ذيـل عـالم آرا                ق  .ه  1043شد و در سال     
هاي نخست زنـدگي بـه يـادگيري         وي در سال   ١.ناتمام مانده بود، چشم از جهان فروبست      

روي آورد و بدان مشغول گرديد، امـا         ٢در اوايل جواني به علم سياق     . علوم متداول پرداخت  
 از اين پس او پيوسـته در دربـار       ٣. روي آورد  مدتي بعد از اين شغل بيزار شد و به علم انشاء          
  .صفوي حاضر و شاهد تمام وقايع بوده است

 در بيست و شش سالگي جزو ارباب قلـم و منـسوبان ديـوان               ق.ه  995او كه در سال     
-پوشد و در كنار شـاهزاده مـي       شاهزاده سلطان حمزه ميرزا بود، در اين سال لباس رزم مي          

 از اين عملش اظهـار  عالم آراي عباسـي  در هنگام نگارش ها بعد اسكندربيگ سال ٤.جنگد

جهالت و گوسالگي كه الزم مردم بيست و شـش          «كند و دليل آن را      ندامت و پشيماني مي   
  .داندي م٥»ساله است

شـود و در ميـان      در دربار شاه عباس بـه خـدمت مـشغول مـي           ق  . ه 1001او در سال    
- بيگ در اين دوران قادر به تطبيق وظيفه        رسد اسكندر  به نظر مي   ٦.گيردمنشيان جاي مي  

اش به عنوان منشي با نگارش تاريخ نبوده است و هنگامي كه با دقت و توجه بيشتري بـه                   
-رو تصميم مي از اين . تواند شغلش را به گونه قابل توجهي انجام دهد         نمي ،پردازدتاريخ مي 

خالل ايـن    ود هرگاه در  با اين وج  . گري اختصاص دهد  گيرد كه وقت بيشتري را به  منشي       
شد، هنرهايي كه براي او شرايط الزم را براي نگارش تاريخ           كار براي او فرصتي فراهم مي     

    ٧.كردآورد، مطالعه ميپديد مي
كند و تا مقام منشي مخـصوص شـاه عبـاس اول،            گري پيشرفت مي  او در شغل منشي   

) اعتمادالدوله( حاتم بيگ اردوبادي  يابد و جزء مالزمان شاه و نزديكان ميرزا         ارتقاء درجه مي  
مجالست طوالني اسكندر بيگ و ميرزا حاتم بيگ سبب پديـد   هم صحبتي و. گيردقرار مي

احترام فراواني شد كه اسكندر بيگ براي ميرزا حاتم بيـگ قائـل بـود و در                  آمدن عالقه و  
  .ستايدرا ميكند و او هاي ميرزا حاتم بيگ با احترام ياد ميكتابش همه جا از فعاليت
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هم چنين پس از فوت شاه عباس، اسكندر بيگ در دربار شاه صفي جايگـاه خـويش را                  
محيط پر از خدعه و نيرنگ دربـار موفـق           كند و اين نشانگر درايت او است كه در        حفظ مي 

  .شودبه حفظ موقعيت خويش مي
  

  زمينه ها و انگيزه اهتمام اسكندربيگ به تاريخ نگاري
جـويي بـه    هاي تقرب نگاري و تقديم آن به حكام يكي از راه        ه، تاريخ در روزگاران گذشت  

توانست تاريخي مطلوب نظر حـاكم بنگـارد، مقـامي          دستگاه حكومت بود و مورخي كه مي      
ترين داليلي بود كه سبب     اين امر يكي از مهم    . يافتشايسته و جايگاهي رفيع  در دربار مي       

  :نويسدوي در اين باره مي. آوردنگاري روي شد اسكندربيگ منشي به تاريخ
-بخاطر آوردم كه چون بشرف غالمي اين پادشاه واالجاه سرافراز شـده مـي             

خواهي كه بفنون  كماالت از ارباب استعداد ممتاز باشي چرا چـون طـوطي طبـع                 
سخن سراي را در مقابل اين آينه گيتـي نمـاي بگويـايي در نيـاري و صـادرات                   

 عالي نسب بي همال را كه در صفحه خيالت رقـم            احوال فرخنده مĤل اين شهريار    
باري بميمنت  ... ارتسام پذيرفته بقلم گوهرنگار همت واال بر صحيفه بيان ننگاري           

اين امر سعادت فزا از همگنان شرف مزيت دريافته گوي تفوق و رجحان از اقران               
  ٨.ربوده باشي

-ريخ، يكي ديگر از انگيزه    ثبت اخبار و گزارش رويدادها براي انديشمندان و مشتاقان تا         
كند كـه   او اظهار اميدواري مي   .  بوده است  عالم آراي عباسي  هاي اسكندربيگ براي تأليف     

  :كتابش
پسنديده طبع مطالعه كننـدگان اخبـار و طالبـان آثـار بـوده و از مـضامينش                  

  ٩.محظوظ و از محاذي مبتهج و مسرور گردند
پـردازد، بلكـه   امل شاهان صفوي مـي نه تنها به شرح حال ك     عالم آراي عباسي    وي در   
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بسياري از رجال نامي عصر صفوي مانند امرا، فرماندهان، سادات، علما، وزرا، نويـسندگان،              
كند، احـوال   شعرا، مستوفيان، اهل طرب و نغمه، اصحاب دفترخانه و  طبيبان را معرفي مي             

هم . كندخ ارائه مي  داران تاري دهد و اطالعاتي مفصل و مورد عالقه دوست       آنان را شرح مي   
وي در  . نظير باشـد  نمايد اثرش ماندگار شود و در نوع خود بي        چنين اسكندربيگ تالش مي   

  :كنداين باره آرزو مي
دسـتورالعمل سـالطين    ] عبـاس اول  [همچنان كه آثـار ايـن پادشـاه واالجـاه           

روزگار است تأليف اين مفلس عـور كـم بـضاعت نيـز ضـرب المثـل مـستعدان                   
  ١٠.رددفضيلت شعار گ

  
  محتويات كتاب

 شود و مـشتمل بـر   با معرفي سلسله نسب صفويان آغاز مي       عالم آراي عباسي  جلد اول   

در ايـن جلـد، وقـايع براسـاس         . حوادث، وقايع و وصف دوران پيش از شـاه عبـاس اسـت            
-شود و در مواردي به ذكر تاريخ دقيق برخي از وقايع مهـم سـال             احواالت شاهان بيان مي   

-اسماعيل، شاه طهماسب، اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنـده مـي           هاي حكومت شاه    
سوم اين كتاب، دوران حكومت شاه عباس بـر اسـاس گـاه شـماري                در جلد دوم و   . پردازد

  .شودهاي هجري قمري به تفصيل شرح داده ميمطابقت هر سال تركي با سال تركي و
ه از نظر محتـوا شـبيه يـك         كند ك هايي آغاز مي  اسكندربيگ هر جلد كتاب را با مقدمه      

  . پردازدديگر هستند و به توصيف مبالغه آميز شاه عباس و شكسته نفسي درباره اثرش مي
هاي مرسـوم يـك      بسياري از قسمت   عالم آراي عباسي  گرچه مقدمه تاريخ    

ديباچه سنتي مانند عبارات ستايش آميز و بحث دربـاره زنـدگي مؤلـف و ذكـر                 
بردارد، جنبه منحصر به فرد      طرح محتواي كتاب را در    انگيزه و روند تأليف اثر و       

آن توضيحاتي است كه اسكندربيگ درباره روش تأليف كتـاب خـويش عرضـه              
  ١١.كرده است
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گيـرد كـه    وي در ميان شرح وقايع تاريخي به تناسب از آيات، احاديث و اشعار بهره مي              
-چنين، اين كتاب را مـي     هم  . باشندهاي خود و يا نزديكانش مي     برخي از اين اشعار سروده    

توان تاريخي جهاني نيز دانست؛ زيرا تاريخچه هر قوم و ملتي را كه با ايران، به خـصوص                  
-در زمان شاه عباس ارتباط داشته است بر اساس اهميت به اختصار يا به تفصيل شرح مي                

ن و  توان با اوضاع و احوال تركان عثماني، ازبكان، تيموريان هنـد، گرجيـا            دهد و در آن مي    
  . تركمانان ماوراءالنهر آشنا شد

درباره بزرگان، علما، امرا و اركان دولت صفوي، ايالت و عـشاير اطالعـات زيـادي در                 
ثبت شده است و بيشتر مورخان بعدي براي كسب اطالعات درباره ايـن     عالم آراي عباسي    

 امراي خاندان   اهتمام اسكندربيگ به معرفي بزرگان و     . كنندطبقات به عالم آرا  مراجعه مي      
پـردازد، بلكـه بخـش      اي بود كه نه تنها در سراسر عالم آرا بدين امـر مـي             صفوي به اندازه  

   ١٢.دهدپاياني اثرش را بدين موضوع اختصاص مي
هاي تاريخي دوره صفويه، مورخان براي اين كه آثارشـان مـورد پـسند              در بيشتر كتاب  

 عـالم آراي عباسـي    اند، امـا در     وجه كرده شاه و درباريان واقع شود به تاريخ مردمي كمتر ت         

شـود كـه بـر      نكات بسياري در ارتباط با مسائل مدني و اجتماعي روزگار صفويان يافت مي            
هـاي  رويكرد اسكندربيگ به مسائل اجتماعي، مانند پرداختن به گروه        . افزايداهميت آن مي  

 اي و شـورش در    نطقـه هـاي م  مختلفي نظير پهلوانان و قلندران، صوفيان و نقطويان، قيـام         
  ١٣. استعالم آراي عباسيهاي مهم ها از خصوصيتمحله شهرها و

هر چند عالم آرا بـراي خـشنودي شـاه عبـاس اول تـأليف شـده اسـت، مؤلـف آن بـا                        
تيزهوشي و نكته سنجي، خشونت و اعمال ناشايست شـاهان صـفوي را در ميـان مطالـب                  

-هاي گسترده شاهان صفوي اشاره مـي منمايد و حتي در مواردي به قتل عا  كتاب بيان مي  
  ١٤.كند

 موجود است اين كتاب به سـرعت        عالم آراي عباسي  به سبب مطالب سودمندي كه در       

چنان شهرتي يافت كه بيشتر مورخان پس از اسكندربيگ، اخبار صفويان را از آن برگرفتند               
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وسف واله و رضا    توان به افراد مشهوري، مانند محمد ي      كه از ميان اين دسته از مورخان مي       
  ١٥.قلي هدايت اشاره كرد

  
  هاي تاريخيروش اسكندربيگ منشي در نقادي

 iتـرين مـسائل مـورد بررسـي، روشـي     در بررسي هر نوع دانش و معرفتي، يكي از مهم     
واقـع   هـاي تحقيـق در  روش. گيـرد است كه براي پژوهش و تحقيق مورد استفاده قرار مي         

  ١٦.روندمييابي به واقعيت به شمار ابزار دست
  : شودتر روش به سه چيز اطالق ميبه عبارت دقيق

  .كندمجموعه طرقي كه انسان را به كشف مجهوالت و حل مشكالت هدايت مي. 1
  .ها بايد به كار روندمجموعه قواعدي كه هنگام بررسي پژوهش واقعيت. 2
  ١٧.مايندمجموعه ابزار يا فنوني كه آدمي را از مجهوالت به معلومات راهبري ن. 3

اي كه با آدابي خاص و به طـرزي         تحقيق علمي نيز عبارت است از تالش كاوش گرانه        
گيرد نظام يافته با هدف كشف مجهول و به منظور گسترش قلمرو معرفتي بشر صورت مي              

هـاي  توانـد در همـه حـوزه   اين تالش مي. كه حاصل آن مصداق و ما به ازاي خارجي دارد         
  ١٨.م پذيردمادي، انساني و الهي انجا

بـا  . نامنـد يابد كه آن را روش تحقيـق مـي        هر تحقيق بر اساس نوعي روش سامان مي       
هـا متفـاوت    شود، نـوع روش   توجه به اين كه با چه بينشي به موضوعي واحد نگريسته مي           

يـابي بـه    در بررسي آثار تاريخي شناخت روش اهميت خاصي دارد؛ زيرا دسـت           . خواهند بود 
تـاريخ تنهـا    . شناسي صورت پذيرد  د بود، مگر زماني كه با روش      شناخت علمي ميسر نخواه   

هـا و حـوادث گذشـته نيـست، بلكـه توجيـه و تفـسير                ها، شناخت واقعيت  گردآوري روايت 
هـاي تـاريخي،   در پـژوهش . كندهاي گذشته است كه ميان حوادث پيوند برقرار مي     واقعيت

ايد و با كمك مـدارك و اسـنادي         نماين مورخ است كه با استفاده از روشي كه انتخاب مي          

                                           
i. Method. 
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  .كندكه به دست آورده است، حوادث گذشته را بازسازي مي
كردند كـه  هاي خاصي پيروي مينگاري از اسلوب و شيوه    مورخان مسلمان نيز در تاريخ    

روش نقـد اخبـار تـاريخي در ميـان          . دهـد اساس تحقيقات تاريخي ايشان را تـشكيل مـي        
 و  ١٩ نقد علم الحديث است كه ابعاد مختلف نقـد برونـي           مورخان مسلمان برگرفته از روش    

مورخان مـسلمان در بـه كـارگيري بـسياري از اصـول نقـد، در                .  را در بر دارد    ٢٠نقد دروني 
هـاي  كردند و به صـورت مـوردي برخـي از ايـشان در بررسـي              تحقيقات يكسان عمل مي   

هاي خويش بـه    قيقهاي خاصي را در تح    گزيدند و نوآوري  مي هاي ديگري را بر   خويش راه 
نقـد راوي   : اصول اساسي در نقد تاريخي نزد مورخان مسلمان عبارت است از          . بردندكار مي 

  . و روايت يا نقد سند و نقد متن
عالم آراي هاي عمومي مورخان مسلمان آشنا بوده و در     اسكندربيگ منشي نيز با روش    

هـم  .  و مـستند ارائـه كنـد       كوشيده است با استفاده از روشي معتبر، تحقيقي علمي        عباسي  

هاي خاصي داشته است كه با اهتمام فـراوان         چنين او در شيوه نگارش تاريخ برخي نوآوري       
عـالم  جا بـرآنيم از البـالي مطالـب         در اين . ها را در اثرش شرح دهد     كوشد اين نوآوري  مي

نگاري اسكندربيگ آشنا شويم و عناصري چون سبك نگارش،         با روش تاريخ  آراي عباسي   

تـرين اصـول     توجه به عنصر زمان و نقد و بررسي اسناد و منابع را كه وي به عنـوان مهـم                  
  .يممايكند، بررسي ناش معرفي ميهاي منحصر به فرد تاريخ نگاريروش خويش و جنبه

  
  سبك نگارش

دسـته  . شوندنگاري عصر صفوي به دو گروه كلي تقسيم مي        به لحاظ ادبي، منابع تاريخ    
اي سـنگين از    اي نثر مصنوع و متكلف كه در آنها مفاهيم تـاريخي در لفافـه             اول، منابع دار  

به لحاظ زمان تأليف، هرچه ايـن منـابع بـه اوايـل             . هاي مطمئن پيچيده شده است    عبارت
دسته دوم، منابع ساده و غيـر       . باشند از اين ويژگي بيشتر برخوردارند      تردوره صفويه نزديك  

   ٢١.كنندس اول نمود عيني پيدا ميمتكلف كه با آغاز دوره شاه عبا
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، متن ساده و مصنوع را دركنار هم به كار گرفته است؛ يعني      عالم آراي عباسي  نويسنده  

-هركجا كه گزارش وي به بزرگان و سالطين صفوي مربوط است، متكلف و مصنوع مـي               
 تـا  كوشـد در واقـع او مـي  . كنـد متن ساده استفاده مي  نويسد و در گزارش ساير رخدادها از      

-جايي كه برايش امكان دارد رويدادهاي تاريخي را ساده و روان ثبـت نمايـد و از پيچيـده                  
گويي و تكلف نويسي پرهيز نمايد و بارها به نگارش كتاب بدون تكلفـات منـشيانه اشـاره                  

  :  هايي از آن عبارت اند ازكند كه نمونهمي
يع اسـت اجتنـاب     از مقتبسات و عبارات مغلق غير مأنوس كه مالل انگيز طبا          

تـر لباسـي    الزم دانسته صور خجسته منظر اخبار و شاهد نيكوسير آثار را بـساده            
   ٢٢.آراسته بجلوه ظهور آوردم

  ٢٣بي تكلفات منشيانه در رشته تحرير كشيدم
تكلفانـه تـسويد    عبارات منشيانه و استعارات مترسالنه بطريق رمـوز بـي         بي
  ٢٤.نموده

دهد و كتابش در مقايسه با بسياري از آثـار          ار مي نويسي را سرلوحه خويش قر    وي ساده 
پرتكلف اين دوران، روان و قابل فهم است اما با ايـن وجـود از روش متملقانـه و مداحانـه                     

گـويي بـه چـشم      كند و در نثر كتاب در بسياري از موارد، تملق         منشيان درباري استفاده مي   
  .خوردمي

  
  توجه به عنصر زمان

شـوند كـه در نقـد       نگاري محـسوب مـي    ترين اجزاي تاريخ  همتقويم و گاه شماري از م     
مشخص شدن تاريخ دقيق رخـدادها نقـش        . اي دارند ها و اطالعات تاريخي سهم ويژه     داده

بسيار مؤثري در تشخيص درستي و نادرستي اطالعـات دارد و بـا توجـه بـه زمـان وقـوع                     
اسكندربيگ منشي نيـز   . ردتوان بسياري از مسائل مبهم و ناشناخته را روشن ك         رخدادها مي 

  .كندنمايد و تاريخ دقيق رخدادها را مشخص ميدر نگارش تاريخ به مسئله زمان توجه مي
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شـويم، مـورد توجـه      گاه شماري تركي كه در اكثر منابع دوره صفويه با آن روبه رو مي             
 ٢٥»عام فهم و خاص پسند    «وي سال تركي را     .  بوده است  عالم آراي عباسي  ويژه نويسنده   

اين گاه شماري با مغوالن به ايران آمد و ابوجعفر نـصيرالدين طوسـي دانـشمند و                 . دانديم
سياست مداربزرگ، معروف به خواجه نصير الدين، تقويم ايلخاني را كه در رصدخانه مراغـه          

قاجار، آن را وارد تقويم رسمي  پادشاهان صفوي و شد، بر اساس آن تنظيم كرد وآماده مي
   ٢٦.كردند

. شـوند اي دوازده ساله به نام دوازده حيوان تـشكيل مـي          ي تركي براساس دوره   هاسال
  :ها عبارت است ازاسامي اين سال

، توشقان  )سال پلنگ ( ، بارس ييل  )سال گاو ( ، اودييل )سال موش ( سيچقان ييل 
، يونـت ييـل     )سـال مـار   (، ييالن ييـل     )سال نهنگ (، لوي ييل    )سال خرگوش ( ييل

، تخـاقوي   )سال ميمون ( ، بيچي يا پيچي ييل    )ال گوسفند س( ، قوي ييل  )سال اسب (
   ٢٧).سال خوك( ، تنگوز ييل)سال سگ( ، ايت ييل)سال مرغ( ييل

اسكندر بيگ منشي در تأليف كتابش براي گاه شـماري و مـسئله زمـان وقـوع رخـداد                   
 .اعتباري ويژه قائل شده و براين باور است كه شيوه جديدي در اين زمينه ابداع كرده است                

  : نويسدوي در اين باره مي
كه مبدأ آن بـه عـرف عـرب اول مـاه      اگر به روش اهل تاريخ سنه هجري را 
فهمند زيرا كه در ميانه اتـراك و اهـل   محرم است منظور دارد اكثر اهل عجم نمي   

قـضاي چهـار    نعجم مبدا سال نوروز سلطانيست كه اول بهار عالم آراسـت وتـا ا             
ماه محرم در عرض سـال تركـي          سال است و   شود يك فصل كه نوروز ديگر مي    

شود و تواريخ كه ارباب استعداد بـه جهـت وقـايع عظيمـه روزگـار در                 واقع مي 
بعضي موافق سنه سـابق     . دهند با سال تركي مختلف است     رشته بالغت انتظام مي   

چون ذره حقير   . هجري وبعضي مطابق سنه الحق است يعني يكي كم است يا زياد           
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سخه عالم آرا از غوامض ومشكالت بري و عام فهم وخـاص            ملتزمست كه اين ن   
تر است قـرار داد  پسند باشد نظر از آن اختالف پوشيده به سال تركي كه عام فهم           

سـالكان جهانـداري روشـن       هم بـر   كه هم مستخبران احوال را دانش افزا باشد و        
ه گردد كه در عهد خالفت اين يگانه دوران در هر سـال چگونـه قـضايا روي داد                 

   ٢٨.است

آغاز سال زماني است كه آفتاب در وسط برج دلو قرار گيرد كه             «تقويم اصيل تركي     در
 عـالم آرا  اين نكته بـرخالف نظـر مؤلـف          ٢٩،»در تقويم ما برابر است با پانزدهم بهمن ماه        

 داند و اين نوروز همان نوروز قديم ايرانيان و        است كه آغاز سال تركي را نوروز سلطاني مي        
  . اولين روز ماه فروردين استمصادف با

سازد كه گويا   توجهي اسكندربيگ به آغاز سال تركي، اين نكته را روشن مي          بررسي بي 
كردنـد و بقيـه     در دوره صفويه فقط از نام تقويم تركي بـراي نـام هـر سـال اسـتفاده مـي                   

به عنوان نمونـه،  اسـكندربيگ در قـسمتي از           . محاسبات براساس تقويم جاللي بوده است     
نامد كه اين نـشان      مي ٣٠»اول فروردين ماه جاللي   « كتاب هنگام تعيين تاريخ نوروز، آن را      
  .دهنده  توجه او به تقويم جاللي است

فوت اشخاص بـا     ، نوروز و بسياري از حوادث مانند جنگ، صلح و         عالم آراي عباسي  در  

دنـد و   گرذكر تاريخ روز، ايام هفتـه، مـاه قمـري، سـال تركـي و سـال قمـري بيـان مـي                      
علمـي   از لحاظ نجـومي و «. شودسلخ براي تعيين تاريخ به كار برده مي        اصطالحات غره و  

دانستن اين مطلب كه كدام مـاه        ٣١»ويند سلخ دارد  گماهي كه مدت آن سي روز باشد، مي       
سال، سي روز بوده است براي علماي نجوم اهميت فراواني دارد و در محاسبات نجـومي و                 

  .ي با دقت زياد، بسيار مؤثر استهايتنظيم گاه شماري
سعد بر اساس حركـت       يكي از اركان علم نجوم در دوره صفويه، تعيين ساعت نحس و           

به همين سبب منجمان در دربار صفوي داراي موقعيت ممتازي بـوده            . ستارگان بوده است  
ييد سعد بودن زمان از نظر علمي ثابت نشده است و در دين اسالم نيز مورد تأ                نحس و . اند
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سعد در روزگاران گذشته و حتي امـروز نيـز           هاي نحس و  گيرد اما توجه به ساعت    قرار نمي 
  .داراي طرفداران فراواني است

 نيز به سعد و نحس بودن زمان به سـبب اهميـت و        عالم آراي عباسي  در تاريخ نگاري    

بـه  شـود و در هنگـام بررسـي بـسياري از رخـدادها،              كاربرد آن در جامعه توجه ويـژه مـي        
. گـردد ساخت بناهاي جديد بر اين مسئله تأكيد مـي         خصوص ورود شاه عباس به شهرها و      

هايي در آسمان، مانند پيدا شـدن سـتارهاي جديـد سـبب      در اين كتاب حتي ظهور عالمت     
  ٣٢.شودبروز بال يا عافيت شمرده مي

، هاي مهم در نزد اسكندر بيگ در بررسـي مـسئله زمـان            هم چنين، يكي ديگر از نكته     
هـاي  توجه به اختالف يازده روزي تقويم شمسي با تقويم قمري است كه سبب گردش ماه             

در تطبيق هر سال شمسي با سال قمـري         . شودقمري در فصول مختلف سال شمسي  مي       
هاي قمري است كـه چنـد روز        شويم كه هر سال شمسي مصادف با يكي از ماه         متوجه مي 

  .ددگرآن در اول و آخر سال شمسي تكرار مي
كوشد تا مشخص كند كه وقـايع        در گاه شماري اين كتاب مي      عالم آراي عباسي  مؤلف  

اند، ولي در بسياري از موارد در اين امـر موفـق            هاي قمري روي  داده    در كدام يك از سال    
-شود و به سبب وجود دو سال قمري در يك سال شمسي، به طور دقيق معلـوم نمـي            نمي

  .ماندخواننده بين دو سال مردد مي ري رخ داده است وشود كه واقعه در كدام سال قم
  

  نقد و بررسي اسناد و منابع
برند،  توانند روش مشاهده مستقيم را درباره رخدادهاي قديمي به كار         تاريخ نگاران نمي  

هـاي شـاهدان    ها و گـزارش   بنابراين بايد به داده   . خواه تكرار كنند  يا رخدادها را به نحو دل     
  ٣٣.هاي درست را از نادرست تشخيص دهندند و با نقد علمي، دادهپيشين اكتفا كن

هاي تاريخي يا تالش در جهت رسـيدن بـه          كار اصلي مورخ رسيدن به عينيت واقعيت      
. آوردهاي خويش را از منابع گوناگون بـه دسـت مـي           عينيت است و در اين راه  مورخ داده        
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منابع غير مكتـوب، شـامل      . 2مكتوب؛  منابع  . 1: شوندمنابع تاريخي به دو دسته تقسيم مي      
  .منابع شفاهي و مشاهدات شخصي

 به اين سبب است كه اسكندربيگ در تـأليف آن بـه هـر دو                عالم آراي عباسي  اهميت  

وي در متن بـسياري از حـوادث حاضـر بـوده اسـت و خـود       . دسته منابع توجهي ويژه دارد   
ه كرده است و در مواردي كه خود   را مشاهد  عالم آرا بسياري از وقايع تاريخي ثبت شده در        

  .كندناظر وقايع بوده است به اين حضور اشاره مي
  :نويسد ميق. ه 988براي نمونه، در ماجراي كشته شدن جمشيدخان در سال 

بـه   چون مسود اوراق در اين سفر رفيق سلمان خان بود مقدمات مـذكور را               
  ٣٤. تفضيل در قلم آوردرأي العين مشاهده نموده و از اطناب احتراز نكرده به

  :نويسدو در جريان منازعات داخلي مي
يافت راقم حـروف بـه تقريبـي در         در آن شب كه از جانبين مقدمه تمهيد مي        

-مجلس حسين بيگ يوزباشي بود و او از ايـن معنـي غايـت آزرده بـود و نمـي           

  ٣٥.خواست في مابين نزاع انجامد
ي داشته و در جاي جـاي كتـابش از          اسكندربيگ به بايگاني اسناد رسمي دولت دسترس      

عـالم  اسنادي مانند نامه پاپ كه متن كامل آن در          . اين اسناد و مدارك استفاده كرده است      
متن نامه   ٣٧، متن نامه علماي ماوراءالنهر در جواب نامه نقباي مشهد         ٣٦، ثبت شده است   آرا

 دوسـتش بـه   ق در هنگام محاصره بغداد بـراي    .ه1035يكي از بزرگان عثماني كه در سال        
   ٣٨.فرستد كه اين نامه به دست قزلباش افتاداستانبول مي

در خصوص استفاده محقق از منابع و گزينش شواهد تاريخي توجه به اين مطلـب كـه                 
تـوان بـه عنـوان      اند و هر رويداد را نمـي      شواهد و رويدادهاي تاريخي با يك ديگر متفاوت       
 به بيان ديگر نبايد چشم و گـوش بـسته           .واقعيت تاريخي پذيرفت، نكته بسيار مهمي است      

 ٣٩.اي رفت و آن را تحليـل و تفـسير كـرد و واقعيـت تـاريخي دانـست                  به سراغ هر حادثه   
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پـردازد، او   كند و آگاهانه و با چشم باز به نقل وقايع مـي           اسكندربيگ به اين نكته توجه مي     
براي موثق بودن راوي اهميت فراواني قائل است و در بررسي اسناد، ميـزان مـورد اعتمـاد                

  :كند، مانندبودن روايت و باور خويش را از درستي مطلب با جمالتي روشن مي
راقم حروف تفضيل قضاياء مذكور را بـه نـوعي كـه بـه تحريـر پيوسـت از                   

  ٤٠.ده العهده علي الرواتراويان ثقه مردم آن واليت استماع نمو
  ٤١.از صحيح القولي مسموع شد
   ٤٢.بين الجمهور مشهور است

از سخن سرايان انجمن اخبار و روايت كنندگان سير و آثار چنين بـه تحقيـق                
  ٤٣.پيوست

هاي تاريخي آشنا بوده و راه و       هم چنين، اسكندربيگ در هنگام تأليف عالم آرا با كتاب         
  :كند چنين اشاره مي،وي به اين نكته. اخته استشنروش مورخان را به خوبي مي

جستم به مطالعه كتب سير و اخبار پرداخته خواسـتم كـه از             هرگاه فرصتي مي  
  ٤٤.آن فن شريف بهره داشته باشم

توانـد بـه   هاي موجود درباره يك رخداد، هرجا كـه نمـي  در مقايسه ميان اسناد و روايت     
ره صدق و كـذب مـاجرايي اظهـار نظـر كنـد از              خواهد دربا حقيقت امر دست يابد و يا نمي      

كتـاب احـسن    مانند اين كه در مقايسه مطالب دو        . نمايداستفاده مي ) اعلم عند اهللا  (عبارت  
  :نويسد در جريان فتح دياربكر به دست شاه اسماعيل اول ميحبيب السير و التواريخ

يمان اما حسن بيك مورخ در احسن التواريخ نوشته كه در ميانـه خاقـان سـل               
شأن مقابله نشده، مؤلف حبيب السير اعتراض كرده كـه بـا وجـود آن كـه در آن                   

  ٤٥.زمان بوده خالف واقع نوشته ذره حقير دو قول را بيان نموده العلم عنداهللا
 اسـتناد جـسته اسـت،       عالم آراي عباسي  هاي تاريخي كه اسكندربيگ به آنها در        كتاب



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 45-46، شماره مسلسل 1390 اول و دوم، بهار و تابستان شماره دوازدهم، سال         

 

 
 
 
 

103

ب السير، تاريخ طبرستان، تاريخ جهان آرا، تذكرة        احسن التواريخ، تاريخ حبي   : عبارت اند از  
ميرتقي كاشي، روضة الصفا، صفوة الصفا، لب التـواريخ، فتوحـات امينـي، نزهـة القلـوب،                 

-وي هم چنين با كتـاب     . نفحات االنس، مطلع السعدين،تاريخ اكبري من المبدأ الي المقطع        

بعـد الـشدة، گلـستان،    هاي جامع الحكايـات، عجائـب المخلوقـات، حيـوة الحيـوان، فـرج        
 آشـنايي داشـته اسـت و از آنهـا بـه عنـوان               نگارستان و اخالق ناصري، محسني و جاللي      

  ٤٦.كندهايي پر فايده ياد ميكتاب
  

  بينش تاريخي اسكندربيگ منشي
هايي دخالت دارد كه عمـل تـاريخ نگـاري را از رونويـسي              در تاريخ نگاري پيش فرض    

هايي هستند كه   ها تعميم اي از اين پيش فرض    پاره. ازدسهاي تاريخي دور مي   ساده واقعيت 
هـا بـه طـور مـستقيم از         پردازد و اين تعميم   مورخ به مدد آنها به فهم و تبيين رويدادها مي         

توان بررسي كـرد، مگـر      در واقع تاريخ نگاري مورخان را نمي      . اندشواهد وي نشأت نگرفته   
  .آن كه نخست با بينش تاريخي ايشان آشنا شد

. شـود عنواني است كه بر دو نوع پژوهش متمايز از يك ديگر اطالق مـي              iلسفه تاريخ ف
 و  iiشـود، بـه فلـسفه نظـري       اراده مي » تاريخ«فلسفه تاريخ، بسته به دو معنايي كه از واژه          

 انتقادي تاريخ به مسائلي مانند تبيين و فهـم،        فلسفه. شودتاريخ تقسيم مي   iiiفلسفه انتقادي 
شناسـي متعلـق اسـت و    پردازد و به حوزه معرفتعليت در تاريخ مي  ري،  داوعينيت و ارزش  

فلسفه نظري تاريخ كه در پي يافتن معنا و غايت تاريخ است، به حوزه مابعدالطبيعـه تعلـق                  
  .دارد

-هـاي تـاريخي و قـانون      فلسفه نظري تاريخ ناظر برپژوهش در باب سير گذشته پديده         

                                           
i. Philosophy of history. 
ii. Sepeculative philosophy of history. 
iii. Critical philosophy of history. 
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فيلسوف تاريخ در فلسفه نظري تاريخ درصدد       .  ندارد مندي آنهاست و با علم تاريخ ارتباطي      
 ٤٧.فهم معنا و هدف تاريخ، محرك و مكانيسم حركت تـاريخ، آغـاز و انجـام تـاريخ اسـت                   

پـردازد، بلكـه    هاي مورخان است و خود به تبيين نمي       فلسفه انتقادي تاريخ ناظر بر پژوهش     
بيـر ويليـام دري فلـسفه       بـه تع  . كنـد هاي مورخان بحث مي   در باب ماهيت و منطق تبيين     

تحليل فلسفي تـاريخ نگـاري اسـت كـه بـه توصـيف و تبيـين                 «تحليلي يا انتقادي تاريخ     
  ٤٨ .»دهند، مي پردازدچه مورخان انجام ميمنطقي، عقالني و معرفت شناسي آن

براي بررسي تاريخ نگري مورخان هر عصري، ابتدا بايد با مفهوم تاريخ در نـزد ايـشان                 
دن جايگاه و مفهوم تاريخ در نزد مورخ به شـناخت بهتـر بيـنش و آراي                 روشن ش . آشنا شد 
موضوع، تعريف و چيستي تاريخ بـه عنـوان يـك           . كندنگاري وي كمك مي   تاريخ حاكم بر 

دانش و معرفت براي مورخان عصر صفوي كمتر مطرح بود و اين مسئله موجب فقر علمي                
ان ادوار قبـل از خـود در ايـن بـاره            مورخان عصر صفوي به آراي مورخ     . در اين باب گرديد   

توجه ماندند و هرچه از صدر تاريخ صفوي دور شدند ميزان توجه آنان بـه ايـن مبحـث                   بي
  ٤٩.كاهش يافت

 بـه  ٥٠،اي قائـل بـود  اسكندربيگ منشي نيز با اين كه براي ماندگاري تاريخ ارزش ويژه       
-يـن دوره محـسوب مـي      ترين آثار تاريخي ا   اهميت اين علم پي برده بود و كتابش از مهم         

وي ايـن مفـاهيم را      . شود، اين مفاهيم را با عناوين مستقل و روشمند تعريف نكرده اسـت            
بـه همـين سـبب در       . داند كه نيازي به توضـيح ندارنـد       جزو بديهيات روشن و آشكاري مي     

خصوص ارزش تاريخ و فوايد آن، تنها به اين نكته كه تـاريخ داراي فوايـدي اسـت اشـاره                    
  :نويسددر اين باره ميكند و مي

اطباع سليمه را به مطالعه كتب سير و تاريخ كه فوايد آن بر همگـان روشـن                 
  ٥١.است، خاصه احوالي كه قريب العهد باشد رغبت تمام است

خاست و  مي نگرش حاكم بر فلسفه نظري تاريخ در دوره صفويه از مباني تفكر ديني بر             
 جامعه ايران به ارث برده بودند؛ به عبـارت ديگـر            آنان اين زمينه را از تفكر ديني و انديشه        
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در . شـد اي بود كه پاسخ سئواالت مهم  و غير مهم از آن گرفته مي             تفكر الهياتي سرچشمه  
گيرد فلسفه الهياتي همه چيز از جمله، جامعه و حكومت از قدرت و خواست الهي نشأت مي               

  ٥٢.كندن شده حركت ميپيمايد و به سوي مقصدي كه از قبل تعييو مراحلي را مي
اي مستقيم به مفهوم فلسفه نظري تـاريخ در ايـن دوران نـدارد امـا                اسكندربيگ اشاره 

دهـد،  هايي كه در فلسفه انتقادي مبناي تبيين و تحليل رخدادهاي تاريخي قـرار مـي         مؤلفه
تأكيدي بر اين نكته است كه او فلسفه نظري حـاكم بـر جريـان تـاريخي دوره صـفوي را                     

 است و در پذيرش  انديشه تقديرگرايي و مشيت الهي و به كارگيري ايـن بـاور در                   پذيرفته
تفاوت عمده وي با بسياري از مورخان ايـن         . اثرش از ساير مورخان اين عصر مستثني نبود       

تـر و   دوره در اين است كه اسكندربيگ در تحليل و تبيين رخدادها تا حدود زيادي متعـادل               
. عمـل نمـود   ) ق. ه 759(رخان افراطي اين عصر، مانند ابن بـزاز         تر از برخي مو   واقع بينانه 

-ترين عناصر حاكم بر تـاريخ     مباحث عينيت، ارزش پذيري و تقديرگرايي به عنوان برجسته        
  .اندنگري اسكندربيگ منشي نمود يافته

  
  پذيري عينيت و ارزش

ت كـه بـا     ترين و بحث انگيزترين مباحث معرفت شناسي تاريخي اسـ         عينيت از پيچيده  
مـسئله اصـلي    . طرفي و ارزش پذيري در تاريخ همراه است       هاي گزينش، داوري، بي   مقو له 

هـاي تـاريخي    ها يا گـزينش داده    در عينيت اين است كه آيا مورخان هنگام نگارش روايت         
هاي اخالقي، سياسي و ديني    هاي شخصي و طبقاتي، ديدگاه    تعصبات، تعلقات، پيش داوري   

هـا،  توان رفتار انسان را با زباني فـارغ از ارزش         هند داد يا خير؟ آيا مي     خويش را دخالت خوا   
  توصيف و تبيين كرد؟

هـاي مهـم    گـروه اثبـات گرايـان و منظرگرايـان نظريـه           ها، دو در پاسخ به اين پرسش    
-مـي » روش علمـي  «معتقد بودند با استفاده از       iاثبات گرايان «  :اندخويش را مطرح كرده   

                                           
i. Postivists. 
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به باور آنها اگر پژوهشگر از شر تعصبات رها شـود، مـي             . ي دست يافت  توان به دانش يقين   
شناسـي جهـان    كه روش مسلط معرفت   iاما منظرگرايي . تواند واقعيت را مستقيما درك كند     

به باور آنها ارزيابي گزاره     . پنداردمعاصر است، ويژگي اساسي علم را نظرگاهي بودن آن مي         
-يرد كه به واسطه آن جهان توصيف و تبيين مـي          گعلمي، همواره در چارچوبي صورت مي     

نگـرد، بلكـه نگـرش او برخاسـته از تمـايالت،            لذا پژوهشگر مستقيماً به واقعيت نمي     . شود
  ٥٣.»هاي او استها و دانستهمفروض

گذارد و گزارش واقعه    مي در هر اثر تاريخي اغلب افكار، عقايد و نوع نگرش مورخ تأثير           
هنگام خواندن هر اثر تاريخي بهتر است به معيار         . شودخ ثبت مي  به سود آرمان و افكار مور     

مورخ آن توجه كنيم تا هر آن چه را نوشته است به درستي ارزيابي كنيم و هر آن چه را از                     
ها بپرسـيم كـه چـرا       ها و كنار گذاشتن   سپس با توجه به حذف    . قلم انداخته است، بشناسيم   

  ٥٤اين موارد خاص را حذف كرده است؟
وران حكومت خلفاي اموي و عباسي تا روي كار آمدن صفويان، تـسنن در جهـان                در د 

اسالم و سرزمين ايران، مذهب غالب بود و مورخان آثار خود را بر اساس رويكرد اين تفكر                 
تا زماني كه صفويان بر سر كار آمدنـد، قـدرت سياسـي بـه طـور                 « .كردندغالب تأليف مي  

الفان خود را كه به طور عمده از شيعه بودند بـه هـيچ              انحصاري در اختيار سنيان بود و مخ      
  ٥٥.»كردندروي تحمل نمي

با قدرت يافتن صفويان و رسمي شدن مـذهب شـيعه، آثـاري كـه در قلمـرو صـفويان         
هاي تاريخي كه   گرفتند و در انواع كتاب     هاي شيعي قرار  شدند تحت تأثير انديشه   نوشته مي 

  .شدند، اعتقادات شيعي برجسته شد ميپيش از اين بر اساس آرمان تسنن تأليف
. تأثير نبـوده اسـت    اش بي ديدگاه مذهبي اسكندر بيگ منشي نيز بر شيوه تاريخ نگاري         

.  مشهود اسـت   عالم آرا هاي  بينش مذهبي و باور به واليت شاهان صفوي در ارائه گزارش          

منان و  اش در ثبت جنگ صفويان با دشـ       هم چنين بينش ضد سني او در نوع تاريخ نگاري         

                                           
i. Hermeneutic. 
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هاي خود را با نگـاهي جانبدارانـه و متعـصبانه ارائـه             يابد و گزارش  مخالفانشان انعكاس مي  
  . دهدمي

از ديدگاه اسكندربيگ شاهان صفوي به سبب كماالت فراوانشان در خـواب و بيـداري               
او در تبيـين علـل      . شـدند تحت عنايت پروردگار قرار داشتند و از عالم غيـب حمايـت مـي             

كند و آن را از عوامـل اصـلي وقـوع           هاي صفويه به اين نكته اشاره مي      موفقيتبسياري از   
الهـام  « به عنوان نمونه، خروج شاه اسماعيل از گيالن را در ابتداي قيام بـه             . داندرخداد مي 

هم چنين در شرح پيـروزي شـاه اسـماعيل اول در هنگـام              . دهد نسبت مي  ٥٦»ملهم غيبي 
  :نويسدمحاصره قلعه گلستان مي

ر اثناء محاصـره سـروش عـالم غيـب آن حـضرت را بـه تخـت سـلطنت و                     د
  ٥٧.پادشاهي آذربايجان مژده داد

عقايد شيعي او در هنگام گزارش رسمي شدن مذهب تشيع به فرمـان شـاه اسـماعيل                 
  :شودچنين نمودار مي

رسوم مبتدعه ارباب ضالل مندفع گشته شيعيان اهل بيـت طيبـين و طـاهرين      
كردند عالنيـه شـعار مـذهب حـق اماميـه پـيش          زندگاني مي كه تا غايت به تقيه      

  ٥٨.گرفتند
-هاي معنوي و ماوراءالطبيعي براي شاهان صفوي بيـان مـي       او در برخي موارد، ويژگي    

كوشـد تـا بـه      داند، مي كند و چون خود نيز اين امور را عجيب و مخالف عوامل طبيعي مي             
بـه عنـوان نمونـه در گـزارش         . شكلي موجه، علل توجهش به چنين اموري را توضيح دهد         

مولـود  «كند كه بـه آن      تولد شاه عباس، معجزه شيردار شدن قابله غيرشيردهي را بيان مي          
  :نويسدباره ميدهد و در اينمي شير» گرامي

بعد از ظهور اين امـر غريـب كـه از خـوارق عـادت اسـت آن عفـت قبـاب                      
ادر وقـايع و    پذير خدمت رضاع آن مولود گرامـي گـشت و چـون از نـو              سعادت

  ٥٩.حاالت عجيبه بود قلم سوانح نگار به تحرير آن پرداخت
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 در  ق. ه 1025چنين براي باال بردن مقام معنوي شاه عباس در بيـان وقـايع سـال                هم
  : نويسدبحبوحه جنگ ايران و عثماني مي

خواجه علي اكبر اصفهاني كه از احفاد مشايخ ذوالنوني و از اعيان ارباب قلم              
نمايد ونست در عالم رويا مشاهده نموده بود كه از شخصي سئوال مي           سركار هماي 

كه فتنه عظيمي حادث شده و دو لشكر قرين يكديگر گشته فتح و ظفـر از كـدام                  
گويـد كـه فـتح از پـسر         آن شخص به اين عبارت جـواب مـي        . طرف خواهد بود  

  ٦٠.علي
ريخ اين فـتح درآورده و  پسندد و آن را به عنوان ماده تااسكندربيگ نيز اين جمله را مي 

  ٦١.كنددر قالب شعر ثبت مي
تواند علل وقوع رخدادها را فارغ از توجـه         كه مشاهده شد، اسكندربيگ منشي نمي     چنان

ها تبيين كند، اما او كـه گويـا از معايـب دخالـت              به مسائل ماوراء الطبيعي و دخالت اررزش      
جـا كـه امكـان دارد مطالـب را بـه      نكوشد تا آنگاري آگاه بوده است، ميها در تاريخ ارزش

صورت واقعي بيان كند و از بزرگ نمايي و تحريف حوادث پرهيز نمايد و حتي در بـسياري                
بـا ايـن حـال    . هاي فراوانـي دارد از موارد با نكته سنجي به اعمال ناشايست صفويان اشاره   

گيـران در   طعن خـرده  تواند خود را از اتهام درباري نويسي مبرا سازد و براي اين كه از               نمي
  :نويسددهد و در اين باره ميامان بماند با زيركي اين امر را به طبع شاه عباس نسبت مي

اگرچه طريقت بندگي و اخالص جبلي و نمك پروردگي اين دودمان واليـت             
كند كه بقاعده وصـافان سـخنور و مورخـان بالغـت گـستر         نشان اقتضاي آن مي   

ـ   ي نعمـت خـود يكـي را صـد و صـد را هـزار       اوصاف حميده و سير پسنديده ول
نگاشته كلك بدايع نگار گردانيده در صفحه روزگار به يادگار گذارد، اما چـون              
طبع سليم حقانيت سرشت آن حضرت باموري كه خالي از حقيقت نفـس االمـر و                

نمايد از آن شـيوه ناپـسند       گو باشد اقبال نمي   ه  آلوده بتكلفات سخن سرايان بيهود    
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 عنان كميت قلم را از تكاپوي عرصه تكلف و عبارت آرائي كشيده             احتراز نموده 
  ٦٢.داشت و آنچه از حليه صدق عاريست بر صفحه بيان نگاشت

  
  تقديرگرايي

كالمي درباره قدرت و اراده خداوند و اراده انسان در عالم اسالم از              - هاي فلسفي بحث
الن بـه خـدا، قـدرت يـا         هاي مياني قرن اول هجري قمري مطرح شده و در ميان قائ           دهه

 بر اسـاس تحـوالت عـالم        ٦٣.سلطه خدا و اختيار انسان، موضوع مناقشات جدي بوده است         
گرايانه و معتقد به قضا و قدر در جزءجزء اعمال بسياري از مـسلمانان     اسالم، انديشه مشيت  

  .هاي تاريخي مسلط شدراه يافت و به عنوان انديشه غالب برتحليل
كوشـيد تـا    هاي زنـدگي و مـي     عدالتيها و بي  خي بود به دشواري   انديشه قضاوقدر، پاس  

ها قادر سـازد و بـشر را از   ها را به پذيرش سختي    ها را توجيه كند و در نتيجه، انسان       ناكامي
براسـاس ايـن تفكـر انـسان فقـط      . شود، نجات دهدعذاب وجداني كه در مختاران پيدا مي   

ين اعتقادي احساس گناه و كيفـر را بـه          مجري بوده و عملكردش ظاهري است، پس با چن        
  .اندازدگردن نيروهاي ماوراي طبيعي مي

مورخان عصر صفوي ميراثي عظيم از تفكرات تقديرگرايانه را از مورخان بزرگ اسـالم              
، ماننـد بـسياري از      عالم آراي عباسـي   مؤلف  . اندو ايران پيش از عصر خويش به ارث برده        

قـدري بـوده و آشـكارا تقـديرگرايي در نوشـتارش             ه قضا و  مورخان نامدار ايران تابع انديش    
تفاوت عمده او با ساير مورخان ايـن عـصر در ايـن اسـت كـه او اغلـب،                     . شودمشاهده مي 

برد، بلكه  انديشه تقديرگرايي را در مسائل كم اهميت مانند تولد، مرگ و جلوس به كار نمي              
 سـبك مورخـان عـصر صـفوي         گري را بـه   در چنين مواردي، ضمن ارائه گزارش، ستايش      

  ٦٤.كوشد عوامل اصلي وقوع هر رخداد را بيان كندكند اما ميفراموش نمي
هـا و   اي است كـه ضـعف     شود كه هرجا روند حوادث به گونه      در اين كتاب مشاهده مي    

سازد و مورخ بايد علت و سبب رخـداد موجـود را توضـيح              معايب نظام صفوي را آشكار مي     
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پرهيز از توضيح چرايـي و چگـونگي، رخـداد حاضـر را بـه تقـدير       بيگ براي  دهد، اسكندر 
بـراي نمونـه بـه      . دهد و سرتاسر كتاب مملو از اين نوع انديـشه اسـت           پروردگار نسبت مي  

  .شودتعدادي از مصاديق اين نگرش اشاره مي
  :نويسددهد، مياسكندربيگ پس از آن كه درباره قتل ميرزاسلمان وزير توضيح مي

دهـد و بـسعي هرچـه       داند شر نتيجه مي   دميزاد آنچه خير خود مي    سبحان اهللا آ  
رساند بخارستان بال دوچار شده گل خطـا و زلـل           تمامتر خود را ببوستان امل مي     

  ٦٥.چيندمي
دهد و در جايي ديگر جريان قتل شاهزاده سلطان حمزه ميرزا را به قضاو قدر نسبت مي               

  :نويسدو با اين عنوان مي
ن نونهال چمن دولت و كامراني اعني نواب جهانبـان بـه            ذكر شهادت يافتن آ   

  ٦٦.تيغ غدر سركرده مدبران ناپاك خداويردي دالك از تأثيرات انجم و افالك
دهد و شـرح  تصرف مشهد به دست عبدالمؤمن خان ازبك را به مشيت الهي نسبت مي        

  :كندماجرا را با اين عنوان آغاز مي
اسـان و محاصـره نمـودن مـشهد         ذكر لشكر كشيدن عبدالمؤمن خـان بـه خر        

  ٦٧.يافتن بر آن بلده شريفه به تقدير پروردگار جهان مقدس معلي و ظفر
  

  نتيجه
-اسكندربيگ منشي به لحاظ رعايت و به كارگيري فنون و نكاتي خاص يكي از مهـم               

ترين آثار تاريخي عصر صفوي را پديد آورد كه دربردارنـده اطالعـات سـودمندي از دوران                 
  .  به ويژه عصر شاه عباس صفوي استحكومت صفويان

كنـد و در ايـن راه       او رخدادهاي مورد نظرش را از ميان منابع مختلف جمـع آوري مـي             
كوشد از تمامي آثار مكتوب و شفاهي بهره گيـرد و چـون بـه سـبب اشـتغال كـاري و                      مي

تخصصش به مدارك و منابع حكومتي دسترسي داشت، بسياري از اطالعاتي كه با دقت و               
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  .نظير و در خور توجه استكند بيئيات فراوان ارائه ميجز
چنين براي تعيين دقيق زمان وقوع رخدادها اهميتي ويژه قائل بـود و اثـرش را بـر                  هم

. هاي مختلف بـا يـك ديگـر تنظـيم كـرد          اساس شيوه سال شماري همراه با تطبيق تقويم       
-كند و مي  يخ ارائه مي  اش در تنظيم تار   اسكندربيگ شرح مفصلي براي توضيح روش ويژه      

  .كوشد تا به طور دقيق اهميت و فايده به كارگيري اين روش را بيان نمايد
هايش در نوشـتارش    نوشت، به طور طبيعي ارزش    اسكندربيگ كه براي شاه صفوي مي     

مبـادي يـك واقعـه را       دخيل بود به همين سبب در تبيين و تحليل رخـدادها توسـط وي،               
با اين حال، او كه از      . دهديعي و متافيزيكي مورد تحليل قرار مي      براساس مسائل ماوراء الطب   

كوشد تا بسياري از حقـايق تـاريخي را         نگاري آگاه بود، مي   ها در تاريخ  معايب دخالت ارزش  
  .با زيركي در البالي مطالبش بيان كند

هرچند اسكندربيگ منشي، هم چون بسياري از مورخان به تعريف از تاريخ، ساز و كـار                
دايي علم تاريخ، جايگاه مورخ در پيدايي اين علم و مسائلي از اين قبيل نپرداختـه اسـت                  پي

گري ديني مـسلمانان و انديـشه       ناما نگرش حاكم بر تاريخ نگاري او بر پايه بينش و جهان           
هايي كه او مبناي تبيين و تحليل رخـدادهاي تـاريخي           مؤلفه. جامعه ايران تعريف شده بود    

يدي است بر اين نكته كه او قائل به نوعي فلسفه خطي بود كه بر اساس                دهد، تأك قرار مي 
گرفت و به سوي مقصدي از پيش تعيـين         آن همه چيز از قدرت و خواست الهي نشأت مي         

  .كردشده حركت مي
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