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  ۵٣شماره  - ١٣٨٠اسفند » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 

   ناھنزار نسح دمحم

   در نگاھی به چاپ جدید آن  تاریخ عالم آرای عباسی  نقد و بررسی کتاب

  اریخ عالم آرای عباسیت

  اسکندر بیک منشی:تألیف

  دکتر محمد اسماعیل رضوانی:تصحیح

  ١٣٧٧دنیای کتاب،تھران،:ناشر

  مقدمه

گردد،ھنوز راه  تلقی می  این دوره)نظم و نثر(بخش که به معنی خاص ادب  ویژه آن دربارهء ادبیات ایران در دورهء صفوی،به
اما این مسأله در ١.ھایی روبرو بوده است وگو گشوده است و انشاء حکم واحد در این موضوع با مقاومت بحث و گفت

  .روزگار کمتر قابل تعمیم است ادبیات تاریخی از  مورد بخشی از ادبیات یعنی

سلسلهء صفوی از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار است و نسبت به ادوار   دوران حاکمیت)ادبیات تاریخی(نگاری تاریخ
در این دوره .دھد توجھی را نشان می  نگاری و قلمروھای مورد بررسی تغییر قابل گذشته به لحاظ تعداد،شیوهء تاریخ

ھای زیادی از سیاحان و نمایندگان  نگاران صفوی به رشتهء نگارش درآمده، سفرنامه ه توسط وقایعک  گذشته از منابعی
  .و تأمل است  سیاسی و مذھبی دول اروپایی نیز بجای مانده که درخور بررسی

، »قصص«،»روزنامه«،»عالم آرا«،»جھانگشا«نظیر  ھایی گذاری ھمچنین منابع تاریخی داخلی با نام
ھا بعضا  این نام  و عناوین دیگر به رشتهء نگارش درآمده است که انتخاب)برگزیده(»احسن«و»تکمله«،»یدفوا«،»دستور«

آرا  گونه آثار منابعی که نام عالم از میان این.نشانهء اھتمام مورخان نسبت به قلمرو تاریخی مورد عالقه خودشان است
یکی از سالطین صفوی اختصاص   نگاری دوران حاکمیت وقایع اند،از نظر محتوی و شمول مباحث تاریخی به بر آنان نھاده
توان از کتاب تاریخ عالم آرای عباسی یاد  ترین نمونه از این نوع، می این آثار و به عنوان برجسته  از میان.یافته است

  ٢.کرد

  :معرفی نویسنده و کتاب او-١

یعنی   ق.ھـ ٩۶٨در سال ٣شھرت یافته است،اسکندربیک منشی   اسکندربیگ که به سبب اشتغال به منشیگری،به
ترکمان است در   ھرچند به نسبت ترکمان که نشاندھندهء تعلق وی به ایل.دوران حکومت شاه صفی،درگذشت
یی که وی را با  گونه است به  است،ولی به دالیل نامعلومی،این عنوان رواج یافته  مقدمهء کتاب توسط وی اشاره نشده

  ۴.شناسند کمان نیز میتر  عنوان اسکندربیک

اما .علوم رایج پرداخت  براساس مطالبی که در مقدمهء کتاب توسط اسکندربیک اشاره شد،وی در آغاز جوانی به کسب
سیاق روی آورد و مدتی به سیاق مشغول گشت،و در این فن به مراتب کمال دست   به اغوای دوستان خود به علم

انشاء داشت در سلک منشیان درگاه درآمد و   ای که از علم و با توجه به بھره را کنار نھاد۵»خسیس  شغل«اما این.یافت
 ٩٩۵محمد خدابنده به خدمت دیوان منصوب گشت و در سال   در عھد حکومت سلطان.ھـ ٩٩٣و  ٩٩٢در حدود سنوات 

 ١٠٠١سال  عباس در  سالگی به خدمت سپاھیگری در خطه عراق مأمور شد و مجددا در آغاز حکومت شاه ٢۶در سن 
  .درآمد  در سلک منشیان در دار االنشاء و مالزمت دائم و سمت منشی خاصهء شاه عباس.ھـ

شاه »گرامی  احوال«جست به مطالعهء کتب سیر و اخبار پرداخته و سرانجام به تسویه در این دوران ھرگاه فرصتی می
با مرگ شاه عباس اول در سال .کتابت درآوردتاریخ عالم آرای عباسی را به .ھـ ١٠٢۵  وی به سال.عباس تصمیم گرفت

این ...وقایع زمان«به دستور وی) ظاھرا در حضور شاه صفی(»تلطف و تحسین مشفقانه  مراسم«بعد از.ھـ ١٠٣٨
و بدین ترتیب دومین اثر خود ۶».گردانید  دستور در سلک تحریر درآورده،نگاشته قلم عنبرین رقم  به...پادشاه و االجاه
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شاه   نگاران دوران بعدھا محمد یوسف،از وقایع.ناتمام ماند  الم آرای عباسی را پدید آورد که در اثر وفاتشذیل ع  یعنی
  .دنبال و کار وی را تکمیل نمود.ھـ ١٠۴٣صفی وقایع را از سال 

ای از  مجموعهآرا،  عالوه بر عالم.خوانساری تصحیح و منتشر گردید  توسط مرحوم احمد سھیلی ١٣١٧این اثر در سال 
خواجه اسکندربیک منشی در   اسکندربیک و تحت عنوان کتاب ترسل من منشات  مکاتیب و منشات دیوانی به قلم

ی مجموعه تاکنون به صورت نسخه خطی باق  این.موجود است٧نویسد، شرحی که استوری می  کتابخانه لیدن ھلند،به
  .است  مانده

  :محتویات کتاب-٢

شماری گزارش سالھای متوالی   دودمانی وقایع نگاشتی دانست که براساس سال  توان یک تاریخ آرای را می تاریخ عالم
جلد نخست با بیان سیری مختصر از ذکر آباء .حکومت شاه عباس در سه جلد از سوی مؤلف تنظیم و تبویب شده است

حکومت شاه اسماعیلی تھماسب،اسماعیل دوم و   ھای ترین حوادث سال ن شروع و با ذکر مھمصفویا  و اجداد و نسب
ساله ال ٢۵-  قرن اول حکومت(حوادث دوران حکومت شاه عباس  جلد دوم به.یابد سلطان محمد خدابنده ادامه می

حکومت شاه عباس اول   ورانمانده د نگاری باقی یافته و در جلد سوم به وقایع  اختصاص)نامد حکومت او را قرن می
کند که از نظر محتوا و مضمون  ای آغاز می اسکندربیگ ھریک از جلدھای کتاب خود را با مقدمه. پرداخته شده است

صفوی با برشمردن القاب گوناگون برای او،تعارف و شکسته   آمیز شاه عباس یکدیگر است و به توصیف مبالغه  مشابه
  .پردازد خود می»مسّوده«نفسی دربارهء

و ھمچنین ذکر طبقه شعرا،مطربان و اھل نغمه،   وی با معرفی اجمالی مشاھیر متوفی در ھر سال
و   در پایان جلد اول و سوم عالقهء خود را به تاریخ اجتماعی  منصبان نظامی و اداری نقاشان،خوشنویسان و صاحب

  .دھد می  فرھنگی و تحوالت ساختاری دیوانساالری نشان

نخستین آن . ھای چندی به بازار نشر عرضه شده است گذشته چاپ  ھای آرای عباسی طی دھه اریخ عالماز کتاب ت
ش .ھـ ١٣٣۵بار دیگر در سال . ش و به صورت سنگی است ١٢٨٠خوانساری در سال  توسط میرزا محمود کتابفروش

فھرست اعالم کتاب با توجه به توضیحاتی   امیر کبیر مبادرت به چاپ جدیدی از کتاب نمود که تھیه  مؤسسه مطبوعاتی
 ١٣۵٠چاپ بار دیگر در سال  این.ایشان واگذار گردید  اند به محترم آقای ایرج افشار در مقدمهء کتاب آورده  که محقق

 .ش تجدید و به بازار نشر عرضه گردید.ھـ

پیشین توسط   در آشفته بازار کتاب،چاپی به صورت افست از روی نسخه سنگی ١٣۶۴طی دھهء شصت و در سال 
 مندان رضوانی به عالقه  چاپ مرحوم دکتر اسماعیل ١٣٧٧انتشارات طلوع و سیروس منتشر گشت و سرانجام در سال 

مرحوم استاد رضوانی پیشنھاد شده بود   ھا پیش از سوی انتشارات دنیای کتاب به تصحیح این اثر که سال.عرضه گردید
دیگر مانند نسخه آقایان دکتر علی اصغر   در سه جلد و براساس نسخه چاپ سنگی و مقابله با نسخ  با اھتمام ایشان

و   ھای موجود بسنده کرده ترین اختالفات نسخه ذکر مھم  پ تنھا بهالبته این چا.مھدوی و علی اصغر حکمت انجام گردید
  .ھا فروگذار نموده است به این ترتیب از ذکر تمام اختالفات موجود در نسخه

  :نقد و بررسی-٣

از کتاب است که سالھا بعد از چاپ اول به ھمت ٩ تصحیح نسبتا انتقادی  قبل از ھرچیز باید گفت چاپ اخیر،اولین-١
زندگی از ھرجھت قابل   ھای پایان باتوجه به شرایط جسمانی ایشان در سال  این اقدام.اد رضوانی انجام گردیداست

بعضی از اعالم کتاب در فھرست اعالم   گذشته،بدون مقابله نسخ مختلف و فقط با تصحیح  ھای تحسین است زیرا چاپ
  .ب قرار گرفته بودمندان به این کتا ایرج افشار در اخیتار عالقه  توسط آقای

گرچه در چاپ پیشین . ھای دیگر چاپ اخیر است استخراج فھرست اعالم برای ھریک از جلدھای کتاب نیز از مزیت-٢
عضی از اعالم دلیل تعداد انبوه ب  نظیری در اختیار محققان قرار گرفته بود ولی به و بی   نیز فھرست اعالم بادقت فراوان

ھا  تمام اعالم اعم از اشخاص،مکان  گردد،آدرس و مشخصات کامل در نسخ تاریخی که در صفحات متعدد درج می
اما چاپ اخیر در ھر .آید ھایی پدید می نارسایی  میسر نبوده و لذا جھت جستجوی اطالعات مربوط به اعالم کتاب...و

  .نماید به جستجوی اطالعات در متن می  کمک بزرگیسه جلد دارای فھرست اعالم است و از این جھت 

نظر ایشان به   صفحه آمده است،نشاندھندهء دقت ٣۶نقد متن شناختی مرحوم رضوانی که در آغاز جلد اول و در -٣
  :شود امتیازات کتاب است که به برخی از آنھا اشاره می
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  .ته تقسیم کردبه سه دس  توان آرا و مستندات آن را می اعتبار تاریخ عالم:الف

  ١٠ حاضر و ناظر بوده،یادآوری کرده است  ای اگر خودش در واقعه)١

چنین به نظر .اند که خود در معرکه حضور داشته  یی حضور نداشته ناچار به افرادی رجوع کرده در واقعه  اگر خودش )٢
- نمودن  استماع.(ساخته استحدر مورد اعماد است،روشن   رسد که با آوردن عباراتی ماھیت روایت را که تا چه می

   ١١)تصدیق کردن،تواتر-تقریر کردن

جا  ھای گذشتگان مراجعه کرده و ھمه ھا و نوشته کتاب  در جلد اول و در بیان حاالت شیخ صفی و خاندان او ناچار به)٣
  ١٢.این نکته را تذکر داده است

که در سلطنت صفویه و بخصوص شاه عباس  تاریخچه ھر قوم و ملتی را  وی.آرا یک تاریخ جھانی است تاریخ عالم:ب
  .نحو اختصار و گاھی به تفصیل تحریر کرده است  اند به ارتباطی با ایران پیدا کرده

آرا تنھا امتیازی که دارد این است که سال شمسی را اساس قرار داده  تاریخ عالم:بکارگیری تقویم شمعی:ج
جلوس شاه عباس   ق که سال.ھـ ٩٨٩مثال از سال .نکرده استتأسف در این است که این روش را دقیقا تعقیب .است

نکرده و حوادث این ھفت   ھا را تعیین که جلوس وی بر تخت سلطنت است،سال  ق.ھـ ٩٩۶در خراسان است تا سال 
  .جا آورده است سرھم یک سال را پشت

در این نوع .قرار داد  توان مورد بررسی ھای نقد صورتگرایی نیز می آرای عباسی را با رھیافت مطالب کتاب تاریخ عالم-۴
و به میزان قابل توجھی در   گیرد به خوبی نقد که معیارھایی نظیر انسجام، ھماھنگی و درخشش مورد توجه قرار می

مؤلف در بیان ھر واقعهء .کتاب از یک کلیت در سایهء وحدتی موضوعی برخوردار است. این متن قابل مشاھده است
ھایی از  رغم آنکه گوشه دارد علی می  برای نمونه مطالبی که دربارهء جاللیان بیان.است  نه و پایانقایل به آغاز،میا
  موضوع به صورت مستقل و با رعایت طرح مسایل  این گروه را در صفحات پیشین متذکر گردیده،بر طرح  حوادث مربوط به

  ١٣.ح بغداد و بسیاری جاھای دیگروقایع فت  ھمینطور در شرح.مقدماتی،میانی و پایانی توجه دارد

توضیحاتی که . و تناسب مورد توجه اسکندر بیگ قرار داشته است موضوع ھماھنگی نیز به دلیل رعایت یکپارچگی
کند از نظر حجم مطالب تناسبی قابل توجه دارد و در اغلب موارد  ارائه می  دربارهء اجزاء یک موضوع کلی تاریخی

درخشش متن بر اثر ارائه   ھمچنین١۴.کند خواننده را نسبت به این موضوعات از آگاھیھای بسنده و کافی برخوردار می
یافت که مؤلف قابلیت خود را توان در با تأمل در اثر می.موضوعات مختلف قابل دریافت است  توانایی و قابلیت وی در طرح

  .رساند موضوعی به منصهء ظھور می  در ارائه چنین

دیگر نوشتهء وی بازتاب   به عبارت.کتاب و رویدادھای تاریخی عصر او است  آرا پیوند بارز مطالب ویژگی دیگر تاریخ عالم-۵
خوبی  به.دھد د در روزگار خود ارائه میبندی ایالت موجو ھا و دسته آنچه وی از رقابت. دقیق روزگار و زندگی او است

  .این جریانات گذشته است  جامعه ایلی است و آنچه بر احوال مردم آن روزگار از قبل  نشانگر تصویر یک

  :دارد  ھای بعدی ضرورت منظور برطرف ساختن آنھا در چاپ  ھا به ھا و کاستی اشاره به بعضی از نارسایی-۶

اند که برای نمونه  شده  ھای چندی اعالم مکان، اشخاص،مناصب و مشاغل دچار لغزش نویسان چاپ جدید در درج اعالم
  :شود می به آنھا اشاره

نام (تلیم سلطان) یی از ایل نام تیره(،آغچه قوینلو)اسم معنی(،بیشهء ھیجا)اعالم شخص(بابا الیاس:اعالم مکان
  )شخص

جناح (برانغار) گذاشتند زنان و فرزندان را در آن میوسایل سنگین و   ھایی که خیمه(آغرق:اعالم مناصب و مشاغل
  )اسم جمع حشم(احشامات) جناح چپ سپاه(جوانغار)راست سپاه

  ...احمال،الحاد و)آینه،ظرفھا  جمع(،اوانی)جمع ثقل(اثقال:اعالم طوایف

اب دیده ھایی که در اندازهء فواصل سطور کت نظمی گذشته از بی: بندی کتاب و رعایت عالمات سجاوندی صفحه
ھای نگارشی،تنظیم صفحات  اصول نگارش زبان معاصر،رعایت عالمات و نشانه  شود،ناشر محترم،عنایت چندانی به می
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ویژه در  این موضوع به.ھای مناسب نداشته و تقریبا در تمام سه جلد در این امور غفلت شده است پاراگراف  کتاب به
  .استمقایسه با چاپ آقای ایرج افشار کامال مشھود 

توان گفت عالوه بر  شود،اما می ای مشاھده می در این کتاب ھرچند در امر تصحیح توجه قابل مالحظه:چگونگی تصحیح
برای نمونه فقط .یعنی مقابله و ذکر اختالف نسخ در تمام صفحات کمتر توجه شده است  اغالط تایپی به تصحیح کامل

  :رود به برخی از اغالط تایپی جلد سوم کتاب اشاره می

  .١١٢،١١٣،١٢٧صفحات   رجوع کنید به نظام ایاالت در دورهء صفویه  مسق- و جاھای دیگر فسق ١٩،س ١۵١٧ص 

  .۵٢٨شرفنامه بدلیسی،ص )شھرزور(  شھره زول-شھره زور ٨،س ١۵٢٧ص 

  قراقروم- فرافروم ٢س  ١۵۴٣ص 

  ممھور-مھور ١۴س  ١۵۴٩ص 

  نیست  جمله روشن-حفظ آلھی ١٧سطر  ١۵۵٠ص 

  خاصه شریفه  آت مینن-آت متین خاصه ١٩سطر  ١۵۶٣ص 

  مراعشه  سادات- سادات مراغشه ١٠سطر  ١۵٧٢ص 

  لراقمه- الراقمه ١١سطر  ١۶٠٣ص 

  عنان- عیان ٩سطر  ١۶١٨ص 

  صفیر- سفیر ٣سطر  ١۶٧٠ص 

  الوس-الوش ۴سطر  ١۶٨١ص 

  بلیالن- بلبالن ١١سطر  ١٧١۶ص 

  امراء- مراء ١۶سطر  ١٨٠۶ص 

  

  ۴٨:ھا نوشت پی

  .٢١٣- ٢٠١،ص ١٣٧۶ایران عصر صفوی،ترجمه کامبیز عزیزی،چاپ پنجم،تھران،:سیوری،راجر-)١(

وی در بیان . مقدمه ٣،ص ١٣۵٠آرای عباسی، تصحیح ایرج افشار،تھران،چاپ دوم، تاریخ عالم:منشی،اسکندر بیک-)٢(
تمام ھست و عصرصهء خاصه احوالی که قریب العھد باشد،رغبت «: نویسد عالقهء خود به تاریخ معاصر چنین می

  ».سنخوران فراخی دارد

  .ھمان منبع،ص یک-)٣(

  .کند و در جاھای دیگر ترکمان معرفی می  در پشت جلد چاپ افشار وی را اسکندر بیک-)۴(

  .ھمان منبع،ص یک مقدمه-)۵(



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

  آرای عباسی،احمد سھیلی خوانساری،کتابفروشی عالم  ذیل تاری:اسکندر بیک منشی و محمد یوسف-)۶(
  .۴،ص ١٣١٧المیه،اس

  .اسکندر بیک منشی،صفحه یک مقدمه مصحح-)٧(

  .۵- ٣ھمان منبع،ص -)٨(

اند تنھا به ذکر  ھمانگونه که ایشان گفته:رضوانی،مقدمه مصحح  اسکندر بیک منشی،پیشین،تصحیح مرحوم)٩(
مطروحه   ت مطالبرسد با توجه به اھمی ھمچنین به نظر می.است  ھای موجود بسنده شده ترین اختالفات نسخه مھم

  .در کتاب ضرورت داشت مصحح محترم شرح و توضیحات و تعلیقاتی بر متن تصحیح شده بیافزاید

  .۴١۵،۴٩٠،١١٣٩،١۵۵١ھمان منبع،صفحات -)١٠(

  .١۶٩۴، ٣۵۴،۶۶٣،٧۶٩،٩١٩ھمان منبع،صفحات -)١١(

ضروره به   طالعی نداشتمآنچه بر آن ا«:نویسد می ۴وی در صفحه  ٢٨،١١٠٩،١٨٠١،١٨٢٢ھمان منبع،صفحات -)١٢(
  ».به رشته تحریر کشیدم  تکلفات منشیانه اقوال ناقالن اعتماد نموده،بی

  .١٠۵٨- ١٠۴٣و بیان فتح بغداد صفحات  ٧٧٧-٧۶۵صفحات   ھمان منبع،چاپ افشار،برا موضوع جاللیان-)١٣(

ذکر کشته شدن  ٢٨۶خراسان،ص آغاز داستان فتح  ۵۶۴لیالنیان،ص   ذکر عصیان و طغیان ۴۶١ھمان منبع،ص -)١۴(
ذکر طغیان محبوسان  ٨٧٩،ص ۶٧٩ذکر آمدن ازون احمد، ذکر قضایای گرجستان و شیروان ص  ۶۶٠میرزا سلمان،ص 
گفتار در فتح و تسخیر مملکت بھجت  ٩٧٠ذکر استیالی اکراد برادوست بر سر قلعه دمدم،ص  ٨٨٩قلعه قھقھه،ص 

  .فزای قندھار،و بسیاری جاھای دیگر

 


