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از  نيمز    بموده    متنم  منلم     پيوسمت    ، تكسم  داراي سبك  ر ان   ب 
 جمود نگمرش   اسمت. ا  بما   نویلم ، اهسيمت تزم را داشمت    جهت فن تاریخ

 گرایانم  بم  د  تيمردان ين   گرایان  ب  سسطان صمووي   بيمنش نهبم    سسطنت
ميمزان تزم، صمدا ت   د مت    ، بم  در نقل ر ایا ميكن  حد تا، حكومت

 داشت  است.
ل تحسيس    انتقادي شك  ب ، ايكتابهان  پژ هش حاضر با استواده از ر ش

 صور  گرفت  است. نگاريدر ر ش تاریخ
 

، حكوممت  يراي عباسم  عما   اسمكندربيگ منشم ،    :هاي کلیديواژه

 گيرن. نگاري،صووی ، ر ش   بينش تاریخ

 

 مقدمه. 1

شناسمان   ترشم  معرفمت   نگماري یمم ممورخ،   ر ش   بينش تاریخ دربارۀمطا ع    پژ هش 

، شناسم  اري   ر شنگشناسان  در تقویت مبان  دانش تاریخمعرفت ، مطا عۀتردیدب است. 

 ، تزمشناسم  بررسم  انتقمادي   ر ش   ، ذا براي كار بيشتر در ایمن عرصم   ؛ داردمه    نقش

 است.

نگماري  اندیشۀ تاریخ ،يراي عباس عا   انندمرسي  د رۀ صووی     ايتواریخ سسلس  در

؛ نگماري ادامم  یافتم  اسمت    ساختار سنت    مایع اساس برشيع     جسسطان متدین   مر  پایۀبر

 بم  نلبتداراي تيایزات  ، چون اسكندربيگ تركيان منش  از برخ  جها هيمورخ      

يراي عما   كتما    در گميرن تحوت  مبناي ، برك  در این پژ هشاست سنت  ي نگارتاریخ
 شود.پرداخت  م ها ين ب  عباس 

اسكندربيگ تركيان در بررسم  ر ش    هاي نوشت  انتها  تحوت  گيرن ازهدف از 

منظر سياس    ا تصمادي در عصمر صمووی     از مذكور اهييت ایا تد يل ب  ،اشبينش تاریه 

، حا مت  ا لعبماس  شماه هماي عصمر صمووي تما زممان      بين ایا مت گيرن درك   از ين ا است.

ه اي برخموردار بمود   یمژه  عصمر صمووي از جایگماه      ا تصاد تسياس در    ملتقل داشتنيي 

ممورخ  تمرین  بمزر  ي نگمار تماریخ ر ش   بيمنش   در این مقا   سمع  شمده اسمت   ؛  ذا است



  بررس   در نگارش تحوت  مربوط ب  گيرن اسكندربيگ تركيان یعن ، این د ره رسي 

، در بينش تماریه  ممورخ   این د ره، در ك  يیا تحوت  گيرنسؤال پاسخ داده شود  این ب 

 يراي عباس عا  محتواي ب  این ملئس  پرداخت  شود ك   هيچنين یا خير؛ رگذار بوده استاث

مرجمرل   تماریخ عباسم      اآلثارنقاوةهيچمون   در مقایل  با منابع حوادگ گيرن  ضبطدر 

 ارزشيند است. چقدرمن   

 -توصميو  بما ر ش   اي  كتابهانم  طریمق  اطرعا  از گردي ري شيوۀب در این پژ هش 

 پرداخت  شده است. اصس  تحقيق ملئسۀب   انتقادي  تحسيس  

 

 تحقیق پیشینۀ. 2

تماكنون بما      م  ؛ بموده  پژ همان صووي نظردورهيواره م تركيان، اسكندربيگ ريانگتاریخ

تحقيمق در   پيشمينۀ  .تحقيق  صور  نگرفت  است ،دربارۀ گيرن ين مندرج در تكي  بر   ایع

 مطا عات    مقات  تقلي  كرد.كتب  توان ب  د  دستۀاین زمين  را م 

نویلم  در ر زگمار فرممانر ای     تماریخ شمعس  كمویين در كتما     ، مطا عمات   كتببين در
 توجم    م   ؛ دهكمر ي اسمكندربيگ  نگمار تماریخ بررسم  مهتصمري از ر ش   ، ا لعباس شاه

 شت  است.محتوای  نداب  نقد در ن چندان 

يراي عما   بم   مطا ب  راجع ،با  ایران عصر صوويتحقيقات  درراجر سيوري در كتا  

بم    ي در عصر صووينگارتاریخ اندیشۀنيز در كتا   محيدبا ر يرام ارائ  داده است. عباس 

نقمد محتموای  ایمن كتما       یمم از د  مؤ م  بم    ؛   م  همي   دهتوج  كمر  عباس يراي عا  

 .اندنپرداخت 

اي بم  ر ش   بيمنش   دسمت  : انمد گونم  د   خود بر مقات  پژ هش  هلتند ك  ،د م دستۀ

نقممد   ارزیمماب  » مقا ممۀ نويلمم   اعممر شهرسممتان  درماننممد ؛ انممددهنگمماري توجمم  كممرتمماریخ

يراي عما   تماریخ   بررسم  خموب  از   «عباس يراي عا  اسكندربيگ منش  در ي نگارتاریخ
 ارائ  داده است.اسكندربيگ   ر ش   نگرش تاریه   عباس 

دريمدي بر ر ش   بينش اسمكندربيگ منشم    »نام اي ب فاطي  سرخيل در مقا  هيچنين 

ر ش   بيممنش كسمم   بمم  بررسم   فصممسنامۀ تمماریخ اسمرم در « عباسم  يراي عمما  تركيمان در  



  متنمم  نقممد در ن  م   ؛ پرداختم  اسممت  عباسمم يراي عمما  ي اسمكندربيگ در  نگممارتماریخ 

 نكرده است.   ب  ين توجه  نبودهاصس  نویلنده  دغدغۀ ،كتا محتوای  

بم  بررسم  تماریخ    « عباسم  يراي عما   بررسم  تماریه    »نمام  اي ب شهين فاراب  در مقا  

 عباسم  يراي عما   شناسمای    معرفم    در  بيشتر  ترش نویلنده  پرداخت  عباس يراي عا  

 است. دهتوج  كري نگارتاریخكيتر ب  ر ش   بينش    است

  م   ؛ انمد پرداختم   عباسم  يراي عما   كتما   مقاتت  هلتند ك  ب  بررسم    دیگر، گونۀ

 ایمن موضمو     مذا بم   ؛ ي نبموده اسمت  نگمار تماریخ ر ش   بيمنش   ،اصس  نویلندگان دغدغۀ

نگمماري بررسمم  شمميوۀ تممراج  »هممش ثوا ممب در مقا ممۀ  بجهممانماننممد ؛ انممدتمموجه  نكممرده

 اسمرم  تماریخ فرهنمگ   تيمدن ایمران       م سۀدر « عباس يراي عا  اسكندربيگ در تاریخ 

ا يعمارف  ةدایمر ممدخل  ، «عباسم  يراي عما   » رستان   ابوا وضل خطيبم  در مقا مۀ   دانشگاه 

در  «الصفویهروضة   عباس يراي عا  تطبيق » شادي در مقا ۀ  عس  ساتري  بزر  اسرم 

ينچ  این مقا   ، نتي  ؛ دردانشگاه ار مي   یژۀ تاریخ ادبيا    عسوم انلان  فصسنامۀ دانشكدۀ

بما توجم  بم      عباسم  يراي عما   محتموای   نقمد در ن ، كنمد متيایز مم   هادیگر پژ هشرا از 

 .استگيرن تاریخ حوادگ 

 

 نگاريتاريخ و روش يتاريخ بینش :بحثطرح . 3
موضمو   هرچنمد  ؛ يشنا شمد ها ين نزد باید با موهوم تاریخ نگري مورخانبراي بررس  تاریخ

كيتمر  ، عنوان یم دانش   معرفت بمراي مورخمان عصمر صمووي    تعری    چيلت  تاریخ ب 

 .(003: 2931 )يرام، د، موجممب فقممر عسيمم  در ایممن زمينمم  شمم   ملممئس مطممرب بممود   ایممن  

 )تركيمان منشم ،  ، ارزش  ائمل بموده   كم  بمراي مانمدگاري تماریخ    اینتركيان با اسكندربيگ

با توجم  بم  عمدم رشمد عسم  تماریخ در        ه است،ب  اهييت این عس  پ  برد   (2-9 /2: 2931

  ي اشمارۀ  .لمت  ين را ر شميند تعریم  نكمرده باشمد     تاریخ   چي طبيع  بود عصر صووی ،

تحسيسم  یما انتقمادي     (   فسلموۀ نظري تماریخ  رش تاریه  )فسلوۀموهوم بينش   نگ ب ملتقي  

؛ پذیرفتم  اسمت   ،هاي تماریه  اسمت  حاك  بر جریانك  را ها ين هاياما مؤ و ؛ تاریخ ندارد

 اش بحث كرد.توان از ر ش   بينش تاریه م   ذا



تاریخ   عسل ای اد رخمدادهاي   دیدگاه ا  دربارۀ، در این پژ هش منظور از بينش مورخ

تاریه ، يیما  مدر     این بحث ك  در رخدادهاي ؛ هيچنين بيانتاریه    تأثيرا  ين است

رگمذار در  ها عاممل ای ماد یما اث     اینك  این ا ه  یا نهبگان جامع  نهوت  است سسطان یا ارادۀ

ا ل عبماس  شماه تا زممان   گيرن منطقۀ استقرل نلب هيچنين ؛ هاي تاریه  هلتند یا ن پدیده

 ت.ري بر بينش مورخ گذاشت  اسچ  اث

يند بم   ر شم  سمامان  اسماس  بمر اسمت كم  ممورخ     ایمن  ،نگماري منظور از ر ش در تاریخ

هماي تماریه  پرداختم     توصي    تحسيل ر یدادها   نظ    منطق حاك  بر ر ابط بين پدیده

چممون هيرخممان گذشممت  تمموان مو. بممدیه  اسممت نيمم (30: 2933زاده، حلممن)ر.ك:  اسممت

  مم  فممار  از ؛ شناسمم  سممامانيند تحسيممل كممرد منشمم  را مورخممان  بمما ر ش  اسممكندربيگ

توان ر ش م  يراي عباس عا   ذا از در ن متن ؛ نگاري ه  نيلتندهاي ر ش تاریخدغدغ 

 شناسم  هماي ر ش . بمراي ایمن مهم  بم  مؤ وم      نگاري  ي را بررس    اسمتهراج كمرد  تاریخ

 ،سازيها، گزینش   برجلت تعدیل ر ایت جرب استواده،منابع مورد نگارش،جيس  سبم از

 هاي دت تگر نهوت  در متن باید توج  كرد.سّ    گزارهر ش عِ ،انل ام   پيوستگ  متن
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 پردازی :در این بهش ب  مباحث ذیل م 

 

 گرايانه و مشیت الهيبینش شريعت. 1-4

گممزارش  در ارائممۀ منشمم  سمموي اسممكندربيگش   بمما ر بمم   تیممت شمماهان صممووي ازنگممر

هيچمون   بما مورخمان    مقایل  درا   در این زمين ، ما؛ ااست رگذار بوده، اثعباس يراي عا  

نگمرش   ، كيتر تحت تأثيريراي صوويعا     گشاي خا انجهان اي نطنزي، نویلندۀافوشت 

سمبب كيمات  فمرا ان در    دیدگاه  ي شماهان صمووي بم    . از رار گرفت  است يداران شریعت

  ي. شمدند تحت عنایت پر ردگار  رار داشتند   از عا   غيب حيایت م ، خوا    بيداري

كتش بمراي كلمب   نوجوان از گميرن   حمر   يميرزابا نگرش شریعتيداران ، خر ج اسياعيل

؛ هيچنممين در بيممان (01 /2: 2931 ،تركيممان منشمم ) كنممدا هممام غيبمم  تعبيممر ممم  سممسطنت را



 ده اسمت كمر  از سر ش عا   غيمب یماد   ميرزادست اسياعيلمحاصرۀ  سعۀ گسلتان شير ان ب 

گونم  ر ایما ،   (. ایمن 03-01)هيمان:   ك  ين حضر  را ب  تهت سمسطنت ممژده داده اسمت   

هما  ين   خواندمير است ك  در نقل ر ایما  از چون یحي   ز ین  هيمورخان   بيشتر ساختۀ

 سازي خاندان صووی  ب  نگارش دريمده است.است   براي مشر عيت استواده كرده

از موارد  ابل توج  در منابع صووي، بحث رؤیا   خوا    تعبير ين بم   مدر  سمسطنت    

رن، گمي ميرزا   خر جش از است ك  در مبحث شيخ زاهد   شيخ صو    هيچنين اسياعيل

 شمود. اگرچم  اسمكندربيگ   دیمده مم    يراي عباسم  عا  جيس  در منابع رسي  این د ره، از

این است كم    اشترین جنب مه در توليرهایش از رؤیا بيا رد،  اينتوانلت نظر تازه تركيان

 .(Quinn, 1996: 140) شد ا گو ،ا لعباس شاهاز سسطنت نگاران بعدا  براي   ایع

 ائمل   ،هاي معنموي   مما رالا طبيع  بمراي شماهان صمووي      یژگ در برخ  موارد،   ي

ا ل عبماس  شاهمانند گزارش تو د ؛ توجي  كند شكس كوشد این امور ع يب را ب ت   م اس

تممابع اندیشممۀ  ،ماننممد بلممياري از مورخممان ایممن د ره  ا (. 201/ 2: 2931 ،)تركيممان منشمم 

، ایمن اسمت كم   ي اندیشمۀ     ر مورخان صوويدۀ ا  با دیگتوا   عي    ؛  دري بوده  ضا

/ 2: بمرد )هيمان  كمار نيم   اهييت مانند تو د، مر    جسوس ب تقدیرگرای  را در ملائل ك 

اي اسمت كم    گونم  حموادگ بم   هرك ما ر نمد    ،در این كتما   (. ... 223-223، 11-19 ،09

وضمي  چرایم    چگمونگ     براي پرهيز از ت د،كن    معایب نظام صووي را يشكار م ضع

(   911/ 2: ميمرزا )هيمان   تمل حيمزه   ي رد؛ مثرً  ا عۀب  تقدیر پر ردگار ر ي م  رخدادها

 دهد.را ب  تقدیر   مشيت ا ه  نلبت م  (122/ 0: )هيان هاجانب ازبمتصرف مشهد از

 

 گرايانهبینش سلطنت. 2-4

ك  مرتبط  ايحوادگ تاریه  در ا ل،عباس شاه دربار، نویلندۀ منش تركيان اسكندربيگ 

  ا   داشت ب  سسطان صووي  رار گرایانۀ خود ود، تحت تأثير بينش سسطنتا ل بعباس شاهبا 

غایمت تهمور   شم اعت معرفم       در   ،پمر ر گلمتر، رعيمت  بهش، عمدا ت را پادشاه  نظام

در گميرن  بماس  عشماه اصمرحا  دیموان     از فت  گميرن دربمارۀ  بعد در هيين راستا كند.م 

 نویلد: م 



ي ا دار غۀ با ملتوفيان   اربا   س    بلطامصوا  اعتيادا د    را ... جنا  يص 

هيایون ب  گيرن فرستادند ك  مال   حقوق دیوان  ين  تیمت را موافمق    دفترخانۀ

احيمد   حكمام سمابق    حلماب  در زممان خمان   اگر  ج  بم   رار داده.  انون عدا ت 

ر   بطرن بر ين كشند   مهيما  ين  تیمت را موافمق صمرب     ، دمعيول شده باش

/ 0: 2931 ،)تركيان منش ، ترفي  حال رعایا   ع زۀ نظام   نلق دهند د  ت  اهره

112.) 

 

عبماس  شماه ر پذیرفت    نت اثایران  سسط  ي در این جير    مباحث دیگر كتابش از نظریۀ

 .ده استپر ر معرف  كرا ل را عادل   دین

 ۀنویلممند ماننممد ،«ذكممر عصمميان   ط يممان گيرنيممان  »اسممكندربيگ منشمم  در  لمميت  

   گرایانم  بم  سمسطان  مرار دارد    گرایانم     هرممان  تحمت تمأثير نگمرش سمسطنت     ،ثاراآلةنقاو

نيمز   خاسمتگاه دیموان  ممورخ   ایمن سمبم نگمارش بم      دهمد.  عيسكردش را موج  جسموه مم   

عمدم  »را  مسمم شماه ماننمد اميمر   گميرن  گمان هرگونم  شمورش   اعتمراز بزر    گردد ك م بر

(. 112: هيانكند )تعبير « شناس عدم بهره از جوهر عقل   حق»  «  درشناس  شوقت شاه 

لمتر جسموه   گرا از ظس    عدا تخواهد سسطان را مبم   ي ن است ك بيانگر ي هااین نگرش

 ایران  ب  سسطنت   سسطان است. ك  ادامۀ نگرش اندیشۀ دهد

 

 صفويحكومت بخشي به بینش مشروعیت. 3-4

 گرایم  گرایم    نهبم   در دایمرۀ سمسطنت   اسمكندربيگ تركيمان  فكري  منظومۀك   جااز ين

مشمر عيت پادشماه   نظمام صمووي     راستاي در طبيع  است ب  د  تيردان صووي است،نلبت

حمق   از دایمرۀ  ضمد نظمام   پادشماه،   هرگون  حركتم  بمر   ،دید از این زا یۀد. رسای  كن س  ف

؛ چون اصمل  دشوتيرد   ناسپاس  م  ملتحق تعابير خوت، خواري، خذتن،ر د   م  بير ن

 شمود   رعایت ني ار ایگون  اینجانب اعتدال در ، نتي  ؛ درپذیري رعيت استبر اطاعت

عبماس  شاهزمان سسطان محيد خدابنده   در هاي گيرن در نگارش شورش ،ب  هيين د يل  

  « انمدیش انگيمزان ناعا بمت  سويهان   فتنم  » ،« ئام گيرن» عنوان گر هدم گيرن را باا ل، مر

در  (. ... 221-229/ 2: 2931)تركيان منشم ،   كرده است وصي ت« عقل نادانگيسكان ك »



هماي مكمرر ممردم    شمورش   عسمل  پرداختم   « اها   گيرن ذمّ»ب   .ق2229بهش سوان  سال 

 :  ده استكرگون  بيان گيرن را این

غایمت   ست ك  بر عا ييان پوشيده نيلت ك  مردم گيرن بم ا ين ،تبيين این مقال... 

، ند   نهال  امت ين جياعت در جویبار ظسيتاعا بترأي   ب عقل   تيرهخوي 

بموي  . انمد  فمای  نچشميده  غمدر   بم    ۀبات كشيده   از خوان مواهب از   جز مائد

طا ممب فتنمم       مرتبممۀعيمموم ين مما بمم. نرسمميده مممر     مردممم  بمم  مشممام ایشممان

یمم ر ز، د  مت   مانمد   جهمت   اصرً در عوا ب امور اندیشم  نيم   ... . ندايشو 

 هواي ين مسم جمز ایمن   هيانا ي ... . اندازندهركت م  نااستوار خود در عرصۀ

 (.139-130 /0: 2931منش ،  )تركيان ...كندتقاضا ني 

 

  د  تمم  همماي ضممد مممورخ رسممي  دربممارۀ حركممت  یممم بيممانگر بيممنش   ، اایممن عبممار 

 ست.د  تيردان ا بهش  ب  عيسكردمشر عيت
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را حاصمل كمنش     ت ييمر   تحموت  جامعم      ، سبب شده است  يمورخ گرایانۀبينش نهب 

در  اسمكندربيگ تركيمان   . اكنش نهبگان   طبقا   درتيند اجتياع  عصر صووي بدانمد 

بم    گرایانم  هيچون دیگر مورخان رسي  با ر یكمرد نهبم    ا ل، تهياسبتحوت  د رۀ شاه

كمرده  یاد « گر ه  ئام»عنوان ب  مها وان ين حكومت از   دهكرفرسای   س  حكومت صووي

... احيدخان» د:یلنواحيد م دربارۀ خان هيين نگرش،  ي در ادامۀ .(220 /2هيان: ) است

 «...از راه رفتم   ...گم  جهمر   خودسمران فتنم     گمزاف هاي تف مولد   درایانب  سهن هرزه

احيمد  ياسب ا ل ب  گميرن   دسمتگيري خمان   تهاز توصي  حيسۀ شاهبعد  ي .(222)هيان: 

... »نویلمد:  گون  م دربارۀ عيسكرد شاه صووي در گيرن، این  هقه ، ۀعد م   تبعيدش ب   س

از ميسكمت برطمرف   ، حكام گميرن شمایع  سماخت  بودنمد    مشر   ك  حلا  غيرمطا با  ب 

فرمودند   رعایا   ع مزه را در كنم  رعایمت جماي داده، بلماط معمد ت خلمر ان  در ين        

 (.229)هيان: « ...مبلوط گردید،  تیت



عنموان  ب گيرن را  عيسكرد حاك  ،د  تگرای  ب  بينش نهب تحت تأثير  مورخدر این ا 

« معمد ت خلمر ان    طبلا»شاه   حكام د  ت  را با عبارا  عيسكرد حلا  رد   ب  مطا با 

 عيسكرد منوم   ،د  ت  امراي  ز باشگرایان  ب  نگرش نهب  د يل ب  ي .ده استكرتوصي  

. ق313شممورش مممردم تهي ممان در سممال  سممركوب  ،عمموز  در دهنكممررا مممنعك  همما ين

اگمر   كم   حما   در (؛231-231/ 2: 2911هيمو،  ) ده اسمت كمر ایمن اممرا را تي يمد     دسمت ب 

 شورميج، :.ك)ر ه استعامل اصس  شورش بود ،تلسط هيين امرا بر مردم موشكاف  گردد،

2933 :212-219.) 

گونم   نشمال را ایمن  گر شورش مردم  شمت سركوب ،ميرغضب محيدخاندر یش هيچنين

   كند:توصي  م 

ر مسمو دسمت    طایوۀنشا گشت ، ، متوج   شتجریانا ورمان  ضاخان حلبدر یش

اندیش يگاه مالمحيدخان مرد خداينك  در یش... . باب   تل   غار  دراز كردند

 جيعم  كثيمر در  . افراط  ا ع شود خواست ك   تل بني ، مرحظۀ بليار كرده، بود

 (.921 /0: 2931)تركيان منش ،  ...راه عدم پييودند، ین  ضي ا

 

 جمود كشمتار   بما  ا .  ي ب  د  تيردان صووي اسمت  یانۀگرا، بيانگر ر یكرد نهب این ر ایت

  اشمراف    خاسمتگاه دیموان    ا مع،  درپرداختم      ب  توجيم  عيسكمردش   ،محيدخاندر یش

 چنين دیدگاه  را ب   ي تحييل كرده است. ،حاكي  مورخ    ابلتگ  ب  طبقۀ

 

در نگاارش   اي نطنزيافوشتهاسكندربیگ ترکمان با تاريخي بینش  مقايسۀ .5

 تحوالت گیالن

، كيتر تحمت تمأثير نگمرش    ا لعباس شاهدر توصي   ،الثارآةنقاو  ي در مقایل  با نویلندۀ

در بهممش  ...(. ا   933-931: 2992 ،اي نطنممزي)افوشممت  اسممت ممرار گرفتمم  يداران  شممریعت

 ممردم  سياس هاي ب  حركت گاه منو ددی ،هيانند مورخان رسي  عصرش ،تحوت  گيرن

 بما  مردم گيرن دربارۀ در استواده از ا وا  منو مشابهت زیادي ، از این حيث    گيرن داشت

از شمورش  سنمدران بعمد    ممذكور،  اثمر  نویلمندۀ  ،اي نطنمزي افوشت  .داردالثار آةنقاو نویلندۀ



مردم »  « جهال عوام كاتنعام»ب   يانند اسكندربيگ تركيانه رادر گيرن اسياعيل د م شاه

 تركيمان اسمكندربيگ  هيچنمين  (؛ 221-229هيمان:  ) كمرده اسمت   تعبير« اعتقادو  كجبدن

عمدم بهمره از   » ،«عدم  درشناس  شوقت شاه »مردم گيرن را ب   هرگون  شورش   اعتراز

 ،)تركيمان منشم    نيوده استتعبير « عقل گيرنسويهان خوي »  « شناس جوهر عقل   حق

اي است )افوشمت   استعيال شده نيز الثارآنقاوة در اصطرحا مشاب  هيين   ( 112 /0: 2931

شاید در  شورش مردم گيرن دربارۀها ين هايدر گزارش تنها توا   .(912: 2992نطنزي، 

حيمدخان  مدسمت در یمش  بم  هما  ين نشمال   كشمتار  سركو  شمورش ممردم  شمت   گزارش 

 اشماره دارد  ایمن شمورش   «گناهمان بم  »ك  اسمكندربيگ تركيمان از كشمتار     استميرغضب 

 «ا هم   تقمدیر » ين را بم   ،الثاار آةنقاو حا   ك  نویلندۀ؛ در(921 /0: 2931)تركيان منش ، 

  نگرش تاریه  تركيان ب ملئس  شاید این (.911: 2992،نطنزياي افوشت ) نيوده است تعبير

 هم   كمرم  صمدا ت  داري از د  مت صمووي،  جانبعين گردد ك  سع  دارد درمنش  بر م 

 داشت  باشد.

هيچمون  نگماران رسمي    دربماري    تماریخ  ان ام اینك  تماریخ  ي هياننمد بقيمۀ يثمار    سر

تحموت  سياسم    ر یمدادهاي ممرتبط بما       ،نو  سياسم  بموده   در ين  ، بيشتر ازآالثارنقاوة

اجتيماع  مردمم  در     تماریخ   است توج   رار گرفت بيشتر مورد،  در  سياس    حكومت

 دارد. حاشي   رار
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آراي عالمدر  گیالنبه نسبت خراسان و مازندران آذربايجان،همچون  ايران

 عباسي

در بررسم     ي تموان دریافمت  مم   عباسم  يراي عما   هماي  اي بم  نوشمت   با یم نگاه مقایل 

 تهياسمب ا ل، شماه اسياعيل     يذربای ان در زمان شاه ازندرانم   خراسان،تحوت  ایات

را هما   ي سموان  خراسمان   جنمگ بما ازبمم     . نبوده استچندان تحت تأثير نگرش خاص  

/ 2: 2931 ،تركيمان منشم   ) ده اسمت كمر ا بت  با كي  مشيت ا هم  دنبمال      بينان طور  ا عب 



پمذیري از بيمنش   ربد ن اثم را ران افز ن   فت  مازندرست  ر زن شكلت ي اهيچني(؛ 91-93

 (.93-93)هيان:  داده استخاص  شرب 

 اسمت  پ  گرفت تاریه  خود  فرسای  س ت ا زا  عثيان  را با  سوان  يذربای ان   ي 

ناشمناس    شماهزادۀ شورشم  را فقمط شماهزادۀ حمق      ،ميمرزا (. ا  حت  ا قما  13-11)هيان: 

 (. 19-11)هيان: كرده است  انگيز معرف ن فت

چم  اهمل   ممردم ين ما اگر  » نویلد:ایا ت استريباد نيز  حن  مری  دارد   م مردم  دربارۀ

ان: يم )ه «...دما  نيلمتند ؛ اما خا   از  سوس    سودا   شورش صرب   متق    پرهيزگارند

 نيموده اسمت  عقمل   نمادان یماد    سكان ك هيواره از گي ،در بررس  سوان  گيرن     (؛221

داخسم  بما مشماركت     هماي شمورش  ،در گميرن  ك  این است عست اصس ، (....  221)هيان: 

ماننمد ازبمم   عثيمان  یما      درگيري با بيگانگان ،هاي دیگر    در ایا ت؛ بودهيراه مردم  

چنمين  . طبيعتماً  ه اسمت گلمترده نبمود   مردمم     ،ماننمد گميرن   هما حاك  یاغ  بود   شمورش 

كمام    متعمدد ح  هايهرچند خودسري؛ شودم طرب ممورخ رسي  یم سوي زادیدگاه  

  ابل توجي  نيلت. نيز گيرنمردم 

 عنموان گمر ه  خدابنده، شورش ممردم گميرن را بما    محيدزمان سسطانثبت   ایع در  ي 

هيمين  امما  ؛ (221-229: هيمان ) اسمت  تعبيمر نيموده   «عقل نمادان ك  گيسكان»   « ئام گيرن»

محيد سسطان ضع  ناش  از عثيان  رادست ای ان   اش ال ين ب يذرب هاييشوتگ  ،مورخ

 نيمموده اسممترا بمم  مشمميت ا همم  تعبيممر   ایا ممت يندر بسكمم  اخممترل ؛ دانممدنيمم  خدابنممده

ب  ممردم   بدبينان بد ن نگرش مازندران در این زمان را شورش حاك   هيچنين (؛092:هيان)

هماي  ز باشمان     مایع خراسمان   درگيمري    ،ين برعر ه؛ (012)هيان:  داده استشرب ين ا 

  حير  عثيان  را بد ن بيمنش خما    حتم  بما     يذربای ان سوان  (   091-099)هيان: 

ممردم   ؛ زیمرا (923)هيمان:   كمرده اسمت   طر حيایت از  ز باشان بيانخا مردم تبریز ب ستایش

نداشمت   هما  ين ربطم  بم    يذربای مان  هماي   يشمو   انددهاز د  ت مركزي تهط  نكر  اين

 است.

همایش  با گمزارش مردم گيرن  تركيان در مذمتهاي اسكندربيگ هيچنين   ت  نوشت 

 ،دشوا ل مقایل  عباس شاهاصوهان   خراسان در زمان  ،هاي يذربای انسوان  ایا ت دربارۀ



 ي  .تممر بمموده اسممتبينانمم همما،  ا ممعیافممت كمم  در نگممارش سمموان  ين ایا ممت تمموان درممم 

/ 0: كنمد )هيمان  عنموان عبمر  یماد مم     را بما  در خراسمان ها   استاجسوها شامسو هايدرگيري

سوان  يذربای ان   درگيري با عثيان ، از مردم تبریز بم  نيكم  یماد     بياندر  ؛ هيچنين(122

ا ل از عبماس  شماه  دسمت در زممان اشم ال تبریمز بم     زیمرا  (؛ 112-193/ 0: )هيان كرده است

رأي عقل، تيرهغایت خوي ؛     گيرنيان   بزرگان ين را ب كردندنير هاي د  ت  حيایت 

بم  هيمين   ؛ چون عسي  د  مت مركمزي شمورش كردنمد    ؛ (130 /0: )هيان داندعا بت م   ب 

 .پردازدم ها ين ب  مذمت از چون اسكندربيگ تركيانهيرسي    مورخ ،د يل
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 دهي :ها ادام  م در این بهش، بحث را ذیل این عنوان
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عبماس  شماه توجم   ي بم  حموادگ د ران    توان گومت  هاي اسكندربيگ م ا استناد ب  نوشت ب

ر یمدادها   ثبمت اخبمار  ش ب  دستگاه صووي،   تقرب ا ل، شرب احوال   كارهاي این پادشاه،

ه بمود  يراي عباسم  عما   براي اندیشيندان   مشتا ان تاریخ، انگيزه   عسمت اصمس  نگمارش    

 (.321 /0 ،1   0/ 2هيان: )است 

يراي عما   در  ر ش كمارش  دربمارۀ   يتوضميحا    تركيمان منشم ،   نكتۀ مهم  دربمارۀ  
 (.11: 2931 )كمویين،  است شكتاب منحصر ب  فرد هايجنب  از نظر كویيناست ك  ب  عباس 

منابع  ارائۀ  ا ع ، از شرب هرمقدم   بل بيان سا نام  نگاري از: نداعبار  ا  كاري ر ش اه ّ

توجم  بم  عنصمر زممان در      نویلم ، احموال تمراج   هما،   اعتبار   نقد خبر در برخم  گمزارش  

 تقدیرگرایان    مشيت ا هم  بم  حموادگ      نگرش ي،نگارتاریختنو  موضو   ي،نگارتاریخ

 یمژه  داري از شماهان صمووي بم    طمرف  جنبمۀ خصو  از تاریخ ب پذیري درينيت   ارزشع

 (. 222-31: 2932 ،سرخيل ؛201-229: 2939 )فاراب ، ا لعباس شاه

كمار گرفتم    كنمار هم  بم    نثمر سماده   مصمنو  را در   اسكندربيگ منش    حا  نگارش،از

متكسم      كم  بم  شمرب بزرگمان   سمرطين صمووي مربموط اسمت،          جاهای در ي  است.



 (.31: هيمان ) استشده رخدادها از متن ساده استواده  نویلد   در گزارش دیگرمصنو  م 

 سيت یم اسسو  نگارش ساده   ر ان پميش اي نيلت   ب داراي سبم تازها   م يو ،در

 (.Melville, 2002: 229ر د )م 

تحمت تمأثير برخم  منمابع بموده   از       ،عباس يراي عا  اسكندربيگ تركيان در نگارش 

ها در پایمان  حالشرب ،ا ليرحبيبكتا   در مثرً؛ ر گذاشت  استبر بعض  نيز اث سوي دیگر،

يراي عما   این ر ند در  .(129-993 /1: تاب  )خواندمير، شودم  ر یدادهاي یم سال ذكر
تماریخ  نمام  بم   ا ليرحبيبدر ذیل  ؛ هيچنين(201: 2939 )فاراب ،   استادام  یافت نيز عباس 

 دنظر نویلمنده اسمت  ورمم ، زمين  براي  ر د ب  بحث جدیدپيش ،تهياسباسياعيل   شاهشاه

 د.  شونيز مشاهده م  عباس يراي عا  این ر ش در (. 021   022: 2912 )خواندمير،

محيدیوس   ا مۀ  ز ینم     برین خسدچون هيبر برخ  منابع  عباس يراي عا   ،مقابلدر

يراي عما    سمبم  ا مۀ  ز ینم  بم     ر گذاشمت  اسمت.  اثم  ز ین   محيدطاهر  حيد عباسنامۀ  

 صمد ر عظمام، مقامما  نظمام ،     را،م م اُ ،حمال  زرا صو  ب  شربدر پایان سسطنت شاهعباس  

 ،عباسمنام    ز ینم  در   حيمد  نمين ؛ هيچ(292: 2939 )فاراب ، سادا  پرداخت  است حكيا  

براي شمرب   سازيذكر ا قا  شاهان صووي   مقدم  ذیل عنوان   ایع، نگاري،ر ش سا نام 

 91، 3-3: 2903  ز ینم ،  است ) حيد ا تباس كرده عباس  يرايعا  توصيس  موضو  را از 

  232-230.) 

تحموت  گميرن    ي اسمكندربيگ تركيمان در نگمارش   نگارتاریخهاي ب  ر ش در ادام 

 شود:پرداخت  م 
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اسمتنادش اسمت   نگاري اسكندربيگ، ذكر منابع موردر ش تاریخ بارۀیك  از نكا  مه  در

اسمكندربيگ در معرفم  اجمداد     خمورد. چش  م كيتر ب  صووي، ۀنگاري د رك  در تاریخ

 ا لمير حبيمب چون هيهاي منابع پيشين از نوشت  ا دین اردبيس ،صو خصو  شيخ ب صووي،

 دهكرر مسو استواده  ا تواریخاحلن امين    فتوحا  شاه  بزاز،ابن از الصفاصفوة خواندمير،

 (.Quinn, 1996: 29/ 133) اشاره داردها ين ك  ب  است



   پرداختم  اسمتنادش  اش، ب  ذكر منابع موردميرزا   پادشاه اسياعيل در مبحثهيچنين 

 ا تمواریخ  مبّ    ا تمواریخ احلمن  ،ا ليرحبيب امين  هر ي، فتوحا  شاه چون هياز منابع  

 منشم ،  )تركيمان  مطا ب منابع مذكور است هایش خرصۀك  در ا ع، نوشت ده است كریاد 

همي  صمحبت  از    ،اي نطنمزي عصمرش، افوشمت   ك  نویلندۀ هي حا  (؛ در01   29/ 2: 2931

امما  ؛ اسمكندربيگ بمر ا  برتمري دارد    ،  از ایمن حيمث   نكمرده منابع   ملتندا  دیوان  خود 

 است. شمشاهدا  عين    مليوعات ،اتكاي مورخ ب  اسناد دیوان  بيشتر

چمون  »نویلمد:   گونم  مم  خود این ۀاستوادمنبع مورد دربارۀاسكندربيگ منش    در جای

خمان ددامماد جيشميدخان حماك  رشمت، بمود،       سمور رفيمق سمسيان    یمن ملود ایمن ا راق در ا 

توصميل در  سم     بم ، از اطنا  احتراز نكرده، ا عين مشاهده نيوده بود  رأيمقدما  مذكور ب

اسكندربيگ منش ، مشماهدا  عينم  ا     توادۀاس ذا یك  از منابع مورد ؛(013)هيان: « ي رد

 ل   ملتقي  در كلب دانش تماریخ، ا  فت  دستۀمنابع معرعنوان ب در سور ب  گيرن است ك  

محميط اطمراف      رد باید ب  تمأثيرا  اهرچند در این مو؛   بليار ارزشيند    ابل توج  است

 (. 213: 2912كو ، زرین: .ك)ر حواش  بر ذهن مورخ توج  كرد
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ينچ  پرتو شعورم بمر  ... »نویلد: م نگاري خود  ش ثبت تاریخر اسكندربيگ منش  دربارۀ

  ضر ر  بم ، زیاده   نقصان ب   س  دري ردم   ينچ  اطرع  بر ين نداشت ، ب  ين تافت  بود

 منشم ،  )تركيمان « ...تحریمر كشميدم  كسوا  منشيان  در رشتۀ ت، ب  ا وال نا رن اعتياد نيوده

ميمزان تزم د مت كمرده    بم  ن است ك  در ثبت   مایع  ياین عبار   ي بيانگر  (.1 /2: 2931

 است.

تهياسب ا ل، گزارش صمحيح   اعيل   شاهاسيد رۀ شاه تحوت  گيرن در  ي دربارۀ

 ا م  رشمت   فمرار     ،ا دیناميره حلام دربارۀ ؛ مثرًداده استبا توج  ب  منابع ين عصر ارائ  

اسمتنادش ارائم    توجم  بم  منمابع ممورد     هماي مهتصمر   مويمد بما    گزارش ،استاجسوها ب  گيرن

 (.220-222   13-11، 92دهد )هيان: م 



تهياسمب ا ل  نافرمان  ا  از شاهپ  )غر  گيرن(   ،  ا   بي اميره مظورا لسطان دربارۀ

(.  ي 222-222 هيممان:) تعممدیل ر ایمما  منممابع دارد ، گممزارش درسممت  بمما جممربصممووي

نيمای  حركمت   بم  بمزر    ا تمواریخ احلن   اآلثارنقاوةهيچون برعك  منابع رسي  دیگر 

 پردازد.ا لسطان ني مظور

از بلمط  ا ل تهياسمب  شماه احيمد د م   عمدم رضمایت    خمان  خمواه    غمر ر  زیاده  ي

 ده اسمت كمر رعایت اصمول امانمت   صمدا ت بيمان        با، د ت درتش در غر  گيرن را ب 

 اش )تركيمان سمسطان   سمركوب   خمان  عس  در  ليت شرب شورش ؛ هيچنين(222)هيان: 

تماریخ   ،ثاار اآلنقااوة زمانش ماننمد  در مقایل  با منابع معتبر ه  (،133-131 /0: 2931منش ، 

؛ 919-919: 2992اي نطنمزي،  افوشمت  )ر.ك:  داده اسمت ارائم    يتمر لگزارش موصّم  عباس 

 (.299: 2911من   یزدي، 

بمر  خموب    تاریه  است. ا  احاطۀ هايان دادهد ت اسكندربيگ منش  در بي ،مه  ملئسۀ

، بليار موفق بوده اسمت. از  هاي تاریه داده موضوعا  تاریه  دارد   در شيوۀ بيان   ارائۀ

با ادبيما  ارتبماط تمام دارد،  ریحمۀ نویلمندگ  از اسمبا        بيان   حا  شيوۀين ا ك  تاریخ از

 تاریخ است. هيچون اسكندربيگ منش  در عرضۀتوفيق مورخ   عيدۀ
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بمما ر ش   ل،تهياسممب ا د م در د رۀ احيممداسممكندربيگ منشمم  در بيممان  ا عممۀ خممان    

عسمت  ذكمر  تعمدیل ر ایما ،    جيس  انل ام   پيوستگ  مطا ب، جمرب نگاري خود، ازتاریخ

ر یمدادهاي   سِّم  عِ   بينانم  اش، بم  توصمي   ا مع   اسمتواده برخ  حوادگ   حت  منمابع ممورد  

 پرداخت  است.تاریه  

... »نویلمد:  م پ  ا  در امور بي  اخسۀاحيد د م   مدهاي خانعست جلار  دربارۀ ي 

از ... درایان مولد. سهن هرزه  انبوه  بيش    جنگل اعتياد نيود ،احيد ب  محكي  جاخان

بيمم دحماك  رشمت،...    سمر یمو قس   نام  از امراي خود با  شكر غافل بمر منصور، شاهراه رفت 

بمرخرف اكثمر مورخمان رسمي         ا  ،نتي م  (؛ در222/ 2: 2931 منشم ،  تركيمان )« فرستاد

 ب  بيمان  هاتعدیل حوادگ   گزینش درست ين شكس  ر شيند   با جربدرباري صووي، ب 



هرچنمد بيمان   (؛ 220-222 :هيمان ) پرداخت  استهياسب ا ل ت حوادگ گيرن در د رۀ  سِّعِ

  ي نا ص است. عِسِّ 

پيش احيد د م ب  حكومت بي از بازگشت د بارۀ خان در زمان سسطان محيد خدابنده ا 

)هيمان:   ده اسمت كریاد  هيلر سسطان، خاطر  رابت   خویش  ا  با مهدعسيا)شرق( گيرن ب 

ب   اشبينان  ا ع  درك استواده از درست    باشورش تهي ان، ب از بيان بعد ،در ادام (؛ 229

 كرده اسمت  سسطان از ایا ت گيرن اشاره س چون اهللهيعزل امراي ضعي    ناتیق  ز باش 

د تم     بم   ،سبكلريكندربيگ در شرب حوادگ نشان داده دچار عارضۀ (. اس221)هيان: 

هماي  ينچ  مورخ را از شناخت درست صحت   سق  گمواه   زیرا؛ با ري نشده استخوش

 (.221: 2912كو ،با ري است )زریند ت ، سبكلري   خوشب  ،داردم بازاخبار 

پم     تمل ا ، اطرعما  خموب      اسكندربيگ منش  در بيان اخبار جيشيدخان  ا   بيم  

پميش    ا م  بيم  ، د د ماحيم درست  از درگيري   نواق خمان ، ب . در این زمين داده استارائ  

پم   كُهدم ك   صد تصرف كل بيم   ميرزا حاك  منطقۀگيرن   هيچنين فلاد   فتنۀ كامران

ر بيممان ایممن د  ي(. 011-019 /2: 2931 ،منشمم  )تركيممان اشمماره كممرده اسممت را داشممت، 

سّم   بم  بررسم  عِ  هما  اثنماي توصمي  داده  امما در ؛ از بينش انتقادي برخوردار نيلتر یدادها 

 ب   تل جيشيدخان  ي در بيان حوادث  ك  .پرداخت  استصور  نا ص ب  هرچند ر یدادها

 . نكتمۀ ب  تبيين ين پرداختم  اسمت   ،2دادن چيلت  ينمن ر شد، با ذكر چرای  رخداد   نشان

 ر یدادها ب  شناسای  عست توج  كرده است. 0با بلترمندي متناست ك   این ،دیگر

در یش محيمدخان   دستب ها ين كشتارنشال   ردم  شتشورش مسركوب    ي در بيان

« كاران سموختند گناهان ب  يتش گناهاكثر ب »نویلد: م ك  صدا ت دارد تا ين ا  ميرغضب

نمدارد،  ارتبماط ملمتقي       ك  با شماه صمووي   د  تيمردان ين    اهای؛  ذا ين(921/ 0 هيان:)

خماطر  طبيعم  اسمت اسمكندربيگ منشم  بم      . داده اسمت اخبار تقریباً درست   كمامس  ارائم    

شماه     اد دادن جان   زندگ  خود، دربمارۀ ب   ترس از بر ،استبداد حكومت  ضعيت دربار،

 توان خيس  ب  ا  خرده گرفت.در این موارد ني ؛  ذا دارچنين نگارش  د، د  تيردان

                                                           
 (.993: 2931)استنوورد،  بهترین تبيين است غا باً دادن چيلت  چيزينشان نظر استنوورد،. ب 2

 (.291: 2930 ،)هيو شناسای  عست  ابلت  ب  متن است منظور از بلترمندي متن،. 0



ا ل عبماس  شاههاي مردم   بزرگان گيرن در زمان شورشتركيان در بيان اسكندربيگ 

چپم   اژدر با  نشا   طایوۀهيراه  مردم  شت  ، خان سسطانعس    مسمچون شورش شاه

   م  ؛ د يسم  بمراي سمركوب  ين ارائم  دهمد      خمود، نا ص سّ  با ر ش عِدارد سع   شورشيان

حا   كم   ؛ در(101-102 /0: هيان) ه استشدعست اصس  مانع بيان  شا كارانبينش محافظ 

توان خوب  م ب  ،دشوضا  سياس ، اجتياع    ا تصادي گيرن در این زمان توج  اگر ب  ا 

، در اداممم . (31-39: 2930شممورميج، : .ك)ر همما را دریافممت اصممس  ایممن شممورش   ریشممۀ

پميش    احيمد در بيم   براي احياي د بمارۀ حكوممت خمان   مردم شود اسكندربيگ یادي ر م 

 /0: 2931 ،منشم    ز باشان شورش كردند )تركيمان عسي   پ  گيرن،اسحا ي  در بي  خانوادۀ

عست شورش ممردم     داري از حكومت،عين جانبدرتركيان اسكندربيگ ، نتي  ؛ در(112

از ر ش عسِّم     مذا ؛ كمرده اسمت  امما مقمر ن بم  حقيقمت بيمان       ،صور  نا صمسم را ب شاه

 ر ایا  تاریه  استواده كرده است.در بيان  چند نا صهر
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ر شميند  هماي  شميوه  ازا ل عباس شاه در بيان تحوت  گيرن در د رۀتركيان اسكندربيگ 

خموب  اسمتواده   بم  انلم ام ممتن   سازي براي  ر د ب  متن اصس    مانند زمين نگاري در تاریخ

خموب  از  ب « پر ردگار عا ييانتوفيق ذكر فت  ميسكت گيرن ب »در  ليت .  ي است دهكر

گونم   بمراي  ر د بم  ممتن اصمس  ایمن      (  113-113 /0: هياناست )این ر ش استواده كرده

 نویلد: م 
، سماعد باشمد   ،صاعد   در كل احوال ،د  ت  در ا ج ا بال... تا اختر بهت صاحب

ممددكار  یار   ، بهت   سعاد ، خطاكار باشد، هرچند در امور دنيا غوست  رزیده

، بال افتدد   هرگاه اختر ا با ش ب  حضيض  صوا  افت  خطاي ا  مقر ن ب، گشت 

مصمداق  ... . خطا نتي   دهمد ، صوا  نياید، نزد عقري دهراعيال   افعا ش ك  در

 (.113)هيان:  ...احيد گيرن  استصور  احوال خان، این مقال

 

در ارتبماط بما فمت  گميرن      انلم ام ممتن   سازي برايمقدم  بحث نيز ب  زیبای  ب  در ادامۀ

 نویلد: م    پرداخت ا ل عباس شاه دستب 



احيمد    خماطر اشمرف از اطموار ناهن مار خمان      سابقاً مر وم كسم بيان گردید كم  

در ... . ظهور يمده، غباري ود بمود   عاص  ب سسوك ناپلند ا  ك  در حيایت امراي

س  مقدم  ظاهر شد ك  موجب زیمادت  كمد ر  خماطر هيمایون      -د ، این ا  ا 

 ، در ظمل حيایمت ا  ممأ ا   جميرن رفتم     عاص  ب ك  امراي: ا تً ينك    ت گردید

 (.113... )هيان: گرفت  بودند

 

احيمد بم    مراد(   احضار خاناحيد د م با سسطان عثيان  )سسطان ي در ادام  ب  ارتباط خان

گميرن   ا ل، فمت  عباس شاهب  خش   نهایتكند ك  درحضورش یاد م بار صووي   عدم در

صموحا    (؛  ذا خواننده بما مطا عمۀ  192   113من ر شد )هيان:  احيد ب  شير ان  فرار خان

از  شمود. انلم ام ممتن مم     سمازي   مقدمم   خوب  متوج ، ب يراي عباس عا  از  192تا  113

احيمد د م بما   بيگ منش  دربارۀ فت  گميرن   خمان  هاي اسكندربا تطبيق نوشت  ،سوي دیگر

مرجمرل   تماریخ عباسم   نطنمزي     اآلثمار ةنقما   فمومن ،  تاریخ گيرنچون هيزمان منابع ه 

 دشمو مم   بيشمتر يشمكار   ا  بمودن نگمارش    ر شميند  هما صحت   اعتبار نوشت  من   یزدي،

-122: 2992 اي نطنمزي، افوشمت   ؛223-229: 2999، هيو؛ 291-292: 2913 فومن ،: .ك)ر

 (.229: 2911؛ من   یزدي، 122
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 یدادهاي مربوط ب  موضو  متن،گيري منظ  ر با بلترمندي   ایع   پي اسكندربيگ تركيان

ثبت زممان   براي نگاري ي از ر ش سا نام نگاري پرداخت  است. ب  تاریخ شكس  ر شيندب 

كرده   تا نور ز بعد خاتيم  داده اسمت    سال را با نور ز شر   استواده كرده است. هر   ایع

: 2930 ها را برمبناي تقوی  ترك  ا ی وري  رار داده است ) اعمر شهرسمتان ،    مرك سال

كمردن حموادگ   ندربيگ با ذكر زممان   مایع   مشمهص   ك  اسك است این نكتۀ مه ، (.229

شمناخت  تماریخ نيمز توجم      ب  عنصر زممان در ر ش  هاي پادشاه  شاهان صووي،سالط  در

 داشت  است.
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بمراي   2هماي ارجماع   گمزاره  استواده از نگاري اسكندربيگ منش ،هاي تاریخاز دیگر ر ش

با توج  ب  ضر ر    بمراي توهمي     ، ي در برخ  موارد درك   پيوستگ  بيشتر متن است.

در صموحا    شمود. مم     بعمد  ارد مطسمب اصمس     استواده كردهاشعار ادیبان   ازبهتر مطا ب 

 مثرً بعمد ؛ است شدههاي ارجاع  استواده گزاره گون ، از اینعباس  يرايعا  متعدد كتا  

 گون  اشاره ارجاع  دارد: شعري این اب ،احيد د ماشتباها  خان دربارۀاي از ذكر مقدم 

 چممممون تيممممره شممممود مممممرد را ر زگممممار  
 

 كمممارهيممم  ين كنمممد كمممش نيایمممد بممم   
 

 (113/ 0: 2931 ،نش  )تركيان 

 : ي رده استگون  شعر ، اینهاي گيرندر  ليت شورش، در ذم مردم گيرن یا

 هيمممم  كممممار ایشممممان سراسممممر هباسممممت  
 

 كممردن خطاسممتبمم   مموم  چنممين تكيمم   
 

 (139)هيان: 

گونم    ... نيز از ایمن  يراي عباس عا  از  119   113چون صوحا  هيدر جاهاي دیگر 

 ها استواده شده است.گزاره
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، ا لعبماس  شماه خصو  ب    صوويان ك  مربوط ب  شاه مواردي درتركيان  اسكندربيگ

  ؛ بم را بزر  جسوه داده استها ين كرده  سازي برجلت  ،اش استعر  پادشاه موردیعن  

 ،براي عيمران   ر نمق  را  در منطق  ا لعباس شاهاز فت  گيرن، اصرحا  ، بعدهيين جهت

امما در ممواردي كم  بما شمورش مردمم  گميرن          ؛ (112 /0: هيان) بزر  جسوه داده است

بما   اشمي  رانمده    هما را بم  ح  ين ،شمود هاي بزرگان عسي  د  تيردان صووي مواج  م حركت

)تركيمان منشم ،    ده اسمت توصي  كمر خرد   نادان ك  ،اجامره  ئي ، ا باش، اراذل، صوا 

 (.112   129-120 /0: هيان ...؛  229-221/ 2: 2931

                                                           
د يمل  ها مورخ بم  ور پيوستگ  است. در این گزارهها، براي تنظي  گوتار   نوشتار، رفع گللتگ  یا حگزاره گون . این2

از ين بم   چون اشعار ادیبان  پرداخت    مطسب پيشمين را مو تماً تمرك   بعمد    هيب  مطسب جدیدي  نگارش ،هاي ضر ر 

 (.33: 2933زاده، حلن: .ك)ر پردازدم ادامۀ مطسب 
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امما در  ؛ هنویل  سنت  عصمر صمووي بمود   تاریخ نگاري اسكندربيگ منش ، ادامۀاریختشيوۀ 

نویلان سنت  عصمرش      امتيازات  است ك  ا  را از تاریخگ یژ داراي، خودتاریخ نگارش 

ا ل، عبماس  شماه  یمژه  ذكر   ایع مرتبط با حكومت صمووي   بم    .  ي دركرده استمتيایز 

در   جود این ضع ،با    ؛ داشت  است  رارگرایان  گرایان    نهب بينش سسطنت تحت تأثير

 كيتمر  ،اي نطنمزي   مرجمرل ممن     د افوشمت  ماننم  نویلندگان رسي  عصر خمود  اب مقایل 

 مرار داده   خصمو  مشميت ا هم      بم  ا شمعا  نگمرش خمویش     هاي تاریه  را تحتپدیده

 است.

نویلم  ين عصمر، از   با توج  ب  مقتضميا  تماریخ   ي  نویل ،نظر ر شيندي در تاریخاز

اسمتواده   يراي عباسم  عما   هاي ر شيند در بيان تحوت  مربوط ب  تماریخ گميرن در   مؤ و 

تعمدیل برخم     اسمتواده در برخم  صموحا  كتما ، جمرب     اشاره ب  منابع ممورد  كرده است.

 ،زمانيندي   مایع  ،  پيوستگ  مطا ب انل ام ،سازي براي  ر د ب  متن اصس زمين  ر ایا ،

چمون  هيگمري  هماي دت ت اسمتواده از گمزاره   ،برخ  ر یدادهاي مه  شری بلترسازي براي ت

تحسيل هرچنمد نما ص    ، بيان عست  خود، د ت تزم در نقل اخبار گزارششعر براي تكييل 

 نگمماري اسممكندربيگ منشمم همماي ر شمميند در تمماریخاز مؤ ومم  ،برخمم  ر یممدادهاي مهمم 

بایمد گومت  ي در بررسم        سمبب بم  هيمين   ؛ اسمت  خصو  در بهش تحوت  گيرنب 

هما ا  را از  هيمين  یژگم   وردار بموده اسمت.   خود از تهصص تزم برخم  نگاريضبط تاریخ

تمرین ممورخ رسمي  دربمار صمووي      بم  بمزر    خان رسي  عصر صووي متيایز  برخ  مور

 تبدیل كرده است.
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