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چکیده
تأسیس دولت شیعی صفایه در گسترۀ جغرافیای تاریخی ایران سبب شکلگیری ن اعی
تاریخنگاری شیعی در آن دوره شد .یکی از مشخصههای تاریخنگاری آن دوره اس تفاده
از مضامین و نگاشتههای دینی ،بهویژه آیات قرآنی و ا ادیث ،با رویکرد اثبات قانی ت
صفایان بادهاست .این مشخصه در منابع ت اریخنگ اری عص ر ص فایه ،ازجمل ه تحاریخ
عالمآرایعباسی،
عالمآرای عباسی ،به چشم میآید .اسکندربیک ترکمان ،نایسندۀ تاریخ 

در اثر خاد از آیات ق رآن ب رای اثب ات قانی ت تش یع ،برت ری کام ت ص فایه ب ر
کامتهای اطراف و تبلیغ آن ،و برخ ی مس ائل اعتق ادی و باوره ای دین ی اس تفاده
کردهاست .همچنین ضمن تأثیرپذیری از ت اریخنگ اری ایران ی-اس المی ،ب هک راات در
ماارد مختل ،از کلمات قرآنی برای نگارش تاریخ خاد ساد ب ردهاس ت .ای ن پ ژوهش
بر آن است تا این رویکرد اسکندربیک را بررسی و تحلیل کن د .در ای ن راس تا ،ض من
پاس خگایی ب ه ای ن س ؤال ک ه چ را در عححالمآرایعباس حی رویک رد آی هنگ اری در
جم قابلتاجهی وجاد دارد ،این فرضیه بررسی میش اد ک ه اس تفاده از آی ات ق رآن
عالمآرایعباسی بهمنظار تبلیغ دولت ص فایه و مش روعیتبخش ی ب ه آنب ا تأکی د
در 
بر آمازههای شیعی بادهاست .یافتهه ای تحقی ق ب ه روش کتابخان های و تحلیل ی ب ه
دست آمدهاند.
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فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397
لفحات 128 - 113

تاریخنگاری و بررسی مشخصههای آن در دورههای مختلف تاریخ ایران از مبیاحثی
است که همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران بودهاست .بررسی احوال مورخیان،
معرفی و نقد منابع تاریخی ،بررسی ویژگیهای تاریخنگاری و رویکردهای مورخان در
این پژوه ها مورد توجه محققان بودهاست .تاریخنگاری دور لفویه نیز ،بیا عناییت
به ویژگیهای این دولت و جایگاه آن در تاریخ ایران ،از ایین قاعیده مسیتثنی نیسیت؛
مخصولا اینکه رویکردهای جدیدی در این منابع میتوان دید .یکیی از مشخصیههیای
تاریخنگاری دور لفویه آیهنگاری است .مورخان دور لفویه از آیات قیرآن در آثیار
خود برای اثبات حقانیت تشیع مقابل تسنن ،تبلیغ دولت لیفویه و اثبیات حقانییت آن
برابر دولتهای مجاور ،بسط تقدیرگرایی و در سطح باالتر ،اثبات مشیروعیت لیفویان
برای حکومت استفاده کردهاند .از مهمترین منابع تاریخی دور لفویه عال آرای عباسی،
نوشتۀ اسکندربیک ترکمیان ،منشیی مخصیوص شیاهعبیا  ،اسیت کیه آییهنگیاری بیا
مشخصییههییای فییوق در آن بییهخییوبی نمایییان اسییت .اسییکندربیک منشییی بییرای

مشروعیتبخشی و تبلیغ دولت لفویه از آیات قرآن بهگستردگی در عةال آرای عباسةی
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

استفاده کردهاست .ذکر تمام یا قسمتی از آیه ،استفاد مکرر از کلمات قرآنی ،و استناد به
قرآن در موضوعات مختلف تاریخ عال آرای عباسةی مشهود است .با عنایت بیه اهمییت
این ویژگی در تاریخنگاری دور لفویه ،بهویژه در عال آرای عباسی ،این پژوه

بر آن

است تا به بررسی و تحلیل آیهنگاری در این کتاب بپردازد.
پیشینۀ تحقیق

رویکردها و ویژگیهای تاریخنگاری عصر لفوی در پژوه هیای متعیددی میورد
توجه قرار گرفتهاست .آرام در کتاب اندیشه تاریخنگاری عصر صفوی ،به بررسیی ابعیاد
اندیشهای مورخان عصر لفوی پرداختهاسیت .ثواقیب نییز در آثیار مختلیف ،ازجملیه
تاریخنگاری عصر صةفویه و شةناخت منةابع و مآخةذ ،بیا پیژوه
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در منیابع تیاریخی و

تاریخنگاشتی عصر لفویه به بررسی ویژگیهای تاریخنگاری دور لفوی و معرفیی و
نقد منابع آن پرداختهاست .این پژوه ها ارزشمند ،ستودنی ،و شایستۀ توجیه هسیتند،
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مقدمه

کمتر وارد جزئیات شدهاند .بررسی جزئیتر تاریخنوشیتههیای عصیر لیفویه ،ازجملیه
تاریخ عال آرای عباسی ،در مقاالت و پژوه های دیگری مورد توجیه قیرار گرفتیه کیه
برای نمونه میتوان به مقالۀ «درآمدی بیر روش و بیین

تیاریخی اسیکندربیک منشیی

ترکمیان در عةةال آرای عباسةی» (سییرخیل  )1390اشییاره کیرد؛ نویسیینده در ایین مقالییه
کوشیدهاست روش و بین

تاریخی اسکندربیک منشی ترکمیان را در کتیاب عةال آرای

عباسی بررسی کند .با وجود اینکه این پژوه

نیز بهخوبی به جنبههایی از ویژگیهیای

ت لیفی عال آرای عباسی پرداخته ،موضوع آیهنگاری را ،کیه از شاخصیههیای سیبکی آن
است ،بررسی نکردهاست .درمجموع ،در پژوه هیای راجیع بیه تیاریخنگیاری عصیر
لفویه به موضوع آیهنگاری در عال آرای عباسی پرداخته نشدهاست.
تاریخنگاری عصر صفویه

شکلگیری دولت لیفویه و وقیایع آن عصیر از حیوادث مهیم تیاریخ اییران دوران
برخوردار است .دولت لفویه توانست با دستیابی به گسیتر جغرافییایی اییران ،ایجیاد
وحدت سیاسی ،حذ

حکومتهای محدود و منطقهای و پایان بخشیدن به چندپارگی

سیاسی ،و گسترش مذهب تشیع ،بهعنوان مذهب رسیمی کشیور ،بیرای اولیین بیار در
دوران اسالمی ،هویت ارضی و سیاسی مستقل به ایران بدهد و با ایجیاد تمیایز آَشیکار
بین خود و دولتهای مجاور سنیمیذهب ،اسیتقالل اییران را حفیظ و بیا دولیتهیای

اروپایی روابط گسترد سیاسی و تجیاری و فرهنگیی برقیرار کنید (نیک :تةاریخ ایةران
کمبریل.)8 ،
برخی لفویهپژوهان نق

این سلسله را با دیدگاههایی مثبیت و بیا ت کیید بیر تی ثیر

عالمآرایعباسی.
اسکندربیک ترکمان و آیهنگاریاش در 

اسالمی محسوب میشود و ازاینرو ،تاریخنگاری این دوره هم از اهمیت قابلتیوجهی

لفویه بر تاریخ فکری ایران ،و برخی دیگر با دیدگاههایی انتقادی و با ت کید بیر نقی
لفویه در دامن زدن به تعصبهای مذهبی و بروز درگیری و اختال

در جهان اسیالم

و تجزیۀ تمدنی و همچنین تنزل شعر و ادبیات و رکود علمی و سیطر فقه و فقیهان بر
حوز اندیشه و تفکر و غیره بررسی کردهاند .دستۀ اخیر ،تاریخنگاری عصیر لیفویه را
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اما اساسا با هد

معرفی تاریخنگاری عصر لفویه و مورخان آن لورت گرفتیهانید و

ادبیات و شعر در دور لفویه ،سایر اشکال فعالیت فکری ،ازجمله تاریخنگاری نیز رو
به ضعف نهادهاست (نک :ثواقب .20-17 ،بیراون91 ،؛ ریپکیا و کلیمیا و بچکیا-424 ،
 .)427افزونبراین ،طرح دیدگاههای جدید و توجه علمی به سلسلۀ لفویه بسییاری از
لفویهپژوهان را به بررسی دقیقتر و علمییتیر تیاریخ و تیاریخنگیاری عصیر لیفوی
کشاندهاست .حالل این فعالیتها آشکار ساخته که بهرغم دیدگاههای بدبینانه نسبت به
تاریخنگاری عصر لفویه ،این عصر بهلحا تعیدد منیابع تیاریخنگیاری ،از غنییتیرین
دورهها در تاریخ ایران تا زمان خود محسوب میشود.
یکی از ویژگیهای فکری و فرهنگی عصر لفویه رواج تاریخنویسیی در آن اسیت؛
بهمقتضای مدت حکومت این سلسله ،که بی

از دو سده به درازا کشید ،منابع تاریخی

فراوانی ،بهقلم مورخان و وقایعنگاران غالبا رسمی ،در این دوره تی لیف شید .ایین امیر
موجب شد تاریخنوشتههایی با بین

شیعی و سوگیری حمایتی از دولت لیفویه و بیا

رویکردی سیاسی-نظامی بهقلم مورخانی که عمدتا سِمَت مجلسنویسی و وقایعنگاری
دربار داشتهاند و بهطور رسمی از جانب پادشاهان م موران نگارش وقایع بودهاند ،پدید
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

آید .برخی از تاریخنگاران عصر لفوی هم ،علمایی دینی و اداری بودنید کیه بیا لقیب
قاضی و مال و گاهی نیز منشی به این کار میپرداختند .در آثار ایین دسیته از مورخیان،
تعالیم دینی و موضوعات مرتبط با مسائل دینی بازتاب فراوان دارد و لیبغۀ میذهبی و
نگرش دینی پررنگتر است و حکمت مذهبی مبنای تبیین تاریخ را شکل میدهد .دستۀ
دیگر دیوانساالران و منشیان اهل قلم بودهاند که به نگارش تاریخ نیز عالقه داشیتهانید.
در بین این گروه ،افرادی از قزلباشان و منشیان دیوانی دیده میشوند که بهدلیل اشیتغال
و تخصص کاری ،به مدارک و منابع حکومتی دسترسی داشتند و درنتیجیه ،بیه اجیزای
ساختاری حکومت و پدیدههیای اجتمیاعی اشیرا

بیشیتری داشیتند .ایین سیه دسیته

تاریخنگاران ،با انگیزههای اجابت دستور و درخواست شاهان ،احسا

تکلیف به درج

اعمال و رفتار شاهان و قدردانی از امنیتی کیه آنیان ایجیاد کیرده بودنید ،و تقیرّب بیه
11۶

مرکزیت قدرت به ثبت وقایع سیاسی و نظامی با محوریت شاه و سیلطنت و تبییین آن
وقایع در قالب بینشی مذهبی و لیوفیانه پرداختنید (نیک :آرام.229-228 ،19۶ ،194 ،
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نیز با رویکردی انتقادی مطالعه کردهاند و این دیدگاه را ترویج دادهاند کیه بیا انحطیاط

سدههای پیشین ،در قالبهای تاریخنگاری عمومی ،سلسلهای یا دودمانی( ،تکنگیاری)
سلطانی ،محلی ،تراجمنگاری ،تذکرهنگاری ،خاطرهنگاری و گزارش سیفر ،نوشیتههیای
اداری و منشآتنویسی ،حماسهنگیاری ییا منظومیههیای تیاریخی ،تیاریخنگیاری هنیر
(هنرنگاری) ،جُنگنامهنویسی و رسایلنگاری (سیاسی ،خراجییه ،لیالتیه ،و ردّییه بیر
مسیحیت ،تصو  ،عقاید بدعتآمییز و سیایر میذاهب) تی لیف یافتنید (مصیدق.7-4 ،
لفتگل.)25-17 ،
مورخان عصر لفوی با انگیز اللی توجه به درخواست و دستور شاهان لیفویه و
احسا

تکلیف به درج اعمال قدرت مرکزی و پادشاهان لیفوی دسیت بیه نگیارش

زدهاند .در این نوشتهها ،به مباحث فلسفی و نظری تاریخ توجه بسیار محدود و ناقصی
شدهاست .در اکثر نوشتههای این دوره ،وقایع بیا بینشیی میذهبی و لیوفیانه ،تیوأم بیا
حمایت جانبدارانه از شاهان لفوی ،که مانع بیان حقایق مییشید ،اسیتفاده از تعیابیر و
زبان پیچیده و متکلف همراه با الیطالحات ادبیی در بییان وقیایع مربیوط بیه شیاهان
شدهاند .نویسندگان عصر لفوی معمیوال نسیبت بیه قییامهیا و شیورشهیای داخلیی
یکسویهنویسی و دشمنی داشتهاند .تاویلگراییی و تاثیرپیذیری از عرفیان و تصیو

و

استفاده از آیات و احادیث ،موعودگرایی ،القای معصومیت شاهان لیفوی و ضیرورت
اطاعت بدون چونوچرا از آنان ،اندیشۀ تقدیرگرایی و مشیت الهی ،اتخاذ بین

اسالمی

و بهویژه دیدگاه شیعی و دفاع از آن و دشمنی با سایر مذاهب ،توجه به تاریخ سیاسی-
نظامی ،و بهرهگیری از اسناد و مکاتبات و فرمانهای شاهی بهدلیل حضیور در دربیار و
دسترسی داشتن به بایگانی از دیگر ویژگیهای نوشیتههیای مورخیان ایین دوره اسیت
(آرام.)350-228 ،

عالمآرایعباسی.
اسکندربیک ترکمان و آیهنگاریاش در 

لفوی ،نثری ساده و روان در بیان وقایع معمولی ،و با استفاده از زبیان فارسیی تبییین

آیهنگاری در تاریخنویسی ایران دورۀ اسالمی

فتح ایران توسط اعراب مسلمانان ایران را به یکی از مناطق تحیت سییطر خالفیت
اسالمی تبدیل کرد .در این شرایط ،تاریخنگاری ایران نیز تغییر گستردهای یافت .تا قبیل
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ثواقب .)13-12 ،تواریخ عصر لفویه ،تحت ت ثیر سنت تاریخنگیاری اسیالمی-ایرانیی

تاریخنگاری عمدتا عربی-اسالمی بود؛ از خصولیات آن تاریخنگاری نگارش تیواریخ
به زبان عربی ،حتی توسط مورخان ایرانی ،استفاده از آیات ،روایات ،و مضامین عربیی،
ت ویلگرایی ،تقدیرگرایی و عبرتگرایی بود .شیو نگارش تاریخ نیز حیدیثی-خبیری و
شامل گزارهها و قالبهای سالشماری ،دودماننویسی ،طبقاتنویسی ،فرهنیگنامیهای و
تبارشناختی بود .پس از آن ،اگرچه تواریخی به زبان فارسی هم رواج یافت ،همچنان در
تاریخنویسی ایران ،که جزو قلمرو اسالمی بود ،استفاده از کلمات عربی ،آیات ،روایات،
و احادیث ادامه یافت (سجادی و عالمزاده .)9۶-93 ،79-71 ،با هجوم مغول و سیقوط
خالفت اسالمی در قرن هفیتم هجیری ،اییران هوییت مسیتقلی پییدا کیرد و از قلمیرو
حاکمیت دولتهای عربی خارج شد .از پیامدهای این واقعه نگارش تواریخی بیود کیه
در آنها استفاده از مفاهیم ترکی و مغولی رواج داشت .این شیوه تا ظهور دولت لیفویه
ادامه یافت .با تشکیل دولت لفویه و ت سیس اولین حکومت مستقل شییعی در اییران،
تاریخنگاری ایران نیز وارد مرحلۀ تازهای شد .مورخان عصر لفوی بهدالیل مختلف ،از
جمله اثبات و دفاع از حکومت شیعی لفویه برابر حکومتهای سنی مجاور ،از آییات
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

و روایات در منابع خود استفاده میکردنید .مورخیان ایین دوره ،بیهوییژه در نیمیۀ اول
عمر دولت لفوی ،در هیئت سربازان و فرماندهان فرهنگی ،تالش میکردند با قیدرت
قلم و توان نویسندگی خود و با استفاده از آیات و احادیث و مضیامین شییعی ،ضیمن
اثبات حقانیت لفویان در امیر مُلکیداری ،بیه نوشیتههیا و باورهیای علییه لیفویه در
سرزمینهای سنینشین عثمیانی و ازبیک پاسیخی درخیور دهنید .عقایید تی ویلی ایین
مورخان ،که مصادره به مطلوب آیات و احادییث اسیت ،نشیاندهنید بیین

میذهبی-

سیاسی و فلسفی آنهاست (آرام)24۶ ،111-110 ،؛ موضوعی کیه در عةال آرای عباسةی
نمونۀ جامع آن را میتوان دید.
عالمآرای عباسی و نویسندهاش

مشییهورترین مییورخ قییرن یییازدهم هجییری ،نویسییند کتییاب تةةاریخ عةةال آرای
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از قرن چهارم هجری و با وجود اینکیه اکثیر مورخیان برجسیته الیالتا ایرانیی بودنید،

سپس در دستگاه مرکزی حکومت شاهعبا

خدمت کرد .اسکندربیک ،ضمن دسترسیی

به اسناد بایگانی دولتی ،از نزدیک نیز شیاهدِ ییا دخییل در بسییاری از وقیایع سیاسیی
عصر شاهعبا

اول بوده و از این مجموعۀ اطالعات در نگارش تیاریخ خیود اسیتفاده

کردهاست.
تاریخ عال آرای عباسی شامل سه بخ

است :مقدمه ،که شامل وقایع اییران در قیرن

دهم و تاریخ ایران در عهد سالطین نخستین لفوی تا سال  979است؛ بخ
شامل تاریخ ایران از  979تا  ،99۶یعنی از تولد شاهعبا
سلطنت ،است؛ و بخ

سوم ،که مهمتیرین بخی

میشود .قسمت اول از این بخ

اول تیا جلوسی

دوم ،کیه
بیر تخیت

کتیاب اسیت و شیامل دو قسیمت

وقایع سی سال اول پادشاهی شیاهعبیا

 )1025و قسمت دوم وقایع سالهای  1025تا درگذشت شاهعبا

اول (-99۶

اول را دربرمیگیرد

(اسکندربیک ترکمان.)17-14/1 ،
همانگونه که اشاره شد ،مؤلف کتاب در دربار شاهعبا

و شاهد عینی وقیایع بیوده

ارزش فیوقالعیادهای برخییوردار اسیت .هرچنیید در ایین کتیاب ،شییرح تیاریخ نظییامی
اولویت داشتهاست ،دربار مسائل داخلی ،امور مالی ،چگونگی ولول مالیات ،مالکییت
ارضی ،قبایل چادرنشین ،و قیامهای مردمی نیز مطالب درخور توجهی وجود دارد .ایین
نکته نیز قابلتوجه است که اسکندربیک ترکمان در ذکر وقایع تیاریخی جانیب دولیت
لفویه را داشتهاست و لذا در این کتاب ،شرح مبسوطی از طبقات مذهبی وجود ندارد.
اما بر خال

آن ،تعادل بین طبقات نظامی ،میذهبی ،و دییوانسیاالری در کتیاب حفیظ

شدهاست.
در اواخر عمر اسکندربیک به او پیشنهاد شد که نگارش تةاریخ عةال آرای عباسةی را

عالمآرایعباسی.
اسکندربیک ترکمان و آیهنگاریاش در 

و بییه اسییناد و مییدارک دسترس یی داشییته و از ای ین نظییر ،تةةاریخ عةةال آرای عباس ةی از

ادامه دهد و او نیز ت لیف ذیلی را بر کتاب آغاز کرد و وقیایع پینج سیال اول سیلطنت
شاهلفی را به نگارش درآورد ،اما با مرگ او ،نگارش این ذیل نیز متوقف شید .بعیدها
بقیۀ حوادث دوران سلطنت شاهلفی از کتاب خلةد بةری  ،نوشیتۀ محمدیوسیف والیۀ
الفهانی ،به عال آرای عباسی ضمیمه شد (ثواقب.)۶1-59 ،
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در سییال  9۶8متولیید شیید و در  1043درگذشییت .او نخسییت نگهبییان شییاهی بییود و

اسکندربیک ترکمان با بهکارگیری فنون و شییوهای خیاص یکیی از مهیمتیرین آثیار
تاریخی عصیر لیفوی را پدیید آورده کیه دربردارنید اطالعیات سیودمندی از دوران
حکومت لفویان است .بهدلیل دسترسی وی به منابع اللی کتبی و شفاهی و موقعییت
کاری او ،کتاب

اثری دقیق و مشتمل بر جزئیات بسیاری از تاریخ دوران شاهعبا

اول

است .اسکندربیک برای شرح زمان وقوع رخدادها ارزش بسیاری قائل بوده و اثرش را
بر اسا

شیو سالشماری و همراه با تطبیق تقویمهای مختلیف بیا ییکدیگیر تنظییم

کردهاست .او در اثرش کوشیده فاید روش سالشماری را هم بیان کند .اگرچه توجه به
امور ماورا الطبیعی و متافیزیکی و سرسپاری به قضاوقدر در عال آرای عباسی بسیار بیه
چشم میخورد ،اسکندربیک کوشیده تا بسیاری از حقایق تاریخی را با زیرکی البیهالی
این مطالب بیان کند .هرچند اسیکندربیک ،همچیون بسییاری از مورخیان ،بیه تعرییف
تاریخ ،پییدایی و سیازوکار آن ،جایگیاه میورخ در ایین علیم ،و مسیائلی از ایین قبییل
نپرداختهاست ،با بررسی کتاب او میتوان دریافت که نگرش حاکم بر تاریخنگاری او بر
پایۀ بین

و جهاننگری دینی مسلمانان و اندیشۀ مذهبی غالب بر جامعیۀ اییران شیکل

سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

گرفتهاست .مؤلفههایی که او مبنای تبیین و تحلیل رخدادهای تاریخی قیرار دادهاسیت،
نشان میدهند که او قائل به نوعی فلسفۀ خطی بوده که بر اسا

آن ،همهچیز از قدرت

و خواست الهی نشئت میگیرد و بهسوی مقصدی ازپی تعییینشیده حرکیت مییکنید
(سرخیل111-110 ،؛ آرام.)231 ،
یکی دیگر از ویژگیهیای شیاخص تیاریخنگیاری در عةال آرای عباسةی اختصیاص
مباحثی به اثبات تشیع ،بهعنوان مذهب رسمی دولت لفویه ،از طریق به کار بردن آیات
و احادیث است .ابراز ارادت به ائمۀ اطهار

و آیهنگاری و حیدیثنگیاری در اثبیات

تشیع و حقانیت دولت شیعی لفوی از خصولیات تاریخنگاری تواریخ دور لفویه و
بهویژه عال آرای عباسی اسیت (مشیکوریان و جعفیری .)70 ،حیدود کیاربرد آییات در
عال آرای عباسی در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
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معرفی ویژگیهای تاریخنگاری عالمآرای عباسی

اسکندربیک منشی در تاریخ خود ،به فراخیور موضیوع ،از آییات متعیددی اسیتفاده
کردهاست .در این شیو عملکرد ،فراتر از جنبههیای ادبیی و زیبیایی نگیارش ،اهیدا
مهمتری به شرح زیر منظور بودهاست:
 .1دشمنستیزی و دشمنشناسی .مسائل نظامی ،لشکرکشیها ،و فتوحات پادشیاهان
لفوی ،بهخصوص جنگهای آنها با پادشیاهان عثمیانی ،از مبیاحثی الیلی اسیت کیه
اسیکندربیک منشیی در تییاریخ خیود بیه تشییریح آنهیا پرداختیهاسییت .در ایین راسییتا،
اسکندربیک ازطرفی ،برای توجیه لشکرکشیها ،و ازطر دیگر ،برای بیزرگ و ارزشیی
جلوه دادن فتوحات ،بهکرّات از آیات قرآن در تاریخ خود استفاده کردهاسیت .آنچنیان
که اشیاره شید ،ییکسیونگری شییعی و همچنیین پیرداختن بیه جنبیههیای نظیامی از

خصولیات تاریخنگاری دور لیفوی اسیت کیه ایین موضیوع بیهوضیوح در تةاریخ
عال آرای عباسی نیز مشاهده میشود .آیات بهکاررفته در این موضوعات به هد

نشیان

دادن حقانیت سپاه و عملکرد دولت لفویه و نفی حقانیت سپاه عثمانی و نقض عهد و
گرجستان و لشکرکشیهای طهماسب به این منطقیه اسیت .در ایین آییات نییز ،از بیه
ی جوج و م جوج و سپاه جالوت ارجیاع داده شیدهاسیت .موضیوعاتی همچیون لیلح
آماسیه ،ماجرای خاناحمد گیالنی ،و تصر

بحرین ،که از دیگر مسیائل نظیامی میورد

توجه اسکندربیک بوده ،نیز با آیاتی که در اثبیات حقانییت لیفویۀ شییعهمیذهب ذکیر
شدهاند ،در گزارشهای اسکندربیک آمدهاند .اطالعات تکمیلی مربوط به کاربرد آییاتی
با مضمون و محوریت شناخت و مقابلیه بیا «دشیمن» در عةال آرای عباسةی در جیدول
شمار یک آمدهاست.
جدول شمارۀ  :1اطالعات تکمیلی دربارۀ کاربرد آیاتی

عالمآرایعباسی.
اسکندربیک ترکمان و آیهنگاریاش در 

شرک و مکر و حیلهگری عثمانیان ذکر شدهاند .بخشی از این آیات نیز راجع به موضوع

با موضوع شناخت و مقابله با دشمن در عالمآرای عباسی
عنوان

توضیحات

تعداد کل آیات
تعداد آیات بهکاررفته برای دور
پادشاهی طهماسب اول

28
9
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آیهنگاری در عالمآرای عباسی

تعداد آیات بهکاررفته برای دور
پادشاهی شاهعبا اول

19

تعداد آیات استفادهشده بر اسا
سورههای قرآن

پرکاربردترین آیات

بقره

7

نحل

3

فتح

3

توبه

3

نسا

2

عبس

2

انفال ،کهف ،حجرات ،رعد ،الرحمن،
فاطر ،یوسف ،احقا

هر کدام
 1آیه

کم مِن فئ قلیل غلبت فئ ک یرة باذن
اهلل
و التنقضوا االیمان بعد توکیدها
و التلقوا بایدیکم الی التهلک

 2بار
 3بار
 3بار

 .2اثبات حقانیت دعاوی شیعه .ت سیس حکومیت شییعی لیفوی ،بیهعنیوان اولیین
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

حکومت مستقل شیعی در تاریخ ایران ،سبب شد که دولتمردان لیفوی بیرای اثبیات
حقانیت تشیع برابر تسنن ،نهادینه کردن تشیع در ایران ،و اتصال نسب خود به اهل بیت
و ائمه

اقدامات متعددی انجام دهند .تیاریخنگاشیتههیای عصیر لیفوی و ازجملیه

عال آرای عباسی نیز از این تغییرات بیت ثیر نبودند .بررسی آیات مربیوط بیه امامیت در
تاریخ عال آرای عباسی نشاندهند آن است که اسکندربیک منشی ازطرفی ،برای اثبیات
امامت امامان معصوم

و ازطر دیگر ،اثبات حقانیت تشییع مقابیل تسینن ،از آییات

قرآن بهر فراوان بردهاست.
ذکر نامۀ علمای ماورا النهر و پاسخ علمای مشهد در کتاب اسکندربیک نشان میدهد
چالشی جدی دربار اثبات حقانیت تشیع و آراییی متفیاوت راجیع بیه آن در سیطحی
گسیترده بیین علمیای ایین دوره وجیود داشیتهاسیت .در دو نامیهای کیه اسیکندربیک
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عنوان

توضیحات

سور مائده و اطالق واژ کافرون؛ آیۀ سوم سور نیور و اطیالق واژ زانیی) از طیر
علمای مشهد در پاسخ به آنها گویای این چال

جدی است .تکرار بخشیی از آییۀ 55

سور مائده (انما ولیّکم اهلل )...در این قسمت ،نشانۀ تالش جدی و مستمر اسیکندربیک
در اثبات حقانیت والیت حضرت علی

در جانشینی پیامبر

است .همچنین تکرار

استفاده از آیۀ  18سور فتح ،با موضوع بیعت شجره ،عنایت بیه آرای علمیا و محیدثان
شیعه را در تفسیر و تحلیل این واقعۀ تاریخی نشان میدهد.
جدول شمارۀ  :2اطالعات تکمیلی راجع به کاربرد آیاتی با موضوع اثبات حقانیت دعاوی شیعه
توضیحات

عنوان

تعداد کل آیات
تعداد آیات بر اسا

دور زمانی

تعداد آیاتی که هر یک از طر ها به
کار بردهاند

پرکاربردترین آیات

2
1
10
12
3
3
3
2
2
2
هر کدام
 1آیه
 2بار
 2بار
 2بار

عالمآرایعباسی.
اسکندربیک ترکمان و آیهنگاریاش در 

پراکندگی تعداد آیات استفادهشده بر
اسا سورههای قرآن

25
شاهاسماعیل اول
شاهعبا اول
علمای ماورا النهر
علمای مشهد
مائده
فتح
نور
آلعمران
نجم
احزاب
بقره ،اعرا  ،انعام ،توبه ،نسا  ،ذاریات،
مجادله ،کهف ،یوسف ،تغابن
انما ولیّکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا...
لقد رضی اهلل عن المؤمنین اذ یبایعونک
تحت الشجرة
و ما ینطق عن الهوی ،إن هو الّا وحی
یوحی
الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات

 2بار

 .3تبلیغ .مؤلف عةال آرای عباسةی در میوارد متعیددی از کتیاب خیود ،بیرای تبلییغ
حکومت لفوی و حمایت از آن و مشروعیتبخشی به لفویه از آیات قیرآن اسیتفاده
کردهاست .او تالش کرده با استفاده از آیات قرآن ثابت کند که این خواست خیدا بیوده
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سور نور و استفاده از واژ خبیثات) و در مقابل ،استفاده از آیاتی با لحن تندتر (آیۀ 44

«تییوتی الملییک مَیین تشییا » ...اسییتفاده کییردهاسییت .وی هنگییام ذکییر اسییامی فرزنییدان
شاهطهماسب ،از آیات «و لقد کرّمنا بنیآدم»( ...اسرا  )70 :و «انّیا جعلنیاک خلیفة فیی
االرض»( ...ص )2۶ :و در تولیف بهتختنشینی شاهعبا  ،از آیات «ان اهلل ی مر بالعدل
و االحسان»( ...نحل )90 :و «و رفعناه مکانیا علیّیا»( ...میریم )57 :و در گیزارش وقیف
بزرگ شاهعبا  ،از آیۀ «کشجرة طیب اللها ثابت و فرعها فی السما »( ...ابیراهیم)24 :
استفاده کردهاست .اوج اینگونه تالشهیای اسیکندربیک را از مییان  24آییهای کیه بیا
موضوع تبلیغ به کار برده ،در مورد شیوخ لفویه میتوان دید؛ وی زمانیکیه از سلسیلۀ
نسب لفویه و اتصال آنها به امام موسی بن جعفر

لحبت کرده ،آیۀ «و الشمس و

الضحی»( ...ضحی )1 :را به کار بردهاسیت .ایین نمونیه از آییهنگیاریهیا در عةال آرای
عباسی ،مصادره به مطلوبی از آیات در تبیین اهدا

تاریخنگاری این دوره است .اگرچه

میتوان برای این نوع آیهنگاری خصولیتی تبلیغی-تقدیری قائل شد ،ماهیت تبلیغی آن
بیشتر است .ازطر دیگر ،او تالش کرده با استفاده از آیات قرآن ،اقدامات شاهعبیا

و

وقایعی ازجمله پیادهروی مشهد ،قتل عبدالمؤمنخیان ،بنیای جیامع کبییر ،و نییز توبیۀ
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

شاهطهماسب را بزرگ جلوه دهد.
 .4تقدیرگرایی .تقدیرگرایی ،جبرگرایی ،گرای

به تاریخ خطی ،و اعتقاد بیه سیاعت

سعد و نحس از دیگر مشخصههای تاریخ عال آرای عباسةی است .اسکندربیک منشی در
تاریخ خود تالش کردهاست با استفاده از آیات قرآن ،بهتختنشستن و پادشاهی شاهان
لفویه را ودیعیه و تقیدیر الهیی نشیان دهید .ازطیر دیگیر ،او در واکین

بیه میرگ

شخصیتهای مهم دوران لفوی نیز از آیات قرآن استفاده کرده تا به مرگ هم بهعنوان
امری مسلّم و تقدیری الهی اشاره کند .نکتۀ مهم در کیاربرد آییات بیرای توضییح ایین
مضامین ،استفاد وی از آیاتی است که عالوه بر داللت موضوعیشان ،بهنوعی در جهت
اثبات حقانیت لفویان و مرتبۀ واالی آنها از نظر مورخ به کیار گرفتیه شیدهانید .از 12
آیهای که با این هد
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در عال آرای عباسی اسیتفاده شیده ،برخیی نمونیههیا از وضیوح

بیشتری برخوردارند .اسکندربیک در ذکر مرگ شیخلفیالدین ،از آییۀ «لیلّوا علییه و
سلّموا تسلیما»( ...احزاب )5۶ :و در توضیح مرگ شیخابراهیم ،از آیۀ «ارجعی الی ربّک
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که قدرت در دست لفویان قرار گیرد .اسکندربیک برای این منظور ،شی

بیار از آییۀ

أن تؤدّوا االمانات»( ...نسا  )58 :هنگام تولیف برتختنشیینی شیاهطهماسیب لیفوی
نشانۀ این رویکرد مورخ در بهکارگیری آیات قرآنی است .بااینحال ،بهرغم گرای
دولت لفوی به تقدیرگرایی و همچنین رفتار بیر اسیا

زیاد

سیاعات سیعد و نحیس و،...

استفادههای اینچنینی ،بهنسبت کاربرد آیات مرتبط با دشمنستیزی و امامتمحوری ،در
کتاب اسکندربیک کمتر به چشم میخورد.
 .5استفادۀ دوگانه از آیات و اصطالحات قرآنی بهعنوان آرایههایی ادبی و در تأیید

عملکرد صفویان .یکی از مشخصات وییژه در تیاریخنگیاری ایرانیی کاربسیت فیراوان
ظرافتهای ادبی و تالش مورخ برای آرای

متن بیا اسیتفاده از آراییههیای مختلیف و

بهویژه تلمیح به آیات و احادیث است .لیر نظیر از مباحیث فنیی و تخصصیی ایین
کاربردها ،اهدا

و اغراض مورخ از بهکیارگیری ایین آراییههیا درخیور توجیه اسیت.

اسکندربیک ترکمان در موارد متعددی با به کار بردن واژگان قرآنی ،بخشیی از آییه ،ییا
تمام آن ،عالوه بر اینکه هنر نویسندگی و توانمنیدی منشییگیری خیود را بیه نمیای
لفویه کوشیدهاست .آراستن گزارشهای مربوط به اردوکشیهای شاهعبا

با عبیارت

قرآنی «جنات تجری من تحتها االنهار» و استفاده از آیۀ «أ فالینظرون الیی االبیل کییف
خلقت»( ...غاشیه )17 :در تولیف بنای فرحآبیاد نشیان مییدهید کیه اسیکندربیک در
بهکارگیری مضامین قرآنی در تولیف اقدامات شاه لفوی ،که با نسیبتهیای نیاروای
دشمنان سنیمذهب خود روبهرو بود ،تثبیت و اعیتالی مقیام و اعتبیار شیاه را منظیور
داشتهاست.
استفاده از تعابیری قرآنی همچون «لیل القدر» در شرح سیفر شیاهعبیا

بیه مشیهد،

«مالک الملک» در ولف آغاز ریاست سلطانعلی بر طریقت لفوی ،و «فتحا مبینا» در
ذکر موفقیتهای شاهعبا

عالمآرایعباسی.
اسکندربیک ترکمان و آیهنگاریاش در 

گذاشته ،با استفاد مطلوب از این هنر و توانمندیاش ،در اثبات تشیع و حقانیت خاندان

در ناحیۀ خراسان ،و نیز عبارات دیگری ازجمله «خلق اهلل»،

«خالق االرض و السما »« ،اولواالبصار» ،و «یفعل اهلل مایشا » ،با فراوانی کاربرد بیی

از

پنجاه مرتبه در تاریخ عال آرای عباسی ،عالوه بر اینکه توانمندی نویسینده را در اسیتفاد
هنرمندانه از آیات و نیز فهم وی را از مضمون آیات نشان میدهد ،حیاکی از آن اسیت
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راضی مرضی »( ...فجر )28 :استفاده کردهاست .همچنین استفاده از آییۀ «إن اهلل یی مرکم

نبودهاست .اهمیت این شیو ت لیفی اسکندربیک زمانی بیشتر احسا

مییشیود کیه بیه

نمونههای دیگر تاریخنوشتههای همعهد او توجه شود .برای نمونه ،مالجالل منجم ،کیه
همزمان با اسکندربیک دست بیه نگیارش وقیایع حیوادث دور شیاهعبیا

در قالیب

گزارشهای روزانه زدهاست ،بهرغم توجهی کیه بیه اسیتفاده از آییات داشیته ،دقیت و
ظرافت اسکندربیک را در کاربرد آیات و واژگان قرآنیی نیدارد .بعیید نیسیت مورخیان
همعصر اسکندربیک ،از این شیو ت لیفی و استادانۀ وی تقلید کرده باشند ،چراکه اگرچه
الوال آیهنگاری در ت لیف متون تاریخی ایران دور اسالمی مرسوم و معمول بودهاست،
اهدا

خاص ایدئولوژیک و سیاسی اسکندربیک در کاربرد آیات و استفاد ماهرانۀ وی

از آنها ،این شیوه را به اعتال رساندهاست؛ شیوهای که در مییان بسییاری از نوشیتههیای
مورخان همعصر او (برای نمونه ،نظامالدین علی شییرازی در فتوحةات همةایون) دییده
نمیشود .استفاده از آیات در اثر ارزشمند عال آرای عباسی ،عالوه بر جنبیههیای تیزیین
متن و آرای

ادبی آن ،تبیین ،ت یید ،و تحکیم مشروعیت لفویان را نیز منظور داشیته و

الگویی برای ت لیف متون تاریخی بعدی بودهاست.
سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

نتیجه

اسکندربیک منشی در عال آرای عباسی ،آیات یا عبارات قرآنی را حیدود  28بیار در
تشریح اقدامات دشمنستیزانۀ حکومت لفوی 25 ،مرتبه در اثبات حقانیت امامان شیعه
و تشیع در مقابل حکومتهای سنی پیرامون حکومت لفویه ،حدود  24بار برای تبلیغ
حکومت شیعی لفویه و برجستهسیازی اقیدامات پادشیاهان لیفوی ،حیدود  12بیار
بههد

تقدیرگرایی ،و حدود پنج بار در بیان بزرگی و عظمت خداوند ،و بی

از پنجاه

آیه و واژه و تعبیر قرآنی را در قالب آرایههای ادبی استفاده کردهاست که برخی از آنهیا
چندین نوبت تکرار شدهاند .هرچند کاربست این شیوه مت ثر از تاریخنگیاری اسیالمی-
ایرانی بودهاست ،یافتههای این پژوه
راستای اهدا
12۶

نشان میدهد که اسکندربیک آییهنگیاری را در

و منافع دولت لفویه و در راستا و بهگونۀ نوعی دفاعیهنویسی بیه کیار

گرفتهاست .وی در مقابله با دولتهای سنی اطرا  ،از آیات برای دشمنستیزی و تبلیغ
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که وی هیچگیاه از اثربخشیی کیاربرد آییات قیرآن در اثبیات عملکیرد لیفویان غافیل

نشاندهند تسلط بسیار اسکندربیک در فهم قرآن است ،کاربرد ایدئولوژیک و سیاسیی
وی را از استفاده مطلوب از آیات در جهت اثبات حقانیت تشیع و مشروعیت لیفویان
نشان میدهد .چنین شیوهای بعد از او بیشتر میورد توجیه مورخیان دور لیفویه قیرار
گرفتهاست.

عالمآرایعباسی.
اسکندربیک ترکمان و آیهنگاریاش در 
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و اثبات تشیع بهر فراوان بردهاست .استفاده از آیات در عال آرای عباسی عالوه بر اینکه

ی افزون بر قرآن کریم:
ی آرام ،محمدباقر ،اندیشه تاریخنگاری عصر صفوی ،تهران ،امیرکبیر138۶ ،ش.
ی اسکندربیک ترکمان ،تاریخ عال آرای عباسی ،تهران ،امیرکبیر1350 ،ش.
ی براون ،ادوارد ،تاریخ ادبیات ایران از آغاز صفویه تا زمان حاضر ،ترجمۀ رشید یاسیمی،
بیجا ،انتشارات آثار برگزیده و جاویدان1329 ،ش.
ی تاریخ ایران کمبریل؛ دوره صفویان ،پژوه

دانشگاه کمبیریج ،ترجمیۀ یعقیوب آژنید،

تهران ،جامی1380 ،ش.
ی ثواقب ،جهانبخ  ،تاریخنگاری عصر صفویه و شناخت منةابع و مآخةذ ،تهیران ،نویید
شیراز1380 ،ش.
ی ریپکا ،یان و اتیا کارکلیمیا و اییرژی بچکیا ،تةاریخ ادبیةات ایةران ،ترجمیۀ کیخسیرو
کشاورزی ،تهران ،گوتنبرگ و جاویدان خرد1370 ،ش.
ی سجادی ،سیدلادق و هادی عالمزاده ،تاریخنگاری در اسالم ،تهران ،سمت138۶ ،ش.
ی سرخیل ،فاطمه« ،درآمدی بر روش و بین

تاریخی اسیکندربیک منشیی ترکمیان در

سال هشتم ،شماره سیام ،تابستان 1397

عالمآرای عباسی» ،فصلنامه تاریخ اسةالم ،سال  ،12شمار اول و دوم (بهار و تابستان
.)1390
ی شیرازی ،نظامالدین علی ،فتوحات همایون ،قم و الفهان ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
و قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر لفوی1393 ،ش.
ی لفتگل ،منصور« ،منبعشناسی پژوه

در تاریخ تحیوالت سیاختار دینیی اییران در

عصر لفوی» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،شمار 1379( 38-37ش).
ی مشکوریان ،محمدتقی و علیاکبیر جعفیری« ،ظهیور طبقیۀ ائمیه در ادوار تیاریخی و
جایگاه آن در تاریخنگاری دور لفوی» ،پژوهشنامه تاریخ اسالم ،سال ششم ،شمار
( 23پاییز .)1395

ی مصدق ،علیالغر« ،خاندان منجم یزدی و تاریخنگاری دور لفوی» ،کتاب ماه تاریخ
128

و جغرافیا ،شمار 1379( 38-37ش).
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