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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
صفوي و منشی مخصوص شاه   ةدبیران دور  نیتراسکندربیگ ترکمان، از برجسته  زمینه و هدف:

از نامه از قابل    يهاعباس اول است که بسیاري  او تحریر شده است. یکی  دورة صفوي به قلم 
  و  آراي عباسی که موضوع اصلی این پژوهش استصفوي، کتاب تاریخ عالم   ةاعتناترین آثار دور

چیره دبیر  این  است. توسط  آمده  پدید    و  سبکی  ویژگیهاي  شده   تالش  پژوهش  این   در  دست 
 مشهورترین   و  ن یرلتمفص  از   یکی  بعنوان  اثر   این  چراکه.  گیرد  قرار  بررسی  مورد  کتاب  این  نگارشی

 . باشد  صفوي دورة دبیران نگارشی و فکري سبک از اعتنایی قابل نمونۀ تواندیم  صفوي، دورة آثار
انجام   يا تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه-توصیفی  ةپژوهش پیش رو به شیو:  مطالعه  روش

 شده است. 
 نویسیساده  روش  به  حدي  تا    در مقایسه با آثار متنوع و متکلف دوران صفوي  این اثرها:  یافته

ي و منشی بودن اسکندربیگ موجب دبیر  اما  است؛  بوده  وفادار  دارد،  تأکید  آن  بر  اسکندربیک  که
متکلفانه و منشیانه نگاشته شود. نویسنده   ياوهیگاه به روش منشیان، به شکه این اثر  شده است  

ي ا نثر ساده و مصنوع بهره جسته است. عبارتپردازي و تکلفات منشیانه  ةدر نگارش کتاب از دو شیو
کمتر در این کتاب آمده است و برخالف    ،رفتیم   بکار   دوران  آن  يهانامه  وکتابها    اغلب  درکه  

چون سجع، کاربرد مترادفات، تتابع اضافات، جناس، اشعار عربی و...   يزمینۀ ذهنی، مواردشپی
 صفوي بسامد ندارد. ةدور يهاسایر متون یا نامه ةبه انداز
منشی یکی از دالیل توفیق او و ماندگاري اثرش   قریحه و دانش ادبی اسکندربیک گیري:نتیجه

بهره استناد به شده است.  استعاره، تشبیه، تجنیس، سجع،  ادبی چون  از صنایع  متعادل  گیري 
 و   است  افزوده  کالم  ریتأث  و  متن  گوارایی  بر…آیات قرآنی و بکارگیري اشعار پارسی و گاه عربی و

 .دهد یم  قرار فارسی ادبیات حوزة توجه مورد را کتاب پیش از بیش تواندیم  لحاظ این از
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Iskanderbeg Turkman is one of the most 
prominent secretaries of the Safavid period and a special secretary of Shah 
Abbas I, who wrote many letters of the Safavid period. One of the most notable 
works of the Safavid period is the book History of the Abbasid Scholars, which 
is the main subject of this research and was created by this master secretary. 
In this research, an attempt has been made to examine the stylistic and writing 
features of this book. Because this work, as one of the most detailed and 
famous works of the Safavid period, can be a significant example of the 
intellectual and writing style of the teachers of the Safavid period. 
METHODOLOGY: The present study was conducted in a descriptive-analytical 
manner based on library studies. 
FINDINGS: In comparison with the various and compelling works of the Safavid 
period, this work has been somewhat faithful to the simplification method that 
Skanderbeg emphasizes; But Skanderbeg being the secretary and secretary has 
caused this work to be written in the style of secretaries, in a compulsive and 
secretarial way. In writing the book, the author has used two methods of simple 
and artificial prose. Phrases and secretarial tasks that were used in most of the 
books and letters of that time are less mentioned in this book, and contrary to 
the mental background, such things as prostration, use of synonyms, addition 
of additions, puns, Arabic poems, etc. are as common as other texts. Or letters 
of the Safavid period have no frequency. 
CONCLUSION: The talent and literary knowledge of Skanderbeg the secretary 
has become one of the reasons for his success and the permanence of his work. 
Balanced use of literary industries such as metaphor, simile, metaphor, rhyme, 
citation of Quranic verses and the use of Persian and sometimes Arabic poems 
and … has increased the richness of the text and the effect of the word and in 
this regard can make the book more important puts. 
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 مقدمه 
 ة بر کسی پوشیده نیست که شیو قابل اعتنا در ادبیات فارسی آثار تاریخی در ادوار مختلف است.  ي هایکی از شاخه

. دهدیبیان و روایت تاریخ ارتباطی تنگاتنگ با ذوق نویسندگی مورخ دارد و همین امر تاریخ و ادبیات را بهم پیوند م
اثر تاریخی او را مانند یک اثر    تواندیمندي او از ذوق و مهارت ادبی مبدین معنا که نوع نگارش مورخ و میزان بهره

ادبی دلچسب و ماندگار کند. در واقع بینش کلی و سبک نوشتاري و محتوایی نویسنده است که اثر او را از سایر 
  .رد یگیو از این منظر مورد توجه ادبیات قرار م دینمایآثار تاریخی متمایز م

ریخی، ادبی و فرهنگی قابل توجهی است. یکی از  حکومت صفوي بلحاظ قدرت متمرکز و طوالنی، داراي میراث تا
به پستی میگذارد.   صفوي نثر رو  ةدر دور  این میراث، منابع تاریخی به قلم دبیران و منشیان رسمی و درباري است.

المثلهاي شیرین فارسی به  جایگزینی ترکیبات عربی و عبارات خام با ترکیبات لطیف فارسی، تبدیل شدن ضرب 
متوالی، اطناب، مدح و چاپلوسی نثر این دورة را از    ي رر، تکرار، تملق، مترادفات پیاپی و سجعهاعبارات عربی مک

رونق انداخته بود. این شیوه که از عهد تیموریان آغاز شده بود در عهد صفوي با شدت بیشتري ادامه یافت. به 
ده که قتل، فرار یا مردن از گرسنگی و اعتقاد سیروس شمیسا رفتار مستبدانۀ دولت با گروهی از مردم باذوق و آزا

) از  ه  1037-985فقر را بدنبال داشت، موجب شد ایران در عصر اعتالي دولت صفوي یعنی زمان شاه عباس اول ( 
 ).214: ص سای شناسی نثر، شم(سبک  »پنجه خالی بماندنویسندگان ماهر و قوي 

  یوانی و ترسل به نگارش کتاب، بخصوص کتابی که درصفوي عالوه بر امور د  ةدر این میان بسیاري از دبیران دو
  ۀ محمدطاهر قزوینی دبیر برجست   توانی. از این جمله مدندی ازییآن، تاریخ حکومت پادشاهی را بیان کند، دست م 

شاه طهماسب   ةقاضی احمد قمی از ماهرترین دبیران دورتاریخ شاه عباس ثانی،  عهد شاه عباس دوم و مؤلف کتاب  
این متون با سه نوع سبک ساده، مصنوع و بینابین  اشاره کرد.خالصۀ التواریخ  و شاه عباس اول و صاحب اثر تاریخی  

  اند.نوشته شده
میرابوالقاسم   رساله صاعیهحسن بیک روملو،  احسن التواریخِ  اسکندربیک منشی    تاریخ عالم آراي مانند    یینثرها

غیاث الدین خواندمیر   حبیب السیراحمدبن محمد آذربایجانی معروف به مقدس اردبیلی و  الشیعه  حدیقۀ  فندرسکی،  
: ص  سای شناسی نثر، شم(سبک   رسدیبینابین هستند که امروزه چندان روان و آسان بنظر نم  ي نثرها   ي هااز نمونه 

تالش     مند بود،و قریحه بهره  اسکندربیک که از باالترین مهارتهاي نگارشی زمان خود، و همچنین از ذوق  ).216
 راه   این   از  هم  و  بگذارد بنمایش   را  انشاء  امر  در  خود   کرده است در پرتو پرداختن به صنایع بدیع ادبی، هم مهارت

 پادشاهان   رشادتهاي   یا  مرگ  تولد،  که  آنجا  مثال   عنوان. بدهد  نشان  بیشتر  را  صفوي  پادشاهان به  خود  قلبی  ارادت
و ظرایف ادبی و تشبیهات و استعارات و مترادفات را چاشنی شرح   ردیگیم  بهره  خود  ادبی  ذوق  از  دهدیم  شرح  را

ثبت م  کندیماجرا م را  پادشاهان صفوي  به  تعلق خاطر خود  اینگونه  اینکه   .کندی و  بجاي   شرح   به  تنهانویسنده 
  خود  ادبی  استعدادهاي   بروز  راي ب  مناسب  بستر  این  از  است  کوشیده  بپردازد،  تاریخنگار  بعنوان  اتفاقات  از  ي اساده

  دیافزای کالم خویش م  ری، بر گوارایی متن و تأثادبی  او با بکارگیري صنایع .سازند  جاودان  را  خود  اثر  و  کند  استفاده
ذکر وقایع سیاسی و تاریخی، رنگی ادبی دارد؛   برو همین امر موجب ایجاد چنین اثر ماندگاري شده است که عالوه

نیز  عالم آراي عباسیغزنوي است، تاریخ   ةادبی ماندگار دور  -اثر تاریخی  تاریخ بیهقیلذا همانگونه که آثاري چون  
صفوي باشد و داراي   ةادبی دور-یکی از بزرگترین آثار تاریخی  تواندی کم منباشد، دست  تاریخ بیهقیاگر همسنگ  

 گیرد. ادبیات فارسی قرار ةت است که بیش از پیش مورد توجه حوزاین ظرفی
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 پژوهش  ۀو سابق ضرورت
تحقیقاتی در شعله کویین،    ۀنوشت  تاریخ نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس اول   نظیر  کتابهایی  این  از  پیش 

تاریخ اثر محمدباقر آرام به کتاب    عصر صفوي در    اندیشه تاریخ نگاري راجر سیوري و کتاب    ۀنوشت  باب ایران صفوي 
اند؛ اما در این پرداختها کتاب مذکور بعنوان اثري مستقل مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته پرداخته  عالم آراي عباسی

نقد این اثر تاکنون از    ۀ و تنها به بررسی مختصري از آن، بعنوان بخشی از تاریخ صفوي بسنده شده است. در زمین
و امثال    4، نقد و ارزیابی تاریخنگاري 3، روش و بینش تاریخی مؤلف2نگاري ، آیه1گاشتینخی و تاریخنظر منابع تاری

این بررسیها با رویکرد تاریخی صورت گرفته و شیوه و سبک ة  انجام شده است. اما عمد  ي اارزنده  ي آن پژوهشها 
نگارشی نویسنده با رویکرد ادبی مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت و اعتبار کتاب بعنوان 

ثر با  دبیران این دورة، بررسی ا  نیترصفوي به قلم یکی از برجسته  ةآثار دور  نیممتازترین و مورداستنادتر  یکی از
 . رسدیرویکرد ادبی ضروري بنظر م

 
 بحث و بررسی 

  معرفی مؤلف 
آذربایجان بود. از وي اطالعات چندانی در دست نیست. عمده   اسکندربیگ ترکمان مشهور به منشی از ترکمانان

ها، آراست و تاریخ تولد او نیز با استناد به همین نوشتهاطالعات موجود از اشارات کوتاه خود نویسنده در کتاب عالم
کار   او پس از اینکه مدتی به فراگیري علوم متداول زمان خویش پرداخت و به  ه.ق قلمداد شده است.  968سال  

سپس به فراگیري .  5دولتی مشغول شد، از این شغل دست کشید؛ چراکه از دریافت فضل و کمال به دور افتاده بود
پیش از آنکه به خدمت شاه عباس صفوي درآید،   .داشت  اشتغال   نویسندگی  به روي آورد و مدت زمانی    ءعلم انشا

با شروع خدمت به   طان محمد خدابنده بود.در خدمت سل  ي ریتدرخدمت شاه طهماسب، حمزه میرزا و بطور جد
ه ق این حضور رنگ بیشتري یافت تا جایی که حتی در میدانهاي جنگ مالزم شاه بود.   1001شاه عباس در سال  

. پختگی و حسن معاشرت وي تا سرودیدان و کتابخوان بود که شعر نیز م بر تواناییهاي نظامی، مردي کتابعالوه
د هم در دل شاه و هم در دل صدر اعظم راه یابد و به قول مصحح کتاب از آفات دربار  جایی بود که توانسته بو

سلطنتی که کمتر کسی جان سالم بدر برده است مصون بماند و درنهایت عظیمترین اثر ادبی تاریخی دوران صفوي 
رضوان عباسی،  آراي  عالم  تاریخ  (مقدمه  برساند  ثمر  به    منشی   مقام  به  ارتقاء  از   پس اسکندربیک  ).17: ص  یرا 

تاریخ عالم آراي عباسی را تألیف کرد. بعد از اتمام این کتاب، ذیلی بر آن نوشته، حوادث پنج    ،شاه عباس  مخصوص
ه.ق با فوت وي، ذیل    1043سال اول حکومت سام میرزا یعنی شیخ صفی را در آن شرح داده است. اما در سال  

 
 . شیراز دی، نو1380 نگاري عصر صفویه و شناخت منابع و مآخذ، جهانبخش ثواقب،تاریخ .۱
، 30 ة، شمارتاریخ اسالم  ۀ پژوهشنام ، 1397آراي عباسی، عظیمه پاینده و علی اکبر جعفري، در عالم  اشينگار اسکندربیک ترکمان و آیه. ۲

 .128-113صص 
-نگري و تاریختاریخ،  1393آراي عباسی با تکیه بر وقایع گیالن، محمد شورمیخ،  نگاري اسکندربیک منشی در عالمروش و بینش تاریخ.  ۳
،  تاریخ اسالم،  1390آراي عباسی،  و درآمدي بر روش و بینش تاریخی اسکندربیک ترکمان در عالم  100-79، صص:  14  ة، شمارژوهیپ

 .116-89، صص 45و  46 ةشمار
 ، 1382، خرداد و تیر  کتاب ماه تاریخ و جغرافیاآراي عباسی»، نفیسه واعظ شهرستانی،  «عالم  ی نگاري اسکندربیک منشبی تاریخنقد و ارزیا.  ٤

 .105-92، صص 69و  68 ةشمار
 . 5 ، ص1 ج ي عباسی،آراعالمتاریخ  رك: . 5
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عالم آراي  الزم به ذکر است که تاریخ    ).54کوب: ص  نیران بعد از اسالم، زرماند (تاریخ اییناتمام متاریخ عالم آرا  
شاه    ۀتنها اثر بجامانده از اسکندربیک منشی نیست: «اسکندربیگ به مناسبت منصب مهمی که در دولتخان   عباسی

عضی  عباس داشت مکاتیب و منشآت و ترسالتی به سالطین ممالک و حکام والیات نوشته است که خوشبختانه ب
از مجموعۀ آنها با عنوان ترسل من منشأت خواجه اسکندر بیگ منشی بشرح   ي ا از آنها باقی مانده است. نسخه

 ).21تاریخ عالم آراي عباسی، افشار:  ۀاستوري مینوید در لیدن موجود است» (مقدم
 

 معرفی کتاب 
داري پادشاهان دورة صفویه باشد، کتاب از فرهنگ و نوع مملکت  ي انهیآ  واندیتکه م  ي ااز جمله کتابهاي ارزنده

است. این کتاب حقایق سیاسی و اجتماعی بسیاري از عصر صفوي را پیش روي خواننده   عالم آراي عباسیتاریخ  
. اسکندربیک عالوه بر رویدادهاي تاریخی، به مواردي چون آداب و رسوم اجتماعی، اعیاد ملی مذهبی و  گذاردیم

درباري و امثال    نام و اصنافِ عمدتاً مراسم و آداب درباري، فهرست افراد صاحب  ،تانی، جشنها، مشخصات شهرها باس
ه.ق یعنی زمانی که شاه عباس صفوي به سن   1325  سال   در  را   کتاب  این  نگارش  اسکندربیک آن پرداخته است.

. او گذشت ی سال م  24ورود او به خدمت شاه حدود  در این زمان از تاریخ   وهفت سالگی رسیده بود آغاز کرد.چهل
مؤلف:   گفتۀ  به  استناد  با ه.ق یعنی سال درگذشت شاه عباس اول ثبت کرد.  1038وقایع دوران صفوي را تا سال  

  1ج    عباسی،  آراي   عالم(   »...گردانیده  موسوم  عباسی  آراي عالم  تاریخ  به  را  گرامی  صحیفۀ  و  نامی  نامۀشگرف  این«
 مل این کتاب تاریخ عالم آراي عباسی است.نام کا .) 9ص 

 رفته   بکار  اسکندربیک  توسط  بار  اول   که  نبود  ي اتازه  نام  آرا  عالم  نام  که  شد  متذکر  باید  اثر  این  تسمیه   در وجه
 طهرانی   بکرابی  و مال  آورده  پدید  امینی  آراي  عالم  بنام منشیانه  اسلوب  به  کتابی  نیز  خنجی،  روزبهان  اهللافضل  باشد؛

ست (نقد و ارزیابی تاریخنگاري اسکندربیک منشی، واعظ شهرستانی: ا  بوده  نگاشته  آرا  جهان  تاریخ  نام  به  کتابی  نیز
 . ) 93ص 

موضوع   کتاب شامل یک مقدمه و دو صحیفه و یک خاتمه است که نویسنده آن را در سه مجلد تنظیم کرده است.
ماعیل، شاه طهماسب، شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده کتاب برخی از وقایع مهم سالهاي حکومت شاه اس

از    .استاخالقی و اجتماعی شاه عباس و اتفاقات زمان سلطنت وي تعلق    ي هایژگیروحیات و وذکر  عمده    طورو ب
اکنون نشانی در دست نیست. کتاب از   نامدیکتاب که مؤلف خود آن را «حکایات غریبه و روایات عجیبه» م   ۀخاتم

تاریخ عالم کتاب    سپس براساس سنوات نگارش یافته است.  ،بندي شده آغاز جلوس شاه عباس بطور موضوعی فصل 
بدلیل مطالب سودمند پس از مدت کوتاهی چنان شهرت یافت که بیشتر مورخان پس از آن، اخبار   آراي عباسی

به افراد مشهوري چون محمدیوسف واله   توانیاز میان این دسته از مورخان م؛  گرفتندیصفویه را از این کتاب برم
 ). 365: ص یبیالمعارف بزرگ اسالمی، خطو رضاقلی هدایت اشاره کرد (دایرة

 
 بررسی ویژگیهاي سبکی کتاب 

شناسی بررسی روشها براي تجزیه و تحلیل یک متن بلحاظ سبک  نیتریو عمل  نیتره اعتقاد شمیسا یکی از سادهب
از سه دیدگاه فکري،    تاریخ عالم آراي عباسیآن از دیدگاه زبان، ادبیات و اندیشه است. در پژوهش حاضر نیز کتاب  

 زبانی و ادبی مورد بررسی قرار گرفته است.
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 سطح فکري 
سبک فکري اسکندربیک   ةدهند ت و مضامین زیر که نشانبه موضوعا  وانیتدر بررسی تاریخ عالم آراي عباسی م

 است، دست یافت.
با قدرت یافتن صفویه قدرت سیاسی که تا پیش از این در اختیار سنیان بود بسمت شیعیان و    بینش مذهبی:

ثیرات مهمی بر شکل و محتواي آثار هنري، تاریخی و ادبی أمذهب تشیع ت رسمی شدن مذهب شیعه تغییر یافت.
نیز از   تاریخ عالم آران صفوي برجاي گذاشت. از جمله اعتقادات شیعی در انواع آثار این دورة برجسته شد که دورا

اعتقاد به حقانیت شیعه و یک سونگري شیعی اسکندربیک نتیجه همین شیوة بنیادین   این قاعده مستثنا نیست.
 علماي  پاسخ  و  ماوراءالنهر  علماي   نامۀ  کامل  متن  درج  باشد،  مدعا  این   بر  گواهی  تواندیم  آنچه حکومت صفوي است.

اهمیت دو  در  شده  ردوبدل   نامۀ  صدها  بین  از  نامه  این  انتخاب.  است  کتاب  این  در  مشهد از  نشان  ران صفوي 
  اعتقادي بین شیعه و سنی نزد اسکندربیک دارد. ي چالشها 

، نشان از  (ع)همچنین استناد به آیات قرآن براي اثبات حقانیت شیعه دربرابر تسنن و امامان معصوم و والیت علی  
 . 1تفکر شیعی اسکندربیک دارد

که گاه دلیل پیروزي بر   اي خداوند هستند، بگونهة  همچنین او معتقد بود پادشاهان صفوي مورد حمایت و برگزید
؛ کندیالطاف الهی و امدادهاي غیبی به پادشاهان نیز قلمداد م  ۀدشمن را عالوه بر تدبیر و مهارت در جنگ، نتیج

 .2مندي پادشاه از الهامات غیبی معتقد استبه بهره شودیحتی گاه مشاهده م
اسکندربیک از مورخان پیش از خویش به ارث برده بود اعتقاد به قضا و قدر بینشی بود که   اعتقاد به قضا و قدر:

 گزارش   و  اخبار  بخصوص  و  اتفاقات  توصیف  و  بیان  در او قابل استنتاج است.  ي هاو این نگرش بخوبی از البالي نوشته
خالت امور ماوراءالطبیعی در رقم خوردن یک واقعه پی د  و  تقدیرگرایانه  نگاه  به  بخوبی  توانیجنگها م   سرنوشت

او حتی در شکستها یا کاستیها بجاي یافتن دلیل و بررسی عملکرد پادشاهان و امرا، تقصیر را به گردن تقدیر   برد.
ناشی از   وانستیتمن خان ازبک را که مؤبعنوان مثال تصرف مشهد به دست عبدالم  3.ندیکانداخته، از آن گذر م

به مشیت    د،مدیریت جنگ توسط سرداران آن باش  ةعدم مهارت کافی سپاه ایرانی در جنگاوري و یا ضعف در نحو
 . 4دهدیالهی نسبت م

نگاه اسکندربیک منشی به پادشاهان صفوي همراه با نوعی تعصب    جانبداري از دولت صفویه و تفکر درباري: 
  در  انصاف رعایت بر مبنی خویش ي هاگفته و حتی کشاندیبه مبالغه م  و تحسین است که گاه او را در بیان مطالب

وي در حمایت از پادشاهان صفوي و حکومت صفویه به آیات قرآن   .کندیم  نقض  را  تهایشخص   توصیف  و  وقایع  ذکر
. 5تا اثبات کند مشیت خداوند بر این قرار بوده است که حکومت و قدرت در دست صفویان قرار گیرد  کندیاستناد م 

از میان   با موضوع تبلیغ، درمورد شیوخ صفویه   ي اهیآ  24«اوج این گونه تالشهاي اسکندربیک را    بکار برده   که 
«و    ۀبن جعفر (ع) صحبت کرده آیسینسب صفویه و اتصال آنها به امام مو  ۀکه از سلسل  دید؛ وي زمانی  توانیم

 
 احزاب.   ةسور 33 ۀفتح، آی ةسور 18و  10مائده، آیات  ةسور 55  ۀاستناد به آی : بعنوان نمونه. ۱
 . 73و  46 ص: 1 لدرك: ج منظور شاه اسماعیل است. . 2
 . 1471: ص 3ج آراي عباسی تاریخ عالمرك: . 3
 . 460: ص 2 جهمان، رك:  .٤
 .آل عمران  ةسور 26 ۀباره از آیبعنوان نمونه استفادة چندین. ٥
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در عالم آراي عباسی،    اشي ) را بکار برده است» (اسکندربیک ترکمان و آیه نگار1الشَّمس و الضحی...» (ضحی:  
 ). 124جعفري: ص  و ندهیپا
 شاه   بخصوص  صفوي   پادشاهان   براي   را  و   پروري دین  پروري،رعیت  شجاعت،  عدالت،   نهایت  کتاب  جاي جاي   در  او 

است؛ اما باوجود    سرزنش  مستحق  باشد  پادشاه  خواست  برخالف  که  جریانی  هر   او   نظر  از.  است  شده  قائل  عباس
  يعامها سنجی خشونت و اعمال ناشایست و حتی گاه قتلاقتضائات شغلی و تعصبات خود، گاه نیز با تیزهوشی و نکته

 .1کندیآنها اشاره م شاهان صفوي را در البالي مطالب کتاب خود جاي داده، به ۀگسترده
 

 سطح زبانی 
در کتاب خود به مواردي نظیر شرح اتفاقات نظامی،    با توجه به اینکه اسکندربیک  فراوانی اصطالحات تخصصی:

اصطالحات  است،  پرداخته  و...  هنري  نظامی،  اداري،  مختلف  طبقات  و  اصناف  معرفی  مالیات،  وصول  چگونگی 
 د باالیی دارد.بسام اثر این در و...تخصصی مالی، اداري، صنفی، علمی، ادبی 

 ).751: ص 2(ج  مرحمت کرده...»3 سیورغال و  2تیول «به هر یک دو سه موضع 
 ). 166: ص 1(ج  بود»4 خانهقیجاجیو رکابخانه «میرزاحسن اصفهانی مشرف 

زبان بودن بسیاري از بزرگان درباري و دیوانی کاربرد این لغات بدلیل ترك: فراوانی لغات ترکی، و ترکی مغولی
 بسامد باالیی دارد.

 ).119: ص 1که در پایۀ سریر اعلی بودند...» (ج  5اویماقاتسفیدان و ریش قزلباش«اعیان 
 ).485: ص 2به حکومت و تسخیر آن والیت مأمور بودند» (ج  6یرلیغخان والی توران که به حکم  «عبداهللا

 )775: ص 2و خدمتکاران بودند» (ج  7آت اغالنی«بقیه 
ایشیک   به معناي مهتر یا رئیس،یساول  )، و همچنین  100: ص  1(ج  10  )، سنجق678: ص  2، (ج  9و باشلیق  8ایغار

 و...  به معناي سالح و قورچی به معناي سالحدار قور دربار،  به معناي رئیس بیرون و حاجب آقاسی
صفوي استفاده از لغات و اصطالحاتی است که    از دیگر ویژگیهاي نثر دورة  فراوانی کلمات و ترکیبات عربی: 

عربی دارند. در کتاب عالم آراي عباسی نیز این ویژگی بسیار چشمگیر است. کاربرد برخی از کلمات و عبارات   ۀریش
اما دسته  عربی هنوز امروزه کاربرد    ي اهم در زبان فارسی معمول است  این لغات و عبارات در متنهاي  از  دیگر 

 . چندانی ندارند

 
 . 88, 38, 30: صص 1، ج ي عباسیآرارك: عالم. 1
است به معناي واگذاري زمین و ملک به کسی ازطرف پادشاه که آن شخص ازطریق مالیات آن ملک براي خود درآمدي فراهم    ترکی  ةواژ.  ۲
 معین).فرهنگ ( آوردیم 
 این لفظ ترکی است (آنندراج). تیول و زمینی که پادشاه جهت معیشت به ارباب استحقاق بخشد (ناظم االطباء). مدد معاش و. ۳
 خانهخیاط. ٤
 . ترکی مغولی به معناي قبیله و طایفه ةواژ .٥
 . ترکی مغولی به معناي فرمان و حکم سلطانی ةواژ. ٦
 . ترکی به معنی خدمتکار اردو ةواژ. ۷
 بسرعت بر فوج دشمن دویدن حرکت سریع سپاه بسوي دشمن. 8
 اندازند.  سر بر کاله چون که ياپارچه  دوخته شده باشد، روسري، ياکالهی که بر جامه. ۹

 نشان، لوا، پرچم. 10
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 ). 611: ص 2باالست» (ج عالم  فیوضات مهبطو دعا  استجابت محل«
 ).240: ص 1(ج  به میرعبداهللا خان...تعلق داشت»من حیث االرث و االستحقاق «حکومت مازندران 

 » در دولتخانه توقف نموده بودند   علی اّي التقدیراش، یا به اختیار،  پدرعالیقدر، یا به رأي تدبیر والده   حسب االشاره«
 ). 296: ص 1(ج 

  ).138: ص 1نیت غزا و جهاد...به جانب قراباغ در حرکت آمدند» (ج  سبعۀ و اربعین و تسعمأة«در شهور سنه 
 ها هی با توجه به منصب اسکندربیک و محتواي کتاب، بسامد باالي القاب و عناوین و کن  :هاهیالقاب، عناوین و کن

 ویژگیهاي این کتاب است. نیتراز برجسته
طاب ثراه که جد نهم آن حضرت است» سلطان االولیاء و المحققین شیخ صفی الحق و الحقیقۀ و الدین  «حضرت  

 ). 762: ص 2(ج 
 ). 609: ص 2مراسم اعزاز و احترام مسلوك داشته» (ج  اعلی شاهی ظل اللهی«حضرت 

، ابدال و ادغام): بخش چشمگیري از فرایندهاي واجی در عالم آراي عباسی شی: (کاهش، افزایندهاي واجیافر  -
  . اشدیبشامل «افزایش» و پس از آن «ابدال» م

 ). (آوردن کومک به جاي کمک). 293: ص 1افزایش: «از کومک و مدد عراق نیز مأیوس بودند» (ج 
: ص 1) / زیاده بجاي زیاد: (ج  471: ص  2)/ دیگرباره بجاي دیگربار (ج  88: ص  1همچنین: دوچار بجاي دچار: (ج  

 … ) و88
 ). 388: ص 2ابدال: ابدال اغلب در «دیّم» و «سیّم» بکار رفته است: «و روز سیّم بیرون آمده...» (ج 

 سطح نحوي 
و روشها،   کردهای، روهاهیشناسی نظرها» (سبکنحو در اینجا به معناي «بررسی قواعد حاکم بر شیوه ترکیب واژه

 . شودی) بررسی م249 : صیفتوح
که در یک صفحه نسبت   ي اافعال مرکب در مقایسه با افعال ساده بسامد بسیار باالیی دارند، بگونه    افعال مرکب:

که در روز عاشورا...رسم سوز و  استمرار دارد  افعال ساده به افعال مرکب بطور چشمگیري کمتر است. «این قاعده  
 ). 460 ص: 2» (ج حاضر آمدند...جمیع امرا دارندیگرم م بکاء

زیاد بکار رفته است و پیشوندهاي (در، بر،  عالم آراي عباسیافعال پیشوندي ساده و مرکب در  افعال پیشوندي:  
 باز فرود و فرو) کاربردهاي بیشتر و پیشوند (در) باالترین بسامد را دارد.

 ). 15: ص 1(ج  درنوشتند»در: «بساط تعزیه 
 ). 436: ص 2...» (ج برکشیده... نفیر و برقو  برآمدهبر: «بر فراز قلعه 

 ).78: ص 1» (ج بازفرستادباز: «انعام و احسان 
کاربرد: با کمترین  فرود:  و  (ج  فرودآورده«سه هزار شمشیر...   فرو  و غارت   ).56: ص  1...»  نهب  «یعقوب خان... 

 ). 386: ص 2» (ج فرونگذاشت
،  568،  567  : صص2همچنین رك: ج    ).568: ص  2(ج    باریدن گرفت»ها  «اشک و شادمانی از دیدهافعال آغازین:  

 ).571و  617
 ). 343: ص 1(ج  مانع آمده»«از ارتکاب قتل  شده: کاربرد فعل به روش منسوخ

 ).1045: ص 3» (ج دیده دانستند«صالح در محاربه 
 ). 460 ص: 2» (ج حاضر آمدند...جمیع امرا «
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غزنوي و سلجوقی   ي هاهسبکی نثر گذشته مانند دور  ي هایژگییکی از و  کاربرد افعال وصفی بجاي سوم شخص:
 .کردندیکه در دورة صفوي نیز رواج داشت، این بود که بجاي استفاده از ماضی ساده، از وجه وصفی آن استفاده م

 ). 694: ص 2(گشت)» (ج  گشته(راند) به نفسه مباشر حرب  رانده«بیتابانه به معونت او اسب جالدت پیش 
ضمایر شخصی جدا از هم دارد. ضمیر مشترك نیز به نسبت ضمایر شخصی پیوسته، کاربرد بیشتري از    ضمیر:

 ضمیر شخصی کاربرد کمتري دارد. 
 ).15: ص 1ضمیر شخصی پیوسته: «فرزند ارجمندش... فضایل و کماالت کرده...» (ج 

 ).97: ص 1ضمیر مشترك: «احمد سلطان...خود نیز با اشراف و اعیان استقبال کرده» (ج 
: ص 2(ج  بیرون خرامیده...» تنگناي مظلم دي با شکوه و عظمت و اقبال از  آرا خورشید عالم « : موصوف و صفت

653 .( 
: کشور 2)، ج  67  ص)، دولت بی زوال ( 32  ص(   مای)، موکب جهان پ25  ص: شهریار واال گهر ( 11همچنین: ج  

)، طریق امن و سالمت 953  صحاصل (: شیخان شیاد خیال فاسد و ارادة بی3ص)، ج    387گشایان واال شکوه ( 
 … ) و1665 ص( 

در بین صفات پیشین وپسین (صفت اشاره و صفت شمارشی) بیشترین کاربرد و (صفت  صفات پیشین و پسین:
  مبهم و صفت توزیعی) کمترین کاربرد را دارد.

تر و صفت بر وزن افعل و فُعالي   +  منشی صفت برتر را به دو شکل صفت  اسکندربیک  صفت برتر (تفضیلی):
  عربی بکار برده است.

 )3: ص 1ازآن است» (ج  باالترسخن  علیاي«چه مراتب 
 ).950: ص 3نما گشته...» (ج صورت مدعا چهره احسن«یه یُمن اندك توجه آن حضرت بر وجه 

ایمن توان بود؟»   چگونه«از او    ی)، صفت پرسش958: ص  3. (ج  .نیرگتبه صفت عالی: بزر  وانیت از دیگر صفات م 
 )، 450: ص 2(ج 

و   گریان)، صفت فاعلی: «در مفارقتش  49: ص  1اخالص رضاي خاطر مبارك مرشد...» (ج    اربابصفت بیانی: «
)، صفت 971: ص  3(ج    »...مهربانانه  تواضعات   و  دوستانه)، صفت نسبی: «پرسشهاي  10: ص  1بودند» (ج    ناالن

 )، نام برد.413: ص 2یک از بیچارگان مظلوم را...» (ج توزیعی: «یک
بدامان...»   سرانجامبی  کوتاه همتیکی از پربسامدترین انواع صفت در کتاب عالم آرا، صفت مرکب است: «دست هر  

 ). 3: ص 1(ج 
به در خیمه   اسبی چند. «نصف شب  ودشی سبکی این کتاب محسوب م  ي ها یژگیتقدم صفت بر موصوف نیز یکی از و

 ).109: ص 1آورده...» (ج 
» (ج رهره مطهّمنوّ  مراقدحضرت سیدالشهداء...  رروضۀ معطر منوّدر    شهریار جوانبخت کامکار: «تنسیق الصفات

  ).1011: ص 3
 ). 653: ص 2...» (ج پیماخرام جهانشهسوار گیتی«در این هنگام که 
 بیشتر بکار رفته است.  موصوف و صفت به  نسبت مضاف و مضاف الیه در این اثر  :گروههاي اسمی  

 
  . 1075و  967، ص: 3 و همان، ج 40 و 33: 1 آراي عباسی، جرك: تاریخ عالم. ۱
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به سایر انواع اضافه، با اختالف بسیار، بیشترین کاربرد را در کتاب تاریخ اضافه تخصیصی: اضافه تخصیصی نسبت
 عالم آراي عباسی دارد.

 ). 461 ص: 2خود را که درباره مردم گیالن...ظاهر ساخته...» (ج  خبث طینت«
 توضیحی است.  ۀتوضیحی: بعد از اضافه تخصیصی بیشترین بسامد متعلق به اضاف ۀاضاف

 ) و...1014: ص 3(ج  ي نچکری، طایفه  933: ص 3). سپهساالر مازندران: ج 32 ص: 1لشکر قزلباش (ج  
 ). 28: ص 1بر دیده نهاد» (ج  قبول انگشت اضافۀ اقترانی: «امیر تیمور 

 ).388: ص 2کشید» (ج  اثیر ةکراضافۀ بیانی: «زبانه به 
  کوکب و بال  لب تشنگان بادیۀ...نوباوة بوستان اصطفاآن    طواف  شرف زیارت: «خامس آل عبا به  تتابع اضافات

 ).1011: ص 3مشرف گشته...» (ج 
 ).380: ص 2...» (ج سالطین جهان کارنامهعمت آالوه  تأییدیافتۀ حضرت آفریدگار«

 دار پربسامدترین نوع، در میان انواع قید دیده شد.قید تنوینقید: 
 ). 1663: ص 3 ج: (مجدداً  ). 67: ص 1مکرراً (ج  )،402: ص 2عموماً (ج : دارتنوین قید 

:  1  ج: (رفتهرفته   ). همچنین:697: ص  2  از اردوي خود بیرون آمده» (جسنجق سنجق  و  فوج فوج  «قید تکرار:  
 ). 726: ص 2)/ یوماً فی یوماً (ج 703: ص 2گروه: (ج جوق و گروه)، جوق42ص 

 ). 12: ص 1 ج(  شد» صوب آن متوجه …شیخ صفی الدین  القصه«:  مختص  قید 
چنان زخمی بر تیمورخان  به همان پارچه شمشیرشمشیر شکسته را به دست آورده همان ساعت متمم قیدي: «

 ). 1563: ص 3زد...» (ج 
در میان انواع پیشوند، پسوند و میانوند، بیشترین کاربرد متعلق به پسوندهاست و کمترین  :چگونگی کاربرد وندها
ساز، قیدساز، اسم مصدرساز و غیره بکار  در این کتاب انواع پسوندها از جمله پسوند صفت  بسامد را میانوندها دارند. 

 .اشدیبساز مفته که بیشترین کاربرد متعلق به پسوند صفتر
و اصطالحات جدیدي ساخته شده است که   هابیها، ترک صفوي با اضافه کردن پسوندها به واژه  ةبطورکلی در دور

. بعنوان شودینیز بوفور یافت م  عالم آراي عباسیها و ترکیبها در کتاب تاریخ  . این واژهاشدیبمخصوص این دورة م
  :ودیشاشاره م ردیکمثال به ترکیب واژه و پسوندهایی که نام سمت و شغلی را این ایجاد م

: ص 2، ج  33: ص  1(ج    ی)، توپچی، قورچ1106: ص  3ج    ،884: ص  2ج    ،52: ص  1(ج    یتفنگچ  چی:  +  اسم
 … ) و1001: ص 3، ج 709: ص 2، ج  119: ص 1(ج   یچ)، سفره509
 ی باش چی)، ساروق139: ص  1(ج    یباشچی)، چرخ749: ص  2، ج  328: ص  1(ج    یباشجارچی:  باشی   +  چی  +  اسم
 …) و401: ص 2(ج 

)،  806: ص  2)، امیرشکارباشی (ج  348،  283: صص  2، ج  120  ص:  1ایشیک آقاسی باشی (ج    باشی:   +  سمت
: ص 1(ج    یرباشیگ )، چاشنی775: ص  2  ، ج347،  316: صص  1(ج    ی)، شربتدارباش616: ص  2(ج    یرکابدارباش

 …) و105
، 387،  76،  42،  20، گیرودار:  5:  تکاپوي :  چون  مواردي   به  1جلد    در وانیتمیانوندها کاربرد بسیار کم دارند که م

 .، اشاره کرد979به گاه و بیگاه:  3؛ و در جلد 493، تک و تاز: 413، کشاکش: 420به: گرفت وگیر:  2در جلد 
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 انواع جمع 
فارسی:    ي هانشانه نشانهجمع  پربسامدترین  کتاب    ي هااز  در  ) ان(   جمع  نشانۀ  عباسی  آراي   عالم  تاریخجمع 

جمع (ها) بسیار کمتر مورد استفاده قرار    ۀ) است و نشان39: ص  1ج    سردارانو    340  ص:  1ج    ساکنان:  مانند( 
و    250  ص:  1ج    ي هاسهیکگرفته است که آن هم بیشتر به ضرورت نوع ساختار لغت صورت گرفته است. (مانند  

 ). 1103: ص 3: ج ي هایماریب
،  » ین«جمع    ۀبیشترین کاربرد را دارد و نشان  »ات«  ۀجمع عربی نشان  ي هادر میان نشانهجمع عربی:    ي هانشانه

 کاربرد بیشتري دارد. »ون«جمع  ۀ هرچندکه کم کاربرد است اما با اینحال نسبت به نشان
 ). 114 ص: 1گفتگوي شجاعت و دلیري اعیان آمده» (ج  محاوراتو اثناء مقاالت «در طی 

کاربرد اسم جمع است و بطور کلی در میان   نشانه کاربرد جمع مکسر بیشتر ازدر میان جمعهاي بیجمع مکسر:  
 انواع جمعها، جمع مکسر بیشترین بسامد را دارد.

 ). 61: ص 1آگاه گشته» (ج جنود آفاق و آفاق خان از قرب وصول رایات آفتاب اشراق خسرو  «عبیداهللا
 ).413: ص 2یازیدند» (ج  ساداتو  علماو  صلحا«دست به خون 

اسم جمع است.   جمع مکسر براي   و آوردن  »ها«اسکندربیک جمع بستن اسم جمع با  سبکی    ي هایژگییکی از و
 ).444: ص 2بلخ...به خراسان آمد» (ج لشکرهاي «عبدالمؤمن خان با 

 ). 10: ص 1» (ج کاشتیمطوایف «تخم محبت و اشفاق در مزرع خاطر 
همایون به جهت تحریر   محّرران داراالنشاء«راقم حروف نیز با چند نفر از   کهن:  ة  کاربرد جمع مکسر به شیو

 ).925: ص 3عظام مانده» (ج  مخادیماحکام در خدمت 
 
 

 سطح ادبی 
 بدیع 

 و بسامد سجع متوازي و پس از آن مطرف   است  بکار رفتهاین آرایه در مقدمۀ هر بخش بیشتر از متن اصلی    سجع: 
 بطور چشمگیري بیشتر از سجع متوازن است.

«آن والیت را به قبضۀ   ). 915: ص  1بیرون آمده» (ج    حجاب  ةاز پرد  نقابمشکین    خطابراقم این  «  سجع متوازي:
 ).454: ص 2او نهاده» (ج  اختیارو سرپنجۀ  اقتدار

 ).855ص  2ج اسمش سمت ظهور دارد» (  جهات مسماي  جمیع را از شریفسجع متوازن: «چون آن مکان 
 ). 931ص  3ج دماغ سلطان مصطفی ...» (  خبطو  طبع«بدین بهانه تمسک جست که آوازه شورش 

 )14ص    1(ج  »  هویداو عالمات صلح و نشاط از صورت حالش    پیداهمایونش    يه یزهد و تقوا از ناص«  سجع مطرف:
 ) و نیز 919ص    3  (ج»  …آفرینو ستایش و نیایش دادار جهان  زمینبعد از حمد و سپاس خالق آسمان و  و «

 ). 11ص   1ج ( اغیار و روزگار )، 74ص 1ج ( حیران و پشیمان
 باالیی   بسامد  چندان  عباسی  آراي   عالم  در  جناس  کاربرد  صفوي   دورة يهابرخالف برخی متون نثر و نامهجناس:  

 . ندارد
  ).396: ص 2 ج(   نیست» خلف  و انظارسلف «و این حکم مطلقاً مقتضی افکار 
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شبانه رعیت  «سه  و  سپاهی  شادکامی  داد  روز  و  (ج  دادهعیش  حریم«).  634: ص  2»  پوشیدگان  و   عزت  سر 
(ج  »داد توانست ن حضرت آن  مقابلهو مقاتله اصالً با خود قرار ، «) 413ص  2(ج  »بودند عفتنشینان سرادق پرده

 .) 37ص  1
«شرف غالمی در خدمت درگاه  و    ) 611: ص  2» (ج  سوزندیمفرق فرقدان  اشتقاق: فایز گشته تارك مباهات بر  

 لؤلؤ   ایمن  آر  دست  به   روزگار  گنجینهو    گنجورز  و نیز ر.ك: «  ) 2ص    1(ج    یافته»  ...  صفوي نهاد    صفوتواالجاه  
 .) 3ص   1(ج شاهوار» 

میسر نیست» (ج   خونریزو شمشیر    تیغ تیزجز به تحریک    محصوران  استخالصروم و    سپاه  صولت«آرایی:  واج
 ).1045: ص 3

 .) 828: ص 2ماه جاللی بود» (ج فروردین اول  فرخندگی...و  فیروزي به  فرخ فال «نوروز این سال 
کرده   را طیسرطان  جهانسوز عرصۀ  خورشید  فرماي سلطان چهارم یعنی  آسمان«چون موکب    النظیر:مراعات

بر    گویاناز گرمی آب جوشان، العطشسرطان    و  بریان فلک  بر تابۀ    زمینگرما ماهی    اشتداد  و  بود اسدعازم برج  
 .) 930ص  3(ج    طراوت فزا گشت صحرا و باغ»   «خروشان شده عندلیبان باغو:    ) 978: ص  3ریگ روان داشت» (ج  

«صفیر تیر پیام و:    ) 17: ص  1است» (ج  پیر  و  برنا  و  فقیر  و  غنی  «ایشان را از واقعه ناگزیر، که گریبانگیر  تضاد:  
 .) 481ص  2(ج  » سوختی م صغیر و کبیر و برق سنان و شمشیر خرمن عمر رساندیم برنا و پیراجل به گوش 

نامهاغراق:   و  متون  برخی  ندارد.    دورة  ي هابرخالف  چشمگیري  بسامد  آرا  عالم  کتاب  در  اغراق  آرایه  صفوي، 
نبرد را داشته، استفاده کرده   ي ها اسکندربیک از این آرایه اغلب در مواقعی که قصد مدح پادشاه و یا توصیف صحنه

از تگ   کثرت کشتگان، کوه و هامون تساوي پذیرفت...  از  «سپاه منصور را چون شهاب رجوم تیرباران کرده...  است.
و:  ).54: ص  1و تاز ستوران چنان گرد و غباري انگیخته شد که آفتاب عالمتاب در نقاب حجاب مستور گشت» (ج  

سرطان را طی کرده عازم برج اسد بود و   ۀفرماي سلطان چهارم یعنی خورشید جهانسوز عرصچون موکب آسمان«
گویان سینه بر  سرطان ازگرمی آب جوشان العطشفلک بریان و    ۀ در حرارت هوا و اشتداد گرما ماهی زمین بر تاب

 . ) 978ص3(ج» سینه بر ریگ نهادي ز حرارت سرطان  بود زانگونه هوا گرم که در آب روان ریگ روان داشت
:  1«که قدرت خالق ما فوق ارادة خالیق است: عزیز کردة حق را کسی نسازد خوار» (ج  :  (تمثیل)  المثلارسال

 ). 119ص 
 ).410: ص 2ناید ز یک کف برون» (ج  «... که آواز 

 ).934: ص 3«...نخسبد شب کور در خانه کس» (ج 
به مقتضاي الحب یتوارث و البغض یتوارث با آن حضرت در مقام کید و نفاق درآمده چون مقاومت دربرابر آن  «

 .) 19: ص 1(ج  »لشکر خونخوار از حیز قوت و فدرتش بیرون بود
  :سدیوین ناگوار مرگ شاه عباس م ۀام حادثبه هنگاسکندربیک  حسن تعلیل:

 ). 1076ص : 3آن که تغیّر نپذیرد خداست/ آنکه نمرده است و نمیرد خداست (جلد 
«آنگاه که دبیران و مستوفیان دربار شاه عباس یکدیگر را به دخل و تصرف اموال دیوانی   آمیختن کالم به طنز:

ثیرات افالك انجم و احتراق عطارد (سمبل دبیري أاین کار را به «ترداختند، مورخ  یپو به کشمکش م  کردندیمتهم م
 ).10و نویسندگی) و رجعت مشتري» نسبت داده است» (اصطالحات دیوانی عالم آراي عباسی، عالقه: ص 

آرایۀ تلمیح در این کتاب کاربرد کمی دارد. «اسب جالدت به مبارزت او تاخته شمشیر ذوالفقارآثار حیدري  تلمیح:  
 ). 42: ص 1ته...» (ج تاخ
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و:   ).989: ص  3سیما...» (ج  صورت خوشزلیخا لقا و حوروشان  یوسف صفت  لماي غ  غالمان  از  الیق  پیشکشهاي   «و
السالم در روز قیامت براي هالك کفار و خالیق و آثار و اخبار برین «چنانکه روایت شرمندگی حضرت نوح علیه

 ).978ص  3(ج   »نجدیگدر این صفحه نم نهایدانست چه تفصیل ا
 

 تضمین 
جاي کتاب از اشعار کید و تقویت کالم خود و افزودن لطافت به متن در جاي أ اسکندربیک براي ت ابیات فارسی:

«اگر بر سبیل ندرت در هر جا دو    1فارسی و گاه عربی استفاده کرده است. بسیاري از این اشعار سرودة خود اوست
که در اثناي گزارش اخبار بدیهتاً به خاطر    عتندیافکار طب  ةسه بیتی مرقوم شده باشد اکثر نتایج آباء سلیقه و زاد 

او   ). و برخی دیگر را از دیگر شعرا تضمین کرده است.9: ص 1گذار جریان یافته...» (ج رسیده بر زبان خامۀ سخن
آورده   ي او بدون هیچ اشاره  مختلفی بکار برده است، گاه شعر را بدون ذکر نام شاعر  ي ها وهیدر تضمین اشعار ش

  :است
). این شعر از 397: ص  2آزرده شوي ورنه سخن بسیار است» (ج  «اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم/ که دل 

  به آن نشده است. ي اسعدي است که اشاره
). از جامی است ولی اسکندربیگ 394: ص  2و یا ملمع: به هر جمعیتی وصل تو جویم/ لعل اهللا یجمعنی و ایاك (ج  

 ذکر نکرده است.
 2گاه نیز اشاره کرده است که این شعر از یکی از شاعران عراق یا یکی از ظریفان است

). 378: ص  2...» (ج  انددهینظم کش  ۀرشت  و به   اندافتهی«تاریخ جلوس میمنت مأنوس آن حضرت را مستعدان عراق  
 ).979: 3یا «چنانچه یکی از شعرا در مدح او گفته است...» (ج 

این   که وزیر آذربایجان بود...  گاهی نیز قبل از ذکر اشعار به نام شاعر اشاره کرده است: «خواجه محمدرضا فدوي...
: 3» (ج  داشتمییت اي عمر رضا گر دسترس مرخت رحلت دوش بر دوش صبا/ سو  نهادمیبیت از اشعار اوست: م

991.( 
بجهت او گفته بود که مطلعش این است: اي که رایت به جهان آینۀ عیبنماست/   ي ا دهی«حیرتی استرآبادي قص

 ). 107: ص 1هست پیش تو عیان آنچه نهان در دل ماست» (ج 
عها گاه  اام شاعر آن اشاره کند. این مصرع استفاده کرده است بدون اینکه به ن اگاه نیز به تناسب متن از یک مصر

او بوجود م   ؛اندشناخته شده از  تراود که دروست» (ج    آمدیمانند «سخنان الطائل  برون  : ص 2کز کوزه همان 
شده شاعر انجام  ي ایهو شاعرانی ناشناس استفاده کرده که در بررس   شدهکمتر شنیده  ییهااعو گاه نیز از مصر  3) 435

هم در سر آنها مشخص نشد: «مجمالً چون صاحب نفس قوي و مفسد و بلندپرواز بود به مقتضی این مضمون که: 
 ز از شاعران نامداري که اسکندربیک ا  4) 404:  2، اسباب ادبار او سرانجام یافته...» (ج  آن روي که در سر داري 

:  1)، نظامی (ج  976: ص  3(ج    ي )، انور992،  966: صص  3به فردوسی (ج    وانیتاشعارشان استفاده کرده است م
)، سلمان ساوجی (ج 50: ص  1(ج    ي ا)، اوحدي مراغه991،  921: صص  3و ج    477،  387: صص  2و ج    21ص  

 
 . 549: ص 3 و ج 26و  4، 2: ص 1 بعنوان نمونه رك: ج. ۱
 987، 965 صص: 3 ، و ج435، 418، 397: صص 2 و ج 80، 50، 21، 2، 1: صص 1 نیز رك: ج. ۲
 . 954، 953: صص 3 و ج 463، 456، 449، 433 : صص2 و یا: ج. ۳
آنرا به زمین بنه که بر . بهر نماز ینهیالخیر نزدیکی داشت: «سر را به زمین چه م وع از نظر وزن و قافیه با این بیت از ابوسعید ابااین مصر. 4

 . 925، 923، 922 : صص3ج  و 434، 426 : صص2، ج 104: 1 ج: رك نیز . ع و شاعر آن یافت نشداسر داري» اما عینِ مصر
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،  965،  926صص    :3، ج  398،  393: صص  2)، سعدي (ج  447: ص  2و ج    377: ص  1)، سنایی (ج  80: ص  1
 اشاره کرد. ) 493، 418، 392: صص 2وج  107، 98: صص 1)، حافظ (ج 982

 شمار است.ابیات عربی: ابیات عربی در این کتاب انگشت
 و کم اهللا من لطف خفی/ یدق خفاه عن فهم الزکی  

  و کم یسراتی من بعد عسر/ و فرج کربۀ القلب الشجی
 ).243: ص 1(ج   بالعشی المسرة تأتیک وو کم امر تساء به صباحا/ 

ابیات ترکی: ابیات ترکی نیز بسامد باالیی ندارد، اما از ابیات عربی بیشتر است. «اي غزائی ینه بوشعر درربار نک 
 ).361و  306: صص 1). همچنین رك: ج 779: ص 2ایله/ معرفت ملکنی آل خسرو تاتار اوله کور» (ج 

اسکندربیگ از آیات قرآن براي اعتبار بخشیدن به کالم یا مشروعیت دادن به   ةدبه استفا  شتری پ  آیات و احادیث:
و    آیات  از  بخشی  یا  کامل  استفادة  به  اینجا  در .  شد  اشاره  …حکومت صفوي و تبلیغ شیعه و اثبات حقانیت آن، و 

 اشاره   کالم  بخشی  اثر  و  زیبایی  و  منشیگري   مهارت  و  نویسندگی  هنر  گذاشتن   بنمایش  براي   قرآنی  تعابیر
تعابیر قرآنی بسامد باالیی دارد که نشان از تسلط   کامل از قرآن یا بخشی از آیات و  ي اهیاستشهاد به آ .شودیم

بعنوان مثال استفاده از تعبیر «لیلۀ القدر» در توصیف سفر شاه عباس به   نویسنده به مفاهیم و مضامین قرآن دارد.
 آباد.) در توصیف بناي فرح17(غاشیه:  »أَفَلَا یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ«آیۀ از  مشهد، و استفاده

کلُّ شَیْءٍ مد بیشتري دارد. «آن یگانۀ زمان بر حسب کریمۀ  ابه کاربرد تمام آیه بساستفاده از بخشی از آیه، نسبت
 سوره قصص) 88). (آیه 911: ص 1ناگزیر هر برنا و پیر است» (ج  هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ

«و بمقتضاي وَمَا یَنْطِقُ عَنِ  متن اسکندربیک است. ي ها یژگی استفاده از آیۀ کامل بدون اشاره به ترجمۀ آن نیز از و
سوره   4و    3). (آیات  390:  2  ج(   »...است  وحی  بموجب  حضرت  آن  افعال   و  اقوال   ٰ◌ یُوحَى  وَحْیٌ  إِلَّا  هُوَ  إِنْ  ٰ◌ الْهَوَى 
  نجم) 

و از مضمون الَ یَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ   رفتیپذینم  «به خون سادات و علماء شیعه انطفاء :احادیث  از  بخشی  یا  کامل  شکل 
 ).413: ص 2الَ یَرْحَمُ النَّاَس احتراز ننموده» (ج 

 ).243: ص 1وعلیٌّ بابها است» (ج گشاي کنوز اَنَا مَدینۀُ العِلمِ «سرور اتقیا مفتاح عقده
 عبارات و ترکیبات عربی:

 ). 703: ص 2مؤیّد این معنی است» (ج  الصَّبرُ مِفتاحِ الفرج «کالم مشهور مجرب
 ).1025: ص 3به دست گرجیان درآمد» (ج  ال تَعد و ال تُحصیاموال و اسباب 

 
 معانی و بیان  

 ۀ معمول و ساده که امروزه نیز متداول است مانند حذف به قرین   ي ها وهیمسندالیه گاه به ش کاربرد مسندالیه:
از خصوصیات سبکی این اثر بشمار آید، کاربرد مسندالیه بصورت   تواندیقابل توجه که م  ۀاست. نکت  آمده  فظیل

در   نامحدودخلقی    پذیرفته  ازدیاد  روزروزبه  وبامبالغه یا بزرگداشت: «علت    است که با اهدافی چون  مسندالیه نکره 
«جمعی از نیکخواهان او که به شهر آمدند او را از این آمدن نکوهش و:  )  458:  2آن واقعه راه عدم پیمودند» (ج  

بودند    خزیده  هاغولهیاز آن طبقه که در ب  قلیلیشماري و تحقیر است: «یا کوچک.  ) 423  ص  2  ج(  » …نموده گفتند
که در اخالص   جمعی«و:    ) 389: ص  2» (ج  مودندیپیشبها بیرون آمده پیاده و برهنه پا به صحرا نهاده راه فرار م

 ) 417 ص 2  ج(  »…ایشان خللی پدید آمده بود
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چون صفات اشاره یا صفات مبهم بکار رفته است که مورد اخیر بسامد باالتري   گاه نیز مسندالیه به همراه صفاتی
کید بر مسندالیه و معرفه نمودن آن: أبکار بردن مسندالیه به همراه صفت اشاره اهدافی چون ت  دارد. نویسنده از

 ة ویآن مظهر ش«  ،) 49: ص  1خان شاملو فرستاده...» (ج  عاطفت به اسم حسین  این واقعه آن حضرت منشور  «بعد از
 » بنیاد بجانب استرآباد در حرکت آمد آن جاهل نادان با سپاه بی، «) 98  ص  1  ج(   »…فتوت و مصدر آثار مردمی

درگاه   «بیان تفصیل وقایع و شرح صادرات... آن تأییدیافتۀاست:   رفته بکار تعظیم و بزرگداشت یا  .) 106ص  1(ج 
(ج   »تجلی... . بود همایونش در ۀآرا از جبهعالم آن نور، «) 27: ص 1ایزدي را در آغاز دولت و کشورگشایی...» (ج 

  که   باده  این  از  آمدندیم   کدام  «هر:  اغراق  و  ادعا  چون  اهدافی  بمنظور  مبهم  صفات  با  مسندالیه  کاربرد .) 7ص    1
هرکدام از صدق نیت و خفاي ، «)463: ص  2  ج(   »دندیگردیم  شعوربی  و  مست  بود  سابق  مستیهاي   خمارشکن

 ). 96 ص 1 ج( » نیل مرادات فایز گشته به …و  …جسته توسل نشانطویت بدین دودمان مکرمت 
 حضرت  مخالفت  و  بیعت  نقض  بواسطۀ  نشود  مستعد  عاقبت  سالمت  سعادت  به  «هرکس:  کلی  حکم  و  نظریه  بیان 

امراي فارس را به متابعت خود داللت نموده هرکس اطاعت او  ، «) 395: ص  2  ج(   »شودیم  عقوبت  مستوجب  رسول 
هرکس از مالزم مواجب خوار و غیر آن ظاهر ، «)432ص    2(ج»  مود تغییر داده براي خود امراء تعیین نمودننمی

اق مؤاخذه شود که اسب سواري و استطاعت یساق داشته باشد و از یساق خراسان تخلف کرده نیامده به تقصیر یس
 . ) 454ص   2(ج » نموده چون مستحق انواع سیاست و عقوبتند

براي نشان دادن میزان   هیکی از خصوصیات بارز نثر دورة صفوي نثر مطنب است. نویسندگان این دور  طناب:ا
آرایش کالم، یک مضمون و مفهوم را در قالب   کید و تقویت معناي موردنظر و یا بقصدأفضل و دانش خود و نیز ت

با توجه به توصیفات جزء به جزء اتفاقات، بکار    تاریخ عالم آراي عباسی. این ویژگی در  ردندیکالفاظ مختلف تکرار م
گفت   توانیبخوبی قابل مشاهده است؛ البته برخی اطنابهاي بکاررفته اطناب ممل نیست و م   بردن مترادفات، و...

  است که به متن زیبایی و رونق ادبی بخشیده است: حشوي ملیح
«سلطان جنید شهبازي بود بلندپرواز و خسروي گردنفراز، بدري از آسمان فتوت و ارشاد درخشیده و آفتابی از 

).  17:  1سپهر خالفت ظاهر و باطن طالع گردیده، چون بر مسند سروري و سریر دین پروري متمکن گردید...» (ج  
سرایی نواي دلگشاي فتح آذربایجان و باعث توجه موکب ظفر نشان را پرداز قلم در گلشن سخنمهعندلیب نغو: «

دلگشاي   ۀکه چون به میامن تأییدات الهی و نیروي دولت شاهنشاهی عرص  دیسرای بدان نزهت بنیان بدین آهنگ م
  یافت  فراغت  امور  آن  از  الجمله فی ملک ایران از خس و خاشاك ارباب طغیان پاك گردیده خاطر اشرف همایون

 که   آذربایجان  و  شیروان  ممالک  که  بود  واال  همت  پیشنهاد  کشیده   زبانه  انور  ضمیر  کانون  در  غیرت  ۀشعل  همواره
  بالد  از   که  تبریز  ۀ دارالسلطن  تخصیص  به  درآمده   روم  سالطین  تصرف  به  روزگار  حوادث  از  است  ایران  ممالک  معظم

فرمانروایان واال شکوه ایران بوده در عهد دولت همایون به دستور سابق در حوزه یتصرف    تختگاه  و  آفاق  مشهورة
 . ) 636 ص 2 ج( » …این دودمان درآید و

ت  مترادفات: براي  اغلب  نیز جز در مواردي معدود موجب اطناب ممل نشده و  کید و اهمیت أکاربرد مترادفات 
 آرایش کالم بکار رفته است.  موضوع و یا بقصد

است   نیازمندانو    مستمنداندعاي    استجابتو    اجابتیزدان و محل    رحمتو    فیضمهبط    ریبو    شبهه«که بال  
اقبال و   باصره  ي قره  آن  پرستاري   …به «و:    ).101: ص  3دادند (ج    قسمتیو    نصیبیفایز گردیده .... و هریک را  

 …«اوو    .) 171ص    1(ج  »  پستان در دهان مبارك آن حضرت نهاده  مهربانیتفقد و    سبیل  بر  …یافت  سرافرازي 
 … فتح و ظفر  نسیم  …درآورده  گرفتاري   و   قید  چنبر  به  سر  نمود  مشاهده  …   نخوت و غرور  کمال  از  که  حالتی
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 1  ج( »  بازداشته  دشمن  تغابن   از  دست  …تاتار افتاد  ي غارت کرده  احتمال و اثقال   بر  لشکریان  چشم  چون  وزیده
 . ) 238 ص

 
 بیان

 تشبیه
 ).713: ص 2جنان طراوت تازه یافت» (ج  ۀجهان از لطافت بهار چون روض ۀ«ساحت عرص تشبیه مفصل:

 چشیده   ممات  شهد  اجل  ساقی  دست  از..  …که در این سال پرمالل    ایهمتوف: «محسوس به محسوس  تشبیه
 ). 1039ص : 3ج » ( کشیدند  نقاب تراب به سر
 ).56 ص: 1 ج(   »…غازیان اکثر مجروح و ناتوان گشته الماس گون  ي غهایتاز ضربات پی در پی «
 ).413: ص 2(ج» دیده بحر خونازدواج و پسران و برادران خود را غریق «
 ).397: ص1(ج » خدا را سوخته به خاك مذلت اندازند نهال بندگانو اصل و فرع «

 :به دستۀ پیشین بسامد کمتري داردنسبت معقول به معقول تشبیهات تشبیه معقول به معقول: 
 3(ج  »  بیرون نهاده بودند  ادب  ةریدا«چون از جماعت فرنگیه پرتکالیه مکرراً حیل و تزویر به ظهور آمده پاي از  

 . ) 960ص 
: ص 3(ج »  به متقاـضی اجل ـسپرده متوجه ـسفر آخرت ـشد ودیعت زندگانیحیاتش لبریز ـشده بود  ۀمانیچون پ«

1022.(  
 : نـوع تشـبیه اسـت نیرتجیرااین تشبیه معقول به محسوس:  تشبیه

به محسوس   غرض از تشبیه تقریر و توضیح حال مشبه در ذهن خواننده است و مشبه معقول به کمـک مشـبه«
  )37شمیسا، ص معانی و بیان، ( » شودی بخوبی در ذهن مجسم و تبیین م

 : معقول به محسوس است  تشبیه نیز  نوع تشبیه در کتاب عالم آراي عباسی نیپربسامدتر
 .) 1042: ص 3(ج بود»  …پروري آراستهمعقول و به زیور عدالت و رعیت ةدیجوان سنج«
 .) 3: ص1(ج  » یدبستان دانشکه تو هنوز ابجدخان «
 .) 11: ص 1(ج » پاکش به اوج عالم علوي پرواز نمود طایر روح«
 .) 460: ص  2(ج» ارباب عصیان پاك گردد تسلط خار از …نوکري فراتر نهاده ۀاز مرتب«
 .) 63 ص :1(ج » فرورفت بحر تفکرچون از آمدن خلیفه آگاه شد به «
 .) 387: ص2(ج» در خرمن عمر آن بیچارگان زده در حقیقت اسباب ناموس خود را سوخت و آتش بیداد«

 ی تشبیه ۀاضاف
  :1(ج  »  دیرایســآشــیان دارد به هزاردســتان این نغمه مگلشــن امید   هوســناك که در  عندلیب طبعگاهی دیگر «

 ).3ص
  ).4 ص :1(ج »  رخصت یافتم پیر همتو  مرشد عقلچون از «
 ).50 ص :1(ج »  التهاب داشت آتش حرب و پیکارجنگ پیش آورده چند ماه فی مابین   روزههمه«

هرچند بال   طایر وهم و خیال و «آن قلعه ایست مرتفع که گویی معمار ازل بناي آن را بر سطح مستدیر سپهر که 
 .) 87ص :1(ج » سعی گشاید بر فراز آن نتواند پرید

 ).626 : ص2افتاد» (ج  بحر تحیّر«باقی خان در 
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 ).575: ص 2لبریز گشته بود» (ج  پندار ةباد... پیمانۀ نخوت«
بیشترین ة مکنیه  میان انواع استعاره، استعارة مصرحه کمترین و استعاردر کتاب عالم آراي عباسی، از    استعاره:

 کاربرد را دارد. 
: 3چمن که از دم سردي دي افسردگی یافته در حجله نقاب مختفی بودند...» (ج    «نوعروسان  :مصرحه   ة استعار 

 .). طبق متن کتاب نوعروسان چمن استعاره از گلها و گیاهان است1011ص 
 .  ) 4ص  1(ج » آورد ساحل ظهوردانش به  معانی رنگین از بحر آللی ثمین و «غواص طبیعت آن مقدار 
 ).14: ص 1(ج » خلعت خزاناز بهار بود  رتنیرنگ / در نظر ورنه ي اافتهیذوق فنا ن«
 ).4: ص 1(ج » قفلم گشاید درج معرفت ز  / دنمای یاري   کنون بختم اگر «
 

 :  مکنیه ةاستعار
 ).400: ص 2(ج  »او داده بودند کف کفایترا به نوعی به   عنان اختیار و اقتدار«
 . ) 925ص  3(ج نهادند»  …اقتدار سلطان مصطفی ۀرا در قبض زمام سلطنت و پادشاهی« 
  ).36: ص 1(ج »  بصوب شیروان معطوف ساختند عنان عزیمتدر شدت زمستان و سورت سرما «
  ).622: ص  2(ج »را کر ساخت فلک گوش. …آواز رعدآساي توپ و تفنگ«
  ).491: ص  2(ج» آن صبح انعطاف دادند توجه عنانبه امضاي این عزیمت از مقر سلطنت در حرکت آمده  «
 ).387: ص 2(ج»گزاردیم اجل پیامدم به دم صفیر تیر و تفنگ «

  ) 481: 2(ج اجل پیامو نیز 
: ص 3(ج»  بر حـسب کریمه ورق و یا اخطار در قبـضه اراده و تقدیر خالق مختار اـست  زمام ـسلطنت و فرمانروایی« 

965.(  
 

 استعاري: ۀاضاف
 ).1: ص1(ج»  کشم دامن خاموشیاز تکاپوي متقاعد ساخته در  قدم اندیشه«

 ).21ص :1(ج » او گردید رخسار دولت بر  «ین عمل از سلطان یعقوب بسیار ناپسند افتاده خالی
 ).417: ص 1 ج(  »…آفاق ةشهر نزاکت قلمدر این فن شریف طاقند و در «
 ص : 2(ج»  حمایل سـاخت گردن حملکوتاه کرده در  دامن حوتاز  دسـت امیدعلی الصـباح که خسـرو کواکب  «

491.( 
 ).417ص : 2(ج»  چشید دست روزگاراز ناکامی    ي هاجرعه«
 

 :تشخیص 
 ). 459: ص 2آورده مزاج روزگار اعتدال طبیعی گرفت» (ج «چون آفت سرماي دي روي به انحطاط 

 .  )20ص  1(ج  رسیده» …در اثناي جنگ و جدال تیري جانگداز از شست قضا جسته بر مقتل آن شهسوار«
 )5ص  1ج «عقل دوراندیش مرا از سکر خواب غفلت بیدار ساخت» ( 

 ). 609ص  2ج که مربی عالم کون و مکان از نهان خانه حوت بیرون خرامیده ...» (  خاور«خسرو ملک
«مزاج افسرده روزگار که از علل و امراض به اراده شتا از اعتدال افتاده به صحت و استقامت گرایید... عالم پرطراوت 

 ).619ص  2ج جوانی از سر گرفت» ( 
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 مجاز 
 کلیت و جزئیت ۀعالق
و جمیع «این مجاز در میان انواع مجاز بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است:  کل: ةذکر جزء و اراد -الف

 » الفرمان همایون به استقبال شتافته...  حسبوضیع و شریف  امراء و ارکان دولت و اعیان حضرت و عموم خالیق از  
 موجودات ۀکل) = هم ةوضیع و شریف (ذکر جزء اراد. ) 609 : ص2(ج
ــرکار فیض آثار« ــکش یک قطعه الماس گرانبها بود که از نذورات س ــرت امام الجن و االنس از جمله پیش  … حض

 موجودات ۀ) = همکل ةاراد جزء ذکر(  االنس و الجن  امام .) 610: ص 2ج( درآمده»   ازبکیه بدست
. ) 4: ص 1(ج  »که در حین کتاب بر زبان قلم جاري گـشت به همان اکتفا نموده  رطب و یابسهر عبارت   مجمالً«

 .موضوعات ۀکل) = هم ةرطب و یابس (ذکر جزء اراد
(ذکر .  ) 652:  2(ج  داشت»  اکبر  فوالد  حکم  …و شدت زمستان و دمسردي روزگار که زمینها   دي هجوم لشکر  «

  کل فصل زمستان)  ة جزء، دي ماه، اراد
: ص 1(ج »  درچیدم ـشغلدامن از  «ـشماري دارد: این نوع مجاز بـسامد بـسیار کم و انگـشت جزء: ةذکر کل اراد -ب
 (ذکر کل، شغل، اراده از جزء، دبیري و نویسندگی) . ) 2
 ) 3 : ص1(ج » فرو بارد ازو تاج کیانی  سخن مرغی است کاندر پرفشانی«

  کلمه) سخن، کل، اراده از جزء (شعر، بیت، عبارت،  
 ) 45 ص :1(ج  » تاریخ سلطنت شد جاي پدر گرفتی جاي پدر گرفتی کردي جهان مسخر«

  (ذکر کل، جهان، اراده از جزء قسمتی از جهان) 
 

 :(همراهی)  تیالزمیت و ملزوم ۀعالق
 مجاز   خون(   ).618  ص  : 2(ج»  گزاف میزند  ي اهبرادر سخنان برآورده الف  خوندر محافل و انجمن از بازخواست  «
  ).است خون با همراه  کشتن کشتن، از
. ) 526: ص 2 ج(  »…پاك مخزون ساختند و قبور دیگر را به خاك انباشته  خاكآن درّ گرانمایه را در صدف آن «

  (قبر همراه با خاك است).
  فرمانروایی است.تخت یکی از لوازم . ) 4 ص :1(ج » تختبه اقبال شهنشاه جوانبخت زنم برکشور دانشوري  «
 

 :سببیت یا علت و معلولی ۀعالق
ایر اـستادان کـشیده از نـصب نـستعلیق قلماز زمره خوـشنویـسان که در آن عـصر « نویـسان جمعی نـسخ بر خطوط ـس

ــندگیقلم، منظور، نو. ) 170: ص 1(ج » اند که در آن همه این جهان فانی را بدرود کرده بودندبوده ــببیه)    یس (س
 .) 3: ص 1(ج  » کند است اتشهیقلم اندهمچنین: « نوشتن است.قلم سبب  

الهی و قوت  « نامتناهی سر دستان بدنهاد را به دست مبارك   ۀ سرپنجآن حضرت به دستیاري عنایت  مرحمت 
 مسبب، نیرو و قدرت ةاراد پنجهذکر سبب، سر. ) 1103: ص  3(ج » گرفته

 .1در عالم آراي عباسی از نوع کنایه ایما است بکاررفته ي هاهیغالب کنا کنایه:

 
 ). 272: ص سایانواع کنایه است» (بیان، شم نیجتریایماء «ربط بین معنی اول و دوم آشکار است... و بطور کلی را ۀدر کنای. ۱
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 . ) 3: ص 1دبستان شاهدي» (ج  ابجدخوان«تو هنوز 
 ).387ص  2ج این دولت بود، حرام نمکی کرده ...» (  پروردنمک سالهامیر باخزري   مأل«
 ).1021: ص  3» (ج برآمداز نهاد آن قوم  دمار العینی «به طرفه 
 ). 387ص  2ج (  »بازار گیرودار گرم بودقوع یافته، از جان بین محاربه و مصادمه و«

 ).423: ص 2«انگشت ندامت به دندان تحسر گزید» (ج 
 ).922ص  3ج و این مسامحه نمودن ...» (  خالی کردنداز محاربه آن گروه  پهلو«در این صورت 

، بر 411برطاق نسیان نهادن: ص    ،71ص  :  کنایه از: گم شدن و ناپدید گردیدن  حکم عنقا گرفتن  :1ك: جلد  .نیز ر
ص   گذشـتن:   شسـت  از   تیـر  و  دسـت  از  کـار   ،410: سر به چنبر اطاعت درآوردن:  2 ج.  90طبل ارتحال کوفتن:  

 .622مالمت بیرون نهادن:  ة، پاي از دایر574رخت به سراي آخرت کشیدن:  ،486
 

 گیري نتیجه
 پدید   را  صفوي   عصر  تاریخی  آثار  مهمترین  از  یکی  صفوي،  دورة  دبیران  نیتربرجسته  از  یکی  بعنوان  اسکندربیک 

فکري   .است  کبیر  عباس  شاه  بخصوص  صفوي   حکومت  دوران  از  سودمندي   اطالعات  حاوي   که  آورد سبک 
گرایانه جایگاه درباري خود نگرشی تعصب  اقتضائات شغلی او قرار دارد؛ وي بلحاظ  ریاسکندربیک تا حدي زیر تأث

سازي نقاط قوت پادشاهان و بزرگان صفوي و به سالطین صفوي داشته است. همین امر موجب اغراق و برجسته
بخشی و توجیه نقاط ضعف آنها بوده است؛ اما باوجود این ضعف همانگونه که خود نیز از خوانندگان مشروعیت

فروشان که بازاریانه در گرو خوشامدگویان و خدمت  ۀمالزمت از مقول  ۀ«بنا بر رابطتا وي را    کندیکتابش تقاضا م
که او را «از تکلفات   کندیسود و زیان صدق و کذب اقوالند» نشمارند و از «بوالفضوالن حسدپیشه» نیز درخواست م

 دقت  و  صداقت  روایات  نقل  در  ممکن  حد  تا   )، 1801: ص  3آراي عباسی، ج  مستعار منشیانه دور دانند» (عالم 
  بطور  شده  اگر  حتی  را  حق  خالف  مطالب  از  برخی  شده،  خارج  درباري   دبیر  کسوت  از  گاه  و  است  داده  بخرج

 .کندیم  بیان غیرمستقیم
براي پادشاهان صفوي قائل باشد؛ با اینحال    ماوراءطبیعی  قدرت  شده  موجب  او  گري شیعه  تعصب  و  مذهبی  بینش 
 بسیاري از حقایق تاریخی را در البالي مطالبش بیان کند. کوشدیم

با   مقایسه  در  اما  است  گذاشته  اثر  رخدادها  برخی  تحلیل  و  ثبت  بر  که  است  نگرشی  اسکندربیک  تقدیرگرایی 
الشعاع نگرش و  ایع تاریخی را کمتر تحتل منجم و ابن بزاز وقجالمال  و  نطنزي   مانند  خود   عصرهمنویسندگان  

بینی  بینی حاکم بر کتاب، مبنی بر نوعی جهان قضاوت خویش یا تقدیر الهی قرار داده است. اما بطور کلی جهان
  .ردی گیالهی است بدین معنا که همه چیز براساس خواست خداوند صورت م

گفت اسکندربیک تا حدي به    وانیتوران صفوي ممتنوع و متکلف د  ي از نظر سبک نگارشی، در مقایسه با کتابها
 است   روانوفادار بوده است؛ نثر کتاب بطور کلی  ،  1که بارها در کتابش به آن تأکید داشتهنویسی خویش  روش ساده

  بچشم   اثر   این   در  کمتر  ،رفتیم  بکار   دوران  آن  ي هانامه  وکتابها    اغلب  در  که  اي منشیانه  تکلفات  و  پردازي عبارت  و
  ياوهی موجب شده است در برخی مواقع در نگارش نثر به روش منشیان، ش  گري ا شغل دبیري و منشیام  ،خوردیم

نثر ساده و مصنوع بهره جسته    ةمتملقانه، متکلفانه و منشیانه درپیش گیرد. نویسنده در نگارش کتاب از دو شیو
نثر متکلف و مصنوع است و   ،بوط استاست. بدین معنا که هر جا که گزارش وي به بزرگان و سالطین صفوي مر

 
 1471ص : 3ج و  590صص  2ج و  9،8،7صص : 1ج رك: عالم آراي عباسی . ۱
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بین  شمیسا نثر این کتاب را میانه یا بین از متن ساده استفاده شده است.  شودیهر کجا که سایر رخدادها روایت م
گفت که در اصل قصد نویسنده   توانی. یعنی «نثري که نه چندان ساده است و نه چندان دشوار و مکندیمعرفی م

از   ).216: ص  سایشناسی نثر، شم» (سبک رسدینویسی بوده است منتها امروزه چندان روان و آسان بنظر نمآسان
انشایی متون بین بین دورة صفویه و نشان  تواندینظر ادبی این کتاب م دهندة شیوه دبیري و نمونۀ دستوري و 

گیري از مهارت و قریحه نگارشی و ادبی، اثر خود را به انواع صنایع با بهره  اسکندربیگنویسندگی این دورة باشد.  
داراي این قابلیت است که  این اثر  کالم خویش افزوده است و    ریادبی آراسته است و از این راه بر گوارایی متن و تأث

 ادبیات فارسی قرارگیرد. ةبیش از پیش مورد توجه حوز
 

 مشارکت نویسندگان: 
خارجی دانشگاه آزاد   ي نامه دورة دکتراي زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و زبانهااین مقاله از پایان

نامه را به عهده داشته اسالمی واحد کرج استخراج شده است. جناب آقاي دکتر مهدي محقق راهنمایی این پایان
ها و ابراهیم بعنوان پژوهشگر این رساله در گردآوري داده  خانم شرارهسرکار    اند.و طراح اصلی این مطالعه بوده
اند. درنهایت تحلیل محتواي مقاله حاصل تالش و مشارکت هر دو پژوهشگر بوده تنظیم متن نهایی نقش داشته

 است.
 

  تشکر و قدردانی:
 يادبیات و زبانها  مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده  دانندینویسندگان بر خود الزم م

نامه که نویسندگان را در انجام و ارتقاء کیفی این خارجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج و هیئت داوران پایان
 پژوهش یاري دادند، اعالم نمایند.

 
  تعارض منافع:

م گواهی  مقاله  این  حاصل   ندینما ی نویسندگان  و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که 
پژوهشی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق کلیه    ي ها تیفعال

قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است مسئولیت گزارش تعارض احتمالی 
فع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکرشده را بر عهده منا

 .رندیگ یم
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