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سخنپنترجم

ّکدم دّ کاشیق نحم  یتن ححضر ترجیۀ یشحله ای از التسحنوّ ید

یؤلف و زیحم کألیف متم از کحّمخ هحی بم نحم شحه اسیحعیل 

ّاس  « نحم  بح  یوت هح  که  است  برمتحنیح(  کتحبخحنۀ   3248 )نسخۀ 

ّا متم از ینحبع یتشوم و غنم  آندنییدس« شنحخته یم شو و آم 

وقحمع یربدط به قوّت گیری صفدمحم یم دانستنو. وقتم دّ 

ّا دّ پحکستحم  1984م هللا دکح یضطر نسخۀ عتسم امن کتحب 

ّا بر آم نهحد، که بحعث شو  ینتقر کرد، نحم »جهحنگقحی خحقحم« 

یتن یذکدّ نزد یاششحم ایرانم نیز به هیین نحم شنحخته شدد. 

دّ 1989 و 1990م به ترکیب کدئیچم هحنوا و التسحنوّ 

ّکدم، جواگحنه نقحم دادنو که امن یتن دّ عصر شحه سلییحم  ید

دو  امن  کاشیق  نتحمج  یتأسفحنه  است.  شوه  ندشته  صفدی 

یوت هح دّ ایرام نحشنحخته یحنو و امن کتحب هیچنحم به عندام 

بدد. یاششحم  استفحدۀ  ّد  ید کهیحسب  شحه  عصر  از   ینبعم 

ّجحعحت  ا کیحم  یراجعه،  سهدلت  برای  ححضر،  ترجیۀ  دّ 

ّکدم به نسخۀ برمتحنیح بر اسحس چحپ عتسم جهانگشای  ید

خاقان کغییر کرد. عالوه بر امن، به جحی عنحومن یختلفم که 

ّه به امن کتحب به کحّ برده است، کنهح از عندام  ّکدم برای اشح ید

جهانگشای خاقان استفحده شو.

  

ّسم دّ بحب نخستین  یدضدع امن یطحلعه، شرح ححلم به زبحم فح

)907-930ه / اول  اسیحعیل  شحه  صفدی،  سلسلۀ   حتیرام 

 صو سحل پیش کدسط 
ً
 1501-1524م( است. امن کتحب کشرمبح

ّاس دّ یعرض کدجه ایرام شنحسحم   سر ئم. دنیسن( 
ً
ئم. دی )بعوا

ّاس آندنییدس برای امن کتحب دّ  قراّ گرفت. ّواج عندام 

سحل هحی اخیر نیز از امن ّو بدده است. اگرچه امن کتحب، 

ّاس گفته، ححوی اطالعحکم است که از حبیب  هیحنطدّ که 

 
ً
کشرمبح ّشم  آم گزا السیر خدانوییر اخذ شوه، بخش اعظم 

یستشل از دمگر ینحبع و هیزیحم بح خددِ وقحمع یاسدب شوه 

آم  برای  گیج کننوه،  ویژگم هحی  برخم  ّغم  علم  و  است، 

اّزشم بنیحدی قحئل شوه انو. امن کتحب کدسط یتخصصحم 

ّد استفحده قراّ گرفته و اثر آشتحّی بر گزاّش هح  دمگر نیز ید

و یطحلعحت جومو دّ بحب عصر صفدی نهحده است.

ّاس آندنییدس نحم یؤلف نیحیوه است. از امن  دّ یتن اصلِم 

ّاس شنحسحمم کرده بدد، متم یتعلق به  ّا  کتحب دو دستندیس 

کتحبخحنۀ  دّ  دمگری  و  برمتحنیح(  کتحبخحنۀ  دّ  )اکندم  برمتحنیح  یدزۀ 

ّد استفحده ندیسنوۀ امن  دانقگحه کیبرمج. هیین دو نسخه ید

سطدّ قراّ گرفته است. امن نسخ دّ فهرست هحی دو کتحبخحنۀ 

مد و براوم یعرفم شوه بددنو، که پیش  یذکدّ، به ترکیب کدسطّ 

ّد زیحم کألیف کتحب،  ّاس ینتقر شونو. دّ ید و پس از یشحلۀ 

ّاس و براوم[ صدّت  گفت وگدهحمم ییحم امن سه کن ]ّمد، 

 یتعلق به سحل هحی 
ً
گرفت و بر امن کدافق کردنو که احتیحال

آغحزمن سلطنت کهیحسب )930-984ه / 1524-1576م(، پسر و 

 شحهو یاتم امن کحّمخ گذاّی 
ً
جحنقین اسیحعیل، است. ظحهرا

 نحم اصلم 
ً
از خحکیۀ هیین نسخه به دست یم آمو، که احتیحال

ّا هم عرضه یم کنو: جهحنگقحی خحقحم  ّد نظر برای کتحب  ید

وامت کتحب بح یرگ شحه اسیحعیل و جحنقینم شحه  صححبشرام.ّ 

کهیحسب پحمحم یم محبو و دّ خحکیه بح دعحی خیر برای کهیحسب 

و آّزوی دولت ابو یوت برای او، دنبحل یم شدد. از یطحلب 

خحکیه بم تردمو بریم آمو که دّ زیحم کألیف، شحه کهیحسب دّ قیو 

ّسو . از امن دعحی خحکیه  حیحت بدده و به نظر جدام هم یم 

چنین برداشت یم شدد که کتحب یوت کدکحهم پس از یرگ 

ّا بح  ّاس کدشیو امن برداشت  ّسیوه است.  اسیحعیل به پحمحم 

امن استوالل که اییر یایدد، پسر خدانوییر، دّ کوومن اثر 

است،  کرده  استفحده  خاقان  جهانگشای  از  خدد   کحّمخم 

 نحّمد قخپن کوریاژ

ّۀ دکتری دانقگحه اصفهحم دانش آیدختۀ دو
mashkouriyan@gmail.com

 نأق خپیرپگااپن  لپأپ ناژپ
 و فلپج ااب ادپیاهاژپ
)راسپآاوافموسپپ(*

 :A. H. Morton, “The Date and Attribution of the Ross Anonymous ٭
Notes on a Persian History of Shah Ismaʿil I”. in C. Melville, ed.: 
Persian and Islamic Studies in Honour of P. W. Avery. Cambridge, 
1990, pp. 179-212.
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 به عصر کهیحسب 
ً
کشدمت کنو. کحّمخ اییر یایدد اگرچه اسحسح

ّا هم پدشش  ّام شحه اسیحعیل  یم پردازد، بح اسلدبم نحینظم، دو

ّاس پس از امن اّزمحبم خداهو شو. اگر  یم دهو. استوالل 

استوالل او دّست و بم عیب بحشو، حو نهحمم زیحم کألیف 

اییر  چدم  بدد،  خداهو  1548م  955ه /  خاقان  جهانگشای 

ّا دّ امن سحل آغحز  یایدد به یح یم گدمو که کألیف کحّمخش 

کرده است و پیش از 957ه / 1550م هم به پحمحم نرسیوه است. 

ّاس پیقنهحد کرده، خبر یرگ  َسرنخ دمگر برای کأمیو کحّمخم که 

ّاس  است.  947ه   دّ  ییرزا  یایروزیحم  کییدّی،  شحهزادۀ 

ّسو که کحّمخ یح بعو از امن  استوالل کرده است: »به نظر نیم 

ومواد   افزودم امنّ 
ً
و احتیحال زیحم کتییل شوه بحشو، از امنّ 

کحّ متم از کحکبحم بعوی بدده است«.

مد( از قلم انواخته، ححشیه هحمم است که  ّاس )و نیزّ  آنچه 

امن  خط  ّد.  دا وجدد  برمتحنیح  کتحبخحنۀ   3248 نسخۀ  دّ 

ّا، دّ  حداشم بح خط کحکب نسخه، که نحیش، یایوعلم بن ند

انجحیه )یال یتعحّف دّج نحم کحکب( دموه یم شدد، یتفحوت است. 

امن حداشم، هیحنطدّ که خداهو آیو، از خدد یؤلف هستنو. 

محدداشت هحی طدالنم تر، به صدّت یدّب دّ ححشیه ندشته 

شوه و به خحطر پیرایش هحمم که صاحف انجحم داده، آغحز مح 

پحمحم بیقتر سطرهح برموه شوه است. محدداشت هحی کدکحهم، 

از جیله برخم برای کصایح خطحهحی کحکب، به هیحم خط 

دّ بین سطدّ یتن آیوه است. دّ واقع متم از محدداشت هح نحم 

دّ  َسروّ  غالم  که  واقعیتم  کرده؛  بریال  ّا  بیجن،  یؤلف، 

ّه کرده است. غالم  کتحبش، کحّمخ شحه اسیحعیل، به آم اشح

ّاس برای حو نهحمم زیحم کألیف، 955ه / 1548م،  َسروّ نظر 

ّا پذیرفت و بر امن یبنح استوالل کرد که چدم امن نسخه 

کدسط یؤلف بحزبینم شوه است، ذکر واقعۀ یرگ یایروزیحم 

ییرزا نیم کدانو از یلاشحت کحکب بحشو. استواللش به قوّ 

ّا ییحم 947ه /  و وی کألیف کتحب  کحفم ینطشم بدد. از امنّ 

1540م و 955ه / 1548م دانست.

ایرح محدداشت هحی یؤلف، بسیحّ پیش از امن، کدجه اچ. 

 
ً
ّا به خدد جلب کرده بدد؛ کسم که از آنهح نتحمجم کحیال بِِدّمج 

 یتفحوت گرفت. بدّمج که یتدجه نحم یؤلف نقوه و کفحوت 

کحکب،  به  ّا  کتحب  بدد،  گرفته  نحدموه  هم  ّا  دستخط   دو 

ّد زیحم کألیف، وی  ّا نسبت داد. دّ ید معنم یایوعلم بن ند

اول سوۀ   نییۀ  از  پیش  نیم کدانو  اثر  امن  که  داشت  اظهحّ 

هفوهم ییالدی ]/ محزدهم هجری[ ندشته شوه بحشو. ایتیحز 

ّابطۀ جهانگشای خاقان بح متم دمگر  کحّ بدّمج کدجه دادم به 

ـ که نسخه ای از  از کحّمخ هحی بم نحم و بم کحّمخ شحه اسیحعیل 

آم دّ کیلک کتحبخحنۀ دمدام هنو است  ـ  و کذکر امن که بیقتر 

یطحلب دّ هر دو کتحب یقتدک هستنو، بدد. بدّمج کحّمخ 

ّا کح حوی بر اسحس کعیین هدمت دو فرد هم عصر یؤلف،  کألیف 

ّفته، کعیین کرد، ولم کحّ او  که دّ حداشم نسخه ذکر آنهح 

 یبتنم بر حوس و گیحم بدد و الزم نیست بر آم کدقف کنیم. 

ّد که کتحب بعو از عصر شحه کهیحسب  بح امن ححل دّ امن ید

ندشته شوه و دّ زیر سؤال بردم اهییت کحّمخم آم، حق بح 

نواشت:  پم  دّ  واکنقم  زیحم  آم  دّ  او  باث  بدد.  بدّمج 

ّا دموه  بحمو یشحله اش   
ً
یعحصرانش دّ انگلستحم، که قحعوکح

ّدنو و کاشیق او کح  ّا به حسحب نیحو بحشنو، از قراّ یعلدم آم 

ّه  دوبح اخیر  سحل  چنو  دّ  کنهح  شو.  گرفته  نحدموه  یوت هح 

است. دّگرفته  اثر  امن  کألیف  کحّمخ  ّۀ  دّبح  باث هحمم 

دّ انتهحی کتییل امن کاشیق، ندیسنوه آگحه شو که دّ اواخر 

به زبحم ژاپنم  ّه از کم. هحنوا  بح 1989م یشحله ای دّ هیین 

ّدپحِی اشعحّ یدجدد دّ جهانگشای  ینتقر شوه است. هحنوا 

ّا دّ وقحمع نگحّی هح و دمگر ینحبع دنبحل کرده و بر پحمۀ  خاقان 

آم نتیجه گرفته است که امن اثر بعو از 1029ه / 1620م پومو 

آیوه است. البته حضدّ اشعحّ متسحم دّ دو اثر یتفحوت به 

ّا نقحم نیم دهو، ولم دّ امن  خددی خدد کشوم متم بر دمگری 

وم شک  ّد کعواد هیسحنم هحی محفت شوه و کندع ینحبع، بو ید

یعنم داّ است. آنچه بیش و پیش از هیه جلب کدجه یم کنو، 

ّا به نشحش و شحعری به نحم  نشل قدلم است که هحنوا اصل آم 

ّسحنوه است. امن یطلب از جنگنحیۀ صومشم گرفته  صومشم 

شوه که ییحم سحل هحی 1601 کح 1610م ]/ 1010-1020ه [ 

ندشته شوه است؛ ولم هیحنطدّ که هحنوا گفته، بیقتر احتیحل 

ّد  ّای عبحسم استنوّ بیگ ینقم وا ّد که به واسطۀ عحلم آ دا

جهانگشای خاقان شوه بحشو. کألیف امن متم دّ 17-1616م 

]/ 1025ه [ آغحز شوه است.

ّنوه دّ کاشیق ححضر بح کحّ هحنوا یتفحوت  ّومترد نگح

است و کتیه اش بر اّزمحبِم محدداشت هحمم است که ندیسنوه 

دّ حداشم نسخۀ کتحبخحنۀ برمتحنیح گذاشته است. امن کحّ 
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زیحنم  پیقنهحد  ایتحم  بلته  نیم کنو،  نشض  ّا  هحنوا  نتحمج 

ّائۀ  یتأخرتر برای کألیف کتحب )معنم دهۀ 1680م ]/ 1090ه [( و ا

ّد.  ّا فراهم یم آو ومن امن اثر  ّد شرامط کو اموه هحمم دّ ید

ّا نشل نترده انو،  َسرَوّ و بِِدّمج کیحم محدداشت هحی ندیسنوه 

ّائه داده انو  ا آنهح  از امن ّو اصالح یتن و ترجیه هحمم که 

ضروّی است.

ّد  کعوادی از حداشم کدکحه شحیل قطعحکم است که بحمو وا

یتن یم شو. بیقتر آنهح گدمح اعحدۀ یطحلبم است که کحکب از قلم 

انواخته است. متم از محدداشت هحی یفصل یطلب جوموی 

ّا شحیستۀ افزودم دانسته است.   ندیسنوه آم 
ً
است که احتیحال

ّد ندیسنوه محدداشت هحی انتشحدی  افزوم بر امن، دّ چهحّ ید

ّنو از سه  ندشته است. اطالعحکم که امن محدداشت هح دّ بر دا

گدنه است:

ّد از محدداشت هح، ندیسنوه عالوه بر نحم خدد، . 1  دّ دو ید

ّد شرامط کوومن کتحبش  نحم دو هیتحّ و چیزهحمم دّ ید

ّا آشتحّ یم سحزد. 

که . 2 است  یطحلبم  اّزش  بحب  دّ  محدداشت هح  بعضم 

ّۀ آنهح نگحشته شوه انو، که دّ حشیشت  محدداشت هح دّبح

ّد نظر او  ّاضم نیست. بح اّزمحبم یطحلب ید یؤلف از آنهح 

و یشحیسۀ آنهح بح دمگر ینحبع کحّمخم، واقعیت هحی یعینم 

ونو کألیف کتحب آشتحّ یم شدد که به ندبۀ خدد  ّدّ  دّ ید

ّاکم به زیحم اثر هستنو. ححوی اشح

گروه سدم، محدداشت هحمم هستنو که دّ آنهح یؤلف شرح . 3

ّدی که  ّا دّ یدا ّد کح پیدستگم یتن  ّا یم آو یختصر واقعه 

بخقم از یطحلب حذف شوه است، حفظ کنو.

ّسم کرد. ّا به ندبت بر ححل یم کدام امن محدداشت هح 

ا ل.پهنبر

به  یربدط  یؤلف  انتشحدی  محدداشت  یهم ترمن  و  نخستین 

ّوموادی است که ضین وقحمع سحل 908ه / 3-1502م آیوه 

ّا شتست داده و دولت  است. شحه جدام که الدنو آق قدمنلد 

ّا دّ آذّبحمجحم بنیحم نهحده است، دّ گحم بعو علیه  صفدی 

اییرنقین یهم آق قدمنلد، که یتعلق به سلطحم یراد و  دمگر 

شحیل ایرام یرکزی و جندبم است، به حرکت دّیم آمو. قنبر، 

برای  اسیحعیل،  پوّ  حیوّ،  سلطحم  سیحهِ  غالیحم  از  متم 

یذاکره بح سلطحم یراد اعزام شو. ایح اگر فرض کنیم که امن 

ّسیوه است، به صلح ینجر نقوه است.  یأیدّمت به انجحم 

دّ ذی الاجۀ 908ه / ژوئن 1503م نیروهحی سلطحم یراد دّ 

ّدنو. حدالم هیوام از شحه شتست خد

ّد نظر یح، دّ ححشیۀ سیت چپ صفاۀ 164  محدداشت ید

ّد. پحمحم برخم سطرهح به خحطر برش برگ هحی نسخه دّ  قراّ دا

ّفته است. آنچه دّ کروشه آیوه، بحزسحزی  یدقع صاحفم، از بین 

هیین قسیت هح است )یطحلب به کفتیک سطدّ شیحّه گذاّی شوه 

است. نترجم(:

ّات نحیه)ای( ك]ه قنبر[. 1 پدشیوه نیحنو که عبح

ّد و بول او بح سلط ] حم یراد[. 2 آقح برده و 

از بنوۀ کیترمن بیجن قصۀ صف] دی خدام[. 3

ّات نحی]ۀ یذکدّ؟[. 4 نیست و امن عبح

ّشت[. 5 از آم نسخۀ نحیربدط است که ا]ز 

ّده بددنو و چدم بح خداهش ]...[. 6 آو

خسروآقح مدزبحشم غالیحم خح]صۀ شرمفه؟[. 7

ّبط کتحب بد]د ؟...؟ از[. 8 که سرکحّ کألیف 

ّوی آم کلیه)ای( چنو ندش]ته شو[. 9

لهذا دّ بعضم جح )کذا( امن فشر]ات ...؟[. 10

نحیأندس داخل امن شوه اس] ت. ؟...؟ بر[. 11

خداننوه یعلدم شدد سبب کأل] یف امن؟[. 12

ّات اس] ت ؟...؟[. 13 صایفۀ شرمفه کغییر عبح

ّه  ، یؤلف امنجح یحننو دمگر جحهح، بح فروکنم به خدد اشح
ً
اوال

ّده است: بیجن.  ّا آو ّد نحم خدد  یم کنو، ایح فشط دّ هیین  ید

سروّ یدفق به خدانوم کلیحت بعوی نقوه است. بدّمج دّ 

ّا هم  خدانش یتن، یتدجه نحم یؤلف نقوه و »قصۀ صف ] دی[« 

نحم خدد کتحب پنواشته است، که بح کدجه به هوف اصلم نگحِّش 

صفدی«  »قصۀ  شدد.  پذیرفته  یم کدانو  خاقان،  جهانگشای 

عندام یاتیلم است، ایح از جنبه هحی دمگر، یقتل یم کدام 

ّا از امن یتن برداشت کرد. دّ امنجح »قصۀ  خدانش بدّمج 

ّفته و به نحم بیجن  صفدی خدام« دّ یشحم لشب مح صفت به کحّ 

اضحفه شوه است. امن بحزسحزی نه بم پقتدانه، بلته بح آگحهم از 

خان  رستم  حال  شرح  کتحب  یؤلِف  که  گرفت   آم صدّت 
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)فریحنوه گرجم سپحه صفدی دّ اواخر سوۀ هفوهم ییالدی ]/ اوامل سوۀ 

دوازدهم هجری[( نیز بیجن نحم داشت و برای خدد عندانم بسیحّ 

یقحبه، معنم »کحّمخ صفدی خدام« به کحّ یم برد. اگر بپذیرمم 

صفدی  عصر  اوامل  به  یتعلق   
ً
لزویح خاقان  جهانگشای  که 

ّائه خداهو شو،  نیست، و البته دالملم یاتم برای امن سخن ا

ّد فرض نتنیم که شرح حال رستم خان و جهانگشای  دلیلم نوا

خاقان هر دو اثر مک یؤلف هستنو. از امن ّو، نظر ین امن 

ّا  وبرو هستیم و هر دو کتحب  است که امنجح کنهح بح مک بیجنّ 

 قبل از امن یایروکشم دانش پژوه نیز به 
ً
او ندشته است. ظحهرا

ّسیوه است، گرچه بیحم  هیین نتیجه، معنم متم بددم دو بیجن، 

ّنوه گیج کننوه است. او برای امن نگح

کنهح نسخۀ شرح حال رستم خان که به خط یؤلف، معنم 

بیجن، است دّ کتحبخحنۀ برمتحنیح نگهواّی یم شدد؛ واقعیتم 

که دّ فهرست ّمد ذکر نقوه است. کتحب دّ زادّوز پیحیبر 

ّسیوه  ل( 1104ه  )/ 22 اکتبر 1692م( به پحمحم  بیع االور اکرمص، )12ّ 

ّا ذکر  است. یؤلف دّ دمبحچه و خحکیه، بم آنته نحم پوّش 

اقوم  تراب  یم کنو:  ّه  اشح خدد  به  متسحم  ّاکم  عبح بح  کنو، 

دّویقحم، بیجن، کحّمخ صفدی خدام. دّ امن دو یدضع و نیز 

دّ جهانگشای خاقان، نحم یؤلف بح مک اسلدب ندشته شوه 

است: سه نشطه به صدّت خدشه دّ زیر واژه، دّ ححلم که به 

چهحّ نشطه نیحز است.

 
ً
قحعوکح بحشو،  دّست  بیجن  دو  بددم  متم  فرض  اگر 

حداشم نسخۀ جهانگشای خاقان نیز بح دستخِط نسخۀ شرح 

شرح حال  حال رستم خان ندشته شوه است. یتن اصلِم 

ّا یقتل یم کنو؛ خطم  رستم به خطم ندشته شوه که یشحیسه 

عجیب و پیدنوی، که بنحیش بر نسخ است ایح ییلد از آییختگم 

بح اشتحل نستعلیق و شتسته یم بحشو. دّ هر ححل انجحیه به 

یز غیریعیدلم ندشته شوه است، یحننو شیحّی  خط نستعلیقّ 

از ححشیه هح که دّ سراسر نسخه دموه یم شدد. کنهح از ّوی 

کحکب  هیحم  خِط  امن  که  گفت  اطیینحم  بح  نیم کدام  ظحهر 

فرد  مک  دستخط  نه، چدم  مح  است  برمتحنیح  نسخۀ  حداشم 

ّد دستخط هح  یم کدانو دّ طدل زیحم کغییر کنو، ایح دّ امن ید

ّسم شو، حداشم  ّنو. کح آنجح که بر شبحهت زمحدی به هم دا

نسخۀ شرح حال رستم خان کنهح شحیل یطحلبم یم شدد که 

ایح  کنو،  اضحفه  بعوی  پیش ندیس  به  داشته  نظر  دّ  یؤلف 

ّکرد و شتل یدّب ندشتن آنهح یقحبه حداشم ندیسنوه بر  کح

ّد حذفیحت یتن، که بح  نسخۀ جهانگشای خاقان است. دّ ید

مک حرکت قلم یقخص شوه، و اضحفحت و اصالححت، که 

یز ندشته شوه انو نیز هیین تقحبه دموه یم شدد.  بح قلم بسیحّّ 

امن ویژگم هح، ححکم از عحدات ذهنم یقحبهم هستنو.

 3248 نسخۀ  که  است  امن  یستلزم  بیجن  دو  بددم   متم 

ّه ای بحشو که نسخۀ 7655  )جهحنگقحی خحقحم( یتعلق به هیحم دو

)شرح ححل ّستم خحم( دّ آم ندشته شوه است. امن واقعیت که 

ّگری شوه، دال بر هیین است،  اولم کدسط یعین یصدّ نگح

ّهح یوت هح بعو از  ولم قحنع کننوه نیست. ییتن است یینیحکد

کتحبت به نسخه اضحفه شوه بحشنو. خط کحکب نسخه، معنم 

ّا، نستعلیق استحدانه ای است، ولم فحقو آم  یایوعلم بن ند

وضدح و کییزی است که دّ انبده دست ندشته هحی عصر شحه 

دقت  کیم  بح  اول  صفاۀ  کذهیب  یم شدد.  دموه  کهیحسب 

ّنگوانه هحی دّجۀ دویم استفحده  طراحم شوه، ولم دّ اجرا از 

ّامج بددنو. نتیجه امنته ظحهر  شوه است که دّ سوۀ هفوهم 

ّد که فتر کنیم  امن نسخه دلیل خحصم دّ اختیحّ نیم گذا

یتعلق به اوامل عصر صفدی است. دّ کتحبخحنۀ یلم ایرام 

ّد که بح جهانگشای خاقان متم انگحشته  نسخۀ کتحبم وجدد دا

ّا دّ 1099ه /  یم شدد و کدسط فردی به نحم ابدالاسن بن ند

88-1687م کتحبت شوه است؛ اگرچه یم کدام نقحم داد که 

ّا نحم یتواولم  ّنو. ند امن دو کتحب از جنبه هحمم بح هم فرق دا

نبدد و یاتیل است که امن ابدالاسن برادّ هیحم یایوعلم بن 

ّا بدده که دّ هیحم عصر کحّ یم کرده است. ند

ّا زیر نظر  یعلدم است که خسروآقح به ندعم کحّ بیجن 

داشته است )نک. حداشم نشل شوه از بیجن، سطر 7 به بعو(. اگرچه 

ّد دخحلت او نیست، امنته دّ چه قسیت هحی  داستحم قنبر کنهح ید

ّا  ّد شوه و چه کأثیری بر آم داشته است  دمگری از امن کحّمخ وا

ّد دمگری از ینحبع  نیم کدام به دقت یقخص کرد. شحمو یدا

ّۀ آنهح باث خداهو شو، از آم جیله  پیقین، که پحمین تر دّبح

افراد  که جز خسروآقح  دمو  ّم خداهیم  چهح ّد  ید دّ  بحشنو. 

دمگری نیز دّ کوومن یتن کأثیر داشته انو. 

شحمو سیحست ویرایش گرانه ای که دّ دو خط آخِر محدداشت 

ّا بحمو به نادی یثبت کفسیر کرد؛  ّه شوه است  یذکدّ به آم اشح

به امن یعنم که نیرت، ندشتن به سبتم بدده است که دّ قیحس بح 
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ینحبع دمگر، به ویژه خدانوییر، کیتر یالل آوّ بحشو. یطحلبم که 

 کدسط بیجن خالصه شوه است.
ً
از آثحّ دمگر اخذ شوه غحلبح

امن واقعیت که خسروآقح مدزبحشم غالیحم خدانوه شوه، 

خدد شحهو یاتیم است بر امن ادعح که جهانگشای خاقان دّ 

عصر شحه کهیحسب ندشته نقوه است، زیرا به خدبم آگحهیم که 

ّسیِم سپحه غالیحم کحّ شحه عبحس اول )996- 1038ه /  امجحدِ 

ّسم یم کنیم که  ّا بر 1588-1629م( بدده است. ححل شحهوی 

ّا یطرح  احتیحل کألیف امن کتحب، یوت هح بعو از امن زیحم، 

ّۀ یستشل و یطیئنم به بیجن مح دمگرانم که  یم کنو. ین هیچ اشح

ّم. بح امن ححل  دّ محدداشت هحی او نحیقحم ذکر شوه، سراغ نوا

شحمو خسرو آقح صححب ینصب یهیتری بدده بحشو و ییتن 

ّجحع دمگری به او وجدد داشته بحشو. است ا

ّه  دّ محدداشت بیجن، کلیۀ بعو از »مدزبحشم غالیحم« دوپح

ّفته است. نخستین حرف کلیۀ  شوه و ادایۀ سطر هم از بین 

 قسیت بحالی حرف 
ً
بعوی، »خ«، بحقم یحنوه و بعو از آم ظحهرا

ّه  »الف« است. امن کلیه یم کدانو »خحصه« بحشو. دّ آم دو

 واژۀ 
ً
ّا یم شدد »خحنوام سلطنتم« یعنم کرد، که غحلبح »خحصه« 

ندعم  به  آم یم آمو. کل سپحه غالیحم  دنبحل  به  »شرمفه« هم 

یحمیلک خحنوام سلطنتم یاسدب یم شو و صححب ینصبحم آم 

مدزبحشم خدانوه یم شونو. ایح دّ اواخر عصر صفدی، عندام 

 دّ یعنحی یاوودی استفحده 
ً
»مدزبحشم غالیحم خحصه« یعیدال

از سپحه خداجه سرامحم  ّکبه  عحلم  یشحم  دو  ّد  ید دّ  و   یم شو 

ّفت. خداجه سرامحم به دو گروه  )که خدد غالم بددنو( به کحّ یم 

سیحه و سفیو کشسیم یم شونو و هر کوم مک مدزبحشم داشتنو. 

به گفتۀ تذکرة الملوک سپحه خداجگحم سفیو و ینصب مدزبحشم 

اول کأسیس کرده است.  ّا شحه عبحس   خداجه سرامحم سفیو 

از دستور الملوک بریم آمو که ینصب مدزبحشم خداجه سرامحم 

 امجحد شوه است. دستور الملوک دّ شرح کحّمخ 
ً
سیحه بعوا

از  دمگرام  ییحم  خداجه سرامحم،  مدزبحشم  ینصب  کأسیس 

وشن نیم کنو که او  خسروآقح هم نحم برده است. یتن بح دقتّ 

سوۀ  اواخر  یم کدام  هرچنو  است،  یم زیسته  زیحنم  چه  دّ 

هفوهم و اوامل سوۀ هجوهم ییالدی ]/ اوامل سوۀ دوازدهم 

ّا دّ نظر گرفت. یعلدم هم نیست که او سیحه بدده است  هجری[ 

مح سفیو. بح امن ححل از نحیش یم کدام احتیحل داد که سفیو بدده 

است، زیرا نحم هحی برگرفته از شاهنامه، که دّ سوه هحی ییحنه به 

گرجم ترجیه شو، دّ ییحم گرجیحنم که به صفدمحم خویت 

ّستم و البته بیجن نیز از امن جیله انو.  یم کردنو یتواول بدد. نحم 

ّوشن است که خسروآقح دّ دستدّ الیلدک ییتن است هیحم 

خسروآقحی بیجن بحشو، و دّ امن صدّت کوومن جهانگشای 

خاقان دّ دّبحّ انجحم محفته است. مدزبحشیحم خداجگحم سفیو 

به شحه نزدمک بددنو و یردام بسیحّ پرنفدذی بددنو. »مدزبحشِم 

غالیحم خحصه« عندام »عحلم جحه« داشت، واژه ای که یم کدانو 

ّا پر کنو. افتحدگم پحمحم سطر 6 محدداشت بیجن 

ّه  ححل بریم گردمم به یطلبم که محدداشت بیجن بوام اشح

ّد. سحختحّ و عبحّت پردازِی شروع داستحم دّ جهانگشای  دا

ویلد  ّکبحط نزدمتم بح گزاّش احسن التواریخ حسنّ  خاقان، ا

ّا نقحم یم دهو. به خصدص دّ کدصیف قنبر  ومواد  از هیینّ 

ویلد خبری از  وامت یختصرّ  شبحهت واضح است. ولم دّّ 

سخنرانم نیست و کنهح دّ چنو خط به یأیدّمت قنبر پرداخته 

شوه است. قنبر اعزام یم شدد کح به سلطحم یراد اعالم کنو که 

تسلیم شدد، از وی پحسخ هحی »پریقحم« یم شندد و دّ او آثحّ 

عنحد و سرکقم یم بینو؛ سپس بحزیم گردد و به شحه اسیحعیل 

گزاّش یم دهو.

دّ جهانگشای خاقان پس از کدصیف قنبر، شرح خطحبۀ 

ّد و امنجحست که  قنبر یم آمو. محدداشت ححشیه دّ امنجح قراّ دا

گزاّش امن کتحب از ّوامت ّویلد فحصله یم گیرد. پیش از 

اّزمحبم اطالعحت ینوّج دّ محدداشت بیجن، ینحسب است 

ّا آنطدّ که دّ جهانگشای خاقان  قسیت هحی بعوی داستحم 

آیوه، به طدّ خالصه بحزگد کنیم.

 
ً
اگرچه ]دّ جهانگشای خاقان[ گفته یم شدد که شحه شخصح

کصییم گرفته است که فرستحده ای نزد سلطحم یراد اعزام کنو کح 

ّا به اکخحذ کصییم یعشدل، که هیحنح تسلیم شوم است،  او 

چنین  خدد  سخنرانم  نخستین  دّ  قنبر  ولم  کنو،  نصیات 

استوالل یم کنو که امن کحّ بحمو انجحم شدد:

وی دوستم ویرا ]= سلطحم  شحمو نحصام یقفق نبحشو که ازّ 

ّا[ نصیات نیحمو. بعضم از یالزیحم او که جحهالم  یراد 

ّا بسرکقم ترغیب  ّنو او  شدّش طلبنو و ییل فتنه و جنگ دا

ّا خویتم نیحمنو که شحمو به امحلتم  یم نیحمنو و به امن جهت او 

ّا چنو چیز یحنع  برسنو و ّیش سفیوام جهحنوموۀ سپحهِ او 

است: متم آنته یم داننو نصیات کلخ یم بحشو و یم گدمنو 

ّا یرمو و صدفم اوالد شیخ  ّا بو آمو مح آنته آنهح  بلته پحدشحه 
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صفم داننو و گدمنو که پحی یذهب دّ ییحم است. )نحشنحس، 

)165 -164 :1406

قنبر داوطلب یم شدد که خدد برای نصیات سلطحم یراد عحزم 

ّا بیحبو.  ّاه کدفیق دّ دنیح و عشبم  شدد، به امن اییو که سلطحم یراد 

اسیحعیل پحسخ یم دهو: 

اغدای  به  که  یم ترسم  ین  پوّی،  بجحی  یرا  کد  قنبرآقح  ای 

ّا بتقنو و داغ سلطحم حیوّ، پوّم، کحزه  جحهالم نحدام کد 

ّا و یرا تربیت  ّگ کرده و برادّم  شدد، چرا که کد یرا بووش بز

نیدده ای. )هیحم: 165(

ّا بتقنو و  ّسم نبدده که سفرا  قنبر کذکر یم دهو که از زیحم آدم 

 سلطحم یراد که »دم از اطحعت شحه زده و یم زنو« ییتن 
ً
خصدصح

نیست چنین کنو. قنبر بح چهل کس اعزام شو. ابتوا به خدبم از 

امن کحّ  برای  قنبر  امنته  از  او استشبحل کردنو. سلطحم یراد 

فرستحده شوه بدد، اظهحّ کعجب یم کنو. او پحسخ یم دهو به امن 

خحطر که َیارم و لله و غالم قومیم شحه است، فرستحده شوه کح 

ّا نصیاتم کنو که شحمو دمگرام نتداننو مح خدش آیوشحم  او 

نبحشو مح واهیه داشته بحشنو. سلطحم یراد بعو از خدانوم نحیۀ 

شحه یم گدمو: 

ّد  شحه یم خداهو که فرصت بوست او آمو و یرا هم از ییحم بردا

و دّ امن یوت که به جنگ ین نیحیو، از اییر الدنو برادّم )کذا. 

دّ واقع پسر عیدیش( خحطرش جیع نبدد و یم گفت که کح کحّ 

ّا نسحزمم به جحنب سلطحم یراد حرکت نبحمو کرد  الدنو پحدشحه 

و یرا ُیراد نحیراد لشب داده. ین نیز بنح بر یصلات وقت حرکت 

فریدده  شفشت  الدنو(  )به  ّوم  قیصر  که  الاحل  نیم کردم. 

وم بح کدپ هحی قلعه کدب... که  چنومن هزاّ کس از سپحهیحمّ 

ود،  اگر شحه اسیعیل یحننو پرومن شدد و بح سپحهیحنش بر ثرمحّ 

ّا خداهو سدخت، ین  که برادّم )الدنو( چدم آفتحب کحبحم او 

ّم و دولت از دودیحم  ّا از دست بگذا چرا امنچنین فرصت 

خدد دوّ کرده به دودیحم شیخ صفم ینتشل نیحمم؟ )هیحم: 166(

ّاه )تسلیم شوم مح پحدشحه یحنوم(  سپس از قنبر یم پرسو که کوام 

بهتر است. سلطحم یراد بح قسم دادم قنبر به »اوجحق شیخ 

ّا  صفم« به او اجحزه یم دهو آزادانه سخن بگدمو و حتم او 

نحچحّ به گفتن حشیشت یم کنو. او محدآوّ یم شدد که اسیحعیل 

ّد و  ّا یرعم دا نج عحفیت  
ُ
دّ نحیه اش از یراد خداسته که ک

ّا به  کحّی به برادّش )الدنو( نواشته بحشو. شحه اسیحعیل امن 

یم خداست  وقت  هر  وگرنه  است،  دموه  یراد  سلطحم  سدد 

ّا به بنو بتقو، یجحزات کنو و بتقو؛ ولم امن  یم کدانست او 

ّا نحیراد خدانو.  ّا نترد، فشط او  ّهح  کح

ّا از جحنب خوای  ّا یود از کسم نیست و او  دمگر آنته شحه 

عحلم کأمیو بحشو و خروج کرده است که یذهب باق ائیۀ 

ّد اگر کیحم عحلم لقتر  ّا ّواج دهو... چه پروا دا اثنم عقر 

ّد و نیم خداهو که کد  ّۀ کد دا دشین بحشو؟ چدم شفشت دّبح

به آتش برادّت بسدزی و اوالد حسن پحدشحه )جو پوِّی یراد، 

ّا  ّگم برطرف شدد، کد  الدنو و جو یحدِّی خدد اسیحعیل( به متبح

چنین نصیاتم کرده. )هیحم: 167-166(

سپس سلطحم یراد به قنبر گفت: 

ّا هیچتس  برو به آقحی خدد بگد که ین بح کد دشینم و دشین 

دّ جهحم زنوه نیم خداهو. )هیحم: 167(

ین از مک سد و برادّم )کذا( هم از سدی دمگر به او حیله 

ّد و گفت:  خداهیم کرد. امنجح قنبر آقح کحب نیحو

کحیل  برابر یرشو  ّا  کد  که  آم ّوزی  از  بترس  بم ادب  ای 

بحزداشته بحشنو و سر خجحلت دّ پیش انواخته بحشم و دّ 

جداب عحجز بحشم، به هر ناد که خداسته بحشو سزای کد دّ 

ّد. )هیحم: 167( کنحّت گذا

ّجحع به ححشیه ای هست که  بحالی جیلۀ بعوی عالیتم برای ا

به هیحم دستخط قبلم ندشته شوه است )هیحم: 167(. یتن ححشیه 

چنین است: »دمگر امنجح از کیترمن است«. یعلدم یم شدد که 

ّد  امنجح پحمحم آم یطلبم است که بیجن به خداست خسروآقح وا

 
ً
ّا پذیرفته بدد. ادایۀ باث قحعوکح کحّمخ خدد کرده و یسئدلیت آم 

از خدد اوست، چدم الزم دموه که ییحم قسیت هحی افزوده شوه 

و پحمحم قضیه پیدنوی امجحد کنو: سلطحم یراد بح فضححت قنبرآقح 

ّدوی خدد بیروم کرد؛ سپس قنبر آنچه دموه و شنیوه بدد  ّا از ا

ّسحنو. امن بخش کفحوت قحبل کدجهم بح پحمحم  ّا به اطالع شحه  

ّد. بعو از آم شحه برای جنگ بح  داستحم دّ گزاّش ّویلد نوا

ّابطه سه بیت شعر،  سلطحم یراد عحزم عراق یم شدد. دّ امن 

ّده، دّ جهحنگقحی خحقحم آیوه است. ویلد آو شبیه آنچهّ 

ویلد دّ اواخر سوۀ 10ه / 16م ندشته شوه  احسن التواریخّ 

 و آخرمن کحّمخم که دّ آم آیوه 985ه / 78-1577م است.

ّا یوت هح بعو از امن  از آنجح که یعلدم شو بیجن اثر خدد 

کألیف کرده است، پس یم کدانیم بپذیرمم که ینبع بخقم از 
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التواریخ بدده است. جحلب  احسن  گزاّش یأیدّمت قنبر، 

امنته یؤلف شرح حال رستم خان بح احسن التواریخ آشنح 

بدده، چدم مک بحّ از آم به عندام ینبع خدد محد کرده است. ایح 

ّشت، که بیجن بخش برگرفته از  ّد »نسخۀ نحیربدط«  دّ ید

ّأی خدد دستتحّی کرده است، به گفتۀ بدّمج دّ  بح  ّا  آم 

نسخۀ کحّمخ بم نحم شحه اسیحعیل )یتعلق به دمدام هنو( نیز 

گزاّش بسیحّ یقحبهم از قسیت عیوۀ داستحم دموه یم شدد. 

ّد شحه اسیحعیل،  نسخۀ دمدام هنو بح دو کحّمخ بم نحم دمگر دّ ید

که چنوی پیش کات عندام عالم آرای صفوی و عالم آرای 

شاه اسماعیل ینتقر شونو، یربدط است. گرچه کفحوت هحی 

یتعودی دّ عبحّت پردازی هح و گه گحه کفحوت هحی اسحسم تری 

دّ یاتدا، ییحم دو یتِن ینتقرشوه )و ییحم امن دو و نسخۀ دمدام 

ّفته دّ طرز بیحم و سحختحّ به  وی هم  ّد، ولمّ  هنو( وجدد دا

ّا بحزندیس هحمم از مک یتن یقترک  هم شبیه انو و یم کدام آنهح 

ّد  ّشت آیوه و ید ّد. آم »نسخۀ نحیربدط« که از  به حسحب آو

استفحدۀ بیجن بدده است نیز از قراّ یعلدم نسخۀ کتحبم از 

 دّ بعضم جحهح بح 
ً
هیین ندع بدده است، و بح امنته ظحهرا

به  نگحهم  ّد،  دا کفحوت هحمم  هنو  دمدام  نسخۀ  و  ّاهح  عحلم آ

ّشت استفحده و ثبتقحم کرده است،  ّدی که بیجن از نسخۀ  یدا

نقحم یم دهو که دّ بیقتر یداقع سحختحّ یحجراهح و جیله بنومهح 

ّد استفحدۀ بیجن نقحم  ّنو. یطحلب ید دّ امن آثحّ بح هم پیدنو دا

به  که  است  ینبعم  از  ّوندیسم  ّشت  نسخۀ  که  یم دهنو 

عالم آرای صفوی نزدمک تر است کح عالم آرای شاه اسماعیل.

شوه انو،  یتذکر  نیز  ّا  عحلم آ دو  یصااحم  که  هیحنطدّ 

اگرچه امن دو کتحب، هیحننو اثر بیجن، بح دعحی کواوم حتدیت 

ّسنو، ولم دّ ضین ححوی  کهیحسب کح آخرالزیحم به پحمحم یم 

ومن آنهح دّ سوۀ 11ه /17م هستنو.  نقحنه هحمم ححکم از کو

ّه به شحه عبحس اول بح عندام  امن نقحنه هح شحیل دو بحّ اشح

 یرحدم است، که بحمو بعو از 1038ه / 1629م بدده بحشو،

ّه به سحل 1087ه  )77-1676م( به عندام سحلم که  و مک اشح

ّا شحمو  ّوندیسم )کذا( کتحب انجحم گرفته است. کحّمخ اخیر 

اگر چنین  کألیف کتحب دّ نظر گرفت؛  کحّمخ واقعم  بتدام 

ّا  ومن کتحب بیجن  بحشو، به طبع قومم ترمن زیحم احتیحلم کو

ّانم که شداهو از  دّاختیحّ خداهیم داشت، که دّ ضین بح دو

ّد. ّنو نیز هیحهنگم دا آم حتحمت دا

جهانگشای  دّ  قنبر  یحجرای  پحمحم  که  شو  گفته  پیقتر 

خاقان سحخته و پرداختۀ خدد بیجن است. دّ ینبع او ]معنم 

ّسیوه  ّشت[، داستحم قنبر بحمو آم طدّ به پحمحم  نسخۀ نحیربدط 

ّاهح آیوه است، معنم یرگ قنبر بر اثر لگویحل  بحشو که دّ عحلم آ

شوم به فریحم سلطحم یراد خقیگین. بیقتر یالزیحم قنبر نیز 

ّهح شونو کح به  ّسیونو. کنهح شیحّ انوکم از آنهح زنوه  به قتل 

اسیحعیل خبر دهنو. دّ امنجح قضیۀ شهحدت دّ ییحم است که 

دّوم یحمۀ یذاکره بح دشین نیز برای کدجیه آم دّ یاضر خوا، 

به کحّ برده شوه است. بم تردمو بیجن یتدجه شوه که یرگ قنبر 

است،  بحزگقته  به سالیت  او  امنته  بر  یبنم  ّویلد  گفتۀ  بح 

ّا برگزموه است. بح  ّد و دّ نهحمت ّوامت ّویلد  کعحّض دا

امن ححل اجحزه داده است که بحقم کعحّض هح و خطحهح بر جحی 

بیجن  [ چنحنته گفته شو دّ نسخۀ 
ً
]یثال بحشنو.  بحقم  خدد 

ّادۀ شحه و مک بحّ بح  کصییم به اعزام سفیر دو بحّ، ]مک بحّ به ا

استوالل قنبر[ گرفته یم شدد. امن بحزکحبم از ترکیب نحشیحنۀ دو 

ّشت.  وامت نسخۀ  ویلد وّ  وامتّ  ّوامت یتفحوت است:ّ 

الدنو و سلطحم یراد عیدزاده بددنو نه برادّ. وقتم یم فهییم که 

ّۀ جنگ هحی شحه  ّشم یفصل دّبح ّا از گزا بیجن یحجرای قنبر 

اسیحعیل بح سلطحم یراد برگزموه، که ییلد از عنحصر فحنتزی بدده 

است، بروز امن خطحهح قحبل فهم تر یم شدد. 

دّ امن داستحم، الدنو بح سپحهم صوهزاّ نفری از عثیحنم هح 

و البته کدپخحنه، به کیک برادّش سلطحم یراد یم آمو. دّ امن 

ّنو، از جیله  دا نیز حضدّ  از پحشحهحی ترک  سپحه کعوادی 

یصطفم پحشح، که بح عندام هحی یختلف یثل »وزیر اعظم« و 

»آقحی منم چری هح« کدصیف یم شدد، و قحنیسحد پحشح که او هم 

وزیر اعظم خدانوه یم شدد. دّ پس نحم امن فرد اخیر یم کدام 

ّا تقخیص داد، که  شخصیت سلطحم ییلدک، قحنسده الغدّی 

ّسم گحهم به هیین صدّت ]= قحنیسحد[  نحیش دّ ینحبع فح

ّگم  ندشته شوه است. اسیحعیل فرصت یم محبو که کحّ بز

ّا دّ جنگ به دو نیم یم کنو. او  انجحم دهو؛ وی قحنیسحد پحشح 

ّا بح الدنو کرده بدد.  کیم پیقتر، دّ مک دّگیری، هیین کحّ 

 سحختگم هستنو. اکاحدی ییحم سلطحم 
ً
هیۀ امنهح کحیال

یراد و الدنو وجدد نواشت و به طرمق اولم، نیروی اعزایم از 

سدی عثیحنم نیز دّ کحّ نبدد. امن که الدنو چطدّ یرده است 

یعلدم نیست، ولم دّ امن زیحم مح به امن صدّت نبدده است. 
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به گفتۀ بحزّگحم نحشنحس ونیزی، چنو سحل بعو از امن خددِ 

ّده  ّا که به عندام زنوانم به خویتش آو شحه اسیحعیل الدنو 

بددنو، گردم زده است. بح امنته امن بحزّگحم خدد الدنو یذکدّ 

از  دمگر  متم   
ً
احتیحال الدنو  امن  ولم  دموه،  اسحّت  دّ  ّا 

آق قدمنلدهح بدده است.

امن واقعیت که خسرو آقح از بیجن خداسته که یحجرای 

 قنبر کنهح 
ً
ّد کحّمخش کنو، شحیستۀ کأیل است. ظحهرا ّا وا قنبر 

ّسم اوامل عصر صفدمه  غالم سیحهم است که دّ کحّمخ هحی فح

اثر نحچیزی از خدد به جح گذاشته است. ایح او مک غالم بدد 

 هیین ایر، دّ نگحه به گذشتۀ صفدمحم، کدجه غالیحم 
ً
و دقیشح

ّا به  )از جیله خداجگحم( سوۀ محزدهم هجری/ هفوهم ییالدی 

ّسو که ّویلد قومم ترمن ینبع  خدد جلب یم کرد. به نظر یم 

ّسم است که از قنبر محد کرده، ولم وجددش و کبحّ نژادی  فح

ّا  او کدسط بحزّگحم نحشنحس ونیزی کأمیو شوه است، که قنبر 

چنو سحل بعو از شهحدت خیحلم، زنوه و سر ححل کدصیف 

و  نترده انو  ذکر  ّا  او  پدست  ّنگ  ّسم  فح ینحبع  یم کنو. 

 بر غالیحم 
ً
ّا یخصدصح ّکم هم نواشته است؛ نحم قنبر  ضرو

سیحه یم گذاشتنو، چدم گفته یم شدد که نحم غالیم حبقم از 

آِم علم بن ابم طحلبع بدده است. ینحبع سوۀ دهم/ شحنزدهم که 

ّا ذکر کرده انو، لشبم برای او به کحّ نیم برنو، ولم  یحجرای قنبر 

ّاهح[  عحلم آ  =[ هفوهم  محزدهم/  سوۀ  بم نحم  کحّمخ هحی  دّ 

قنبر»آقح« یم شدد و بیجن هم به هیین صدّت از او نحم یم برد. 

دّ سوۀ محزدهم/ هفوهم، »آقح« به عندام مک لشب کحّبردهحی 

دوم پحمۀ  ینصبحم  صححب  عندام  دّ   
ً
یثال داشت؛  یختلفم 

قزلبحش استفحده یم شو، ولم برای خداجه هح نیز لشب ینحسبم 

ّفت. البته خداجه هم متم از یعحنم جومو امن  به شیحّ یم 

ّامج شو.  کلیه بدد و دّ اواخر عصر صفدی کح حوی دّ ایرام 

 امن قصو نهفته است که 
ً
دّ داستحم شهحدت قنبرآقح، احتیحال

دّ  اسیحعیل  که  امن  ّد.  بپنوا خداجه  مک  ّا  او  یخحطب 

ّا کشدمت  ّا »یارم« یم خدانو، امن کفسیر  صابت هحیش او 

ّد َحَرم  یم کنو، چدم ححکم از امن است که او یم کدانسته وا

اسیحعیل شدد. امن جحمگحه نظیر نشش مدزبحشِم غالیحم سفیو 

است که دّ سوۀ محزدهم/ هفوهم یربم شحهحم جدام صفدی 

ّکم دّآیوه بدده   به صد
ً
بدد. پس داستحم شهحدت قنبر ظحهرا

است که خدشحمنو خداجگحم واقع شدد.

ا.پففرأ کوه

ّد بعوی، محدداشتم است که دّ آغحز گزاّش یاحصرۀ قلعۀ  ید

فیروزکده، واقع دّ البرز یرکزی، آیوه است. قضیه یربدط به 

لقترکقم صفدمحم علیه حسین کیح چالوی دّ اواخر سحل 

از  اول سحل 1504م( یم شدد. بحالی آخرمن سطر  )نییۀ  909ه  

صفاۀ 199 ]جهانگشای خاقان[، دّ بین خطدط محدداشتم به 

ّد  خط یؤلف هست که ندشته »از بنوۀ کیترمن«. بح کدجه به ید

ّا داشت که بیجن از ثبت آم  قبل، یم کدام انتظحّ شروع یطلبم 

ّد که  هم نحخقندد است. بحالی سطر شقم لته ای وجدد دا

یعلدم است از محدداشت هحی یؤلف بدده که بح مک سرانگقت 

 خدانح نیست، 
ً
نینحک مح چیزی شبیه آم لک شوه است. یتن کحیال

ّا یم کدام امنطدّ خدانو: »امن از بنوه  ولم نشش بحقم یحنوه 

نیست«. یطلب بین دو محدداشت، بخقم عیوه از یحجرامم 

ّدی که کدسط بیجن یقخص شوه و  است شبیه دمگر یدا

ّسو. به هر ححل، بخش  ّدپحیش نیز به هیحم گدنه از ینحبع یم 

ّج از قسیت عالیت گذاّی شوه قراّ  آغحزمن شرح یحجرا خح

گرفته است و حذف کحیل امن بخش به شتحفم واضح دّ یتن 

ّا لک کرده است،   ینجر یم شدد. شحمو یؤلف خددش ندشته 

 دّ ابتوای بخش کاییلم قراّ دهو.
ً
ّا دقیشح به امن قصو که آم 

قسیت هحی یختلف گزاّش یاحصرۀ قلعه نیز از کتحب 

ّسیوم سپحه صفدی به پحی  ّویلد اخذ شوه است. داستحم بح 

خحکیه  بیتم  بح  قلعه  استاتحم  یم شدد. وصف  قلعه شروع 

 دّ احسن التواریخ آیوه است. بح امنته اسیحعیل 
ً
یم محبو که عینح

ّا بگیرد، نخست دستدّ داد که کسم برود و  یصیم بدد که قلعه 

ّا نصیات کنو )که انتخحبم جز تسلیم شوم نواّد(.  کیح علم زیحنواّ 

ّا برد و )امنجح محدداشت یؤلف ظحهر  متم از قدّچیحم پیغحم شحه 

یم شدد( کیح علم برای پحسخ سه ّوز یهلت خداست. سپس 

ّا جیع کرد و گفت که اقبحل شحه اسیحعیل بلنو  ّگحم قلعه  بز

ّای یشحبله بح او نیست، چه بحمو کرد؟ آنهح  ّا مح است و کسم 

ـ سه سحل به کصرف  ّا دّ عرض دو گفتنو اگرچه اسیحعیل ایرام 

ّده و سلطه و لقترش بیش از هیۀ شحهحم شوه است، ولم  دّآو

قلعۀ فیروزکده بلنو، یستاتم و ییلد از یردام و آالت کحّزاّ 

است؛ فتح آم دّ کیتر از شش یحه ییتن نیست و اسیحعیل دّ 

گریحی بهحّ )کذا( نیم کدانو بیش از مک یحه  امنجح بیحنو و نحچحّ 

به آذّبحمجحم بحز خداهو گقت.
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ّا  امنجح محدداشت یؤلف دموه یم شدد که یسئدلیت یطحلب 

از امن به بعو بر عهوه یم گیرد: کیح علم بح ترغیب فریحنوهحم و 

بح اکتح به استاتحم قلعه، کصییم به یشحویت یم گیرد. چتیوۀ 

یطحلب دّ سه بیت کتراّ یم شدد که بحز از ّویلد گرفته شوه  

ّخحم سوۀ دهم/ شحنزدهم، دّ امن  ویلد و نه دمگر ید است. نهّ 

ویلد دّ ییحم دو قطعه  ّه نترده انو.ّ  قضیه به اعزام فرستحده اشح

شعر یذکدّ، دّ مک جیله یم گدمو که کیح علم کصییم به 

یشحویت گرفت. گزاّش بیجن از امن عیلیحت نیز، به  طدّ کلم 

ّات  به گزاّش عالم آرای صفوی نزدمک است و بسیحّی از عبح

و جیالت، بین امن دو یقترک است. ایح دّ گزاّش عالم آرای 

ّا یم برد و  صفوی مک املچم )نه قدّچم( نحیۀ شحه )نه پیحم او( 

ّگحم قلعه امن است که شدّش یردم از چهحّ طرف  پیش بینم بز

کقدّ علیه اسیحعیل، که بح لقترکقم هحی خدد والمحت ایرام 

ّا نحبدد کرده است، بحعث عشب نقینم او یم شدد، نه گریحی هدا. 

دّ گزاّش عالم آرای شاه اسماعیل که دّ کل بسیحّ نزدمک به 

عالم آرای صفوی است، شروع یاحصرۀ قلعه یتفحوت است و 

ّه  ّا، هیراهِ چهحّ بیت شعرش و بووم اشح ویلد  وامتّ   ّ
ً
صرفح

به یأیدّمت یذکدّ، کیم کغییر داده است.

ج.پن  د

ّود اسیحعیل به شهر یقهو، کیم بعو از  ّد سدم به گزاّش و ید

پیروزی بر یایوخحم شیبحنم دّ نبرد یرو )916ه / دسحیبر 1510م( 

یربدط یم شدد. امن نخستین دمواّ مک شحه صفدی از یرقو ایحم 

ّخحم سوۀ دهم/ شحنزدهم بسیحّ یختصر به آم  هقتم بدد، ولم ید

پرداخته انو. بیجن از ینبع یفصل تری بهره جسته است. طبق 

ّسو و برای نخستین بحّ  گزاّش او، اسیحعیل وقتم به طرق یم 

ّگ  چقیش به گنبو حرم یم افتو، سر به سجوه یم برد. سحدات بز

ّضحع و هیراه اعیحم شهر به استشبحل شحه یم آمنو. جیلۀ   ایحم 
ِ
م

َ
بح َعل

ّده  بعوی بح محدداشتم از یؤلف دّ ییحم سطدّ، عالیت خد

ّد  ّبط است« ]نحشنحس، 1406: 363[. یطلب ید است: »زمحد و بم 

نظر کنهح چهحّ سطر است. یاتدای یطلب امن است که شحه 

چدم دانست که ازبتحم فرش آستحنه و قنومل هحی طال و نشرۀ آم 

ّت کرده انو، به نجم ثحنم  فریحم داد که هیحم شب آستحنۀ  ّا غح

ّک نیحمو و هیۀ  ّا یفروش کنو، قنومل هحی فراوام کوا یتبرکه 

ّگداّش  ّت جو بز ّوشن کنو، کح شحه به زمح ّا  شیعوام هحی طال 

یقرف شدد. او نیز طبق فریحم عیل کرد.

دّ امنجح عبحّت »و چدم«، به خط یؤلف، بحالی عبحّت 

»ّوز دمگر« قراّ گرفته است، که گدمح قراّ بدده جحمگزمن آم 

شدد. بعو از آم شرح زمحّت اسیحعیل از یرقو ایحم و سجوه 

بردم او یم آمو. امن بخش بح اشعحّی که از خدانوییر گرفته شوه 

 عبحّت »و چدم« برای انتشحل آسحم 
ً
است کفصیل یم محبو. ظحهرا

به ادایۀ باث بدده است، وقتم یطحلب کاییلم بح امن یطلب 

است صفاه ندشته شوه است( جحمگزمن  )که به خط یؤلف دّ ححشیۀّ 

ِّ آم حضرات/ ]...[م؟ هیگم به شتر و سپحس  شدد: »]از دمو[ا

الهم/ ]و دعحی دو[ام عیر و دولت شحهم/ ]یقغدل؟[ گردمو« 

]جهحنگقحی خحقحم: ص363[.

ندع  از  کحّمخم  شدد،  حذف  بدد  قراّ  که  یطلبم  ینبع 

ّا  ومواد  عالم آرای صفوی بدده است. عالم آرای صفوی هیینّ 

ّاکم اغلب بسیحّ نزدمک به ندشتۀ بیجن، شرح داده است،  بح عبح

به صدّت  نجم  بح  اسیحعیل  گفت وگدی  متم  امن  دّ  ینتهح 

ّد استفحدۀ بیجن دّ امن   ینبع ید
ً
یستشیم نشل شوه است. احتیحال

ّه که قنومل هحی طال و شیعوام هح دّ طدل هیحم مک شب  بح

سحخته شوه انو، اغراق کرده است و شحمو هیین ادعحی نحیعشدل 

کنو[،  حذف  ّا  بخش  امن  ]کح  برانگیخته  ّا  بیجن   سدءظن 

ّه ای به امن نتته نترده است. گرچه اشح

ّسم  ّد دمگری که بر بح امن وجدد، دّ امنجح بیجن یحننو یدا

به  خدد  اعتراض  هم  هییقه  که  یم دهو  نقحم  شو،  خداهو 

ّد، چدم یعلدم است  ّا به قلم نیم آو یطحلب امن دسته از ینحبع 

 دّ ینحبع 
ً
که ینبع بخش وقحمع طرق )که دّ بحال خالصه شو و ضینح

ّد  کحّمخم سوۀ دهم/ شحنزدهم دموه نیم شدد( هیحم است که یطلب ید

اعتراض از آم گرفته شوه است، و دّ هر دو عالم آرا هم محفت 

ّفته است،  ّکم که برای کدصیف یردم یقهو به کحّ  یم شدد. عبح

ّا ّوشن یم سحزد.  ّوابط یتشحبل امن ینحبع و نیز سبک بیجن 

ّبحب و اهحلم ذو  دّ جهانگشای خاقان چنین آیوه است: »ا

]کذا[االحترام بپحبدس شهرمحّ نحیواّ سربلنو شونو«. دّ امن 

ّده است و بحالی آم به  نسخه، عبحّت »ذواالحترام« خط خد

خط یؤلف ندشته شوه: »دّ بین طرق و یقهو«. عالم آرای 

ّد. آخر امن که دّ کتحب بیجن و عالم آرای  صفوی کفحوت کیم دا

یم شدد:  دموه  هم  به  نزدمک  بسیحّ  یترادف هحی  صفوی، 

»ذوی االحترام« به جحی »ذواالحترام«، »نحیدّ« به جحی »نحیواّ« 
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و »سربلنوی محفتنو« به جحی »سربلنو شونو«. عالم آرای شاه 

اسماعیل کح امن حو نزدمک نیست و یثل اغلب یداقع ادبم تر 

است: »سحدات عظحم ذواالحترام به پحی بدس یقرف گقته...«.

ی.پاگوا خفریاژ

ّد  دو محدداشت که بلنوترمن ححشیه هح هستنو، یربدط به امن ید

است. اولم دّ کنحّ سرفصلم دّ صفاۀ 457 ]از جهانگشای 

خاقان[ آیوه است. دّ امن صفاه از آیوم ابدالخیرخحم قزاق 

برای کیک به سالطین ازبک و نبرد او بح شحه اسیحعیل خبر داده 

شوه است. امن حدادث سحختگم دّ سحل 919ه /1513م، حین 

ّخ یم دهو. امنجح الزم  لقترکقم دوم اسیحعیل به خراسحم 

وامم قومم تر، شرح یختصری از عیلیحت  است بر یبنحی ینحبعّ 

واقعم بیحوّمم. پس از شتست سپحه صفدی به فریحنوهم نجم 

ثحنم دّ سحل قبل ]= 918ه [، ایرای ازبک به خراسحم هجدم 

ّا کصرف کردنو. دّ آغحز بهحّ بعوی  ّده و بخش هحمم از آم  آو

ّا بیروم برانو، ایح ازبک هح بووم  اسیحعیل دّصود برآیو که آنهح 

یشحویت به آم سدی جیادم عشب نقستنو. واحوهحمم از سپحه 

ّا  صفدی به بلخ، قنوهحّ و دمگر نشحط اعزام شونو کح امن نداحم 

ّدومم  ّام سحزنو. بح امن هیه، خدد شحه فشط از ا کصرف کرده و آ

ّدوی دمگر حرکت یم کرد و از هرات هم جلدتر نرفت و دّ  به ا

پحمیز به غرب برگقت.

احسحسِم  و  نیحیقم  قهریحنم،  عنحصر  آم  فحقو  واقعیحت 

خحصم هستنو که کنظیم کننوگحم یتأخِر کحّمخ اوامل حتدیت 

ّفع امن  صفدی ینحسب و دّخدّ یدضدع یم دانستنو، و برای 

نیحز آشتحّ، جنگم کیحم عیحّ از خدد سحختنو که دّ آم شحه 

ّا  ّگم یتقتل از قزاق هح و ازبک هح   سپحه بز
ً
اسیحعیل شخصح

ّک  دّ هم یم شتنو. پس زیینۀ یفصلم برای نیحیش اصلم کوا

مختنو: ّا دّ قحلب سه اپیزود اصلمّ  دموه و آم 

سالطین ازبک، یضطرب از پیقروی اسیحعیل و هراسنحک . 1

از انتشحیم که او بووم شک، به خحطر یرگ نجم ثحنم خداهو 

ّنو. جحنم بگ سلطحم  گرفت، دّمحفتنو که نیحز به کیک دا

ّگ  ّهبر قزاق هح و کسم که بز فرستحده شو کح از قحسم خحم، 

دودیحم چنگیزخحم یعرفم یم شدد، کیک بخداهو. قحسم 

ّهبری فرزنو شجحع خدد  ّا به  ّگم  خحم پذیرفت که سپحه بز

ابدالخیرخحم به کیک آنهح بفرستو.

سپحه یقترک دّ حدالم بلخ از جیادم عبدّ یم کنو و . 2

شتست  اسیحعیل  سپحهیحم  دست  به  کحیل  به طدّ 

ّد. سپحه صفدی بح نیروهحی غیبم که از یقهو و از  یم خد

سدی ائیۀ یعصدیین به ایواد آنهح آیوه بددنو، کشدمت شوه 

بدد. ابدالخیرخحم بح ضربت شیقیر اسیحعیل از وسط به 

ّده به آم سدی  دو نیم یم شدد. بحقم یحنوۀ سپحه شتست خد

جیادم بریم گردد.

ّاءالنهر . 3 ّد و یحو ازبک هح از ترس امنته اسیحعیل هجدم آو

ّا به نحم خداجه  ّا کصرف کنو، متم از شیدخ نشقبنوی بخح

ّا برای عرض پدزش و اظهحّ اطحعت و وفحداّی  عبوالرحیم 

به شحه اعزام کردنو. اسیحعیل بح امنته چنوام اعتیحدی به 

ّا قبدل کرد. بنحبر عالم آرای  حرف آنهح نواشت، وسحطت شیخ 

 
ً
صفوی )و نه بیجن( جحنم بگ سلطحم و عبیوهللا خحم شخصح

ّدنو.  ّدوی اسیحعیل ححضر شونو و سدگنو اطحعت خد دّ ا

بعو از آم اسیحعیل به غرب برگقت.

طرح کلم ّوامت بیجن به عالم آرای صفوی شبیه است، ایح 

بسیحّ کدکحه تر است و اگر به جزئیحت دقت کنیم یعلدم یم شدد 

ّد دمگر به هم  ّد، ّوامت امن دو کیتر از سه ید که دّ امن ید

حذفیحت  نتیجۀ  یم کدانو  حوی  کح  ایر  امن  هستنو.  نزدمک 

حسحب شوه ای بحشو که بیجن انجحم داده است. به هر ححل 

ّابطۀ اثر بیجن و عالم آرای  ّد  ّات، که دّ دمگر یدا شبحهت عبح

 به کلم غحمب است. کنهح 
ً
ّا نقحم یم داد، دّ امنجح کشرمبح صفوی 

خداجه  گفت وگدی  شروع  دّ  یم شدد،  دموه  که  استثنحئم 

وامت بیجن  عبوالرحیم بح اسیحعیل است. عالوه بر امن، دّّ 

ّد، مح به ناد  ّاهح وجدد نوا قسیت هحمم هست که دّ عحلم آ

 طبق ّوامت بیجن، بعو از 
ً
یتفحوکم ّوامت شوه است. یثال

ّک مک پل قحمشم، جهت  جنگ، دمد سلطحم )ّویلد( برای کوا

اعزام  به سیت جیادم  ّاءالنهر،  یحو به  و هجدم  عبدّ سپحه 

ّوامت  است.  نقوه  ذکر  ّاهح  عحلم آ دّ  قضیه  امن  یم شدد. 

ّدوی اسیحعیل نیز یتفحوت  استشبحل از خداجه عبوالرحیم دّ ا

ّا حین وّود  ّایش دّبحّمحم  است. بیجن بح کیم کفصیل نظم و آ

ّا که به  خداجه کدصیف کرده و یاحفظحم و صححب ینصبحنم 

امن  فحقو  ّاهح  عحلم آ است.  کرده  فهرست  بددنو،  شوه  صف 

کح  قزلبحش  ایرای  اعزام  از  عدض  دّ  و  هستنو  کدصیفحت 
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ّدو برای استشبحل از خداجه سخن گفته انو. سبک  مک فرسخِم ا

ندشتۀ بیجن دّ کدصیف دّبحّ و دمگر یتحم هح دّ امن قضیه، 

به خحطر کحّبرد گه گحهِم کلیحت و اصطالححت ترکم یتیحیز 

وامت هح دموه نیم شدد. بح امنته  شوه است، چیزی که دّ بحقِمّ 

ّا کغییر  ّشم  دمومم بیجن هرگحه یم خداست یم کدانست گزا

دهو، ولم شیدۀ او دّ بیقتر یداقع استفحده از چسب و قیچم، به 

ّد کفحوت سبک و  امن ید عالوۀ کلخیص یطلب است. دّ 

ّد دمگر  ّاهح بیش از یدا یاتدای گزاّش او بح ّوامت عحلم آ

ومواد،  و یاتیل است که ینبع بیجن برای امنّ  است. از امنّ 

وامحت یدجدد بدده بحشو.  یتفحوت بحّ 
ً
ّوامتم کحیال

ندبت آم است که به محدداشت خدد بیجن بر امن یطلب 

بپردازمم:

]پدش[ یوه نیحنو که داستحِم. 1

]آیوِم؟[ ابدالخیرخحم قپچحق که دّ سنۀ. 2

]هقتص[و و هفتحد و سه فدت شوه بدد. 3

ّا بح حضرت شحه دّ نسخه)ای(. 4 ]و یالقحِت؟[ او 

ّده بددنو ندشته. 5 ّشت  آو ]که از[ 

]بددنو؟ دّ سنۀ نه[صو و ندزده  که چهل و دو سحل. 6

]بعو از[ فدت او بحشو و دّ هیچ کحّمخ. 7

]دموه ن[قو و به نظر حشیر نرسیوه. 8

9 . 
ر
]بنوه بر؟[ ابرام خداهش آقحمحم و جو

]کتلی [ِف؟ نداب آقحئم یایروّضح بیگ. 10

؟ قلیم شو.. 11
ً
]امرنه [م؟ هللا کعحلم کعیینح

ّد. لهذا عذّ از. 12 ]هیچ ا[صل نوا

ّبح[ِب فضل و هنر یم خداهو که امن. 13 ]ا

ّا بتذب یتهم نسحزنو.. 14 ]حشیر[ 

[ه اعلم باشحمق االیدّ ]نحشنحس، 1406:  457[. 15
ر
]و الل

ّا بم پحمه دانسته است، بح امن ححل  بیجن به حق کل امن یحجرا 

ّد. او کصدّ  ایرادش به وقحمع نگحّی امن یحجرا هیچ اّزشم نوا

یم کرده امن ابدالخیرخحم که به دست اسیحعیل هالک شوه، 

هیحم ابدالخیرخحم، ححکم یقهدّ ازبک است که دّ 873ه / 

69-1468م یرده است. ولم طبق امن داستحم ابدالخیرخحم، که 

 به ایرام حیله یم کنو، پسر قحسم خحم قزاق، پحدشحه دشت 
ً
فرضح

که  امن  و  است  واقعم  قحسم خحم شخصیتم  است.  قپچحق 

پسری به نحم ابدالخیر داشته بدده بحشو قحبل بحوّ است. بح امن 

وجدد شحهوی بر امنته پسری به امن نحم داشته دّ دست نیست 

قهریحم  نحم  اسیحعیل،  نبردِ  امن  یخترع  که  است  ییتن  و 

ّا از ابدالخیر ازبک گرفته بحشو. داستحنش 

ستحم بیجن و 
َ
ّۀ هیو محدداشت اخیر اطالعحت بیقتری دّبح

شیدۀ کحّش یم دهو. امن گفتۀ او که امن یطلب دّ هیچ کحّمخ 

دمگری ذکر نقوه، نقحم یم دهو که او خدد به چنین آثحّی 

ّا، یبنم بر  دسترسم داشته است. امن ایر فرض کاشیق ححضر 

ّا دّ اختیحّ داشته  امنته بیجن کعوادی از ینحبع کحّمخم یقهدّ 

است و کحّمخ خدد او کح حو زمحدی گردآوّی از چنین ینحبعم 

است، کشدمت یم کنو. بعو از امن گفته خداهو شو که ّومۀ 

یؤلف شرح حال رستم خان نیز کح حوی هیین بدده است. 

ّه شوه  کتحبم که دّ محدداشت یربدط به یأیدّمت قنبر به آم اشح

ّشت است. نیز به احتیحل زمحد هیین نسخۀ 

ّد که نظر خدد   ِّ کسحنم قراّ دا بحّ دمگر ندیسنوۀ یح دّ اختیح

ّه که گذشته بحمو چطدّ بدده بحشو، بر او کاییل  ّا، دّ امن بح

یم کننو. هیچ اطالعم از هدمت آقح یایوّضح بیگ محفت نقو، 

ّا امجحد یم کنو  ّابطه، امن احتیحل  ّه به آقحمحم دّ امن  ولم اشح

بحشو.  بدده  آقح، جزو خداجه سرامحم  یحننو خسرو  او هم   که 

چدم بح امنته عندام آقح اختصحص به مک گروه اجتیحعم نواشته، 

ولم صدّت جیع امن عندام که دّ امنجح آیوه است، دّ اواخر 

ّه به خداجگحم استفحده یم شوه است. عصر صفدی برای اشح

دویین محدداشت بیجن که یربدط به هیین قضیه است، دّ 

کنحّ سرفصل بعوی دّ صفاۀ 468 ]از جهانگشای خاقان[ 

ّا یم دهو. بیجن  آیوه است و خبر برگقت شحه از خراسحم 

ّا بح وقحمع بعوی  ّد، آم  ّغم امنته به داستحم ابدالخیر بحوّ نوا علم 

ّا بح شرح بحزگقت سپحه صفدی از بلخ به  پیدنو داده و داستحنش 

بحبحخحکم، جحمم که اسیحعیل یهیحی یسیر برگقت شو، ادایه 

یم دهو. او بحّ دمگر دّ ححشیه بحبت یطلب کاییلم عذّخداهم 

و  ّومواد  امن  وقدع  ایتحم  دّگیر  هندز  ندیسنوه  یم کنو. 

ّانۀ آم است: یقتالت وقحمع نگح



66

جستار

تدّمحم
ق

م ی
وکش ایر

ی

یاهاژپ
دپ

 ا
ب
ج اا

لپ
لپأپ ناژپ و ف

اپن  
خپیرپگا

 
 نأق

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

ّابطۀ ك] الم[. 1 اهل خرد و بصیرت از 

ل؟[. 2 ّا محفته که از؟ ]اور کالم عذّ حشیر 

وی نسخ]ۀ نحیربدط؟[. 3 آم داستحم ازّ 

ندشته شو زیرا که دّ دو ]ی[ا]ه؟[. 4

لقتری بح پحدشحه زاده از دش] ِت؟[. 5

قبچحق به جیادم آیوم و جیعیت ك] ردنو[. 6

نقحمو یعهذا کح جحنم بیگ سل] طحم[. 7

ّا جی]ع و[. 8 ّفت و آنهیه سپحه  به آنجح 

ّا طم کردم دّ؟ ]حیرز؟[. 9 ّاه  آنهیه 

عشل نیم آمو. لهذا الزم دان]  سته[. 10

ّا قلیم نیدد.. 11 حشیشت احدال 

ّبحب هدش و خرد عذّ ن]یحمنو.[. 12 ا

ّد هیۀ بحزسحزی هحی امن یتن نیم کدام یطیئن بدد، ولم  دّ ید

یعنحی کلم آم به قوّ کحفم ّوشن است. یم کدام احتیحل داد 

ّجحع خداننوه به  که دّ شروع امن محدداشت، یشصدد ندیسنوه ا

محدداشت قبلم دّ صفاۀ 457  بحشو.

  

ّاس استوالل یم کنو که  چنحنته دّ ابتوای امن یشحله گفته شو، 

چدم کحّمخ بیجن متم از ینحبع اییریایدد ]خدانوییر[ بدده 

است، بحمو پیش از 955ه / 1548م ندشته شوه بحشو. کح امنجح 

ّا ندشته است و ححل  یعلدم شو که بیجن یوت هح بعو کتحبش 

ّسو که  ّا اّزمحبم کرد. به نظر یم  ّاس  یم کدام جزئیحت نظِر 

ّاس دّ قبدل امن کحّمخ، بیقتر ححصل امن  اطیینحم خحطر 

فرض است که کتحب کیم بعو از یرگ اسیحعیل ندشته شوه، 

ّاس کدضیح  فرضم که از خحکیۀ کتحب به دست آیوه است. 

یم دهو که به گفتۀ اییریایدد »او از کحّمخ هحی بسیحّی برای 

کوومن اثرش استفحده کرده، ایح از ییحم آنهح کنهح از کتحب پوّش 

ّاس ادایه یم دهو: »دّ صفاحت  )خدانوییر( نحم برده است«. 

ّد  آغحزمن کحّمخ اییریایدد شبحهت بسیحّ نزدمتم بح اثر ید

ّا ذکر  ّد  ّد تقحبه کنهح دو ید ّاس از یدا باث یح دموه یم شدد«. 

ّد اختالف، یسألۀ زیحم کألیف کتحب  ّه به یدا کرده و بعو دّ اشح

ّا عدض یم کنو:  ّهح و بالفحصله باث  ّا 

ّدم، چدم به نظرم  ّدم ]و بیش از امن نیحو ّا آو ین امن جزئیحت 

برای شهحدت کفحمت یم کنو[ کح نقحم دهم که احتیحل بسیحّ 

کیم هست که کحّمخ یح هم کألیف یایدد پسر خدانوییر 

مد، بعو از اّزمحبم شتحب زدۀ دو نسخه،  بحشو، نظری که دکترّ 

ّائه داده است. ا

ّا دّ 1894م، ضین نحیه ای به ئم. جم  ّمد امن نظر عجدالنه 

ّا دّ فهرست کتحبخحنۀ  براوم اظهحّ داشته بدد، براوم هم آم 

دانقگحه کیبرمج بحزگد کرد .

اثر  ّاس، نخستین هیحننوی ییحم دو  ّد نظر  ّد ید از یدا

]جهانگشای خاقان و کحّمخ اییریایدد[، یطلبم یربدط به 

ّا ذکر نیم کنو.  ّاس امن نتته  نسب اسیحعیل است؛ البته خدد 

ّا  امن بخش از یتن به خددی خدد فصلم یستشل و خددبسنوه 

ّاس کنهح کفحوت ییحم دو کتحب امن  تقتیل یم دهو. به گفتۀ 

است که یتن اییریایدد یتتلفحنه تر است و دو جیلۀ اضحفم به 

ّنو.  ّابطۀ نزدمتم بح هم دا ّد. دّ واقع دو یتن  زبحم عربم دا

ّاِت یشویه و خددِ نسب نحیه دّ هر دو کتحب بسیحّ  سحختحّ و عبح

ّاحتم یم کدام پذیرفت که ینبع بیجن برای  به هم شبیه است. به 

ندشتن امن قسیت، اییریایدد بدده است و یغحیرت هحمم که 

ّه یم کنو، به خحطر سحده سحزی  یتن کدسط بیجن به  ّاس اشح

ّد  وجدد آیوه است. هیچ مک از ینحبع اصلم و یتشوم که ید

استفحدۀ بیجن بدده، چنین نسب نحیۀ یفیو و ححضر و آیحده ای که 

ّائه نواده انو.  ینحسب یشویۀ زنوگم نحیۀ شحه اسیحعیل بحشو، ا

ّد، ولم دّ بخقم از  خدانوییر نسب نحیه ای برای اسیحعیل دا

ّا به قسیت دمگری از حبیب السیر، که کتحب  آم، خداننوه 

ّجحع یم دهو. دّ یشحبل ّویلد هیچ کجحی  حجییم است، ا

ّده است. کتحبش نسب نحیۀ کحیلم برای اسیحعیل نیحو

ّد دویین شبحهت ییحم دو کتحب یم گدمو دّ برگ  ّاس دّ ید

8ب از نسخۀ 3248 ]ص17 دّ جهانگشای خاقان[ و برگ 

ّؤمحهحی صفم الومن  ّمخ اییریایدد، »کدصیف  10ب از نسخۀ کح

ّؤمح  ّمم«. دّ واقع جهانگشای خاقان کنهح مک  ّا بح بیحنم یقحبه دا

ّا ذکر کرده است، ایح دّ  ّؤمح  ّده، دّ ححلم که اییریایدد دو  ّا آو

ّد اشتراک شبحهت دموه یم شدد. امن ایر هم عجیب نیست،  یدا

ّوامحت   هر دو از مک ینبع اخذ شوه انو. یحننو بیقتر 
ً
چدم نهحمتح

از  نیز  ّؤمحهح  داستحم  صفم الومن،  شیخ  زنوگم  به   یربدط 
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صفوة الصفا  اقتبحس شوه است، زنوگم نحیه ای که ابن بزاز دّ 

 اسیحعیل ندشته است و البته دّ آم 
ر
اواسط سوۀ 8ه / 14م برای جو

صفم الومن، به دّستم، فردی سنم یذهب یعرفم شوه است. دّ 

ّؤمحمم که دّ کتحب بیجن و اییریایدد یقترک  ّت،  هر صد

ّؤمحمم که  ّسیوه است. دو  ّاه هحمم یتفحوت به امن دو  است، از 

ّمخ اییریایدد دموه یم شدد از خدانوییر اخذ شوه انو، که  دّ کح

خدد از صفوة الصفا به عندام ینبع بخقم از کتحبش بهره برده 

ّؤمحمم که دّ کتحب بیجن آیوه، بحز هم از ینبعم شبیه  است. ولم 

عالم آرای صفوی گرفته شوه است. امن ایر از کفحوت هحی ییحم 

ّسم آم دّ امنجح نیست. ّوشن است و نیحزی به بر ّوامت  دو 

ّد بیجن چیزی از اییریایدد قرض نگرفته  پس دّ امن ید

 به شحه کهیحسب پرداخته 
ً
است. از آنجح که اییریایدد اسحسح

او،  به گفتۀ خدد  ّام شحه اسیحعیل،  از دو ّشش  است و گزا

ّویلد  گزمنقم است، نبحمو انتظحّ داشت که بح وجدد خدانوییر، 

و دمگرام، اثر او ینبع دّخدّ کدجهم برای ندشتن شرح ححل شحه 

ّود کحّمخ  اسیحعیل بدده بحشو. جحی دمگری که احتیحل یم 

اییریایدد ینبع بیجن بدده بحشو، قضیۀ قتل متم از علیحی 

ّکگحهم، دّ یسجو جحیع  سنم یذهب به نحم ححفظ زمن الومن زمح

هرات، زیحم فتح شهر به دست صفدمحم )916ه / 1510م( است.

برای امن ادعح که کتحب بیجن دّ شرح ححل اسیحعیل دّ 

نیز  زیحم شحه کهیحسب کوومن نقوه است، دو شحهو دمگر 

از زیحم  به ّوموادهحمم  یربدط  دو  اگرچه هر  ّد،  آو یم کدام 

ّد یایروزیحم  کهیحسب هستنو. اول یطلبم است که بیجن دّ ید

ّه کرده بدد . نتته امن است  ّاس به آم اشح ّده است و  ییرزا آو

ّه  که دّ امن یطلب کنهح به یرگ یایروزیحم ییرزا دّ 947ه  اشح

نقوه، بلته خالصه ای از فعحلیت هحی او از زیحم شحه اسیحعیل 

ّا نواشت  به بعو آیوه است. اگر بیجن جحهحی دمگر دغوغۀ امن 

که نقحم دهو کتحبش کنهح کیم بعو از یرگ اسیحعیل کوومن 

ییرزا  یایوزیحم  زنوگم  حدادث  ادایۀ  ذکر  است،  شوه 

 امن کنهح جحمم است که 
ً
 طبیعم بحشو. ظحهرا

ً
یم کدانست کحیال

امن  عیوۀ   
ً
احتیحال یم شدد.  یرکتب  آشتحّی  اشتبحه  چنین 

ّد یایروزیحم بح استفحده از اطالعحت یقحبه یدجدد  یطلب دّ ید

ّا ندشته شوه است.  جهحم آ
ِ
َسخ

ُ
دّ کحّمخ اییریایدد و ن

ّد اختالف بعوی، نتیجۀ مک اشتبحه یاض است. بیجن  ید

ّه به جلدس سلطحم سلییحم عثیحنم دّ 926ه ، مک  ضین اشح

ّا ایینم ]یؤلف فتوحات  بیت شعر دّ یوح او نشل یم کنو، که آم 

ّده است. هر یصرع از  شاهی. نترجم[ برای ینحسبتم دمگر آو

ّقم دّ هر  ّا نقحم یم دهو. امن  آم به حروف ابجو، عود 926 

و  برمتحنیح  کتحبخحنۀ  دّ  جهانگشای  ]نسخه هحی  نسخه  دو 

دانقگحه کیبرمج[ به شتل عودی دّ زیر هر یصراع ندشته شوه 

است، ولم به صدّت 966. چدم کتراّ امن خطح دّ هر دو 

نسخه دموه یم شدد، ینقأ آم بحمو دّ یراحل قبلم انتقحّ نسخه، 

ّا دّ کتحب  شحمو پیش ندیس خدد یؤلف، بدده بحشو. هیین بیت 

ّویلد یم کدام محفت، ایح دّ آم کتحب یصراع دوم یخووش شوه 

است؛ بیجن یم کدانست دّ کتحب غفحّی یتن بهتری بیحبو. بح 

امنته حین استنسحخ، خطح دّ ندشتن بسیحّی از کحّمخ هح و 

اعواد دمگر به آسحنم اکفحق یم افتو، ولم ندشتن کحّمخم دّ آمنوه 

ّا ندشته، اگر اشتبحه کرده  بسیحّ بعیو است؛ ]معنم کسم که 966 

ّا پیش از خددِ امن کحّمخ یرکتب  بحشو، بعیو است امن خطح 

شوه بحشو.نترجم[.

گفته شو که بیجن برای شرح ححل اسیحعیل از کحّمخ هحی 

ِّ الاقل مک اثر از ندع  ویلد، دّ کنح خدانوییر، اییریایدد وّ 

عالم آرای صفوی، استفحده کرده است. پرداختن یفصل به ینحبع 

ّج است، به خصدص که ندیسنوۀ  او از چحّچدب امن یشحله خح

ححضر به کیحم وقحمع نگحّمهحی اوامل عصر صفدی دسترسم 

ّه یفیو بحشو.  ّد. بح امن ححل شحمو یالحظحکم چنو دّ امن بح نوا

ّد کحّمخ بیجن، اغلب )به جز بدّمج(  ّنظرهحی اولیه دّ ید اظهح

ّا یربدط  ّاس هستنو، که کألیف کتحب  یبتنم بر کحّمخ گذاّی 

به عصر شحه کهیحسب )الاقل پیش از سحل 955ه / 1548م( یم دانست 

و یم پنواشت که کحّمخ بیجن یم کدانسته ینبع هر اثری بحشو 

که بعو از امن زیحم ندشته شوه است. ولم چدم بیجن دّ واقع 

یوت هح بعو دست به کألیف برده است، کتحبش نیم کدانسته 

ّابطه ای، اگر هم بحشو،  ینبعم برای آثحّ یذکدّ بدده بحشو. 

عتس امن است؛ آنهح ینبع بیجن بدده انو. به ینحبعم که ذکر 

اّزشینو  ایح  یختصر  کتحب  یم کدام  اطیینحم  بح   
ً
کشرمبح  شو، 

ّکدم )سطر آخر، ص197( به هیین  نسخ جهان آرا ]دّ یشحلۀ ید

شتل آیوه، که نحم اصلم کتحب است. نترجم[ کألیف احیو 

ّا هم اضحفه کرد. کصدّ غالم  غفحّی دّ 972ه / 65-1564م 

سروّ امن بدد که غفحّی از کتحب بیجن استفحده کرده است، 

 عتس امن دّست است. دّ گزاّش بیجن از جنگ 
ً
ایح ظحهرا
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چحلوّام یم خدانیم که وقتم جنگ شروع شو، اسیحعیل به 

ّا ذکر نترده است،  شتحّ بلوّچین یقغدل بدد. خدانوییر امن 

ایح دّ کتحب غفحّی آیوه  ّاهح هم هیینطدّ،  ّویلد و عحلم آ

است. از طرف دمگر، هیحنطدّ که سروّ فتر یم کرد، آنجح که 

نیم کداننو  اطالعحت  یم کنو،  ّه  اشح شفحهم  ینحبع  به  بیجن 

شنیوه هحی خدد او بدده بحشنو. گزاّش »شحهوام صایح الشدل« 

 از کتحب خدانوییر 
ً
ّا نیز بیجن یستشییح از واقعه ای دّ چحلوّام 

اخذ کرده است.

 پژوهش هحنوا دّ بحب اشعحّ یدجدد دّ کتحب بیجن 
ِ
نتحمج

ّا کتییل  ّنو و آنهح  بح نظراکم که امنجح ابراز شو یدافشت دا

یم کننو. از انبده اشعحّ کتحب بیجن که نظیری دّ دمگر ینحبع 

ّنو، بیقترشحم دّ حبیب السیر و احسن التواریخ محفت  دا

یم شدنو. کعواد کیم دّ کحّمخ اییریایدد و نسخ جهان آرای 

ّنو. از دمگر وقحمع نگحّی هح کعوادی، ایح نه  غفاری وجدد دا

التواریخ،  لب  یم شدنو:  دموه  هحنوا  ول  دّ جو آنهح،  اغلب 

شیرازی،  عبوی  االخبار  تکملة  نظامشاه،  ایلچی  تاریخ 

خالصة التواریخ قیم و کحّمخ عالم آرای عباسی استنوّ ینقم. 

ّد و کعوادی از  ّد شبحهت دا تذکرۀ شاه تهماسب دّ مک ید

اشعحّ هم دّ تحفۀ سامی، کذکرة القعرامم که سحم ییرزا )برادّ 

کهیحسب( ندشته است، محفت یم شدنو.

از  هیحنطدّ که گفته شو، بیجن، حتم جحمم که نقحنم 

ّا  ّضحمتم بروز نیم دهو، اطالعحت غیرواقعم و یتأخری  نح

ّاهح نیز محفت  استفحده یم کنو که بح کیم اختالف، دّ عحلم آ

 از امن 
ً
یم شدنو. گزاّش او دّ بحب نیحکحم اسیحعیل عیوکح

ّۀ هجدم گرجم هح به  دست است. یثحل دمگر، گزاّش او دّ بح

ّدبیل است، که طم آم جو صفم الومن زخیم شوه بدد. گرچه  ا

اصل امن داستحم دّ صفوة الصفا آیوه، گزاّش بیجن به ناد 

ّد.  چقیگیری بح آم و هیچنین بح ّوامت خدانوییر کفحوت دا

ّا هوامت یم کرد و نحیش دّ صفوة  بیجن شحه گرجم، که حیله 

ّا بگرات خحم والم کرکیل )کحّکلم( یم خدانو. دّ  الصفا نیحیوه، 

ّکلم، آیوه  ّاهح نحم او به صدّت بگرات، جو سییحمدم کح عحلم آ

است. عندام خحم برای مک حتیرام کدچک مح واسحل دّ سوۀ 

 نحینحسب است و از امن گذشته، دّ زیحم امن 
ً
7ه / 13م کحیال

مدّش گرجستحم هندز مک سلطنت متپحّچه داشت و کات 

ّکیل بحزکحبم از کشسیم  ّه به کح ّا بدد. اشح ححکییت یلته کحیح

حتدیت گرجستحم دّ سوۀ 11ه / 17م است، ایری که برای 

ححکییت آمنوۀ صفدمحم نحگزیر و یهم بدد.

ّا که کحّمخ بیجن حتم ححوی  یطحلعۀ ححضر احتیحل امن 

ّد نیم کنو.  اطالعحکم اصیل بحشو که جحی دمگر محفت نقدنو، 

ّد که ینبع آنهح یقخص نقوه  ّد وجدد دا  چنو ید
ً
یقخصح

ّدش داستحم ابواع ندع جوموی از کاله مح کحج  است. مک ید

ییبره،  ییتله  گزاّش  از  است.  اسیحعیل  دّ عصر  صفدی 

ّخ  فرستحدۀ ونیزی، دّ 949ه / 1542م یم دانیم که امن اکفحق 

ّسِم آم عصر، جز کتحب  داده، ولم هندز دّ هیچ مک از ینحبع فح

است. جحی خدشاحلم  نقوه  محفت  آم  از  ّشم  گزا بیجن، 

ّائۀ بیجن، داستحم او چنوام  است؛ بح امن ححل به خحطر نادۀ ا

اطیینحم بخش نیست. دّ زیحم وّود اسیحعیل به کبریز، سیروی 

ّد و کدضیح یم دهو که حضرت علمع  ّا پیش یم آو کحج جومو 

ّا به او نقحم داده و گفته است  ّؤمح نیدنۀ کحغذی امن کحج  دّ 

ّا احیحء خداهو کرد، و دّ  که متم از فرزنوانش یذهب شیعه 

کبریز خطبۀ اثنم عقرمه خداهو خدانو. سیرو وقتم بیواّ شو 

ّا دّ دست خدد دموه است، و قراّ شوه که کاله  آم نیدنه 

وشن  وی هیحم نیدنه دوخته شدد. بح کیم کدضیحّ  جومو ازّ 

وامت بلنوتر است: اسیحعیل  یم شدد که امن بخقم از مکّ 

ّا دموه است. خددش هم کحج 

قسیتم از گزاّش که چگدنگم اطالع اسیحعیل از شتل 

ّا نقحم یم دهو، یفشدد است.  کاله، شحمو از طرمق ندعم شهدد، 

امن  بلته  کحزگم کاله،  نه  اسیحعیل شو  بحعث کعجب  آنچه 

ّا یدافق یقحهوۀ قبلم خدد یم دمو. ینبع  واقعیت بدد که آم 

ّد از امن دست نیز بحمو شتل مح  یاتیل امن بخش و بحقم یدا

اشتحلم از شرح ححل هحی یتأخر شحه اسیحعیل بحشو، که اییو 

است هندز ینتظر کقف شوم بحشو. امنته بیجن به ّوامحت 

یالم مح خحندادگم ححئز اهییتم دسترسم داشته یاتیل نیست؛ 

وامِت کحّمخِم  یایط گرجم او به سختم ییتن بدد صححبّ 

 دمِو 
ً
ّد عصر شحه اسیحعیل بحشو، هر چنو احتیحال یستشلم دّ ید

ّا از شروع عصر صفدی داشته است. خحص خدد 

ّام فعحلیت بیجن از  ّد دو برخم از شداهو دقیق دّ ید

نسخه هحی خطم آثحّش به دست یم آمو. آخرمن و کنهح کحّمخم 

 به بیجن یربدط است، کحّمخ اکیحم نسخۀ شرح 
ً
که یستشییح

حال رستم خان کدسط اوست: 12 ّبیع االول 1104ه / 22 
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اکتبر 1692م. نهحمت زیحم یاتیل برای کوومن جهانگشای 

ّا یم کدام از امن هم عشب تر برد. کحّمخ نسخۀ کیبرمج   خاقان 

سه شنبه 10 ّبیع االول 1102ه / 12 دسحیبر 1690م است. 

نسخۀ سدیم از کتحب ]کحّمخ شحه اسیحعیل بیجن[ هم وجدد 

یصدّ  یعین  کدسط  برمتحنیح  کتحبخحنۀ  نسخۀ  یحننو  که  ّد  دا

ّهحمم که دّ  وی یینیحکد کصدیرگری شوه است. امن نسخه ازّ 

ده سحل گذشته به صدّت یجزا دّ حراجم هح و جحهحی دمگر 

ّهح،  یینیحکد امن  است.  شوه  شنحسحمم  دّآیوه،  نیحیش  به 

ّهحی نسخۀ 3248 کتحبخحنۀ برمتحنیح، شرحم  برخالف یینیحکد

ّنو و متم از آنهح کحّمخ گذاّی  به خط یعین یصدّ بر خدد دا

هم شوه است. طبق کحکحلدگ حراجم کریستم، کحّمخ آم 5 

شدال 990ه  است. چنین کحّمخم برای یعین یصدّ بسیحّ 

 ندشته دستتحّی شوه و کحّمخ اصلم بحمو 
ً
قومیم است؛ قحعوکح

ّم یتعلق  5 شدال 1099ه / 4 اگدست 1688م بحشو. نسخۀ چهح

ّه شو، و پیش   به آم اشح
ً
به کتحبخحنۀ یلم، دّ کهرام است که قبال

ّست و یهوی بیحنم به عندام نسخه ای از  از امن کدسط هد

کحّمخ شحه اسیحعیل بیجن شنحسحمم شوه است. چنحنته گفته 

ّد، که یم کدانو  ّا نحم دا شو کحکب امن نسخه ابدالاسن بن ند

ّا  برادّ کحکب نسخۀ کتحبخحنۀ برمتحنیح، معنم یایروعلم بن ند

نیز دّ 1099ه  )8-1687م(  بحشو. نسخۀ کتحبخحنۀ یلم  بدده 

سحختگم  داستحم  یطحلعۀ  دّ  ّست  هد است.  شوه  کتحبت 

یالقحت خداجه علم و کییدّ، که نقحم یم دهو امن داستحم دّ 

زیحم شحه عبحس به وجدد آیوه است، ّوامت امن نسخه و 

ّا بح هم یشحیسه  نسخۀ شرح ححل شحه اسیحعیل دّ دمدام هنو 

ّد اختالفم که او دّ امن دو  کرده است. شبحهت هح و مک ید

نسخه محفت، دّ یشحیسۀ ّوامت بیجن از زنوگم اسیحعیل و 

عالم آرای صفوی هم دموه یم شدد. بخقم از نسخه کتحبخحنۀ 

ّه شو،   یلم، که نصرهللا فلسفم نشل کرده و بحالتر به آم اشح

ّد. وامت نسخۀ 3248 کتحبخحنۀ برمتحنیح یطحبشت دا بحّ 

 عین 
ً
به هر ححل نسخۀ کتحبخحنۀ یلم از کتحب بیجن دقیشح

نسخه هحی برمتحنیح و کیبرمج نیست، چدم آغحز و انجحم نسخه، 

ّده، یتفحوت است و دّ آم به صراحت نحم  آم طدّ که انداّ آو

ابدبتر کهرانم به عندام یؤلف آیوه است. امن نسخه نیحز به 

ّغ از امنته اثر بیجن هست مح  ّد، ولم فح ّسم دقیق تری دا بر

نه، بحمو دمو که چطدّ به ابدبتر کهرانم نسبت داده شوه است. 

کدضیح یاتیل امن یسأله نیدنۀ جحلب و کدچتم از ّوش 

ّد افسحنه پردازام اواخر قرم هفوهم بح کحّمخ اوامل عصر  برخد

صفدی خداهو بدد، و شحمو کداضعم که بیجن دائم از خدد 

دو  انداّ هر  و  ّست  دهو. هد کدضیح  ّا هم  یم دهو  نقحم 

»کتحب  یؤلف  نحم  کهرانم«  »ابدبتر  که  شوه انو  یتذکر 

دیاربکریه« )کحّمخ آقدمدنلدهح که دّ زیحم اووزم حسن ندشته شو( بدده 

است و نحیش نقحم یم دهو که سنم یذهب بدده است. بحعث 

ّاشومن،  کعجب است اگر فردی هینحم خلیفۀ اول از خلفحی 

ّسیم لعن   و به طدّ 
ً
که دّ ایرام اوامل عصر صفدی دائیح

ّا  یم شو، شرح ححلم دّ یوح یردی ندشته بحشو که تقیع 

ّسو که  ّسیم ایرام کرد. امن هم عجیب به نظر یم  یذهب 

به اشتبحه ادعح شوه بحشو که چنین فردی دست به امن کحّ برده، 

ّد. ایرح گدمح واقعح چنین ادعحمم وجدد دا

قضیه امن است که دّ یتدم کحّمخِم اوامل عصر صفدی 

ّد که هرچنو نیم گدمو که ابدبتر کهرانم شرح  ّشم وجدد دا گزا

ححلم برای شحه اسیحعیل ندشته است، ولم چنین الشح یم کنو که 

او فردی است که یم کدانو چنین کألیفم کرده بحشو. آنگدنه که 

برای  بدد،  ّامج  ]کحّمخ نگحِّی[ صفدی  ّشو  به  دّ سنت ّو 

ّا از مک ینبع ادبم یدجدد  اختراع مک داستحم، یحدۀ اولیۀ آم 

یم کدانست   
ً
بعوا نیم شو،  ّسم  بر به دقت  اگر  که  یم گرفتنو 

دانسته شدد[ خدد  داستحم سحختگم  آم  یأخذ  آنته  ]به جحی 

کأمیوی بر آم داستحم، که پحمه ای دّ واقعیت نواشت، به شیحّ 

 نشطۀ شروع داستحم از یطلبم دّ 
ً
ّد، ظحهرا ّود. دّ امن ید

ّا از  حبیب السیر گرفته شوه است که ضین آم خدانوییر خدد 

ّد،  ّام اوزوم حسن یعذّو یم دا وموادهحی دو ندشتن گزاّشّ 

چدم بح امنته یم دانست یدالنح ابدبتر کهرانم کحّمخم برای امن 

عصر ندشته است ]=کتحب دیاربکریه[، ولم خددش یدفق به 

دّ  که  کسحنم  به  گفته  امن  است.  نقوه  کتحب  آم  دموم 

جست وجدی مک یؤلف بددنو، فرصت خدبم یم داد. امنجح 

ندیسنوه ای داّمم که کتحبش گم شوه است؛ چه کسم یم کدانو 

ّا  ثحبت کنو که او آنشوّ بم یبحالت نبدده است که کتحب دمگری 

 کتراّ نقوه است. یقتل زیحم و 
ً
هم گم کنو و امن اکفحق بعوا

ّد کدجه نبدده است. پذیرفتن نحم   ید
ً
کحّمخ امن کحّ هم احتیحال

نحینحسِب ابدبتر نیز، اگر یم کدانست کأمیوی برای امن انتسحب 

ّا داشت. نحدّست بحشو، اّزشش 
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کح  حواکثر  اسیحعیل  شحه  ّد  ید دّ  بیجن  کحّمخ  بنحبرامن 

1690م/ 1102-1101ه  و شحمو چنو سحل زودتر، ندشته شوه 

بدده است. بح امنته کحّمخ 1087ه  به عندام آخرمن زیحم یاتیل 

عالم آرای  کألیف، که بر یبنحی استفحدۀ بیجن از اثری یقحبه 

 اطیینحم بخش نیست، ایح شداهو 
ً
صفوی پیقنهحد شو، کحیال

ّسم شونو، کأمیو یم کننو که امن  یتندعم که دّ کاشیق ححضر بر

اثر بحمو دّ سوۀ هفوهم و حدالم آخر امن سوه ندشته شوه بحشو. 

ّا کح حوی بح اطیینحم یم کدام دّ دهۀ 1680م  کوومن کتحب 

بحمو یربدط به یرحلۀ اولیۀ  دانست. پس نسخه هحی یدجدد 

استنسحخ اثر بدده بحشنو. زیحم کتحبت نسخۀ 3248 کتحبخحنۀ 

 نزدمک به دمگر نسخ بدده است.
ً
برمتحنیح هم احتیحال

ّسو که بیجن دّ زیحم ندشتن آثحّ کحّمخم اش  به نظر نیم 

یرد یسنم بدده بحشو، چدم حتم دّ شرح حال رستم خان )د. 

1052ه / 1643م( هم ادعحی آگحهم شخصم نیم کنو. ححیم او 

ّستم  ّستم خحم بدد، که خددش هم  دّ کألیف کتحب اخیر، ندۀ 

خحم نحم داشت و دّ آم زیحم بیگلربیگم آذّبحمجحم بدد. امنته 

ّستم خحِم  بیجن هم دّ آذّبحمجحم بدده مح خیر، یعلدم نیست. 

ّگ، غالیم گرجم بدد که دّ اوامل حتدیت شحه صفم یدفق  بز

شو به سپهسحالّی سپحه ایرام برسو. وی دّ شروع سلطنت 

عبحس دوم از یشحیش عزل و اعوام شو. بنحبرامن بیجن دّ کألیف 

 بح گرجم هح سروکحّ داشته است. پیقتر دّ 
ً
کتحب دویش مشینح

جهانگشای  ّد  ید قنبر[، دّ  ّد مک ]= یحجرای  ید از  باث 

خاقان نیز گفته شو که ییتن است دّ یایط گرجیحنم که دّ 

یشحم خداجه سرامحم سفیو دّ خویت صفدمحم بدده انو، کوومن 

ّکبحطش بح گرجیحم  شوه بحشو. نحم خدد بیجن نیز حتحمت از ا

ّد و شحمو حتم اصلیت گرجم داشته است. داستحم بیژم و  دا

ینیژه متم از بخش هحی شحهنحیۀ فردوسم است، که ترجیۀ آم 

 نحم 
ً
ّد استشبحل یردم قراّ گرفته بدد. ظحهرا به زبحم گرجم ید

ّد عالقۀ گرجیحنم بدد که به صفدمحم  قهریحم امن داستحم ید

 نحم آنهح به شتل 
ً
ّسم هم یعیدال خویت یم کردنو. دّ ینحبع فح

»بیجن« آیوه، نه »بیژم« که دّ یتن فردوسم آیوه است. بح کدجه 

ّده است، یم کدام  ّا نیحو به امن واقعیت که بیجن نحم پوّش 

احتیحل داد که او کغییر دمن داده است، ایح امنته کات چه 

ّا چطدّ  ّسم  شرامطم کغییر دمن داده و کعلییحتش دّ زبحم فح

کسب کرده است نحیعلدم یم یحنو. عنحومن »قصۀ صفدی خدام« 

ّد خددش به کحّ برده  و »کحّمخ صفدی خدام«، که بیجن دّ ید

است، یم کدانو برای نقحم دادم امن بحشو که شخص شحه سلییحم 

هم بح فعحلیت هحی ادبم او آشنح بدده است، چدم بعیو است که 

بووم کأمیو وی یدفق به کسب امن عنحومن شوه بحشو.

شرح حال رستم خان که شحیسۀ کدجهم بیش از امن است، 

ّسو. دّ امن کتحب عالوه بر  ّاست به نظر یم  اثری سحده و سر

اطالعحکم که از بستگحم و یالزیحم قومیم )گرجم و غیر گرجم( 

ّستم خحم و برادّانش به دست آیوه، از ینحبع یتتدب هم 

التواریخ  احسن  به  ّجحع  ا به خصدص  است.  شوه  استفحده 

حسن ّویلد برای حدادث گرجستحم دّ سحل 963ه  جحلب 

ّجحع داده شوه است.  کدجه است. به چنومن یتن دمگر هم ا

ححل  شرح  از  جحهحمم  دّ  که  فحنتزی ای  و  حیحسم  عنحصر 

 جحیقحم خحلم است.
ً
اسیحعیل دموه یم شدد، دّ امنجح کحیال

، چهرۀ جذابم از خدد نقحم نیم دهو؛  ّخ بیجن دّ یشحم ید

ّه به خدد اوست، بح امن   عبحّت ندیسنوۀ قلم به یزد  اشح
ً
ظحهرا

ححل یدقعیت او خیلم هم سحده نبدد. محدداشت هحی او کصدیر 

ّائه یم دهنو.  ّخ پیقحیوّم ا اجیحلم و زنوه ای از وضع ید

برای او اّزمحبم اّزش ینحبعش، که به صدّت دستندشته هحمم 

بح کیفیت هحی نحیعین دّ اختیحّ داشته، یقتل بدده است. 

وامم اصلم دّ  آنچه دّ اختیحّش بدده شحیل چنومن گزاّشّ 

ّدی  امنته دّ یدا بح  اسیحعیل یم شوه است، و  ّد عصر  ید

ّا ذکر کرده و نقحم داده که یم خداهو وثحقت  اختالفحت آنهح 

ّا به طدّ ینظم  ّد کنو، چنین کحّی  ّا  ّد نحیعشدل و غیرییتن  یدا

ّا بووم  انجحم نواده است. بیجن گحهم ّوامت هحی یخحلف 

ظرافت بح هم ترکیب کرده است و حتم ححضر بدده چیزی، 

الاقل به یشواّ کم، از خدد بسحزد کح صدّت دّست ّوامت 

ّا بح کغییرات   اطالعحت برگرفته از ینحبعش 
ً
حفظ شدد. او غحلبح

نحچیزی به کحّ گرفته است.

کسب اطالعحت یعتبر دّ یسحئل گدنحگدم، به ویژه اطالعحت 

 
ً
کحّمخم و جغرافیحمم، بحمو بم نهحمت یقتل بدده بحشو. ظحهرا

 به واقع گرامم هر چه بیقتر و آثحّی که بتدام آنهح 
ً
بیجن شخصح

وامم )یثل حبیب السیر و احسن التواریخ  ّا دّ زیرۀ یعتبرترمن ینحبعّ 

ّویلد( کلشم کرد، التفحت داشت. او صدّت سحل نگحِّی کتحبش 

ّام  التواریخ گرفته است، که وقحمع دو  از احسن 
ً
ّا احتیحال

ّا سحل به سحل گفته است. عالوه بر یقتل ینحبع،  اسیحعیل 
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ّخحم صفدی نیز بحمو  فقحّ اجتیحعم هم وجدد داشت. دمگر ید

ّا کجربه کرده  کیحبیش یواخالت سرسرِی ححییحم و نزدمتحم 

بحشنو، ایری که بیجن دّ محدداشت هحیش ثبت کرده است. 

شحمو بیجن حتم نحچحّ به کایل امن کدهین شوه بحشو که 

 دّ هیحم زیحم پحمحم 
ً
ّۀ کحّمخ شحه اسیحعیل، کشرمبح کتحبش دّبح

نگحّش، به ندیسنوۀ دمگری ینتسب شدد، ندیسنوه ای که ندشته 

شوم چنین کتحبم کدسط او نحییتن بدد.

یعلدم است که کتحب بیجن دّ شرح ححل اسیحعیل، به 

ّد. امن کتحب اثری اقتبحسم  عندام ینبع کحّمخم اّزش کیم دا

ّد هندز نیم کدام نقحم داد که  ّغم امنته دّ برخم یدا است، علم 

برگرفته از ینحبع پیش از خدد است. دّ ضین یاتیل نیست که 

ینحبع نحشنحختۀ آم هم اهییت زمحد مح کیفیت خدبم داشته بدده 

بحشنو. ححل یاشق کحّمخ ایرام اوامل صفدی یم کدانو بر ینحبع 

ّنو مح یم کداننو داشته  یتشویم یتیرکز شدد که اّزش واقعم دا

بحشنو، و نیز بر آم ینحبعم که یوت هح دّک دّست اّزش آنهح 

یقتل شوه بدد، آم هم به امن خحطر که کحّمخ بیجن، بیقتر به 

ینحبع  اّزشینوترمن  و  قومم ترمن  ّاس، جزو  نظرات  سبب 

دانسته یم شو. به خصدص وقتم بپذیرمم که اطالعحت احسن 

ّد   اطالعحت دست اولم دّ ید
ً
ویلد، که ظحهرا التواریخ حسنّ 

ّد، نیم کدانو یشتبس از کتحب بیجن بحشو، اهییت  اسیحعیل دا

آم هرچه بیقتر یعلدم یم شدد.

کیم  هرچنو  بیجن،  نشش  بحشو،  جحلب تر  شحمو  آنچه 

نحخداسته، دّ کهیۀ ّوامتم دستتحّی شوه و کارمف شوه از 

کحّمخ شروع ححکییت صفدی است. چنین کحّی دّ اواخر سوۀ 

هفوهم جرمحم داشت و دّ آم زیحم الاقل از سدی بخش هحمم 

ّج نهحده یم شو. بح وجدد کیحملم که دّ بیجن  از جحیعۀ صفدی ا

به عشل سلیم دمومم، بحز هم به داشتن نشش کدچتم دّ امن کحّ 

ّسم  ّد، کقف و بر ّت دا یتهم است. دّ امن بحب آنچه ضرو

ّد یدجدد، جهت یشحیسه  آثحّ یتشوم دمگری از امن گدنه، جز یدا

بح کتحب بیجن است. دغوغه هحمم از آم ندع که دّ کحّ بیجن دموه 

ّا نیم کدام نزد دمگرانم که دّ کحّ سحخت و پرداخت  یم شدد 

 دّ عالم آرای صفوی، 
ً
داستحم نحیه هحی اسیحعیل بدده انو، یثال

وامت کحّمخم  محفت. امن کتحب و آثحّ یقحبه آم، گرچه به عندامّ 

ّنو که بح دقت  ّنو، امنجح و آنجح اطالعحکم دا  اّزشم نوا
ً
اسحسح

ّا بحزکحب یم دهنو. بح امنته دّ امن آثحّ  اعیحل قزلبحشحم اولیه 

ّکم کددکحنه و سحده لدححنه کصدیر یم شدد،  ّهح به صد انگیزۀ کح

شوه،  ّائه  ا  
ً
کلدماح مح  به صراحت  که  کفسیرهحمم  گحهم  ولم 

ّوشن  یم کداننو یعنم داّ بحشنو. به هر ححل اهییت آنهح دّ 

ّه  هحی جحیعۀ صفدی دّ سوۀ هفوهم و کصدیری  سحختن اسطد

ّائه یم دهو. است که امن جحیعه از خدد ا

قسیت هحمم از کتحب که بیجن قصو داشت حذفقحم کنو، 

یم کداننو دّ ترسیم بعضم از گرایش هحی اصلم و یضحیین 

کصدیر  آمنو.  کحّ  به  کحّمخ  از  صفدمحم  سحختگم  ّوامت 

ّوموادهح به صدّت نیحیش هحی فردی دّ امن ّوامت بسیحّ 

ّامج است. هیین کحّ یارک اصلم ابواع خطحبه هحی افراد 

دّ  و  است  چقیگیر  بسیحّ  قنبر  قضیۀ  دّ  که  است،  بدده 

ّاهح نیز زمحد به کحّ گرفته شوه است. کأکیوات احسحسم  عحلم آ

 بر ّوابط شخصِم واقعم مح سحختگم نیز از امن قبیل است. 

ّائه شوه از قنبر به عندام ححفظ و یربم  ّد هم کصدیر ا دّ امن ید

البته ّوابط شخصم  اسیحعیل خردسحل یثحل خدبم است. 

ّداّ بدده  وجدد داشته انو و یم کداننو از اهییت زمحدی هم برخد

بحشنو. قنبر بحمو برای اسیحعیل آشنح بدده بحشو، ایح به سحدگم 

نیم کدام پذیرفت که کصدیر او به عندام جحمگزمن پوّ برای 

اسیحعیل خردسحل، یطحبق واقع بحشو. دادم نسبت برادّی به 

الدنو و سلطحم یراد هم کحّی از هیین ندع است. بخقم از 

بح  نبرد  کل  است.  قهریحنحنه  اعیحل  ابواع  یجیدعه،  امن 

کیحم عیحّ  نیدنۀ  است.  کحّ  امن  از  نیدنه ای  ابدالخیرخحم 

نیحیش هحی فردی، دو نیم کردم متم از فریحنوهحم زّه پدش 

 دشین، از کاله خدد و سپر کح کیر، به دست اسیحعیل است؛ 

ّا بح  امن عیل کح حو کسل کننوه ای کتراّ یم شدد. او امن کحّ 

الدنو هم یم کنو، و بح قحنیسحد پحشح و ابدالخیرخحم هم. جحی 

ّا یم کنو. شاهنامۀ فردوسم و  دمگر بح دمگرام هم هیین کحّ 

 جزو ینحبع سحخت 
ً
زنوگم ائیه، به ویژه حضرت علمع، احتیحال

امن کلیقه بدده انو.

یضیدم دمگری که دّ داستحم سحزی الهحم بخش شوه است، 

ّهح بح یذاکره است که دّ یحجرای قنبر، فیروزکده و  کدجیه کح

ابدالخیرخحم دموه یم شدد. الزم به گفتن نیست که دّ دنیحی 

واقعم فعحلیت هحی دمپلیحکیک بح امن نیت ]معنم اکیحم حجت 

ّد قنبر یح گزاّش یعشدل  خیرخداهحنه[ انجحم نیم شو. دّ ید

ّا داّمم، که به عندام شحهوی قحبل قبدل، نقحم یم دهو  ّویلد 
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که چنین یذاکراکم انجحم یم شوه است. ولم داستحم شهحدت 

ّا نیحیقم کرده است. یرگ  ّاهح آیوه، قضیه  قنبر، که دّ عحلم آ

انتشحم  ّا دّ کحّش یاق کرده و به او انگیزۀ  قنبر اسیحعیل 

فتر  طرز  سحختگم،  یذاکرات  ّد  ید دّ  یم دهو.  شخصم 

سحزنوگحم آم چیزی شبیه امن بدده است: ]دّست است که[ 

ّد یاحصرۀ فیروزکده، چیزی   دّ ید
ً
گزاّش هحی یدجدد، یثال

و  است  به حق  ححکیم  اسیحعیل  ایح  نیم گدمنو،  یذاکره  از 

یم دانیم که ححکم به حق به دشینحنش فرصت تسلیم یم دهو. 

بنحبرامن بحمو یذاکراکم دّ ییحم بدده بحشو و شحیسته است که 

شرحم از آنهح کهیه شدد.

ّد یطحلعه قراّ گرفت، کنهح  ّدی که امنجح ید دّ یجیدعۀ یدا

بح  جنگ  دّ  که  بدد  ائیه  سپحه  ظهدّ  یعجزه آسح،  ّومواد 

ابدالخیرخحم، از سیت یقهو به محّی اسیحعیل آیو؛ ایح دّ 

ّاهح، چنین اکفحقحکم  جحهحی دمگر از کتحب بیجن و نیز عحلم آ

ّؤمحهحی پیقگدمحنه فراوام دموه یم شدد،  ّامج است.   
ً
کحیال

دّخداست  داستحم  ّسم شو.  بر پیقتر  که  کحج  داستحم  یثل 

حضرت یهویعج از اسیحعیل برای خروج از پنحهگحهش دّ 

ّؤمح عرضه نقوه  گیالم نیز از امن قبیل است، گرچه به عندام 

ّاء طبیعم بخش یهیم از بحزنیحمِم  است. امن ایتحنحت یحو

وامتم که دّ آم اسیحعیل  صفدمحم از زنوگم اسیحعیل بددنو،ّ 

قهریحم انسحنِم نیحیقم یاسدب یم شو که از سدی خواونو 

برای فتح ایرام و احیحء یذهب شیعه یشوّ شوه بدد. امنجحست 

ّد، هم سحختگم هح،  ّا به محد آو که یم شدد داستحم هحی شهحدت 

ّد نجم ثحنم. ّد قنبر، هم آنهح که واقعیت داشتنو، یثل ید یثل ید

ّشو داستحم نحیۀ زنوگِم اسیحعیل  ونو  ّدّ  دست آخر، دّ ید

و  قهریحنم  کیحبیش  یسحئل  امنته  اول  گفت؟  یم کدام   چه 

ّاء طبیعم، البته به صدّت یاوودتری، دّ قومم ترمن ینحبع  یحو

ّام  ّد و دّ گزاّش هحی یربدط به دو یربدط به عصر او وجدد دا

ّؤمحهحی پیقگدمحنه  جحنقینحم او هم محفت یم شدنو. برای یثحل 

حواقل از زیحم خدانوییر )و حتم پیش از امن( دّ کحّمخ هحی 

کدسط  دشین  کردم  نیم  دو  کلیقۀ  بدد.  شوه  ظحهر  صفدی 

ّا نیز یم کدام دّ حبیب السیر محفت، آنجح که  قهریحم داستحم 

ّد  اسیحعیل، دّ نبرد چحلوّام، ضربه ای بر یلشدچ اوغلم وا

ّا  ّؤمحهحی پیقگدمحنۀ خدد  ّد. شحه کهیحسب شیحّی از  یم آو

ثبت کرده است، که شحیل دمواّ حضرت علمع و حضرت 

به ظحهر  بح شحهوام  هم،  گزاّش هحمم  یم شدد.  یایوص هم 

 دّ حضدّ عبحس اول 
ً
عینم، از یعجرات کدچک تری که یثال

ّخ داده انو، دّ دست داّمم.

ّد داستحم نحیه هحی   بحگه-گرایدم نظر استحدانه ای دّ ید
ً
اخیرا

بحزکحب  صفوی  عالم آرای  او  گفتۀ  به  است.  داده  اسیحعیل 

برنحیه هحی کبلیغحکم است که آگحهحنه کدسط خدد اسیحعیل پیحده 

ّشم افسحنه ای از کأسیس  شوه بدد، و بعو از او به صدّت گزا

حتدیت صفدی دّآیو. یم کدام پذیرفت که نخستین شحهحم 

شیدخ  که  نیحکحنقحم  یحننو  کهیحسب[،  و  ]اسیحعیل  صفدی 

ّا  صدفم بددنو، هر دو یم دانستنو که بخقم از یقروعیتقحم 

ّده انو و به پروّش و دستتحِّی  از دعحوی فدق طبیعم به دست آو

بحوّ به امن دعحوی عالقه ینو بددنو. بح امن ححل، دّ امن ادعح که 

بیقتر یطحلب قهریحنم یدجدد دّ عالم آرای صفوی و آثحّ یقحبه، 

ّنو،   ّیقه دّ سحل هحی نخست حتدیت صفدی دا
ً
یستشال

 اگر قبدل کنیم که از اوامل 
ً
ّد. اوال ّگم وجدد دا یقتالت بز

ّد زنوگم  عصر صفدی یجیدعه ای از ّوامحت یختلف دّ ید

امن  چرا  که  داد  کدضیح  بحمو  است،  داشته  وجدد  اسیحعیل 

ّام، از زیحم اسیحعیل کح  یجیدعه برای سلسله ای از وقحمع نگح

به خحطر  ]پحسخ:[  بدد؟  یحنوه  نحشنحخته  شروع سوۀ هفوهم، 

کفحوت ییزام آیحدگم آنهح برای قبدل وقحمع قهریحنم و یعجزه آسح. 

ّا  ّخحم سوۀ دهم هجری[، آثحّ پیقینیحنقحم  ّخحم ]= ید امن ید

به  گحهم  و  یم کردنو  استفحده  آنهح  از  نحگزیر  و  یم شنحختنو 

که  هیحنطدّ   ،
ً
ثحنیح یم کردنو.  ّه  اشح بم دقتم هح  و  اختالفحت 

ّاهح گفته انو، دّ امنگدنه آثحّ نقحنه هحی واضام  یصااحم عحلم آ

از اکتحیقحم به آثحّ کحّمخِم یتتدب یدجدد دموه یم شدد. آنهح 

نیز یثل بیجن، ولم یستشل از او، استفحدۀ قحبل کدجهم از احسن 

 
ً
ّه کننو. احتیحال ویلد کرده انو، بم آنته به آم اشح التواریخ حسنّ 

ّدی نیز خدانوییر ینبع اصلم بدده است . دّ یدا

اعظم  بخش  ّد  ید دّ  که  نتیجه گرفت  یم کدام  واقع  دّ 

ّا خیحل پردازی هحمم  ّاهح، بهترمن فرضیه امن است که آنهح  عحلم آ

وامحت یتتدب  وی اطالعحت یدجدد دّّ  دّ نظر بگیرمم که ازّ 

ومترد دّ بیجن یاتحط بسیحّ ضعیف تر  ّانوه شوه انو. امنّ  پرو

 به کلم از گحهقیحّی غفلت یم شدد. 
ً
است. دّ امن آثحّ غحلبح

وموادهح یقخص نیم شدنو، دّ ححلم  ّاهح سحل وقدعّ  دّ عحلم آ

کأثیر   
ً
به ّوز و یحه یم شدد،  که قحعوکح ّات آشفته ای  که اشح
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هیۀ  ّد  ید دّ  کدضیح  امن  است.  کحّمخم  ینحبع  از  استفحده 

ّاهح صحدق نیست، ولم کأثیر ینحبع کحّمخم  بخش هحی عحلم آ

 زمحدی که دّ امن دو کتحب 
ً
 کدجه نسبتح

ً
ّنگ است. یثال بسیحّ پر

به حدادث خراسحم شوه، به هیچ وجه به خحطر اهییت خحص 

امن  نتیجۀ  بلته  نیست،  صفدی  ّام  دو اوامل  دّ  نححیه  امن 

 
ً
واقعیت است که خدانوییر، که خدد اهل خراسحم بدد، کشرمبح

ّا یعطدف به ایدّ آنجح کرده بدد. حبیب السیر  کیحم کدجهش 

ححوی گزاّش هحمم طدالنم از حتحم کییدِّی پیقیِن خراسحم 

است که خدانوییر به آنهح خویت کرده بدد. بخش هحمم از امن 

ّد کرد. ویلد هم دّ کتحب خدد وا  ّ
ً
ّا بعوا اطالعحت 

ّسم  ّا که بر اجحزه دهیو که آم چهحّ بخش از کتحب بیجن 

ّکم از  ّا یم کدام صد شونو از امن ینظر ببینیم. یأیدّمت قنبر 

ّوامت ّویلد دّ نظر گرفت که به آم ویژگم هحی نیحیقم و 

و  غالیحم  معنم  گروهم،  ییل  یطحبق  و  شوه  داده  احسحسم 

خداجگحنم که از زیحم شحه عبحس اول اهییت محفتنو،   کغییر محفته 

ّودی به اشتحل  ّا یم کدام و است. اعزام سفیر به فیروزکده 

قومم تِر یذاکرات خددبرحق نیحمم دّ نظر گرفت، که اقتضحی 

ّا هم به آسحنم  یطلدب چنین یدقعیت هحمم بدد. وّود به یقهو 

یم کدام ححصل بسط و کدسعۀ گزاّش هحی قومیم دانست، که 

ّد؛ معنم زیحنم که  ّا دّ خدد دا بحزکحب اوضحع سحل هحی بعو 

یقهو یوت هح بدد بح اینیت دّ کیلک صفدمحم قراّ داشت، کبومل 

ّکگحه یعیدل صفدمحم شوه و کات حیحمت وسیع آنهح قراّ  به زمح

گرفته بدد. یحجرای نبرد بح ابدالخیرخحم بسیحّ پیچیوه تر و دّ عین 

ححل جحلب تر است. امن یحجرا بح امنته به عندام نبردی کیحم عیحّ 

ّخ نواده است. بح امن ححل ینبع   
ً
کصدیر شوه، ولم دّ واقع اصال

ّویلد است، چدم دّ کتحب او  احتیحلم سحخت آم بحز هم 

واقعیت هحمم بدد که کل داستحم یم کدانست به آسحنم حدل آنهح 

شتل بگیرد، و چنین هم شو. امن واقعیت هح شحیل دو بحّ ذکر 

ّکبحط یستشییم به  قحسم خحم قزاق است، که البته هیچ کوام ا

ّه ای خقک و خحلم به شتست او  ّنو؛ اولم اشح کحّمخ ایرام نوا

از شیبحنم خحم دّ 915ه  است، دویم محدداشت کدکحهم است 

دّ وفیحت سحل 930ه ، که دّ آم به نسب قحسم خحم کح چنگیز 

ّا به ذهن  ّه یم شدد. امنهح به خدبم یم کدانستنو کصدیر نبردی  اشح

 لقترکقم 
ِ
یتبحدّ سحزنو که برای جحم دادم به گزاّش بم ّوح

ّو به آم بوهیو،  ّنگ و  دوم اسیعیل به خراسحم الزم بدد. کیم 

ک ترکم، چنو کاله 
ُ
ن
ُ
کخت طالی پحدشحهم، یاحسن بلنو و ک

ّهحی  خنوه داّ، کیم ازبک و ّیزه کحّی هحی قهریحم بحزی و کح

 کیحم است.
ً
یعجزه آسحی یعیدل اضحفه کنیو و کحّ کشرمبح
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