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 چکیده
 
، شامل تاريخ مختصر صفويان تا پايان روزگار شاه عبّاس دوم است ، بويژه الخاقانیقصصكتاب     

تاريخ مفصّل اين پادشاه با تفصیل فراوان  در زمینة فتح قندهار و پايداری بعد از فتح در برابـر سـهاه   
ل برخـی از دانشـمندان، حکیمـان و بسـیاری از     چنین اين كتاب، شرح حـا شاه جهان گوركانی؛ هم

تحلیلـی  بـب بررسـی     -ها و مکاتبات سیاسی را در بردارد. پژوهش حاضر،  بـا رو  توصـیفی  فرمان
كوشد از رهگذر كاو ، در سب سطح زبانی، ادبـی و فکـری   پردازد و میسبکی نوشتة ياد شده می

های سبکی  اين كتاب در ها و جلوهملب ويژگیاثر بب ارزيابی و نقد سبک شناسانب، اقدام كند. از ج
سطح زبانی، فراوانی افعال پیشوندی، مرّكـ،، وجـب وصـفی، ماضـی اسـتمراری و اسـتفاده از فعـل        

تـری  و در سطح ادبی، فراوانی  تنسیق الصّفات ، تتابع اضافات ، بکاربردن سجع، نمود بیش«  نمود»
تاريخی مهم،  مبحث قوانین دربار شـاهان و تفکّـرات   دارد. در سطح فکری نیز توجّب ويژه بب وقايع 

شخصیِ ولی قلی بیگ در باب ارادت  بب شاهان صفوی ، نمايان اسـت. وی بـا اسـتفاده از اسـتعداد     
 خويش و جانبداری از شاه عبّاس دوم در  پی آن است كب افتخارات و امتیازاتی حصول كند.
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 مقدمه -1

توان عناصری  يافت كب سب، تمايز كالم از ، میدر آثار همة شاعران و نويسندگان

سخن عادی شود، امّا شیوة استفادة  همگان از اين عناصر  يکسان نیست و بر همین اساس 

، تحلیل ت سبکخهای رايج شنااز جملب رو شوند. است كب  آنان صاح، سبک می

درون متنی يک اثر است كب در اين رو  سطح ادبی، زبانی و فکری اثر ادبی مورد كاو  

چون نقد ادبی ، علوم بالغی و بويژه زبان شناسی هايی همگیرد و در اين مسیر دانشقرار می

 كند. نقشی مهم ايفا می

 لهبیان مسئ-1-1      

ثريست ناشناختب از تاريخ عهد صفويّب بب كب ا« الخاقانیقصص»در اين پژوهش كتاب 

قلم ولی قلی بیگ شاملو  مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفتب است؛  قلم نويسنده در اين 

هايی زيبا، توصیفاتی اثر، تنها بب ثبت تاريخ عهد صفويّب، نهرداختب است؛  بلکب با مقدّمب

ت و از اين حیث  اين اثر، ارز  خاصّ و  بیانی اديبانب، اين كتاب تاريخی را رقم زده اس

های متمايز های مختلف ادبی را داراست . بدست آوردن ويژگیپژوهش و بررسی در زمینب

های  مورد استفادة او، ادبی ، زبانی و فکری  ولی قلی بیگ در اين اثر، كلمات و واژه

موارد، نشان   بندی اينهای معرّفی افراد و اشخاص، استنادها و ارجاعات وی و دستبشیوه

ها و داده  كب الگو و ساختاری خاصّ در نوشتار او وجود دارد.  الزم است اين تفاوت

بويژه از دو جنبة تاريخی و ادبی بب  الخاقانیقصصتمايزها  و در نهايت  سبک نوشتاری 

روشنی ارائب گردد. بهترين شیوة علمی آنست كب متن از سب ديدگاه زبانی، ادبی و فکری 

دهندة متن، ساختار متن شود  تا از  اين رهگذر  بتوان ضمن اشراف بر اجزای شکل بررسی

 ديگر دريافت.را با توجّب بب روابط اجزا با يک

 تحقیقپیشینة  -1-2     

چب كب تحت عنوان تحقیق و پژوهش صورت ، هر آنالخاقانیقصصدر زمینة كتاب 

است.  شرحی برای اين اثر نوشتب نشده تر محدود بب  معرّفی اثر  است.گرفتب است، بیش

مند از  دكتر سیّدحسن سادات اوّلین  تحقیق صورت گرفتب، مقدّمب و تصحیحی ارز 

ب جز اين تصحیح، ساير آثار مربوط بب اين اثر، بب . بالخاقانیستقصصناصری بر كتاب 

 صورت مقالب است. 
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و پژوهش تکتم ( 1923، مقالة محمدصدرهاشمی)(1932مقالة ابوالحسن مبیّن)

نقدادبی در »چون اند . مقاالتی هم( تنها بب معرّفی اين اثر پرداختب1931) يارمحمدی

« بررسی سبک هندی در دورة صفوی»، (1932) از محمّد رضايی« های سبک هندیتذكره

از حمید « بررسی سبکی نثر ترسّل و انشا در عصر صفوی»( و 1939) از نزهت احمدی

 ست كب در زمینة ارزيابی آثار اين دوره، وجود دارد.اهايیپژوهش(، 1932رضايی )

 تحقیقضرورت و اهمیّت  -1-3

تا كنون تحقیقات بنیادی و جدّی دربارة كتاب قصص الخاقانی صورت نگرفتب است    

الخاقانی، كب بب بررسی اين اثر از لحاظ محتوا يا ای، دربارة  متن قصصو  هیچ اثر يا مقالب

،  الخاقانیقصصرداختب باشد، وجود ندارد. ارزشمندی تاريخی و ادبی كتاب سبک آن پ

انگیزة اين پژوهش شده است، بب امید آن كب اين پژوهش سرآغازی برای تحقیق دربارة 

 اين اثر باشد.

 

 بحث -2
 شناسی چیست؟سبک و سبک-2-1

است؛ لیکن ای است عربی كب در لغت بب معنای گداختن زر و نقره سبک در اصل واژه

كار بردهب پردازان اخیر سبک را بب طور مجازی بب معنی طرز خاصی از  نظم و نثر بنظريب» 

خود از ستلیسوس يونانی مأخذ   styleاند.اروپائیان قرار داده styleاند و آن را در برابر 

ح است، بب معنای آلتی فلزّی يا چوبین كب بب وسیلة آن، حروف . كلمات را بر روی الوا

 دهند و كیمعنای شبیب بب سبک می« قلم»اند. امروز هم ايرانیان، بب كردهمومی نقش می

های نوشتاری  يک نويسنده (. مجموعب ويژگی9: 1943)بهار،  «گويند، قلمش خوب است

شناسان، سبک عبارت است  از سازد. در تعريف زبانو گوينده است كب  سبک وی را می

فت معیّن بب وسیلة شخص معیّن برای هدف مشخّص )فتوحی، شیوة كاربرد زبان در با

( بايد خاطر نشان ساخت كب در مطالبة سبکی، طرح همة عناصر كالم اثر شاعر يا 93: 1937

هايی از اين عناصر را در تعیین سبک و تنها مصداق»نويسنده نب ضرورت دارد و نب رواست؛ 

ايجاد فضای اثر دارای نقش بوده،  دنیای  كیفیّت آن بايد دخالت داد كب در ابالغ پیام و

(. اگر بخواهیم بب اختصار بب پیشینة 11: 1937)سمیعی،« روحی و فکری شاعر را بنماياند
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م( 1319-م1331« ) فردينان دوسوسور»بعد از »بايد گفت علم سبک شناسی بهردازيم، 

شناسی را رسید تا سبک« شارلی بالی»اس معروف سويسی، نوبت بب شاگرد  شنزبان

ای علمی بخشد. گذر بب آن وجهبای از زبان شناسی محسوب دارد و از اين رهشاخب

شناسی از حوزة نقد شاگردان و پیروان او هم همین شیوه را ادامب دادند و روز بب روز سبک

شارلی های فراوان شناسی متمايل شد.  بب خاطر كوششادبی قديم خارج و بب جان،  زبان

ی بود كب نخستین بار  بیان داشت نامند. وی كسمی« شناسیِ جديد پدر سبک» او را  بالی

عبارات متّحدالمضمون از نظر شدّت عواطف و احساسات از هم متفاوتند و اين تفاوت، »

يک شاعر يا نويسنده،  (. بب هر روی، منظور از سبک91: 1912)شمیسا،« سبک است

آثار ساير نويسندگان و شاعران متمايز  ويژگی و خصوصیّاتی است كب اثر او را، از

شناسی مسألب بسامد و بررسی آماری سخت مورد توجّب است، چرا كب سازد. در سبکمی

 كند.همین تکرارهاست كب اديبی را از ديگران متمايز می

 

 دربارة نویسنده و اثر -2-2

در   انیالخاققصصبن داود قلی شاملو، مؤلّف كتاب تاريخی و ادبی ولی قلی بیگ

جا رشد يافت؛ در جوانی منظور نظر ملک هرات بب دنیا آمد، بب سیستان رفت و همان

ايل شاملو در » خان، والی آن ايالت قرار گرفت و در خدمت او منص، استیفا يافت. نصرت

های سببی با ها بب علّت ازدواجهای آغازين صفويب بب هرات كوچانیده شده بودند. آندوره

يب در دورة شاه اسماعیل اول، وابستگی زيادی بب دربار داشتند و دارای نفوذ خاندان صفو

فراوانی هم بودند. ايشان خاندانی با فضل و كماالت بودند و میانشان تعدادی نويسندة ادي، 

در هرات بدنیا آمد و در همان جا بب  1793عالم و آگاه وجود داشت. ولی قلی هم در سال 

ولی قلی در سیستان مستوفی » .(34: 1913)نصرآبادی، « شد لتحصیل علم و دانش مشغو

ملک نصرت خان حاكم زابلستان شد و پس از چندی بب دستگاه ذوالفقارخان در قندهار 

شامل تاريخ مختصری از خاندان  الخاقانیقصصكتاب (. 314: 1949)صبامحمد،  «رفت

ب مذكور، دارای سب هجری است. كتا 1732-1711عبّاس دوم صفويان تا روزگار شاه

فصل است: فصل اوّل شرح حال اجداد صفويّب از سلطان فیروزشاه زرّين كاله تا جلوس شاه 

های سلطنت شاه اسماعیل اول، شاه داداسماعیل اول را دربردارد. فصل دوّم حاوی روی
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باشد. صفی میتهماس، اول، شاه اسماعیل دوم، شاه محمّدخدابنده، شاه عبّاس اول و شاه

 1711فصل سوّم شامل دوران سلطنت شاه عبّاس دوم و يک خاتمب كب آن را در سال 

است.  خاتمة مذكور، كب  موضوع اين پژوهش است،  شامل سب تذكره هجری تألیف كرده

است: تذكرة اول احوال تنی چند از علما، حکما، فضالی آن دوره است. تذكرة دوم 

شاه عبّاس دوم است و تذكرة سوم در ذكر  تراجم احوال تعدا زيادی از شاعران عصر

ای مختصر نیز نگاشتب است، مبنی نامباحوال درويشان آن روزگاران است و پس از آن پايان

بر تألیف وقايع دوران شاه سلیمان صفوی تا شايد از اين طريق مورد توجّب و التفات شاه 

ولی قلی بیگ كتاب  تب است.جديد قرار گیرد، امّا ظاهراً چندان توفیق اين كار را نیاف

گويی بب كتاب را چنان كب در مقدّمة كتاب خود درج كرده است، در پاسخ الخاقانیقصص

های محمد بديع تونی  نوشتب است كب مربوط بب وقايع قندهار در سال« لطائف االخبار»

است عباس را كب چهل هزار بیت چنین ولی قلی بیگ، شاهنامة شاهاست. هم 1719تا  1712

 سروده است و كیفیّت جنگ ذوالفقار خان را در آن آورده است.

 

   سبک شناسی اثر -2-3

 یو ادب یبر خصائل زبان بیبا تک یمتون ادب یبررس یهاوهیاز ش یکي یدانش سبک شناس

  زيمتما گريمنحصر بب فرد خود از آثار د یسبک یهایژگيبب اعتبار و ی. هر اثر ادبهاستآن

 فيو بب تعر گريد یاز متون ادب یكننده متن ادب زيمتما یسبک یهااخصبش ني. اشودیم

از  فانحرا»سبک را  دتريدر مباحث جد است كب لیدل نیآن متن است. بب هم تيّگر هويد

كب سبک هر نوشتب با سنجش و در تقابل  یمعن نيدانستب اند، بب ا گرانيد انیهنجار ب اينرم 

كب در  یگريد ةلئمس (.111: 1911)میرصادقی،  «دشو یص مدرک و مشخّ یگريبا اثر د

دهنده متن  لیتشک یقابل توجب است، وحدت عناصر و اجزا یاثر ادب یسبک شناخت یبررس

حاكم بر  ةشياند اي یسبک فکر تيو در نها یانیو ب یعيبد عيصنا ،، نحوینيگز. واژهاست

جملب تک ز، ا یهر واحد ادب» .ستندیا و پراكنده از هم نمجزّ یوجب عناصر چیبب ه یمتن ادب

در بحث   نيبنابرا (.21: 1912شمیسا، «)گرفتب تا كل نظم كلمات ، با مفهوم نظام ارتباط دارد

و سطوح سب گانب  ستین یكاف يیآن بب تنها یسبک شناخت یهایژگيو انی، بسبک اثر

جدا  رندیگیم مورد توجب قرار یسبک شناخت یهالیكب معموالً در تحل يی، معنایادب ،یزبان
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 یساختار یوندی، پیاثر ادب یمعنا ايتوجب داشت كب محتوا  ديبا ژهيبو . ستندین گريدکياز 

 .دارد یانیو عناصر ب یعيبد عي، صنا، نحوینيگزتر آن مانند واژهیبا عناصر جزئ

ست. واضح است در اين بخش پیش از ورود بب بررسی اثر، ذكر يک نکتب ضروری  

گیرد و از اين های زبانی و ادبی  بیشتری را در برمیمتون نظم، شاخصب شناسیكب  سبک

لب،  در اين پژوهش بب ذكر عناصر سبکی ئهايی دارد. عالوه بر اين مسبابت ، نثر محدوديّت

الخاقانی  اشاره شده است كب بسامد بیشتری داشتب است يا متفاوت  با ساير متون قصص

 تاريخی  معاصرخود بوده است. 

 

 الخاقانیهای زبانی کتاب قصصویژگی -2-4

 های فارسی از نظر ساختمان، سبفعلوندی: کاربرد افعال مرکّب و پیش-2-4-1

فعل ساده كب از يک مادّه ساختب شده و قابل تجزيب نیست. فعل مركّ، كب از »اند: گونب

دی كب از شود و در نهايت فعل پیشونتركی، يک اسم يا صفت همراه يک فعل ساختب می

آيد و يک مادّة اصلی با يک جزء پیوندی ساختب شده است كب همیشب پیش از فعل می

: 1931)خانلری، «جداست -يعنی ساده است -معنی آن از معنی كب تنها شامل مادّة اصلیست

های مركّ،  هستند، هرچند فعل الخاقانیقصصكار رفتب در كتاب ب تر افعال ب(.  بیش111

علّت حفظ كمیّت حجم مقالب، بب ب مركّ، خارج از جملب، ممکن نیست، بكب بررسی فعل 

)ولی قلی  ها: استمداد نمودآوردن افعال مركّ، خارج از جملب، بسنده شده است. نمونب

مدفون ساخت)همان: ، (99سهری گشت)همان: ، (92تعلّق گرفت )همان:، (92 :1914بیگ، 

فري، ، (433گسیل فرمود)همان: ،(911)همان: التهاب داد  ،(91شهادت يافت)همان: ، (91

های پیشوندی هم با تعداد (.  فعل192 / 2: )همان همّت ساخت، (33 /2نخورد)همان: 

ای سر بب گريبان جناب سیّد، لحظب -شود. كمتر در مقايسب با افعال مركّ،، در متن ديده می

است.  افتبمعنای جديدی ي «فرو» با پیشوند« بردن»* فعل  (.23)همان:  فرو بردمراقبت 

، (931درآمد)همان:، (943درآورد)همان:  ،(97و133ديگر: برآوردند )همان: هاینمونب

همان: ) برافراخت ،(31(، درآوردند)همان: 31درآيد)همان:، (42فروگرفتند )همان :

فعل پیشوندی و « 212»در مجموع  (.91و  99درآمد )همان:  ،(3درآورده )همان:  ،(1و947

 فعل مرك، يافتب شد. « 333»



 991 شاملو گیب یقل یول الخاقانیقصص کتابیسبک یابشیارز                  97 یز و زمستانپای

جمع، صورتی از كلمب است »بنابر قواعد دستور زبان فارسی : عالمت جمع -2-4-2

يابی بب اسم جمع،  يکی از (. برای دست31: 1931)خانلری،« كب بر بیش از يکی داللت كند

 شود و در دستور زبان عربی هم، نشانة جمع،بب اسم مفرد اضافب می« ها»و « ان»دو جزء 

جمع های سماعی )چنین جمعبب كلمات است.هم« ين»و « ون»، «ات»های اضافب شدن جزء

های ، از میان نشانب الخاقانیقصصمکسّر( نیز كاربرد دارد.  ولی قلی بیگ شاملو در كتاب 

 های عربی  بب جمع مکسّر، توجّب ويژه دارد. و از میان جمع«  ان»جمع فارسی بب نشانة 

 اند كب شجرة جمالگفتبمريدان بعضی  -«: ان»ز استفاده از نشانة جمع هايی ا.نمونب1

( عالمیان 21(. زنان)همان:  21: 1914الدين علی، بحلیّة كمال آراستب است )ولی قلی بیگ، 

 دولت، (99دوستداران)همان: ، (91فرزندان)همان:  ،(97معتقدان )همان: ، (21)همان:

 (. 111: 2منشیان)همان، ج، (192: 2غالمان)همان،ج ،(13 ناقالن )همان: ،(93خواهان)همان: 

وفور ديده ب كب ب الخاقانیقصصهايی از استفاده از جمع مکسّر در كتاب . نمونب2

عبّاد)همان:  ،( 9شود و نشان از كاربرد فراوان لغات عربی در اين اثر است: اوالد)همان:می

 ،(13اجداد)همان: ، (13ف)همان: اكنا، (97اطوار )همان:  ،(21آسباب)همان:  ،(21

(.  شايان ذكر است در مواردی  433ايّام)همان:   ،(431قلوب)همان:  ،(419احوال)همان: 

معدود نیز ولی قلی بیگ ،  نشانة جمع فارسی را  برای كلماتی كب جمع مکسّر عربی هستند، 

های ديگر در مونب(. ن131( ديارهای اطراف)99( جواهرها)33ها)كار برده است:  ابوابب ب

جمع مکسّر، « 1732»در مجموع (.   211، 131، 121، 193، 114، 143صفحات : )همان: 

نشانة جمع « 91»و « ات»نشانة جمع « 239»و « ها»نشانة جمع « 131»، « ان»نشانة جمع « 939»

 يافت شد.« ين»

هد و داسم مفعولیست كب كار فعل را انجام می»فعل وصفی  :افعال وصفی -2-4-3

نشین آيد و با آن دارای مسندالیب واحديست همبا فعلی ديگر كب غالباً بعد از آن می

شود. فعل بب آن عطف می واويا با  واوگردد. فعل وصفی در حکم فعلیست كب بی می

ولی قلی (. 11: 1937)فرشیدورد،  «وصفی در قديم، جنبة قیدی و وصفی نیز داشتب است

وانی از وجب وصفی فعل دارد و گاهی دو، سب يا چند فعل وصفی در بیگ، استفادة بسیار فرا

نشینی  برای افعال  ديگر گزين و همتوان گفت، جایشود و میيک جملب ديده می

دست بب قتل و غارت  ،ريختباتفاقاً از ناوران، گرجی بب شهر  -شود. ا  محسوب میجملب
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افتاده)همان:  ،(1های ديگر: گشتب)همان: (. نمونب29: 1914برآوردند)ولی قلی بیگ شاملو، 

)همان، و(29ريختب)همان: ، (22گسترده)همان:  ،(13يافتب)همان:  ،(17نموده)همان: ، (3

وجب وصفی فعل در متن كتاب « 39»در مجموع  (.119،: 2شکستب)همان، ج، (31:  2ج

 يافت شد.

دبیات بسیار فعل نمودن كب در متون ا: «نمود»استفاده مکّرر از فعل -2-4-4

پركاربرد است، معانی وسیعی نیز يافتب است، از جملة اين معانی: كردن، ساختن، گردانیدن 

و نمايش دادن است. در گذشتة دور معنای اين كلمب، تنها، نشان دادن و آشکار ساختن بود 

سهس بب مرور زمان شامل معانی ديگر شد.برای  رفت.كار میب و بصورت مستقل و حقیقی ب

بدان خدای كب اين معجزة »ل، غزالی در كتاب كیمیای سعادت جلد دوم آورده است: مثا

بوعلی سینا  ( و يا در جايی ديگر،131: 1932)غزالی،  «تورا بنمود، بگوی تا نان كجا شد؟

باز نمودن حال هستی و افتادن وی برچیزهای »نامب عاليی گفتب است: در كتاب دانش

ب ، بالخاقانیقصص(. ولی قلی بیگ شاملو هم در كتاب 3: 1939)ابوعلی سینا،  «ديگر...

های مختلف وفور از فعل نمودن، در معانی مختلف ساختن، كردن و...  آن هم در زمان

چنین در بسیاری از موارد بصورت فعل مركّ،  ماضی ، مضارع و مستقبل آورده است؛ هم

دوازدهم شهررج، والد و ولد  روز دوشنبب -كار رفتب است: ب يا صفت  مركّ، مفعولی ب

 (.234: 1914)ولی قلی بیگ ،  نمودندپابوس منص، 

ــب    ــده:  مقرّرنمود)همــان:    نمون ــ، آم ــب صــورت فعــل مركّ هــای ديگــری كــب نمــود ب

 ،(471مثنّــی نمود)همــان،: ،(231حاصــل نمود)همــان:  (،232)همــان:  (،مشــاهده نمــود237

صورت صفت مركّ، مفعولی آمـده اسـت :   هايی كب ب(. نمونب114، 2صرف نمود)همان:  ج

ــان:   ــراه نمود)همـ ــان:  ، (31بـ ــان: ، (913نظرنموده)همـ دور  ،(113و  237مقررنموده)همـ

صفت مفعولی مركّـ،  « 112»فعل مركّ، از نمودن و « 231»در مجموع  (.212نموده)همان: 

 يافت  شد.« نموده»

لی قلی بیگ شاملو در جايی كب واز آن:  استفادة فراوان از عدد ومعدود -2-4-5

شک، اشارة مستقیم و ذكر بب ثبت وقايع تاريخی پرداختب است، بی الخاقانیقصصكتاب 

تعداد دقیق هرچیزی برای وی اهمیّتی بسیار داشتب است. گاهی تکرار فراوان اين اعداد 

رای شود ، لیکن از نظر تاريخی و اسناد،  اين اعداد و شمارها داباعث قلّت زيبايی متن می
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های فوت و اعتبار و ارز  است. ذكر اين نکتب حائز اهمیّت است كب ولی قلی بیگ، تاريخ

تولّد را  هم بصورت حروف و هم بصورت عدد آورده است و ذكر تاريخ وقايع مهمّ را نیز 

 با روز و ماه. اين اعداد و رقم شامل مسائل متعدّديست:

ان المبارک سنة خمس و ثمانین و در شهر رمض-: ذکر سال و ماه وقایع -2-4-5-1

عبدالمؤمن خان از تركستان  1772در سنة -(.113ه.ق( بب هرات رسید)همان: 333تسعمائب)

 (.132بب خراسان آمده بود)همان: 

هفت هزار نفر : ذکر تعداد افراد،  سربازان و سپاهیان و خدمة شاه -2-4-5-2

يک هزارنفر  ،(429الم)همان: سب هزار تبعب غ، (91سی هزار كس )همان: ،(23:)همان

 (.33هزار نفر)همان: (، سی934هفت نفرمخالف)همان:  ،(414اسیرمقیّد)همان: 

چهل  ،(933چهارفرسخ)همان: : های مکانیذکر عدد مربوط به فاصله -2-4-5-3

 (.933چهارفرسخ)همان:  ،(373شصت ذرع)همان:  ،(373گز)همان: 

های جنگی، پول یا  اشیاء بزار  و آلت، اذکر عدد مربوط به سالح  -2-4-5-4

هزار پنج، (134چهار قبّة مرصّع)همان:  ،(993پانصد قبضب سالح)همان:   :دیگر

صد و بیست دوازده چادر قرمزی، يک ،(191چهل سر اس،)همان:  ،(112تومان)همان: 

 (.31جامب،چهارصد ثوب جامة مخمل)همان: 

وفاتش در شهور سنة تسع و سبعین -: ذکر سال فوت یا والدت اشخاص -2-4-5-5

در سنة هزارو شصت و چهار در خطة ساری وفات -(.23.ه.ق()همان: 113و سبعمائب)

مورد ذكر « 41»مورد ذكر وقايع مهم تاريخی، « 13»در مجموع:  (.137: 2يافت)همان، ج

يا  های مکانیمورد ذكر عدد و معدود مربوط بب فاصلب« 92»تعداد سهاه و سرباز و افراد، 

مورد ذكر « 37»مورد ذكر عدد مربوط بب سالح، ابزارجنگی يا اشیاء درباری، « 12»زمانی،

 فوت ، شهادت يا والدت، يافتب شد.

اصوالً  بر سرفعل)ماضی استمراری(:« می»مکرّر از پیشوند  ةاستفاد  -2-4-6

گذشتب  است.  كنندة استمرارفعل در زماندهنده و بیانبر سر فعل ماضی ، نشان« پیشوند می»

جهت ارائة متن تاريخی كب روايت از اتّفاقات گذشتب بوده و ذكر اموری ب ب -اين نوع فعل

... حاالت  -گیری در قلم ولی قلی بیگ دارد. كاربرد چشم -كب دارای استمرار است

های ديگر: (. نمونب24)همان: نمودمشاهده میغري،، چون كشف قبور و امثال ذلک 
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 درخشیدمی ،(211بايست)همان: می، (149كرديد)همان: منع نمی، (14 گرديد)همان:می

در  (.39)همان:  چشیدمی، (41)همان:  فرمودندمی ،(91)همان:   ورزيدمی، (23)همان: 

 مورد از اين نوع فعل پیشوندی يافتب شده است.« 133»مجموع 

معرفب  ،گاهی صفت و موصوف، در تعداد، جنسمطابقت موصوف و صفت: -2-4-7

و نکره بودن و ... با هم تطابق دارند، كب اين تطابق وزن و آهنگ زيبايی در متن ايجاد 

با موصوف خود مطابق -جا كب مذكّر و مؤنّث ندارنداز آن -كند. صفات در زبان فارسیمی

هايی از اين تطبیق اشاره بب نمونب ؛شودلب رعايت میئنیستند؛ لیکن در زبان عربی اين مس

رقعة ، (241(، خزانة عامره )همان:21، روضة رضويب)همان:(21د: تبعة صوفیب)همان: شومی

مکّة  ،(112و 133(، خزانة عامره)همان : 137بلدة طیّبب)همان:  ،(34رفیعب)همان: 

 مورد صفت و موصوف مطابق، يافتب شده است.« 117»در مجموع  (.117معظّمب)همان: 

كان جملب است و جملب بدون فعل دارای فعل از ارحذف فعل به قرینه: -2-4-1

شود. چنین حذفی در متن مفهوم نیست، لیکن گاهی فعل بب قرينة لفظی يا معنوی حذف می

تر هايی كب ادبیّت كالم بیشنیز يک شیوة مرسوم است.بخصوص در بخش الخاقانیقصص

 است.

مند كهکشان پناهت را كنب طاق رواق سههرآسات را ساق عر  ستونی. بارگاه جهان -

های (.نمونب2سنگ )همان: طنابی. عُظم فلک و قدر زمین و باد و نقطة قاف قدرتت، هم

مورد از اين حذف « 33»در مجموع (. 433و414و994و917و971و  123ديگر)همان: 

  وجود داشتب است.

 الخاقانیقصصهای زبانی به کاررفته در نموداریک: بسامد ویژگی
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 الخاقانی های ادبی قصصویژگی-2-5  

تنسیق در لغت بب معنای آراستن و ترتی، دادن است و در »الصّفات: تنسیق-2-5-1

الصّفات آن است كب با نظمی خاص برای موصوف واحد، اصطالح ادبیات فارسی، تنسیق

هايی قسمت هم، الخاقانیقصص(. در كتاب 37:  1932راستگو، «)صفات متعدّد آورده شود

-كب ولی قلی بیگ، بب مدح پادشاهان يا خداوند پرداختب، از اين آرايب  استفاده كرده است:

 امیر بی - (.9: 1914واه، هر مواه، بخشندة بی منّتِ جواد بی ضنّت...)ولی قلی بیگ، 

الدّين، سیّدالوصیّین، الشّأن خالفت، امام المتّقین، يعسوبنظیر ديوان عظیم

و 113، 2( )همان: ج11و 13و 3و1های ديگر: )همان،(. نمونب1ین...)همان،امیرالمؤمن

الصفات، مورد تنسیق« 49»در مجموع  (.12و33و39و 43و42و91و94و92و99و117و117

 مالحظب شد. 

گاهی ازشعر استفاده شده  الخاقانیقصصدر متن   استفاده از شعر در نثر: -2-5-2  

 خود مؤلّف است و گاهی از ديگران نقل كرده است. آناست؛  اين اشعار گاهی متّعلق بب 

كار رفتب از لحاظ مضمون، كامالً با متن ب لب است كب  بیت بئچب مورد توجّب است اين مس

 هايی از شعر مؤلّف:مطابقت دارد و بب عنوان استناد، آمده است. نمونب

حدّی منعقد گشت كب غنچة طبع ب خالصة كالم آن كب مجلسی در نهايت رنگینی ب -

تماشائیان گل شکفت و زبان حق ترجمان هركس مضمون اين بیت را در تعريف و 

روی خود نقاب      گــر گفت:   از خجالت كی براندازد ببتوصیف آن محفل منیف می

)همان: های ديگر: نمونب. (972)همان: تماشای چــراغــانت نمايد آفتاب 

 914و 911و 972و239و 223و 213و 271و131و 193و31و 41و21و13و13و12و3

(. در بسیاری از موارد هم از شعر شاعران ديگر استفاده 434و417و443و939و911و911و

و 917و231و211و217و171و31و31و43و43و19)همان:  های ديگر:نمونبده است. كر

ويا _مؤلّف مورد شعر « 947»مورد از شعر ديگر شاعران و « 233»در مجموع  (.433و941

 بوده است -نامشاعری گم

ها، در وزن است كب كلمات آخر قرينبسجع آن: در متن کاربردن سجعه ب -2-5-3

هايی از كتاب كب ولی قلی بیگ در بخش (.41: 1931يا رَوی يا هردو موافق باشند)همايی،

جید ها و يا هنگام مدح و تمصورت ادبی دست بب قلم شده است، بخصوص اوايل فصلب ب
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شاهان، از سجع استفادة فراوان كرده است، لیکن در بیان متون تاريخی و وقايع ديگر نیز، 

:  قلم،دم الخاقانیقصصهايی از سجع در كتاب نمونب چندان از اين صنايع دور نشده است.

عشرت،  ،(2آيان،نمايان)همان:  ،(1همّت، قدرت)همان:   ،(1: 1914)ولی قلی بیگ، 

در مجموع  (.133، 2كالم و علّام)همان: ج ،(1ظفر و قدر ) همان: ، (321مرتبت )همان: 

 مورد سجع يافت شد.« 1137»

بب تشبیهی كب هم وجب شبب و هم ادات تشبیب در آن » استفاده از تشبیه بلیغ: -2-5-4

 «ذكر نشده باشد تشبیب بلیغ گويند، تشبیب بلیغ در واقع همان تشبیب مؤكّد و مجمل است

 (.19 /2 :1931)الهاشمی، 

هايی از اين زير نمونب ت بلیغ آمده است. مواردرصوب تشبیب در متن قصص الخاقانی، ب

 :تشبیب در نثر ولی قلی بیگ شاملوست

 (، بحرطبع133(، خاک مذلّت)همان: 114: 1914)ولی قلی بیگ،  گلشن سرای قدس

، 2خسار)همان: جاللة ر ،(943كاله آتش)همان: ، (111(، زنگ مالل)همان: 113)همان: 

مورد « 137»در مجموع  (.24، 2خزان مصیبت)همان: ج ،(12 :2كورة دل)همان: ج، (17

 شد. افتي غیبل بیتشب

های كسره»يکی از عیوب فصاحت كالم ، تتابع اضافات است،  تتابع اضافات:-2-5-5   

ها در (؛ يعنی كلمب21، 1931)همايی، « متوالیست خواه در اضافب باشد و خواه در وصف

داخل در رسايی كالم و  جملب بب صورت متوالی با كسره بب اضافب شده باشند و معموالً ت

، تتابع اضافات  بخصوص در مدح پادشاهان بسیار الخاقانیقصصشود. در میفهم جملب 

باب توجّب نواب كامیاب سههر ركاب خورشید قباب گوهر چب در آن-شود : ديده می

ل سرو سرافراز جويبار سعادت و اقبال، شجرة طیّبة گلشن شوكت و دريای سلطنت  و اجال

  مورد تتابع اضافات ديده شد.« 14»در مجموع  (34ثمرة شجرة خالفت،...)همان:  عظمت،
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 الخاقانیقصصهای ادبی در نموداردوم:  بسامد ویژگی
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 های فکری ویژگی -2-6 

در  الخاقانیقصصكتاب  در و تفکّرات ولی قلی بیگ شاملو شبياند یاصل یمحورها  

های های شخصی و دغدغب، شامل انديشبشود. اين تقسیمچند بخش متفاوت ظاهر می

شناسی وی در قبال دربار بوده چنین شامل تفکّرات سیاسی و حسّ وظیفبفردی وی و هم

هايی كب در ذيل آمده، تقسیم شده است. از اين رو ، محتوا و مضمون اين اثر بب بخش

 از: عبارت استها، است، اين ويژگی

قلی بیگ، در اكثر موارد خود در ولی: ذکر وقایع مهم تاریخی عهد صفویّه -2-6-1   

تر اخبار را از ديد و العین شاهد آمده و بیشمیان حوادث بوده و بسیاری از وقايع را بب رأی

ترين مضمون و محور انديشة ولی قلی بیگ شاملو، در ديدار خود نقل كرده است. مهم

مبحث تاريخی دورة صفويّب است.  بب خصوص تأكید فراوانی بر  الخاقانیقصصكتاب 

جهان پادشاه مغولی داری بعد از فتح آن، در برابر ارتش انبوه شاهماجرای فتح قندهار و پای

فراوان ،همة آنان را با صفات سیب  پرستیه.ق( دارد و با ذوق و میهن1791-1713هندوستان)

زاغان، پرفی،، افاغنة مالعنب و امثال آن آورده است.  ولی قلی بیگ در اين اثر، ابتدا شرح 

ه اسماعیل اول را توضیح حال اجداد صفويّب از سلطان فیروز شاه زرّين كاله تا جلوس شا

اول، شاه اسماعیل ، سهس وقايع عهد سلطنت شاه اسماعیل اول، شاه تهماس، داده است

دوم، شاه محمّدخدابنده، شاه عبّاس اول و شاه صفی و در نهايت شاه عبّاس دوم را بب 
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تصوير كشیده است.  در اين میان، ذكر بعضی وقايع تاريخی با تمام جزئیّات دارای اهمیّتی 

 شود: هايی از آن ذكر مینمونب ويژه است. برای مثال،

است كب اين « نامة شاه عبّاس كبیروقف»ترين وقايع، ز مهم: يکی انامة شاه عبّاسوقف -

چب در آن های اصطبل و آننامب،  تمام امالک، جواهر و حتّی اس،پادشاه طبق اين وقف

های قیصريّب، جزو اين تصرّف داشتب، وقف كرده است.حتّی حمّام شاه اصفهان و دكّان

اَلحَمدُللّبِ الّذی وَقف :»راه ترجمة فارسی نامب بب همهايی از اين وقفنامب است. بخشوقف

القیام بِشُکرِ اِحسانَبُ مَزيده نحمِده كُلّ حامِد بِالعَجزِ عَن اَداء تَحمیدَهُ و قَصر كُلِّ شاكِر عَنِ

عَلی ما الهم من ارتضی مِن اَولیائة الذاعب اَنواعِ المُبرّات وَ نُصلی عَلی  سَیّداالَنبیاء و اشف 

و  131:  1914ولی قلی بیگ،« ) وَ السّماء و الشّافِعِ المشفِع فی يوم الجَزاء... اَهلِ االَرضِ

133.) 

 ة خانـ در كتـاب  Ir17-97939نامب شاه عباس، كب بـا شـماره مـدرک    ی وقفخطّ ةنسخ  

نامـب شـاه عبـاس اول    نگهداری می شود، مشـتمل بـر صـورت وقـف    مجلس شورای اسالمی 

ن اسـاكن »، «سـادات حسـینی  »كـب مـواردی را بـر    اسـت   ق.( 1793 - 331صفوی )حکومت 

ــادات بنـــــی فاطمـــــب»،  «نجـــــف ــیعبمســـــتحقّ»، «ســـ بـــــن مرقـــــد علـــــی »،«ان شـــ

ــفويّةمقبر»طالـــــــ،)ع(وابـــــــی ــردهوقـــــــف«بصـــــ                          اســـــــت. كـــــ

نسـخ   دكريم بن اسماعیل قاضی، با خطّتوسط محمّ« اسنامب شاه عبّوقف»ی خطّ ةنسخاين   

نويسد:  نامب می. محمّد صدرهاشمی در مورد اين وقفقمری كتابت شده است 11و در قرن 

نامـب را در روزنامـة   خاطر دارم چندسال قبل بب اصرار جمعی از دوستان، مـتن ايـن وقـف   ب ب»

جهان بب چاپ رساندم و پس از مدّتی هـم ادارة كـل اوقـاف نسـخة آخـر آن را      محلّی نقش

، شـد كـب بعضـی از    آمـد سـب  العی ندارم فقـط ايـن پـیش   خواست؛ ولی اقدام شد يا نب، اطّ

(. در بخش دوم كتـاب كـب بـا    21: 1923)صدرهاشمی، « مذكور نرفتند مقدّسین ديگربحمی

شـود، واقعـة فـتح قنـدهار و سـب عملّیـات نـاموفّق        جلوس شاه عبّاس دوم در كاشان آغاز می

گرفتب است. بـب عقیـدة دكتـر    مغوالن هند برای استرداد آن بب طور كامل، مورد بررسی قرار 

الخاقانی در اين موارد، روابط مغـوالن و صـفويان را لـب طـور     مؤلّف قصص»االسالم، رياض

 های قبلی نیـز مفیـد اسـت. وی هـم    های وی از حکومتكلّی در نظر گرفتب است و گزار 
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الم، االسـ )ريـاض  «ای تمايـل دارد هـای برجسـتة فرقـب   هچنین در گزار  اين روابط بب انگیـز 

1919 :933.) 

: از جملب اسناد مهمّ ديگری كب در بخش دوم كتاب ارائب شده، متن نامة قندهارفتح-

ايست كب پس از تصّرف قندهار توسّط سهاه صفوی توسّط میرامحمّد وحید، مؤلّف نامبفتح

نويسی داشتب، بب رشتة تحرير درآمده و بب كتاب عبّاس نامب كب در آن زمان منص، مجلس

كالنتران و جمهور سکنة دارالسّلطنة اصفهان، بب »خت اصفهانیان ارسال شده است تا تپای

مژدة اين اخبار میمنت آثار، مراسم شادمانی و لوازم شر حضرت سبحانی از دل و جان 

 (.111: 1914)ولی قلی بیگ،  «تقديم رسانند

شرح حال از اجداد )ع( : كب در باب اوّل كتاب انتساب شاه عبّاس بب امام موسی كاظم -

كند و بر هريک از اجداد شاه عبّاس دوم است، آنان را بب امام موسی كاظم )ع( منتس، می

ی «الصفاةصفو»هد. در اين بخش از كتاب، كب از كتاب شاه عبّاس مختصری بب دست می

ها، اشعاری را كب شاه اسماعیل در ابن بزّاز هم آمده است، ولی قلی بیگ، در بین نوشتب

 (.217)همان:  ح حضرت علی)ع( سروده را نیز  آورده استمد

: از جملة وقايعی كب در دوران شاه عبّاس اول رخ داد، فتح بغداد و نامة گرجستانصلح-

 1742نامة با گرجستان و حفظ مرزهاست. در سال ه.ق و امضای صلح1791موصل در سال 

صفی، مراد عثمانی درآمد. شاه شود، در دوزان سلطنته.ق كب شاه عبّاس دوم متولّد می

 (.143)همان: 

شرح پذيرايی از امام قلی  حضوروالی تركستان و ساخت بنای عالی قاپو و نقش جهان:-

ه.ق بب ايران آمد با جزيیات كامل در اين كتاب وجود 1732خان والی تركستان كب در سال 

یدان نقش جهان شروع قاپو و مه.ق بب دستور شاه ساخت بنای عالی 1739دارد. در سال 

« عبّاس نامب»شود. نويسنده در اين قسمت، اشعاری را از محمّدطاهر وحید، نويسندة می

پس گرفتن قلعة قندهار جريان آورده است. از اين بب بعد مراوده با كشور هند نیز بب منظور 

 (.231)همان:دارد 

تجويز پزشکان بب : شاه عبّاس كب بب علّت ناخوشی با  بیماری و مرگ شاه عبّاس-

جا شراب را ترک كرده و توبب شود، آنكند، روز بب روز حالش بدتر میمازندران سفر می

كند.  در كتاب آمده كب شاه عبّاس در پايان عمر خود، بب كارمندان خويش وجوهی از می
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 خزانب پرداختب و مقداری را هم وقف حرم امام رضا)ع( در مشهد كرده بود و پنجم ربیع

ه.ق در دامغان در گذشتب است. جسد وی را برای تدفین بب قم منتقل 1711وّل سال اال

 (.911)همان: سال حکومت كرد  23تر نزيست و ماه بیش 3سال و  94كردند. وی 

بیان زلزلة -الخاقانی: های ديگر از وقايع تاريخی مهمّ ذكر شده در كتاب قصصنمونب

ذكر قتل میرزا -(. 231همان: ) ی از سکنة آنمهی، واليت قزوين و تلف شدن جمع كثیر

)همان:  بیان فتح قلعة ايروان-(. 234)همان:  الدّين محمّد وزير اعظم شاه عبّاس دومتقی

جلوس شاه عبّاس -(.191مراسم جلوس شاه عباس)همان: -(.277نامب)همان: صلح-(.211

 (.211دوم)همان: 

الی بیان حوادث تاريخی، متن ببشاملو در المبحث قوانین دربار شاهان: -2-6-2

های پادشاهان نامبها و وقفها، فرمانها و بیان نسبتنامبها، شجرهبسیاری از دستوركار

های فراوانی را در كتاب خود گنجانده است و نیز بب انواع بناهايی كب صفوی و مادّه تاريخ

ی بب مركز قدرت بب شیوه در اين دوران ساختب شده، پرداختب است.  مؤلّف بب لحاظ نزديک

- و رو  مورّخان درباری و با ديدی تمركزگرايانب، بب نگار  اثر خود پرداختب است.

آرايی نمودن مقابل فرمان صف-(. 27)همان:  الّهیدربیان نس، واالی اعلی حضرت ظلّ

فرمان فرستادن خاقان ظفر همال ساروخان تالش -(. 241)همان:   سهاه خودرای هندوستان

فرمان -(974)همان،: ذكر شکار فرمودن نوّاب صاح، قران-(.233بالد روم)همان:  بب

سواد -(931)همان:  نوشتن حضرت صاح، قران در ذكر منازعب در میان گروه مخالف

 (.413)همان:  پادشاه واالجاه هندوستانب فرمان كب بعد از فتح قلعب ب

مورد امور نظامی و انواع  چنین در بخشی از كتاب، مؤلّف اطاّلعات جالبی درهم

دهد. شاملو در ضمن شرح دستور شاه صفی مبنی بر قصد های آن دوره ارائب میسالح

الدّولب مرادخان توپچی باشی بب شهر مقرّر شد كب انیس»نويسد: گیری قلعة قندهار میبازپس

انجام  مشهد رفتب و چندقبضب توپ قلعب كوب تهیّب نمايد. اين كار در عرض مدّت كوتاهی

گرفت و پنج قبضب توپ هريک بب وزن ده من تبريز و گلولب بب وزن دوازده من آماده 

 ،پ اصالنها انتخاب شد: اوّلین توپ امام، دومین توگرديد. اسامی خاصّی نیز برای آن

 (.233)همان:  سومین توپ اژدها، چهارمین توپ ببربیان و پنجمین توپ ايلدريم
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مؤلّف : های فردی ولی قلی بیگ شاملویشهتفکّرات شخصی و اند-2-6-3

مند و تا حدّ زيادی نسبت و تا حد زيادی نسبت بب مردی ادي، و دانش الخاقانیقصص

معارف عصرخويش آگاه بوده است و كتابش از مطال، فلسفی، اخالقی، مذهبی و 

اب چنین بب گفتة مرحوم سادات ناصری، مصحّح كتهمبهره نیست. اصطالحات موسیقی  بی

سرايی تمايل دارد و كامالً طبع مؤلّف كتاب  از لحاظ شاعری  بب  حماسب» الخاقانیقصص 

وی در دان بوده است و استادی و چیرگی خوان و شاهنامبآشکار است كب فاضلی شاهنامب

 (.19: 1931)سادات ناصری، « نثر و نظم امری مسّلم است

جا كب از آن: شاملو های شخصی اغماض در قلم ولی قلی بیگهدف-2-6-4

شده، ديدگاه او در از صاح، منصبان دولت صفوی محسوب می الخاقانیقصصمؤلّف 

مردان و نگاری نیز تحت تأثیر همین امر قرار گرفتب و وقايع را از ديدگاه دولتتاريخ

مندان اين دولت و پادشاه وقت بب رشتة تحرير درآورده و همب جا  بب هواخواهان و ارادت

خواستب كتاب را برای و ستايش آنان پرداختب است. اگرچب بب گفتة خود  میمدح 

استفادة سخن شناسان و خردمندان بب فصاحت بب نگار  درآورد، تا بعد از قبول طبايع 

سنجیده و پسندخاطرهای  پسنديده بب عنوان يادگاری از وی در صحیفب روزگار باقی بماند. 

 نکرده ر عصر صفويّب رخ داده و ولی قلی بیگ بب آن اشارههايی از وقايع مهمّی كب دنمونب

مسلمان شدن جمعی از يهوديان در - سوادآموزی شاه عبّاس در اواخر عمر.- است:

  نارضايتی اهالی اصفهان از گرانی اجناس.- شرح مشکالت پادشاهی در هند.- .1711سال

حاكمان واليات با مردم و بدرفتاری - ورود قزّاقان روسی برای راهزنی بب شمال كشور.-

: 1923دارد. )وحیدقزوينی، سامانی احوال كشور های متعدد كب ناشی از بیعزل ونص،

تواند علل متعدّدی داشتب باشد، از جملب ذكرنشدن اين حوادث از جان، شاملو می(. 193

ووقفب علّت نامساعد بودن شرايط ب ها در حمايت از دربار  و يا بكم اهمیّت جلوه دادن آن

در كار كب نويسنده نتوانستب بب ذكر اين رويدادها بهردازد و يا بداليل مختلف ديگر كب 

است كب از « التواريخزبده»و « التواريخخالصب»پوشیده است.   از جملب منابع ديگر اين دوره 

طور كلّی تمام ب شود. بآغاز حکومت پیشداديان تا وفات شاه عبّاس دوم را شامل می

ک و نگار ، بب لحاظ اند چب بب لحاظ سبايی كب در دورة شاه عبّاس نوشتب شدههكتاب

های اخالقی شاه در مورد صفات و ويژگی الخاقانیقصصيگرند . مؤلّف محتوا شبیب يکد
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يکی از جملب صفات مرضیة آن پادشاه »نويسد: عبّاس و دقّت نظر وی در مورد رعايا می

در بالد ايران از شعلة ستم ظالمی داغ الهی بودن و ملک عدل و داد، آن كب هر كس را 

رسید و جگر بهم رسیده بی شک توسّط مردم آگاه بب مسامع باريافتگان جاه وجاللش می

در همان ساعت بب مرهم دادپرسی و غوررسی جراحات، خاطر آن مظلوم را درمان 

ين سلسلب، مؤلّف با (. در شرح اقدامات پادشاهان ا271:  1914)ولی قلی بیگ،  «بخشیدمی

تر كرده و ضمن مدح و ستايش شاه، بب سادگی تملّق را بیش ،تر شدن بب دورة خودنزديک

قلی خان، از مسائلی چون قتل امراء و بزرگان دولت گذر كرده است. بب عنوان مثال، امام

نويسد كب شاه صفی پس از ورود بب سردار بزرگ  عصرصفوی و فاتح هرمز اين طور می

قلی بیگ ولد او را مغضوب نموده بب قتل امام قلی خان بیگلربیگی فارس و صفی»ين قزو

ايشان فرمان داد و مقرّر شد كب اغورلو خان ايشیک آقاسی باشی بب اتّفاق وزير ناظر اموال و 

شاملو  چنین نقل زينل بیگ( و هم219)همان:  «ها را بب حیطة ضبط آوردنداسباب آن

 (.   212)همان:  عیسی قورچی باشی و فرزندانش نیز چنین استسردار سهاه صفوی و 

 

 گیرینتیجه -3   

در زمینة ادبی وجهة ادبی و تاريخی. مهم است:  ةدارای دو وجه الخاقانیقصصكتاب   

گیری از آن، مؤلّف خو  ذوق و ادي، اثر،  ولی قلی بیگ شاملو، توانستب است با بهره

نشینی را رقم بزند و اين كتاب را دارای نثر تاريخی دل ،دانبهای ادبی و قلم هنرمنآرايب

، لّف بب لحاظ نزديکی بب مركز قدرتای كند.  در زمینة تاريخی، مؤالعادهارز  ادبی فوق

بب شیوة مورّخان درباری و با ديدی تمركزگرايانب بب نگار  اثر خود پرداختب است  و بیشتر 

جا كب اين كتاب، شرح . از آناستا و حاكمان واليت های وی در پیوند با فرمانروگزار 

ها و مکاتبات سیاسی را در بر دارد، حال برخی از دانشمندان، حکیمان و بسیاری از فرمان

 منبعی مفید  از احوال و شرايط عهد صفوی است.    

ب يابی سبکی اين اثر، كب موضوع اين پژوهش بوده است ، نتايج آماری بدر زمینة ارز 

قصص های زبانی در متن از نظر سبک و ويژگی -ست آمده نکات زير را دربردارد: د

وندی ومركّ، هستند، كار رفتب افعال پیشب های بتر ِفعل، طبق آمار و ارقام، بیشالخاقانی

ب چنین بشود. همدر اثر ديده می« كرد»بب جای « نمود»كاربرد فراوان وجب وصفی واستفادة 
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كاربردن عدد و معدود( و ب ده دقّت فراوانی در اعالم تعداد افراد در )بعلّت آن كب نويسن

تاريخ ماه و سال و روز دارد. فراوانی لغات عربی، تطابق صفت و موصوف، حذف فعل بب 

های ادبی و سبک و شیوة از نظر ويژگی-. ص اين اثر استهای شاخقرينب از ويژگی

الصّفات های نثر مصنوع و فنّی است. تنسـیقباز نمون -های كتابتر بخشدر بیش –نگار  

هايی كب بسیار فراوان ديده شده است؛  بخصوص در بخش و تتابع اضافات و سجع در متن،

های ادبی استفادة فراوانی كند از اين آرايبنويسنده، شخص مهمّی را معرّفی يا مـدح می

ها نیز از المثلاحاديث و ضرب بسیار از آيات، ةكرده است. گرايش بب تشبیب بلیغ، استفاد

 های اخص اين اثر است.ويژگی

وی  اشعار زيادی از خود يا ديگران در نثر خود استفاده كرده است و دارای طبعی 

ست و اشعار  را در بحر متقارب سروده است. مطال، فلسفی، اخالقی و سراحماسب

ظر سبک فکری نیز، از ن -ر بین مطال، كتاب نمودار است. مذهبی و حتی موسیقی نیز د

در دورة صفويب، توجّب شهرياران صفوی نسبت بب مبلّغان مذهبی و مروّجان شايان ذكر است 

ها و علوم مذهبی رونق يابد. اكثر نويسندگان و شاعران، مورد شیعب باعث شد، انواع دانش

از حضور در مهری دربار بودند. ولی قلی بیگ، با آگاهی نسبت بب اين جريان و استفاده بی

های شاهان را سرلوحب های سیاسی و نظامی و بیان موفقیّتدبار، قلم زدن در راستای فعّالیت

 توجّهی قرار نگیرد. نمود تا مورد بی

ها بوده های ادبی، بب دلیل بسامد اين ويژگیعلّت گزينش و بررسی بعضی از شاخصب

اب يافت شد، تشبیب بلیغ بوده است است. برای مثال، در سبک ادبی، تنها تشبیهی كب در كت

های زبانی، توجّب بیشتر بب ساخت فعل شده است، از اين بابت كب در ساير و يا در ويژگی

نزديکی قلی بیگ، نوع نوشتار ولی م و خاصّی مشاهده نشد.. قل موارد، ساختار يا ويژگی

های ب  دارد و ويژگیعصر او در عهد صفويّفراوانی با سبک ساير نويسندگان و مورّخان هم

فاوت سبک او با هم هاست. تادبی و فکری وی دارای اشتراكات بسیاری با آنزبانی، 

یّت خود در نوشتن، سبک دست در اثر است. او بب اقتضای نسبکی يکعصرانش، نبود 

رسد سبک او در بیان تاريخ  و شرح اتّفاقات نوشتاری متفاوتی ارائب نموده است . بب نظر می

ها، گرايش بب سبک خراسانی دارد؛  لیکن هر جا كب برای مدح پادشاهان، يا ار و جنگدرب

نفع بوده بب سبک هندی نزديک ذید تال  كرده است و در اين مورد، بروز هنر قلم خو
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دست نیست. گاهی بسیار ساده و گاه بسیار شود. از اين بابت است كب نثر كتاب يکمی

در اين دوره  -شدهای پیشین نامناس، انگاشتب میكب در دوره -ها و تعقیدهافنّی. غرابت

های مدح شاهان ها  در بخشولی قلی بیگ نیز، از كاربرد اين غرابتشد. ستوده می

 الخاقانیقصصتوان گفت،  كتاب نصی، نمانده است. در مجموع  میصفوی،  بی

یختب و از لحاظ تاريخی از آن جا ها آمهای تاريخی را با فنون ادبی و شعرها و تمثیلواقعیّت

تر از حقیقت تر يا ررنگرنگآمد شاهان، بعضی مسائل را كمكب گاهی، من بابِ خو 

كتاب و  بی شک، برای استفاده از اين.  شود بب آن اعتماد كردجلوه داده،  تا اين حدّ نمی

متفاوت توجّب  هایعصر و اظهارنظر شخصیّتبايد بب منابع هممطالعة تاريخ اين دوره، 

ترين دستاورد را كس، كرد. از اين باب،  مقايسة اين اثر با ساير داشت تا بتوان صحیح

عصر  ، چب در زمینة سبک و ادبیات، چب در زمینة نکات های تاريخی و ادبی همكتاب

 های آينده باشد.تواند موضوع خوبی برای پژوهشتاريخی،  می
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