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زندگی 
دربارۀ زندگی نوری ابراهیم، به جز آگاهی های موجود در اثر او، 

آگاهی دیگری در منابع هم عصر او نیست. وی از خود با نام 

»نوری«، »نوری بن ضیاءالدین« یا »نوری ابراهیم ضیاءالدین« 

ص شعری او »نوری« است.1 در تذکره های 
ّ
یاد کرده است. تخل

مهم خود،   اثر  در  او  نیست.  او  به  اشاره ای  نوری  هم عصر 

»فتحنامۀ بغداد بهشت آباد«، اطالعاتی جسته و گریخته دربارۀ 

برخی رویدادهای زندگی اش در اختیار می گذارد: اینکه در 

1033ق در حین حرکت از اردهان به سوی ایروان، در اثنای 

هجوم قزلباشان، به اتفاق بیست وسه نفر از همراهانش به دست 

دشمن اسیر شده و به حاکم ایرانی ایروان، میرگونه خان، تسلیم 

شده است. بعد از مدتی، بیست نفر از اسرا به قتل رسیده اند و 

او به همراه چهار نفر آزاد شده، و متعاقب این رویداد، قزلباشی 

به نام علی جان آغا به مدت سه ماه در خدمت او بوده و نیز بعد 

از آزادی از ایروان راهی ارزروم شده است )90پ -91ر(.

به  اردوی عثمانی که  به  ابراهیم در سال 1034ق  نوری 

فرماندهی حافظ احمدپاشا راهی بغداد بود پیوست. او می گوید 

ت کوتاهی هایی که در امر تدارک 
ّ
در این سفر نظامی، به عل

ارزاق و مهمات صورت گرفته، سپاه عثمانی دچار شکست 

شده است. همچنین به این نکته اشاره می کند که به خاطر همان 

کوتاهی ها، سپاه عثمانی هم در زمان محاصرۀ بغداد و هم در 

هنگام بازگشت با سختی های زیادی مواجه شده است. از 

اشارۀ او به حضورش در سفر نظامی بغداد می توان دریافت که 

زمان اسارتش در ایروان و اقامتش در ارزروم زیاد نبوده است.

اردوی  در  حضورش  به  دیگر،  جای  در  ابراهیم  نوری 

خسروپاشا، که در 1039ق راهی سفر نظامی بغداد بود، اشاره 

می کند و می گوید: دراثنای تعمیر قلعۀ شهر زول که شصت 

زیادی  بارندگی شدید، سختی های  اثر  بر  روز طول کشید، 

تحمل شد )38ر-38پ(. 

آخرین سفر نظامی که نوری ابراهیم در آن حضور مستقیم 

داشته مربوط به لشکرکشی سلطان مراد چهارم به بغداد در 

به اطالعات مبسوطی که  با توجه  1048-1049ق است و 

دربارۀ قونیه دراختیار می گذارد، می توان احتمال داد که در این 

شهر به سپاه سلطان عثمانی پیوسته و همراه سپاه راهی بغداد شده 

است. وی بعد از فتح بغداد، مدتی همراه اردوی عثمانی در این 

شهر ماند. نوری ابراهیم تا سال 1049 قمری آگاهی هایی دربارۀ 

خود به دست می دهد. از این تاریخ به بعد، نه از اثر او، و نه از 

آثار دیگران هیچ اطالعی دربارۀ وی نمی توان به دست آورد.

44. فتحنامۀ بغداد بهشت آباد

با مرگ شاه عباس یکم و روی کار آمدن شاه صفی )1038ق(، 

دورۀ اقتدار شاه عباس پایان یافت و دولت صفوی با چالش های 

متعدد داخلی و خارجی مواجه شد. روابط ایران و عثمانی 

به شدت بحرانی شد و رویارویی نظامی آغاز گشت. شاه صفی 

در دوران سلطنت با چند جنگ ناخواسته و یک پیمان صلح 

تحمیلی مواجه شد. در رمضان 1038 سپاه عثمانی به فرماندهی 

خسروپاشا به بغداد لشکرکشی کرد و این شهر را محاصره 

نمود. شاه صفی از پس سپاه عثمانی برآمد و در 17ربیع االول 

1039 وارد بغداد شد )صالحی، 1390: 395(. 

نصرهللا صالحی

نوری اگر نکتۀ شعرم فتد قبول/ حرفی که گویم عارض او وصف الله هاست   .1

)گ33ر(. مصحح متن، اغلب اشعار را نادرست تصحیح کرده است. ارجاع ها در 

این مقاله همگی به دستنویس »فتحنامۀ بغداد بهشت آباد« بازمی گردد.
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دومین مواجهۀ ایران و عثمانی در ایروان و تبریز صورت 

گرفت )1044-1045ق(. سلطان مراد چهارم که فرماندهی سپاه 

عثمانی را بر عهده داشت، ایروان را تصرف کرد و تبریز را به 

از  را  ایروان   1045 25شوال  در  صفی  شاه  کشید.1  آتش 

این شهر  بر  بازپس گرفت و حاکمیت صفویان را  عثمانیان 

تثبیت کرد. سلطان مراد چهارم در تالفی این شکست، در 23 

ذیحجۀ 1047 به بغداد لشکرکشی کرد. نبرد سنگین ایران و 

 47 روز به درازا انجامید، منجر 
ً
عثمانی بر سر بغداد، که دقیقا

به شکست سپاه صفوی و تصرف بغداد توسط سلطان عثمانی 

شد. اشغال بغداد که نزد عثمانیان »فتح بغداد« نام گرفت، 

صفویان را در موضع ضعف قرار داد و قرارنامۀ قصرشیرین یا 

زهاب )1049ق( به امضای دو طرف رسید. 

دربارۀ رویارویی ایران و عثمانی بر سر بغداد، در منابع 

فارسی اثر مستقلی نیست؛ تنها در تاریخ های دورۀ صفوی کم 

و بیش به آن پرداخته شده است. در حالی که در عثمانی، عالوه 

بر تاریخ های عمومی، تک نگاری های مستقل متعددی موجود 

است که به دست نویسندگانی که خود در صحنۀ نبرد حضور 

داشته اند به رشتۀ تحریر درآمده است. از جمله: »منزل نامۀ 

از  بغداد«،  فتح  »تاریخ  گمنام؛2  نویسنده ای  از  بغداد«، 

عبدالرحمن حبری افندی؛ »تاریخ فتح نامۀ بغداد«، از حاجی 

بفتح  االهتمام  »تاریخ  البغدادی؛  رضوان   
ّ

مال بن  مصطفی 

دارالسالم«، اثر احمد؛ »ظفرنامه )تاریخ فتح روان و بغداد(«، 

از قره چلبی زاده عبدالعزیز افندی؛ »فتح بغداد قصه سی«، از 

نویسنده ای گمنام؛ »فتح نامۀ بغداد«، از قاضی زاده احمد چلبی 

)GÖKÇEK, 2013: xii-xv(؛ »الفتح المستجاد فی فتح بغداد«، از 

.)BABINGER, 1992: 199( ن
ّ

محمد بن اال

 در صحنۀ نبرد صفویان و 
ً
نوری ابراهیم که خود شخصا

عثمانیان در بغداد حضور داشته، دیده ها و شنیده های خود را 

دیگر  روایت های  کنار  در  او،  روایت  است.  کرده  روایت 

نویسندگان عثمانی، می تواند به شناخت بهتر و بیشتر از آغاز و 

انجام رویارویی ایران و عثمانی بر سر بغداد کمک کند. روایت 

او اصیل و دست اول است و در برخی موضوعات با روایت 

نویسندگان دیگر تفاوت دارد. از جمله زیر عنوان »حکایت 

مهدی فاسد« )39ر( دربارۀ ماهیت شورش شیخ عیسی، که 

مدعی مهدویّت بود، به تفصیل سخن گفته است.

یکی از ویژگی های اثر نوری ابراهیم نسبت به دیگر آثار این 

است که او تنها رویدادهای جبهۀ عثمانی را روایت نکرده، بلکه 

نگاهی هم به جبهۀ مقابل داشته است. او بیش از نویسندگان 

دیگر وضعیت جبهۀ صفویان را منعکس کرده است. وی زمانی 

که به محاصرۀ بغداد می پردازد، ترکیب سپاه صفوی را تشریح 

می کند و می گوید در سپاه صفوی، تاتارهایی از ایروان، کردهایی 

از تبریز، ازبک هایی از هرات و بابرهای قندهار حضور داشتند. 

او به نامه های ارسالی از بغداد، تبریز، قندهار و هرات به شاه 

صفی اشاره کرده و متن برخی از آنها را نیز نقل کرده است. 

وقایع نامه های  به سبک  نویسنده  اینکه  اثر  دیگر  ویژگی 

فعالیت های جاسوسی  به  بلکه  نکرده،  عمل  عثمانی  مرسوم 

عوامل قزلباش، ستیزه گری منفعت طلبانه و شخصی خان های 

قزلباش، چاره اندیشی های خاِن خان های قزلباش، رستم خان، 

برای خروج از مصائب داخلی و خارجی، تدابیر قزلباشان در 

هنگام محاصرۀ بغداد، و نیز چگونگی مرگ حاکم بغداد، بکتاش 

خان، نیز پرداخته است.

نوری ابراهیم در هنگام محاصرۀ بغداد توسط سپاه عثمانی 

 حضور داشته و چگونگی نبرد طرفین و نیز نحوۀ تسخیر 
ً
شخصا

این شهر )25 شعبان 1048( را به تفصیل گزارش کرده است. او 

ت حضور در صحنۀ نبرد، همانند یک وقایع نگار، دیده ها 
ّ
به عل

و شنیده های خود را ثبت و ضبط کرده و بعد از تصرف بغداد 

نیز از طریق ساکنین، مدافعین، و اسرا به جمع آوری اطالعات 

طبع  ابراهیم  نوری  چون  گوکچک،  دید  از  است.  پرداخته 

شاعرانه داشته، بعید نیست در نقل برخی وقایع خوی و خصلت 

شاعری بر او غلبه کرده و در بیان برخی رویدادها راه اغراق در 

.)GÖKÇEK, XLII( پیش گرفته باشد

برخی اطالعات مرتبط با جبهۀ عثمانی در فتح نامۀ بغداد 

نوری ابراهیم از این قرار است: توصیف منازل سفر نظامی، 

نظامی  سفر  بغداد،  به  رسیدن  از  پیش  جاسوسان  اعزام 

نظامی  سفر  ایروان؛  به  کنعان پاشا،  ارزروم،  بیگلربیگی 

بیگلربیگی وان، سلیمان پاشا، به تبریز؛ اقدامات و فعالیت های 

دقیق محاصرۀ  و  مبسوط  توضیح  بغداد؛  با محاصرۀ  مرتبط 

توسط  به صفویان  قرارنامۀ زهاب  بغداد؛ چگونگی تحمیل 

وزیر اعظم مصطفی پاشا و غیره.

پورگشتال در تاریخ معروف خود، در بخش مربوط به فتح 
برای آگاهی بیشتر، نک. روزنامۀ سفر سلطان مراد چهارم به ایروان و تبریز.  .1

این اثر به فارسی ترجمه شده است؛ نک. منابع.  .2
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)پورگشتال،  استفادۀ زیادی کرده است  نوری  از رسالۀ  بغداد، 

1367: 3/ 2019-2037(. بابینگر، رودس مورفی و اوزر کوپلی 

از جملۀ محققانی هستند که در آثار خود از اثر نوری ابراهیم 

بهرۀ بسیار برده اند.

بغداد، همانند برخی دیگر از  فتح نامۀ  ابراهیم در  نوری 

مورخان عثمانی، نثر و نظم را در هم آمیخته و در جای جای اثر، 

اشعاری به زبان ترکی و فارسی، از سروده های خود و دیگران، 

آورده است. همچنین متن نامه های متعدد مبادله شده بین دو 

طرف را به طور کامل ضبط کرده است. برای نمونه: »صورت 

اح زاده« )97ر(، »صورت نامه از طرف روان« )101پ(، 
ّ
نامۀ میر فت

»صورت نامه از طرف آذربایجان« )102پ(، »صورت نامه از 

عساکر  احوال  به  فرستاد  قورچی باشی  آمد،  قندهار  طرف 

هزیمت شعار« )104ر(، »صورت نامه از طرف والیت هری آمد 

و از ستم ازبک شکایت کردند« )106ر(.

مطلع برخی اشعار فارسی کتاب )که در متن تصحیح شده اغلب 

صورت نادرستی دارند( برای نمونه: رنگ رویت مگو از درد چنان 

ساخته اند/ قامت بی بدلت سرو روان ساخته اند )32پ(؛ دلم در 

باغ جنت فکر رخسار تو بود/نه رنگ عارضت جانا درین باغ 

و  گلها  تو  ُحسن  ز  ریاض  گرچه  )31پ(؛  بود  گل  جهان 

من  )32پ(؛  پیاله هاست  خونین  زار  وجود  داغ  الله هاست/ 

نخواهم که شوم از در لطفت مهجور/ مطلب حاصلم اینست 

که شوم خدمتکار)69پ(؛ چه غزل، قطعه، قصیده چه شکایت 

چه خلوص/ عذر تقصیر دل آورده شدم زار و نزار )70ر(.

نویسنده در بخش مربوط به »تعریف بغداد« به تفصیل از 

اهمیت و جایگاه این شهر سخن گفته است. ترجمۀ بند آغازین 

این بخش چنین است: 

پادشاهم! والیتی که بغداد نام دارد، مصر نادره آثارست. فتح 

بغداد بهشت آباد ]از فتح[ مصر دشوارتر است. اگرچه به مصر 

ذات  بغدادِ  دیار  اما  می شود...  گفته  شریفین  باب حرمین 

العماد، برای ایران و توران و آذربایجان و گیالن و هشترخان 

و چین و ماچین و خطای و ختن و سمرقند و بخارا و دیلم، 

باب حرمین محسوب می شود. حّجاج و آرزومندان زیارت 

بیت شریف از والیات مذکور راهی دیار بغداد می شوند. 

]مردمان[ هر سال از چهار نقطۀ عالم رو به سوی کعبۀ شریف 

 
ً
می آورند: از شام شریف، از مصر، از یمن و از بغداد. خصوصا

اینکه مرقد مبارک شیر خدا، داماد محمد مصطفی، حضرت 

علی مرتضی، کّرم هللا وجه، در کنار دریای نجف واقع است 

و دوازده امام در آنجا مدفون است)؟(و سراج مجامع اهل سنت 

و جماعت، حضرت امام اعظم ابوحنیفه و سلطان العارفین، 

عبدالقادر گیالنی که شیخ هفت قطب است، و مقابر شیخ 

شهاب الدین سهروردی و جوانمرد قصاب و بهلول دانا و سایر 

اولیای کرام و مشایخ عظام در آنجاست. )73پ(

ملی  کتابخانۀ  در  بهشت آباد«  بغداد  »فتح نامۀ  دستنویِس 

به همراه  اثر  این  می شود.  نگهداری   1054 شمارۀ  به  وین 

»فتح نامۀ بغداد« قاضی زاده احمد چلبی، از سوی محمد فاتح 

گوکچک، در سال 2013 در دانشگاه مرمرۀ استانبول به عنوان 

پایان نامۀ دکتری تصحیح شده است )نک. منابع(. مصحح، بعد 

از مقدمه ای مفصل، متن هر دو نسخه را به صورت آوانگاری 

التین درج کرده است. ناآشنایی مصحح با زبان و خط فارسی 

موجب شده اشعار فارسی اغلب به صورت نادرست استنساخ 

پایان نامه های  اکثر  همانند  پایان نامه،  این  کامل  متن  گردد. 

دانشگاه های ترکیه، به صورت PDF قابل بارگیری است.

به جز اثری که معرفی شد، در منابع به چند اثر دیگر از 

نوری ابراهیم اشاره شده است. از جمله: »خسرونامه« که 

بغداد و همدان؛  به  به لشکرکشی خسروپاشا  مربوط است 

»دوحة العشاق المشتاق«، با اینکه نویسنده در فتحنامۀ بغداد 

به این اثر اشاره کرده، اما نسخه ای از آن در دست نیست. از 

نوری ابراهیم دیوانی در 58 برگ به صورت خطی در بخش 

نسخه های خطی کتابخانۀ ملی ترکیه موجود است.

منابع
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