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ایران در متون و منابع عثمانی ( / )20آثار پ َ
چوی ابراهیم افندی
ِ

نصرهللا صالحی

نصرهللا صالحی

زندگی

1638م1048/ق دفتردار ایالت طمشوار شد .این مقام
آخرین مسئولیتش بود .در 1641م1051 /ق از کار برکنار
شد .آخرین سالهای زندگی خود را در بودین و ِپچ
صرف تألیف تاریخی کرد که نام آن تاریخ پ َ
چوی،
ِ
برگرفته از نام زادگاهش است .سرانجام در 1650م/
1061ق درگذشت (صالحی.)318-317 :1391 ،

«پچ» مجارستان ،که بین
در 1574م982/ق در قصبۀ ِ
مهاج و سکتوار واقع است ،به دنیا آمد .به همین علت
لقب پ َ
چوی یا پچویلو یافت (بروسهلی.)32/3 :1342 ،
ِ
دربارۀ زندگی او ،بهجز مطالبی که در اثرش آمده ،چیز
زیادی در دست نیستّ .
جد بزرگ او ،جعفربیگ
قرهداوود ،نزد سلطان محمد دوم سالحدار بود .پدر و
پدربزرگش هر دو مقام آالیبیگی (فرمانده هنگ) داشتند،
به همین علت خاندان پ َ
چوی به «آالیبیگی اوغولالری»
ِ
معروفند .پدرش در محاربۀ بوسنی و سپس در لشکرکشی
سلطان سلیمان قانونی (1535-1533م) حضور داشت
( .)TDVI: 34/216-217پ َ
چوی در دورۀ نوجوانی در مدارس
ِ
بوسنی و بودین آموزش دید ،هنگام مرگ پدرش 14 ،سال
داشت که به عمارت والی بودین ،فرهادپاشا ،راه یافت.
در جنگهای طوالنی هاپسبورگ (1606-1593م) به
ّ
محمدپاشا
اردوی نظامی پیوست و به خدمت الال ( /لله)
درآمد و به مدت  15سال ،بهعنوان کاتب ،نزد وی بود .در
1595م1003/ق در جنگهای اطریش ،که به محاصرۀ
استرگون /گران منجر شد ،حضور داشت .در سفر نظامی
«اگری» و در محاصرۀ «پترو واردن» نیز حضور داشت.
بعد از مرگ الال محمدپاشا (1615م1013/ق) برای نوشتن
دفاتر سنجاقهای مختلف به آناتولی فرستادهشد .مدت
زیادی در توقات بهعنوان دفتردار به کار پرداخت .سپس
با همین مسئولیت به والیتهای «تونا» اعزام گردید .در

 .46تاریخ پ َ
چوی
ِ
پ َ
چوی از 1640م1050 /ق شروع به تألیف اثر خود کرد.
ِ
ابتدا قصد داشت تاریخ جنگهای دورۀ سلطان سلیمان
قانونی را بهعنوان «غزواتنامه» بنویسد ،اما طرح خود
را تغییر داد و اقدام به نوشتن تاریخ عثمانی از  926تا
 1049قمری کرد .بنابراین ،اثر او دوران بسیار مهمی از
تاریخ عثمانی ،از سلیمانی قانونی تا پایان دورۀ سلطان
مراد چهارم (1049-927ق) را در بر میگیرد .دوران مزبور
با تاریخ دورۀ صفوی ،از طهماسب اول تا شاه صفی ،را
شامل میشود .پ َ
چوی در تألیف اثر خود بهجز مشاهدات
ِ
و یادداشتهای شخصی ،از شاهدان عینی و منابع
مورخان پیش از خود نیز بهره بردهاست .از جمله آثار
جاللزاده مصطفی ،جاللزاده صالح ،رمضانزاده محمد
چلبی ،حدیدی ،مصطفی جنابی ،مصطفی عالی و...
( .)TDVI: 34/ 217تاریخ پ َ
چوی به نوبۀ خود منبع مهمی
ِ
برای مورخانی نظیر کاتب چلبی و نعیما و ...بود.
پ َ
چوی از نخستین مورخان عثمانی است که در تألیف
ِ
دورۀ سوم ،سال سوم
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ایران در متون و منابع عثمانی ( / )20آثار پ َ
چوی ابراهیم افندی
ِ

تاریخ خود از منابع بیگانه بهره بردهاند .او بهجز ذکر وقایع
سیاسی و نظامی ،از ورود قهوه و توتون به ممالک عثمانی
و نیز اختراع مطبعه و چاپ کتاب و پیدایی باروت نیز
سخن گفتهاست .همچنین به شرح احوال رجال برجسته و
نیز مشاهیر معروف عثمانی پرداختهاست .تاریخ پ َ
چوی
ِ
یکی از وقایعنامههای کالسیک سدۀ دهم و یازدهم عثمانی
است (ارآوجی )23 :1394 ،که بهتعبیر بروسهلی محمدطاهر
( )33/3 :1342عاری از افراط و تفریط است .این اثر در
1283-1281ق دو بار در استانبول در دو جلد به چاپ
رسیدهاست .در سال 1969م نیز بهکوشش بکیر صدقی
بایکال به خط التین منتشر شدهاست.
تاریخ پ َ
چوی از حیث تاریخ روابط ایران و عثمانی در
ِ
دورۀ صفوی دارای اهمیت زیادی است .نویسنده در هر دو
جلد ،وقایع ایران را بهخوبی پوشش دادهاست .عناوین
مطالب مرتبط با وقایع ایران در هر دو جلد و صفحات آن
مطابق با چاپ قدیم ،بدین شرح است:
ج 1اجمال سفر عراقین (ص)173؛ اطاعت کردن اوالمهپاشا
به سلطان آذربایجان و اطاعت کردین خیرالدینپاشا
(ص)175؛ فتح قلعۀ ایروان (ص)177؛ فتح قلعۀ ساوان و
عزیمت همایون به جانب تبریز و بغداد (ص)178؛ انهزام
بعضی عساکر در قزلجه طاغ (ص)179؛ آمدن شاه
گیالنی و معمور و آبادان کردن شنب غازان (ص)180؛
فتح بغداد (ص)183؛ اجمال احوال سفر همایون به
جانب دارالمک عجم (ص)270؛ ضبط و تسخیر ممالک
شیروان (ص)271؛ عزیمت سلطان جهان به جانب تبریز
(ص)272؛ عزیمت القاصمیرزا به تخریب والیت
وزیر القاصمیرزا با غنایم قم
اصفهان (ص)276؛ آمدن
ِ
و اصفهان (ص)278؛ قتل دونبوللو حاجی خان و انهزام
عساکر خوی (ص)280؛ فتوحات جانب گرجستان
(ص)283؛ اجمال سفر همایون به جانب نخجوان
(ص)301؛ عزیمت همایون به جانب ممالک قزلباش
(ص)307؛ نامۀ همایون به جانب طهماسب شاه
(ص)310؛ نهب و غارت روان (ایروان) و قرهباغ
(ص)312؛ رجعت همایون عن تخریب الکای ایروان
(ص)314؛ ظفر حاکم عمادیه ،حسن بیک ،بر عسکر

قزلباش (ص)315؛ متن نامۀ ارسالی از سوی وزیراعظم
(ص)316؛ متن نامۀ بگلربیگی ارضروم به وکالی شاه
گمراه (ص)322؛ آمدن ایلچی از جانب قزلباش برای
صلح (ص)326؛ فتح و تسخیر الکای شهرزور (ص)327؛
آمدن ایلچی شاه عجم به التماس اصالح عالم (ص)328؛
نامۀ شاه عجم طهماسب شاه (ص)329؛ نامۀ همایون
پادشاهی (ص)337؛ مراجعت همایون به جانب
دارالسلطنه (ص)340؛ عجایبات سیاحت سیّد علی
قپودان (ص)371؛ محاربۀ شهزاده سلطان سلیم با شهزاده
بایزید و عاقبت او (ص)384؛ جنگ شهزادگان در
صحرای قونیه (ص)392؛ سرگذشت شهزاده بایزید در
حدود عجم (ص)396؛ اعزام ایلچیان از جانب پادشاه
برای طلب شهزاده (ص)399؛ اعزام ایلچی از سوی
پادشاه برای دومین بار (ص.)407
ج 2در ذکر تحریر والیت شیروان (ص)49؛ محاصرۀ
عثمانپاشا (ص)54؛ محاصرۀ قلعۀ تفلیس (ص)57؛
غارت الکای ایروان (ص)58؛ عزیمت سنانپاشا به
ممالک قزلباش (ص)64؛ عزیمت سنانپاشا به جانب
تفلیس (ص)66؛ آمدن ایلچی از جانب شاه گمراه
(ص)70؛ محاربۀ عظیمۀ عثمانپاشا با سام قولی
(ص)79؛ فرماندهی فرهادپاشا و لشکرکشی به جانب
ممالک عجم (ص)86؛ وزیراعظم شدن عثمانپاشا
(ص)94؛ سردار شدن عثمانپاشا به جانب عجم
(ص)95؛ غلبۀ قزلباش (ص)99؛ ورود عثمانپاشا به
تبریز (ص)108؛ محاربۀ عظیمۀ جعفرپاشا با عساکر
قزلباش (ص)113؛ عصیان تبریز و قتل عام مردم توسط
جعفرپاشا (ص)115؛ انعقاد صلح با عجم (ص)121؛
وزیراعظم شدن فرهادپاشا (ص)122؛ ظفر یافتن
قزلباش در قلعۀ نخجوان (ص)260؛ ظفر یافتن قزلباش
در تبریز برخالف صلح (ص)258؛ استیالی قزلباش
بر گنجه و شیروان (ص)266؛ درگذشت جغال هزاده و
فرماندهی نصوح پاشا برای یورش به عجم (ص)315؛
بازگشت وزیر ثانی محمدپاشا از محاصرۀ قلعۀ
ایروان بدون فتح آن (ص)342؛ وزیراعظم شدن
خلیلپاشا و فرماندهی او به جانب عجم (ص)343؛

ایران در متون و منابع عثمانی ( / )20آثار پ َ
چوی ابراهیم افندی
ِ

نصرهللا صالحی

لوایح و رسالههای خود در دفاع از حدود ایران به تاریخ
پ َ
چوی نیز استناد کردهاست (ناظم الملک مرندی.)76 :1396 ،
ِ

عزیمت عساکر اسالم به سوی مملکت عجم و
هزیمت یافتن آنها در اردبیل در سنۀ 1027ق (ص)364؛
ذخیره فرستادن شاه عجم بعدالصلح (ص)369؛ ظفر
یافتن قزلباش بدمعاش در بغدا ِد بهشتآباد در 12
ربیعاالول 1033ق (ص)391؛ اجمال سفر همایون به
ایروان و غارت تبریز و اولکۀ آن و عزیمت همایون
در رمضان 1044ق (ص)430؛ احوال ایروان بعد از
فتح آن (ص)438؛ عزیمت پادشاه عالمپناه به جانب
تبریز (ص)439؛ ذکر احوال امیرگونه خان (ص.)440
تاریخ پ َ
چوی برای آگاهی از تحوالت سیاسی و نظامی
ِ
ایران دورۀ صفوی ،از طهماسب اول تا شاه صفی (-930
1052ق) ،دارای اهمیت زیادی است .پارهای از آگاهیهای
مربوط به رفت و آمد ایلچیان دو کشور ،بهویژه ایلچیان
اعزامی از ایران به عثمانی ،در این اثر بهخوبی منعکس
شدهاست .برخی دادههای تاریخ پ َ
چوی پیرامون
ِ
رویدادهای ایران در منابع فارسی ،یا نیامده و یا بهصورت
جستهوگریخته آمدهاست .محض نمونه اطالعاتی که
پ َ
چوی از قتل و غارتهای سپاه عثمانی در شهرهای
ِ
مختلف ایران ارائه میکند ،دقیقتر از اطالعاتی است که
در منابع صفوی آمدهاست .از جمله در بیان وقایع مربوط
به اشغال تبریز توسط عثمانپاشا و کشتار مردم این شهر
مینویسد «عساکر ،شهر را مورد هجوم همهجانبه قرار
داده و به مدت سه روز و سه شب عموم مردم را قتل
عام» کردند .پچوی میگوید :عساکر هر که را از
«سادات»« ،بزرگان»ّ ،
«تجار» ،و «اهل صنعت و حرف»،
یافتند «بیرحمانه» به قتل رساندند .وی گروههایی از
مردم که از دم تیغ سپاه خونریز عثمانی گذشتند را
بهطور مشخص نام بردهاست (پ َ
چوی-96/2 :1283-1281 ،
ِ
 .)97دادههای تاریخ پ َ
چوی ،همانند دیگر منابع عثمانی،
ِ
برای شناخت تاریخ ایران از نگاه بیرونی بسیار مفید
است .مورخان عثمانی اگرچه در نوشتههای خود به
منافع دولت عثمانی نظر داشتهاند ،اما از البالی آثارشان
میتوان به اطالعاتی دست یافت که بر حقانیّت ایران در
کشمکشهای طرفین داللت دارد .میرزا محبعلیخان،
رئیس کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی ،در برخی

منابع

ــارآوجی ،مصطفی (« .)1394مروری بر منابع مربوط به روابط
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