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زندگی 

زاده  در حلب  در 1065ق/ 1655م  افندی  نعیما  مصطفی 

ص شعری اش نعیماست. وی 
ّ
شد. نامش مصطفی و تخل

ود  حد در  زادگاهش،  در  تحصیالت  کسب  از  بعد 

و  دانش  به واسطۀ  شد.  استانبول  راهی  1091ق/1680م 

معلوماتی که داشت خیلی زود شناخته شد و مورد توجه 

 -1099 )حک.  دوم  سلیمان  سلطان  زمان  در  گرفت.  قرار 

1097ق/1686م  در  شد.  بالطه جیان  رستۀ  وارد  1102ق( 

کاالیلی  نزد  در  کاتب  به عنوان  و  شد  همایون  دیوان  وارد 

بعد،  چندی  شد.  کتابت  امر  عهده دار  احمدپاشا  کوز 

قرار  حسین پاشا  عمجه زاده  صدراعظم  توجه  مورد 

نیز  و  تاریخ  به  وافر  عالقۀ  ت 
ّ
به عل عمجه زاده  گرفت. 

در  او  برای  مهم تری  وظیفۀ  نعیما،  توانایی  از  آگاهی 

نظرگرفت. وی مسوده های تاریخ عثمانی شارح المنارزاده 

از  و  سپرد  نعیما  به  داشت،  دراختیار  که  را  افندی  احمد 

مزبور  مسوده های  تنظیم  و  وین  تد به  تا  خواست  او 

 I.A:( بنویسد  را  عثمانی  تاریخ  آنها  مبنای  بر  و  بپردازد 

تا  شد  مقدمه ای   
ْ
مأموریت این   .)9/44; TDVIA: 32/316

نعیما عهده دار منصب »وقعه نویسی« شود. در تشکیالت 

ثبت  مسئول  که  دولتی،  تاریخ نویسان  به  عثمانی،  مرکزی 

)وقایع نویس(  »وقعه نویس«  بودند،  وقایع  ضبط  و 

از  عثمانی  اداری  تشکیالت  در  منصب  این  گفته می شد. 

آن، کسانی که  از  آمد. پیش  اوایل سدۀ دوازدهم به وجود 

عهده دار  داشتند  )شاهنامه نویس(  »شهنامه جی«  عنواِن 

منصِب  ایجاد  با  بودند.  وقایع نویسی  مسئولیت 

رسمی  به طور  وقایع  ضبط  و  ثبت  مسئولیت  وقعه نویسی، 

نخستین  نعیما  قرارگرفت.  وقایع نویسان  عهدۀ  بر 

سال  یک  تا  که  بود  عثمانی  دولت  در  رسمی  وقایع نویس 

منصب  عهده دار  1715م(  )1127ق/  درگذشت  از  پیش 

»وقعه نویسی« بود )اوزترک، 1391: 98-99(. نعیما در کنار 

جمله:  از  داشت،  نیز  دیگری  مناصب  مزبور،  منصب 

کاتبی«  »سلحدار  و  محاسبه جی«  »باش  امینی«،  »دفتر 

1128ق/1716م  در  نعیما   .)576-575  /4 بی تا:  )ثریا، 

به عنوان  افندی  محمد  راشد  او،  از  بعد  درگذشت. 

وقایع نویس منصوب شد )صالحی، 1397: 175(.

47. تاریخ نعیما

داشت.  تسلط  تاریخ  و  نجوم  ادبیات،  حوزۀ  در  نعیما 

مهم ترین و معروف ترین اثر او روضة  الحسین فی خالصة 

است.  مشهور  نعیما  تاریخ  به  که  است  الخافقین  اخبار 

تنظیم مسوده های  وین و  با تد تاریخ نویسی را  نعیما حرفۀ 

از  عمومی  تاریخ  اثر،  این  کرد.  شروع  شارح المنارزاده 

تا  را  اثر  این  وقایع  نعیما  است.  1065ق  تا  آدم  حضرت 

کار  و  داد  ادامه  1070ق،  تا  یعنی  دیگر،  سال  پنج 

1114ق/  در  و  نمود  تکمیل  و  وین  تد را  شارح المنارزاده 

نصرهللا صالحی
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کرد.  تقدیم  حسین پاشا  عمجه زاده  صدراعظم  به  1702م 

داماد  صدارت  دورۀ  در  و  عمجه زاده  درگذشت  از  بعد 

تاریخ  وین  تد به  شروع  وی  به درخواست  حسن پاشا، 

در  سوم  مراد  جلوس  از  را  خود  کار  نعیما  کرد.  عثمانی 

982ق آغاز و تا سال 1000ق بر مبنای کار شارح المنارزاده 

ادامه داد و از سال 1000 تا 1070ق اقدام به تألیف تاریخ 

خود در شش جلد نمود )NUR TAKVA, 2017: 48(. بنابراین، 

نعیما 88 سال از تاریخ عثمانی، یعنی از 982 تا 1070ق 

به بعد،  را ذیل 1400 عنوان روایت کرد. از سال 1070ق 

جانشین  وقایع نویس  توسط  عثمانی  دولت  رسمی  تاریخ 

نعیما، یعنی راشد محمد افندی، به رشتۀ تحریر درآمده است 

)صالحی، 1397: 176(. 

در  متفرقه  ابراهیم  توسط  بار  نخستین  نعیما  تاریخ 

شد  منتشر  استانبول  در  جلد  دو  در  1734م  1147ق/ 

)TDVI: 32/ 316(. پس از آن نیز بارها به چاپ رسید و در 

ایپشرلی  محمد  به کوشش  جلد  شش  هر  اخیر  سال های 

به خط التین منتشر شد )ÖZTÜRK, 2015: 157(. تاریخ نعیما 

دورۀ  در  تألیف شده  تاریخ های  باارزش ترین  از  یکی 

عثمانی است، چنانکه هم در دورۀ عثمانی و هم در دورۀ 

 :1391 ن، 
َ
ش

َ
)ش بوده است  استفاده  و  توجه  مورد  جمهوریت 

ترکیه  در  زیادی  پژوهش های  نعیما  تاریخ  دربارۀ   .)342

در  دکتری  تز  سه  گرفته است.  انجام  دیگر  کشورهای  و 

ارسالن  ذکی  توماس،  لوئیس  توسط  مختلف  سال های 

از  بخش هایی  شده است.  نوشته  تقوا  نور  حّوا  و  ترک 

ترجمه  نیز  انگلیسی  و  فرانسه  زبان های  به  نعیما  تاریخ 

توجه  مورد  ایران هنوز  در  اما   )BABINGER, 1992: 270( شده 

این  که  حالی  در  نگرفته است،  قرار  صفویه  دورۀ  محققان 

اثر بیش از هشتاد سال از وقایع دورۀ صفویه، یعنی از شاه 

نعیما  می دهد.  پوشش  را  دوم،  عباس  شاه  تا  دوم  اسماعیل 

گاه  و  مستقیم  به صورت  خود  تاریخ  مختلف  جلدهای  در 

غیرمستقیم به وقایع داخلی ایران و نیز رویدادهای مربوط 

به روابط ایران و عثمانی پرداخته است. عناوین و مطالب 

از  آن  صفحه های  و  مختلف  جلدهای  در  ایران  با  مرتبط 

این قرار است:

سیاوش پاشا  صدارت  و  فرهادپاشا  عزل  سبب  ج1 

شدن  اسیر  )ص68(؛  تبریز  نفرات  وقعۀ  )ص66(؛ 

جعفرپاشا  دست  به  گرجیان،  حاکم  سیمون، 

تاتار  عسکر  با  گرای خان  غازی  آمدن  )ص230(؛ 

سرحدعجم  در  فترات  ظهور  ابتداء  )ص305(؛ 

با  تبریز  به جانب  عجم  شاه  حرکت  )ص340(؛ 

عجم  شاه  جنگ  )ص343(؛  بک  غازی  کرد  تحریک 

انهزام  )ص344(؛  صوفیان  قریۀ  در  ]؟[  تبریزیان  با 

شه  فتح  )ص346(؛  گمراهان  شاه  غلبۀ  و  تبریزیان 

تبریز را )ص347(؛ مسخر کردن حاجی  حیله گر قلعۀ 

سرعسکر، ارباب الحاد، سواد شهر اردوباد )ص349(؛ 

استیالء  )ص349(؛  چلها  بر  سلطان  چراق  استیالء 

اسیر  )ص350(؛  جوانشیر  و  النجه  قلعۀ  به  روافض 

عسکر  برداشتن  )ص350(؛  اردوباد  امیر  حاجی  شدن 

تخلیص  به  عسکر  رفتن  )ص351(؛  النجه  به جانب 

روان  به جانب  عسکر  گشتن  روانه  )ص351(؛  اردو 

روان  در  جدید  حصار  بناء  )ص353(؛  ]ایروان[ 

نخجوان  شهر  به  عجم  شاه  استیالی  )ص353(؛ 

جنگ  )ص359(؛  روان  به  عجم  شاه  مقدم  )ص355(؛ 

سوم  و  دوم  جنگ  )ص360(؛  روان  پیشگاه  در  اّول 

آمدن  )ص362(؛  شاه  قاصد  یخشی،  ورود  )ص361(؛ 

نقض  خبر  ورود  )ص363(؛  قلعه  به  قاصد  یخشی 

آستانه  در  دولت  اعیان  مشورت  و  عجم  شاه  عهد 

و  انگروس  به جانب  علی پاشا  سرداری  )ص364(؛ 

توجه  تفصیل  )ص379(؛  شرق  سفر  به  جغاله زاده 

به  سردار  نزول  )ص393(؛  عجم  سفر  به  سنان پاشا 

سردار  رفتن  )ص396(؛  شاه  ومحاصرة  وان  قشالق 

به جانب ارضروم و عودت شاه )ص397(.

آمدن  )ص84(؛  تبریز  سفر  به  مراد پاشا  سرداری  ج2 

)ص94(؛  عجم  ایلچی  با  نصوح پاشا  وزیراعظم 

روان  به جانب  محمد پاشا  وزیراعظم  سرداری 

)ص136(؛ حبس ایلچی عجم )ص146(؛ ارسال عسکر 

عجم  ایلچی  آمدن  )ص151(؛  گرجستان  محافظۀ  به 

جلوس  )ص239(؛  عجم  ایلچی  آمدن  )ص172(؛ 

در  یوسف پاشا  وقعۀ  )ص263(؛  رابع  مرادخان  سلطان 
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استیالء  )ص266(؛  عراق  بالد  در  فتنه  ظهور  و  بغداد 

شاه عباس به حصار بغداد )ص282(؛ رفتن حسین پاشا 

)ص283(؛  شاه  حیلۀ  با  شهادتش  و  بغداد  به جانب 

گرفتن شاه عباس بغداد را و استیصال سنیان )ص286(؛ 

فرار  )ص291(؛  کرکوک  و  موصل  بر  سرخ سر  استیالء 

قاسم خان از موصل با هجوم کوچک احمد )ص293(؛ 

انهزام  )ص344(؛  کوپری  التون  در  سرخ سر  انهزام 

عسکر  ارسال  )ص345(  گرجستان  در  سرخ سر  لشکر 

حکایت  تفصیل  )ص347(؛  گرجستان  به جانب 

مرادپاشا  رفتن  )ص348(؛  سرخ سران  با  گرجستان 

سردار  توجه  و  مشورت  )ص353(؛  بغداد  به جانب 

)ص354(؛  بغداد  به جانب  احمد پاشا  حافظ  اکرم 

)ص360(؛  بغداد  محاصرۀ  و  حافظ پاشا  مشورت 

آمدن شاه عجم  عدم ظفر )ص363(؛  و  یورش عسکر 

طول  به  اتفاق  و  مشاوره  مجلس  )عقد  بغداد  امداد  به 

و  دیاله  نهر  به  عجم  شاه  آمدن  )ص364(؛  محاصره( 

سردار  اّول  جنگ  )ص367(؛  مقابله  به  مرادپاشا  رفتن 

شاه  ایلچی  آمدن  )ص369(؛  عباس  شاه  و  حافظ پاشا 

)ص372(؛  ثانی  جنگ  )ص372(؛  سردار  جواب  به 

با سردار  عباس  شاه  ثالث  ذخیره، جنگ  با  شاه  آمدن 

بغداد  سرخ سران  امداد  )ص374(؛  حافظ پاشا 

صلح  مذاکرۀ  )ص381(؛  شاه  ایلچی  آمدن  )ص380(؛ 

با ایلچی شاه )ص383(؛ جواب شاه عباس )ص387(؛ 

استیالء  )ص387(؛  موصل  به جانب  عسکر  توجه 

آستانه  به  شاه  ایلچی  آمدن  اخسخه،  قلعۀ  به  قزلباش 

و  ارضروم  به جانب  منصور  عسکر  توجه  )ص412(؛ 

وفات  )ص433(؛  عجم  شاه  به جانب  ابازه  مراجعت 

شاه عباس )ص449(.

ج3 نزول سردار اعظم خسرو پاشا به جانب بغداد )ص49(؛ 

حصار  به  عسکر  هجوم  )ص50(؛  بغداد  محاصرۀ 

بغداد و عدم ظفر )ص52(؛ مشورت و عودت )ص54(؛ 

به محافظۀ حله )ص55(؛ عودت عسکر  تعیین عسکر 

به شهرزور  قزلباش  استیالء  به جانب موصل )ص56(؛ 

و درتنگ )ص56(؛ استیالء شاه صفی به حله )ص62(؛ 

استیالی روافض بر گرجستان )ص146(؛ بعض وقایع 

به  روافضیان  هجوم  )ص162(؛  عجم  بالد  احوال  از 

احوال گرجستان  دفع غازیان )ص165(؛  حصار وان و 

شرق  جانب  در  اکرم  سردار  احوال  )ص216(؛ 

از  همایون  سفر  به  مرادخان  سلطان  توجه  )ص233(؛ 

از  عالی تبار  پادشاه  عزیمت  )ص233(؛  روان  جانب 

اسکدار به جانب روان )ص237(؛ توجه پادشاه اسالم 

روان  قلعۀ  فتح  و  محاصره  )ص253(؛  روان  به جانب 

تبریز  غارت  به  اسالم  پادشاه  رفتن  )ص255(؛ 

دارالسلطنه  به  عالیجاه  پادشاه  عودت  )ص265(؛ 

)ص268(؛ استیالء شاه عجم به حصار روان )ص279(؛ 

احوال سردار در سرحد عجم )ص286(؛ آمدن ایلچی 

سفر  به  مرادخان  سلطان  عزیمت  )ص322(؛  عجم 

سفر  در  صادره  وقایع  )ص326(؛  بهشت آباد  بغدادِ 

بغداد )ص328(؛ انهزام سرخ سران در جنگ کنعان پاشا 

احوال  )ص362(؛  بغداد  قلعۀ  محاصرۀ  )ص361(؛ 

وزارت  و  محمد پاشا  طیّار  )ص364(؛ شهادت  قزلباش 

بغدا بهشت آباد )ص370(؛  فتح  قپودان مصطفی پاشا و 

عالم پناه  پادشاه  عودت  )ص374(؛  قزلباش  عام  قتل 

به جانب استانبول )ص381(؛ احتراق باروتخانه و قتل 

و  عجم  ایلچی  ارسال  )ص381(؛  سرخ سران  بقیۀ  عام 

درتنگ  به جانب  اعظم  سردار  توجه  )ص383(؛  نامه 

آمدن  )ص394(؛  عجم  شاه  ایلچی  آمدن  )ص394(؛ 

عقد  صورت  )ص429(؛  صاروخان  شاه  ایلچی 

عودت  و  تتمات  )ص430(؛  صلح  شروط  و  مصالحه 

قره  وزیراعظم  عودت  )ص431(؛  اسالم  عسکر 

مصطفی پاشا به آستانه )ص433(.

ج4 آمدن ایلچی عجم )ص4(؛ قتل امیرگونه اوغلی )ص5(؛ 

فوت شاه عجم )ص14(.

در جلد پنجم مطلبی در مورد ایران نیست و در جلد ششم 

تنها به »آمدن ایلچی عجم )ص247(« اشاره شده است.

تاریخ نعیما برای آگاهی از تحوالت سیاسی و نظامی 

ایران دورۀ صفویه، از شاه اسماعیل دوم تا شاه عباس دوم، 

از  یکی  نعیما  تاریخ  است.  زیادی  اهمیت  دارای 
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دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

با  توأم  که  عثمانی  و  ایران  روابط  دوره های  پرچالش ترین 

از  می دهد.  پوشش  به خوبی  را  بود  خون ریزی  و  جنگ 

دستگاه  مورخ  نگاه  نوع  به  می توان  به خوبی  نعیما  روایت 

برد.  پی  است،  عثمانی  حکومت  نگاه  بازتاب  که  رسمی، 

نظامی،  رویدادهای  وسیع  انعکاس  به جز  نعیما،  تاریخ 

عالی  باب  به  ایران  ایلچیان  دربارۀ سفر  زیادی  آگاهی های 

پیرامون  نعیما  تاریخ  داده های  برخی  می گذارد.  دراختیار 

و  نیست  یا  صفویه  دورۀ  تاریخ های  در  ایران  رویدادهای 

نعیما  تاریخ  از  آمده است.  گریخته  و  جسته  به صورت  یا 

به صورت  فارسی  منابع  داده های  برخی  دربارۀ  می توان 

تطبیقی بهره برد.

منابع
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