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باسقوطدولتصفویهبهسال1723/1135کهمنجربهپایان

و دوکشورروسیه برای مناسبی ایرانشد،فرصت اقتدار

عثمانیبرایتجاوزوتصرفبخشهاییازخاکایرانفراهم

شد.دولتعثمانیازسهجبههبهقلمروایرانتجاوزکرد:والی

و عجم عراق منطقۀ سرعسکر ایوبی، پاشا حسن بغداد،

فرزندشاحمدپاشا،والیبصره،مناطقمهمیدرکرمانشاه،

سنندج،لرستانتاهمدانرابهتصرفدرآوردند.ازجبهۀمیانی

به اقدام اوغلو حکیم علیپاشا و کوپرولیزاده عبداللهپاشا

تصرفتبریزکردند.درجبهۀشمالی،عارفیاحمدپاشامأمور

تصرفقلعۀایروانشد.درمیانسپاهعثمانی،مثلهمیشه

افرادیکهموظفبهثبتوضبطوقایعجنگبودند،وجود

کمانی خاصه سلحشور افراد، این از یکی داشتند.

مصطفیآغاست.راجعبهزندگیاوآگاهیزیادیدردست

نیست.همینقدرمیدانیمکهویبهدستورسلطاناحمدسوم

در29می6/1724رمضان1136ازاستانبولخارجشدهو

خطهمایوناحمدسوموبرخیمکتوباتدربارۀضرورت

تصرفقلعۀایروانراهمراهآوردهودر17ژوئن25/1724

رمضان1136باعارفیاحمدپاشادیدارکردهواوراتازمان

کردهاست.ویجریان ایروانهمراهی محاصرهوتصرف

هجومسپاهعثمانیبهقفقازوتصرفایروان)1724/1136(را

دررسالۀکوچکیبهنام»روانفتحنامهسی«باجزئیاتبه
صورتمفصلبهرشتۀتحریردرآوردهاست.1

1ایناثرنخستینباردرسال1970باتوسطمنیرآقتپهتصحیحوهمراهبامقدمهای

ازسوی اثردرسال1970 این ایروان. فتحنامۀ   .38

محمدمنیرآقتپهتصحیحوهمراهبامتناصلیدراستانبول

منتشرشدهاست.تاآنجاکهنگارندهآگاهیداردتنهامرحوم

ریاحیدرزیرنویسکتابخودبهایناثراشارهکرده2ولذا

هنوزموردتوجهواستفادهپژوهشگرانعالقمندبهپایانعصر

صفویقرارنگرفتهاست.ایناثردرنوعخودمنبعیاختصاصی

روز به روز بهصورت که است ارزشمندی تکنگاری و

گزارشیجامعازچگونگییورشسپاهعثمانیبهقلمروایران

درقفقازوروندمحاصرۀطوالنیایروانوسرانجامتصرفاین

شهررادراختیارمیگذارد.

چنانکهمیدانیمدولتمردانعثمانیازسلطاناحمدسومو

صدراعظماو،دامادابراهیمپاشانوشهری،3گرفتهتابقیۀرجال

سیاسیونظامیآندولتبااعزامدّریاحمدافندیبهایرانو

بعدازبازگشتاوبهاستانبولبادقتوکنجکاویتماماوضاع

داخلیایرانرارصدمیکردند.آنهاباگزارشهاییکهازعوامل

خودازاوضاعواحوالایراندریافتمیکردند،هرروزدندان

طمعراتیزترمیکردندومنتظرفرصتبودندتاباسقوطاصفهان

یورشهمهجانبۀخودرابهمرزهایایرانآغازکنند.نیّتاصلی

دربارۀروابطایرانوعثمانیبهچاپرسیدهاست.بااینمشخصات:

        M. Münir Aktepe: Osmanlı – Iran Münasebetleri (1720-1724) 
Ve Silahşör kemani Mustafa Ağa’nin Revan Fetih-Namesi, 
İst.Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayinlari, İstanbul, 1970.

2ریاحی،همان،ص62.

3برایآگاهیاززندگی،آثارواقداماتاونک:دانشنامۀجهاناسالم،ج17،

.40-38
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دولتمردانعثمانیچنانکهمورخانوپژوهشگرانترکگفتهاند

چیزینبودجزجبرانشکستهاییکهدراروپامتحملشدهو

معاهدۀ موجب به را امپراتوریشان قلمرو از بخشهایی

پاساروویتس4ازدستدادهبودند.ازاینرو،درستپنجماه

ونیمپیشازسقوطاصفهان،بهدستورسلطاناحمدسوم،

دیوانعالیبرایرایزنیوتصمیمگیرینهاییبهمنظوراعالم

جنگبهایراندر29رجب1134دراستانبولتشکیلشد.در

اینجلسهتصمیمنهاییبرایآغازجنگباایرانگرفتهودالیل

بغداد،بصره، بهوالیان ابالغشدو بهفرماندهاننظامی آن

موصل،وانوارزرومدستوردادهشدکهآمادگیجنگیداشته

جنگراآغازکند،
ً
باشند.5والیارزروماجازهخواستکهفورا

امااحمدسومجوابداد:»مادامیکهدارالملکایران،اصفهان،

هنوزسقوطنکردهاست،وتازمانیکهفرمانهمایونمبهتجاوز

بهخاکایرانازجانبدولتعالیهامصادرنشدهاست،ازجای

خودحرکتنکنید،امابهمحضاینکهاصفهانسقوطکرد،در

پیشرویبهقلمروایراندرنگنکنید...«.6فرماندهانعثمانیبا

نزدندومنتظر بهتعرض اینفرماندست از تبعیتکامل

فرصتماندندودرستچندروزبعدازسقوطاصفهاندر

14محرم1135یورشهمهجانبهخودراازسهجبههبهسوی

ایروان،تبریزوهمدانآغازکردند.بدینترتیببعدازحدود

صدسالازقراردادصلحزهابکهایرانیهاازتجاوزاتگاهو

تلخ طعم دیگر بار یک بودند، آسودهخاطر عثمانیان بیگاه

تجاوز،ویرانیوکشتارسپاهعثمانیراچشیدند.البتهروسها

نیزهمزمانهمینرویهرادرپیشگرفته،ازجبهههایمختلف

مرزهایشمالیوشمالغربیایرانراآماجحمالتخودقرار

دادند.

خود لشکرکشیهای در همیشه مثل عثمانی سپاهیان

اربابقلمرانیزباخودهمراهمیکردندتاگزارشهاییدقیقو

مستندوروزبهروزازجریانتهاجماتخودبهرشتۀتحریر

درآورند.البتهاینامرکمکزیادیبهثبتدقیقوقایعمربوط

بهیورشهایعثمانیبهمرزهایایرانکردهاست.یکیازهمین

گزارشها،»فتحنامۀ ایروان«استکهبهقلمسلحشورخاصه

کمانیمصطفیآغا،کهبامأموریتویژهازسویاحمدسومنزد

4     Passarofça (Passaroviç)
5نک:ریاحی،همان،ص58.

6نک:مقدمۀآقتپهدرفتحنامۀ ایروان،ص32.

سرعسکرعثمانی،عارفیاحمدپاشا،اعزامشدهبودوازابتدای

لشکرکشیاوبهایروانتاهنگامتصرفاینشهردرکناراو

بود،بهرشتۀتحریردرآمدهاست.ایناثرچنانکهپیشترگفته

شدمنبعدستاولواختصاصیمنحصربهفردیاستکه

آگاهیهایآنمورداستفادهدیگرمورخانعثمانیقرارگرفته

اختصاصی تکنگاریهای چنین اهمیت و ارزش است.

اثرمشابهیبهزبان
ً
زمانیبیشتردانستهمیشودکهبدانیماوال

فارسیدرمیاننیست،ودرثانی،تاریخهایباقیماندهازدورۀ

سقوطصفویاننیزیافاقدهرگونهآگاهیدربارۀیورشعثمانی

بهایروانومحاصرهوتصرفاینشهرهستندویااینکه

اطالعاتآنهابسیارناچیزوفاقداعتباراست.7

92روزمحاصرۀایروانوسرانجامتصرف
ِ
نویسنده،وقایع

آنرابابیانیبسیارسادهوبدونحشووزوائدگزارشکرده

است.اینگزارشتفصیلیواختصاصیازیکرویدادخاص

یعنیواقعۀمحاصرۀایروانوسرانجامآنمیتواندبهعنوانیک

منبعمستندومنحصربهفردتلقیشود.آگاهیهایموجوددر

اینمنبع،درهیچاثردیگریقابلدسترسینیست.بههمین

دلیلجایگاهچنینمنابعیدرپژوهشهایتاریخیبیبدیلو

بیهمتاست.8ازاینروستکهدیگرمورخانعثمانیهمعصر

اینواقعهکهخودازنزدیکشاهدرویدادنبودهاند،آگاهیهای

خودراازچنینمنابعاختصاصیاخذکردهاند.کمااینکهآقتپه

در افندی عاصم اسماعیل چلبیزاده کوچک است معتقد
تألیفاثرخودازاینمنبعبهعنوانمنبعاصلیبهرهبردهاست.9

و مستقل اثر یک کم، حجم وجود با ایروان فتحنامۀ 

جامعاالطرافدربارۀلشکرکشیعثمانیبهقفقازوفتحایروان

وشکستصفویانبهحسابمیآید.نویسندهگزارشخودرا

بهصورتدقیقوروزبهروزتنظیموتدوینکردهاست،به

گونهایکهبامطالعۀآنمیتوانبهتصویریروشنازمقاومت

ونبردقزلباشانمحصوردرقلعهبالشکریانعثمانیدست

میتوان اثر این جزئیات در ورود با آن، از جدای یافت.

7دراینزمینهنک:مقدمۀنگارندهبرفتحنامۀایروان،ص10-15.

8تاآنجاکهنگارندهسراغدارددرخصوصنبردصفویانوعثمانیانبرسرایروان

در1137قمری،کارپژوهشیمستقلیصورتنگرفتهاست.انتشارچنین

منابعیراهرابرایانجامپژوهشهایمستندبهمنابعومدارکاصیلفراهم

میکند.ازطرفدیگر،انتشارایندستمنابع،درحقیقتپاسخیاستبه

پژوهشهایغیرمستندوتؤامباتحریف.

9نک:بهمقدمۀآقتپهدرفتحنامۀ ایروان،ص48-49.
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آگاهیهایارزشمندمتعددیبهدستآورد.همچون:

-شمارتقریبیکشتههاوزخمیهایدوطرفنبرد

-انواعاسبابوادواتنظامیمورداستفادهنظیرتوپ،

خمپارهوتفنگو...

خندق، نظیر نظامی استحکامات ساخت چگونگی -

سنگر،نقبو...

-توصیفشهرایروانبهویژهموقعیتجغرافیاییآن

-ترکیبجمعیتیشهر،هرچندتنهایکباربهوجودارامنه

قلعهنشینانراقزلباشتوصیفکرده
ً
درقلعهاشارهکردهوغالبا

است

-اسامیومشخصاتافرادسرشناسوبزرگانایرواناز

حاکمشهرگرفتهتاشیخاالسالمودیگرمقاماتشهر

-اخبارمتعددازدستگیریجاسوسانقزلباشوکسب

اطالعاتازآنها

-گزارشهایمربوطبهفراربرخیافرادازدورنقلعهو

اظهاروضعیتوخیممردمازلحاظمعیشت

-نامهنگارهایمکررازدرونوبیرونقلعهونیزانجام

مذاکراتمتعددمیاننمایندگانمحصوریندرقلعهباسران

سپاهعثمانی

-خبردریافتمتنفرمانهمایونمبنیبراستقامتدر

محاصرۀایروانتافتحنهاییآن

-گزارشاخبارجنگمیانسپاهعثمانیوقزلباشهادر

دیگرجبهههاینبرددرنخجوانواردوبادوانتقالایناخباربه

محصورینقلعهبرایتضعیفروحیهآنها

-درخواستامانازسویمحصورینقلعهباقیدزمانی

مشخصونپذیرفتنآنازسویسرانسپاهعثمانی

-بهنتیجهنرسیدنمذاکرهونامهنگاریبرایچندمینبار

وادامهنبردمیاندوطرف

-بهسرانجامرسیدنمذاکرهبرایتسلیمقلعهباقیدشرایط

موردرضایتقلعهنشینان

-درجمتناماننامهکهمحتوایآنموردپذیرشقلعهنشینان

واقعشد

-خروجحاکمایروان،علیقلیخان،ازشهروتسلیم

کلیدهایشهربهسرعسکرعثمانی

-گزارشچگونگیتخلیۀشهرونیزورودسرانوسپاه

عثمانیبهداخلشهردر18محرم1137

فتحنامۀایرواندرسال1394بهفارسیترجمهوهمراهبا

سهپیوستمنتشرشدهاست:نخست»سالشمارروابطایران

وعثمانیدرفاصلۀسالهای1130تا1137«،پیوستدومو

کتاب:نخست
ِ
سومشاملدومقالۀمستقلمرتبطباموضوع

مقالۀ»تأمینوسایلنقلیهدرسفرهاینظامیایران...«کهدارای

اطالعاتجزئی،دقیقوارزشمندیدربارۀچگونگیتأمین

وسایلنقلیهدرلشکرکشیهایعثمانیبهسویمرزهایایران

است.مقالۀدومباعنوان»تدارکاتنظامیدولتعثمانیبرای

جنگباایران...«نیزحاویآگاهیهایدرخورتوجهیدربارۀ

چگونگیفراهمآمدنمقدماتجنگوتهیهوتدارکوسایل

در عثمانی لشکرکشیهای به مربوط دشواریهای و جنگی

جنگباایراناست.

منابع
-سلحشورخاصهکمانیمصطفیآغا،فتحنامۀ ایروان)روابطایران

وعثمانیدرآستانۀبرافتادنصفویان،1132-1137هجری

قمری(،تصحیحومقدمه،محمدمنیرآقتپه،ترجمهازترکی

عثمانی،مقدمه،توضیحاتوپیوستها:نصراللهصالحی-

صفیهخدیو،تهران،طهوری،1394.

-محمدامینریاحی،سفارت نامه های ایران)گزارشهایمسافرت

ومأموریتسفیرانعثمانیدرایران(،توس:تهران1368.

-نصراللهصالحی،»دّریافندی«،دانشنامۀ جهان اسالم،ج17.

-M. Münir Aktepe: Osmanlı – Iran Münasebetleri 
(1720-1724) Ve Silahşör kemani Mustafa Ağa’nin 
Revan Fetih-Namesi, İst.Üniversitesi Edebiyat 
Fak. Yayinlari, İstanbul, 1970.

-M. Münir Aktepe: “Hassa Silahşörlardan kemani 
Mustafa Ağa’nin Revan Fetih-Namesi” VII. Türk 
Tarih Kongresi, II, Ankara 1973, s.542-547.
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