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دراینشمارهبهیکیدیگرازنویسندگانعثمانیمیپردازیمکه

اثریدربارۀبرخوردهایایرانوعثمانیازخودبهجاگذاشته

است.شخصیتمذکور،نیازینامدارد.اوازکاتباندیوان

عثمانیبود،1بااینحالدرمنابعآگاهیاندکیدربارۀاووجود

دارد؛زیرادرتذکرههاونیزدراثرخودوی،یعنیظفرنامۀ علی 

مقدمۀ در او یافت. نمیتوان توجهی درخور آگاهی پاشا،

ظفرنامه،خودرا»فقیرخاکسارنیازیزارزار«معرفیمیکند.

مهمتریناثرباقیماندهازاوظفرنامۀ علی پاشاتألیف992ق

است.نیازیدر991قدردیوانعسکریعثمانیکاتببودو

درسالهاییکهالوندزادهعلیپاشامقامبیگلربیگیبغدادرا

برعهدهداشت،بهعنوانکاتبدرخدمتاوبود.الوندزادهعلی

پاشا)ف1007ق(درفاصلۀسالهای982تا999قونیزدر

1007قدوبارمقامبیگلربیگیبغدادرابرعهدهداشت.2نیازی

درجنگهایالوندزادهباصفویان
ً
کهبهعنوانکاتبشخصا

حضورداشتهبهدستوراوشرحجنگهایایرانوعثمانیدر

991قرادر992قبهرشتۀتحریردرآوردهاست.

)حک: سوم مراد دورۀ در که حالی در عثمانی دولت

982ـ1003ق(بهتجاوزاتوحمالتخوددرمنطقۀقفقازبر

ضدصفویانادامهمیداد،3برایاینکهفشاربیشتریبهقوای
.58a57ـb1.نیازی،برگ

2.الوندزادهدربارنخستتصدیمنصببیگلربیگی،اقدامبهتعمیرومرمتمرقد

امامحسین)ع(واحداثمرقدشیخعبدالقادرگیالنیکرد،ر.ک:مقدمۀحمزه

اوزومجو،ص9)زیرنویس(.

3.برایآگاهیبیشتردربارۀجنگهایایرانوعثمانیدردورۀمرادسوموشاهمحمد

نظامیقزلباشانواردکند،بهصالحدیدفرهادپاشافرمانده

لشکرعثمانیدرقفقاز،درفکرگشودنجبهۀنبرددیگریدر

منطقۀعراقعرببرضدصفویانافتاد.فرهادپاشابعداز

تصرفایروان،بهبیگلربیگیبغدادوشهرزورفرماندادتابرای

ممانعتازتجمعوتمرکزقزلباشهادرمرزهایعراقعرب

شروعبهحملهکنند.بنابهفرمانفرهادپاشا،الوندزادهعلی

پاشا،بههمراهلشکربغدادبعدازسرکوبحاکمعراقعرب،

امیرسجاد،4در991قبهعشایرمرزیایرانحملهکردوآنهارا

شکستداد.همچنیندرهمانسالمناطقیازخوزستاننظیر

هویزه،کمالآباد،شوشومشکوک)؟(راازدستصفویان

خارجساخت.5اینپیروزیهاموجبخشنودیدولتعثمانی

پرتو در نیز پاشا فرهاد بود. پاشا فرهاد برای قلبی قوت و

یورشهایپیروزمندانۀالوندزادهدرعراقعربوخوزستان،با

فراغبالموقعیّتقوایعثمانیدرمناطقاشغالشدۀقفقازرا

تثبیتکردودستبهآمادهسازیقوابرایحملهبهگرجستانو

مناطقدیگرزد.یورشهایالوندزادهبهمرزهایایراندرقلمرو

خوزستان،بهفتوحاتلشکرعثمانیدربقیۀمناطققفقازنظیر

گرجستانکمکمؤثریکردوتازمانانعقادعهدنامۀفرهادپاشا

در998قاینروندادامهیافت.

خدابندهبهویژهتجاوزاتفرهادپاشا،ر.ک:تاریخ عثمان پاشا،صفحاتمختلفبه

ویژهص193.

4.برایآگاهیبیشتردربارۀامیرسجاد،ر.ک:مقدمهاوزومجو،ص21.

.74a70ـa5.نیازی،برگ

نصرهللا صالحی
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29.  ظفرنامۀ علی پاشا. چنانکهاشارهشد،نیازیکهبه
عنوانکاتبدراردویعثمانیحضورداشت،بانگارشاثری

بهنامظفرنامۀ علی پاشا،رویدادهایمربوطبهبرخوردهای

ایرانوعثمانیدر991قرادرقالبغزانامهنویسیعثمانی1،

بهخوبیثبتوضبطنمود.اینتکنگاریاختصاصیبهترین

منبعبرایآگاهیازاقداماتبیگلربیگیبغداد،الوندزادهعلی

پاشادرجبهههایجنگعراقعرببرضدصفویاناست.از

اینروحاویآگاهیهایدستاّولازبرخوردهاینظامیدو

است. در991ق وخوزستان عرب عراق منطقۀ در طرف

نویسندهباسبکیشیواوزبانیسادهبهنظمونثراقدامبهنوشتن

ظفرنامهکردهاست.مؤلفدرجایجایایناثرازنظمونثر

فارسیاستفادهکردهچنانکهبایکمثنویفارسی،عربیوترکی

ظفرنامهراآغازکردهاست.همینامرنشانمیدهدکهنویسنده

بههرسهزبانمسلطبودهاست.درایناثرششمکتوبمنظوم

ومنثورفارسینیزبهچشممیخورد.ازجمله:

1.نامۀحاکمعراقعرب،امیرسجاد،بهبیگلربیگیبغداد،

الوندزادهعلیپاشا،بهنظمفارسی.

2.نامۀالوندزادهبهامیرسجاد،بهنظمفارسی.

3.نامۀامیرسجادبهالوندزاده،بهنثرفارسی.

4.نامۀامیرسجادبهاسکندرخانافشاربرایطلبامداد

ازاو،بهنظمفارسی.

نثر به وراق)؟(، حاکم به افشار خان اسکندر نامۀ .5

فارسی.

6.نامۀاسکندرخانافشاربهامیرجهانگیروشاهرستم،

بهنثرفارسی.

هیچصفحهایازظفرنامهنیست
ً
جزمواردمذکور،تقریبا

کهدرآنبیتییاابیاتیازمؤلفویادیگرشاعرانپارسینباشد.

منابع از بسیاری همانند نیز مطالب عنوانهای آنکه ضمن

عثمانیبهزبانفارسیاست.نویسندهدرایناثر،فارسیو

ترکیرامثلشیروشکردرهمآمیختهاست.بنابراین،ظفرنامه

بهجزاهمیتیکهدرروشنکردنجنگهایایرانوعثمانیدر

دورۀمرادسوموشاهمحمدخدابندهدارد،ازحیثمیزاننفوذ

زبانفارسیدرزبانترکیدردورۀمذکورنیزحائزاهمیت

1.برایآگاهیبیشتردراینباره،ر.ک:تاریخ نگاریومورخان عثمانی،مقالههای

جی.ال.لویسوچتینسونگور.

مطالب به اثر، این البهالی در اینها، از جدای است.

ارزشمندیدربارۀبرخیشهرهاونقاطعراقعربوخوزستان

نیزمیتوانبرخورد.محضنمونهنویسندهدرذیلعنوان»احوال

شهردزفولبشنوچگونهبود«بهبیانتوضیحاتیدربارۀموقعیت
جغرافیاییوویژگیهایاینشهرپرداختهاست.2

ظفرنامۀ علیپاشاحاویاطالعاتریزوجزییازیکبرهه

زمانیکوتاهازبرخوردهاینظامیایرانوعثمانیدرمنطقه

چنین فاقد فارسی منابع است. خوزستان و عرب عراق

تاریخ از آگاهی برای بهویژه اینرو، از اطالعاتیاست.

خوزستاناهمیتبسیارزیادیدارد.

بهعنوان ازسویحمزهاوزومجو بار ظفرنامهنخستین

پایاننامۀکارشناسیارشددرسال2008م،دردانشگاهقوجه

تپهافیونقرهحصارتصحیح3ودر2010م،نیزمنتشرشده

است.مصححتصحیحرابرمبناییگانهنسخۀموجوددر

.41b2.نیازی،برگ
3. Hamza Üzümcü, Zafername-i Ali Paša (Transkript ve 
Değerlendime), Yüksek lisans Tez, Afyonkarahisar Ko�
catepe Üniversitesi Sosyal Billimler Enstitüsü, Nisan 2008, 
S. 104.
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کتابخانۀملتفاتحبهشمارۀ396انجامدادهاست.1مصحح

به تنها و نیاورده پایان در را نسخۀخطی متأسفانهتصویر

بازنویسیآنبهخطالتینیاکتفاکردهاست.ازآنجاکهمصحح

واژههای بیشتر 
ً
تقریبا نداشته، فارسی زبان با کافی آشنایی

امکان نگارنده برای است. کرده استنساخ غلط را فارسی

دسترسیبهمتنچاپایناثرحاصلنشد،آگاهیهایحاضر

بیشتربرگرفتهازمتنپایاننامهاستکهبهصورتpdfدر

اینترنتموجوداست.درپایان،برایآشناییخوانندگانمحترم

بااشعارفارسیظفرنامه،نمونهایازاشعارذکرمیشود:

»فرستادن سجاد نامه به این مضمون به اسکندرخان 
افشار و به امداد طلب کردنش«2

1.بنابهآگاهیمندرجدر دایرة المعارف تاریخ نگاری جهان اسام)ص758(در

برخیکتابخانههایدیگرنیزنسخههاییازایناثرموجوداست،ر.ک:

Niyazi, Zafername-i ′Ali Pasha, Millet, ′Ali Emiri, p. 369. 
The Nur�i Osmaniye, MS. 3080 in the Chester Beatty Li�
brary (No. 402). Pasha, Jevdet, Tarikh Tertib-i jedid, İstan�
bul, 1302, I, p. 4.
2.نیازیبرگ52aـ53b.گفتنیاستکهبرخیکلمههایابیاتمذکوربهغلط

کـــهایجانشـــینخلیـــلزمـــان

جهـــان مهـــان یـــادگار ای و

افشـــاریان بـــاغ میـــوۀ ایـــا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اگــرکــردهامبــاتــوصــدماجــرا

گناهـــمببخشـــامضـــیمـــامضـــی

زلطــفتــودارممــنایــنیــاوری

ـــنآوری ـــرککی ـــیت ـــنکن ـــام ـــهب ک

عشــر اثنــی امامــان عشــق بــه
بـــهعشـــقخدابنـــدهچشـــمظفـــر3

ببنــدیبــهصلحــمکمــردرمیــان

ـــان ـــنازرومی ـــف)؟(م ـــوحی ســـتانیت

کــهمــندافــعجنــگتــوبــودهام

نغنـــودهام پیـــکار ز و کیـــن ز

کــردهام بندشــان هنــر قیــد بــه

بـــهدامحیـــلصیدشـــانکـــردهام

بــهصــدخدعــهازآمــدنداشــتم

بـــهصـــدحیلـــهومکـــرنگذاشـــتم

ــد ــهکنن ــترتوج وش
ُ
ــمتش ــهدرس ک

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الــم ایشــان از )؟( بیتــکارم ...

بـــهعمـــرمندیـــدمازایشـــانســـتم

ــر ــروتب ــگوتی ــونجن ــهایشــانکن ب

ــر ــیعشـ ــناثنـ ــمدیـ ــدهباعثـ شـ

همســایگی و جــار غیــرت دگــر

ــی ــتبیگانگـ ــهکردسـ ــیکـ نکویـ

زمــنبشــنوایصاحــبرایوهــوش

ـــنایـــنســـخن،دارگـــوش کـــهدرگفت

چــوپاشــاکنــدفتــحایــنمــرزوبــوم

شـــودنوبـــتحکـــمبـــراهـــلروم

استنساخشدهاست،ولیباتوجهبهمعناووزناصالحشد،درجاییکهشکبود،

عالمتسؤال)؟(آوردهشد.

3.اشارهبهشاهمحمدخدابندهاستکهنابینابود!

 49 

نن  
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م  
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نم  
ب  

ببب  

22-a 

  

Ol mazhâr-ı gazâb-ı Rabbânî kahr-ıYezdânî sânî-i iblîs ve iblîs-i sânî a‘nî ol re’îs-i 
kavm-i zulûm bî-dîn ve bed-mezheb terk-i edeb idüb nâmesini ol cenâb-ı âlî-câh 
hıdmetine revâne eyledi. Çün Resûl-nâme-i nâ-makbûli ol bu el-fuzûl cânibnden pââ-yı 
kâmkâr hıdmetlerine vâsıl eyledi. Pââ-kâm-bâh nâmesine nazar idüb gördi ki derûn-u 
pür- ‘allî gibi nâmesi hayl ile kat kat toli ve sîne-i bî-sekîne pür-kînesi gibi kîne-ü 
mekrden memû satırları ‘ahd-ü peymânî gibi geç ve nâ-hem-vâr ve harfleri hâtrı gibi 
müevve-ü bî-hencâr mazmûnundan habîr ve ‘uyûbuna basîr olacak tı-ı berk-efrûz 
gazâbı tîz ve sâ‘ika-i ‘âlem-sûz hamiyeti âte-rîz olub lakin katl-i resûl vaz‘-ı makbûl 
olmaduı haysiyyetden gayzların kazım-u gazâbların hezîm eyledi.  
22-b 

ب  

Ol gül-i gülistân ‘izz-ü devlet ve besr-i bûsitân feth-ü nusret fi’l-hâl divân idüb ümerâ-yı 
evket-medâr ile bu husûsda müâvere itdikde her biri semen-bâd pây-ı fikri meydân-ı 



8۵

)۹
( 

ی
مان

عث
ع 

ناب
 م

 و
ون

مت
ر 

 د
ان

یر
ا

ی
ح

صال
هللا 

صر
/ ن

ی 
از

 نی
از

ی 
ثر

ا

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ یکم و دوم

فروردین - تیر 1393

رواج را ســنیان مذهــب دهــد

ــرکـــیتوانیـــمکـــردنعـــالج؟ دگـ

ــار ــیدث ــشروم ــنجی ــدادای ــراع گ

بـــههرســـیهـــزاریبـــودهنـــردهکار)؟(

زیورنــد و زر پــر همــه ولیکــن

چـــوتّجـــارصاحـــبزروگوهرنـــد

ــت ــردیوزورآوریس ــتم ــونوق کن

...................................

بــهامــدادمنســازندآهنــگدرجنگتو

ــو ــگتـ ــترازچنـ ــۀشوشـ رودقلعـ

چــوایشــانبــهشوشــتربســازندجــای

ــگدرای ــانندبانـ ــنرسـ ــهقزویـ بـ

بکــنکارزاریبــابــدرومیــان)؟(

کـــهبســـیارســـتمکـــردهبـــهایرانیـــان)؟(

ــان ــبزپیکارش ــوغال ــردیت ــوگ چ

شکســـتهشـــودازتـــوبازارشـــان

چــوزیشــانســتانیتــوطــوپوتفنــگ

رســـانیســـرخویشـــتنبـــرفلـــک

ــارونشــوی ــالوق ــهدســتآوریم ب

بـــهمـــالوبـــهحشـــمتفریـــدونشـــوی

خروارهــا مــال آوری دســت بــه

ــا ــیکارهـ ــازیبسـ ــالسـ ــدانمـ بـ

کارزار چنــان کــن علــی راه بــه

کـــهمانـــدزتـــودرجهـــانیـــادگار

فهرست مطالب این اثر مختصر و مفید از این قرار است:

]آغازکتاب[:ناماینگوهرفرحافزا***شدظفرنامۀعلیپاشا

)1b(،باعثنظماینظفرنامه )3a(،عزمپاشابهسویینکیجه

)16b(،عزمآنشهسوارخوزستانبهجانبخوزستانومظفر

گشتنبراعدایدینوعصیاننمودنسجادلعین)19b(،طلب

،)21a(...کردنسجاددبیرشراوانشاکردننامهبهاینمضمون

وصولنامۀسجادپیشآنسرور)22a(،مصلحتکردنپاشا

بخصوصسجاد)22b(،طلبکردنپاشانیکنهاددبیرصافی

اعتقادرابهسجادنامهنوشتن)23b(،بیانبعضیازاوصاف

قبیحسجادوظاهرشدنعداوتاوشه)29a(،بهاینمضمون

بهسجادنامهبنوشت)31a(،خالصشدنسجادازقیدغم

وآراستهکردنمجلسبزم)36b(،توجهکردنپاشابهدزفول

)39b(،گذشتنعسکرازآبدزفولوتدبیرساختنسردار

دولتمدارومنکوبشدنآنملعون...)40a(،احوالشهردزفول

بشنوچگونهبود)41b(،وصولنامۀآنجارچیبهاینسرور

)44b(،بعضیازافکارآنملعونشنو)50a(،فرستادنسجاد

نامهبهاینمضمونبهاسکندرخانافشاروبهامدادطلب

،)53a(نصیحتکردندزفولیانسجادملعونرا،)52a(کردنش

وصولنامۀسجادپیشاسکندر)54a(،صورتمکتوبیکهبه

حاکمانلرستاننوشتهشدهبود)55a(،جهادِاکبرپاشایغازی

)61a(،رفتنپاشابهمیدانومبارزخواستنش)62b(،بهمیدان

رفتنپاشادومبار)64b(،رفتنآنشیرمعرکۀکارزاربهمیدانو

کشتنچهارنفرازُمشهکان)؟()65a(،ذکرتسخیرقلعۀدهنو

)69a(،فتحکمالآبادبشنوچگونهبود)72a(،رفتنعسکر

منصورهبهحوزۀ]حوضۀ[حویزهوازآنجامتوجهشدنبغداد

)73b(،عزمپاشابهجانببغداد)74b(،مضطربگشتناتباع

واوالدعسکرمنصورهازاخبار...)75a(،آمدنبشارتنویدو

خوشحال...)76b(،آمدنچاوشباهوشوآوردنمقرر،نامۀ

باغداد]بغداد[جهتآنسردارباعدلوداد)79b(،درخاتمت

.)80b(کتابگوید
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