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دراینشمارهبهیکیدیگرازنویسندگانعثمانیبهناماحمد

دریافندی میپردازیم.ویدروانزادهشدودراستانبول

درگذشت)1135ق/1722م(فرزندابوبکروهبیافندیبود.او

بالقبیکچشم،کوروتخلصهایوافیودریشناخته

میشود.1دربرخیمدارسزادگاهش،وان،تحصیلکردودر

حضوربرخیوزرابهخدمتپرداختوخودراشناساند.

سپسبههمراهخانوادهاشراهیاستانبولشدودردایرۀدیوان

همایونمشغولبهکارشد.باگذشتزمان،ارتقاءمقامیافت

وبهمناصبمختلفگماردهشد.ازجملهدررجب1125،

دفتردار)محاسبهجی(آناتولیشدودر27محرم1127به

مقامکاتبیسپاهیانرسید؛سپسدفتردارخراجگردید.2

در عثمانی دولت به پاساروفچه پیمان تحمیل پی در

1718/1130،اتریشیهاعثمانیانراوادارکردند3تابرایآگاه

کردندولتایرانازمفادآنپیمان-مبنیبرپذیرشآزادی

تجارتاتریشباایرانازطریقخاکعثمانی-سفیریبه

دربارایرانبفرستند.4ازطرفدیگر،خوددولتعثمانینیز

تمایلداشتتابااعزامسفیریبهایرانازاوضاعداخلیاین

کشورآگاهیقابلاعتمادیکسبکند.اینامرتاحدزیادیبه

شکستعثمانیازاتریشوازدستدادنبخشهاییازقلمرو
1. TDVIA. Vol. 10, p. 34.
2. Ibid. p. 35. TA. Vol. 14, p. 217.
3.بهموجبمادۀ19اینپیمان،دولتعثمانیمجبوربهپذیرشآزادیتجارتایران

بااتریشازخاکعثمانیشد.اتریشیهاکهعالقمندبهتجارتباایرانبودند،بهدلیل

دشمنیباروسیهنمیخواستندکاالهایایرانیازراهبندرحاجیطرخانبهاروپابرود،

ازاینرو،مادۀمزبوررادرپیمانپاساروفچهگنجاندند.

4.ریاحی،سفارتنامه ها،ص51-50.

اروپاییعثمانیبرمیگشت.دولتمردانعثمانیتصمیمداشتند

تابرایجبرانشکستازاتریشوازدستدادنسرزمینهایی

دراروپا،بخشهاییازقلمروایرانرابهاشغالخوددرآورند.5

دولتعثمانیبرایبهدستآوردندرکدرستازاوضاع

ایران،نیازبهفرستادنسفیریزبدهوکارکشتهداشت.بهاین

شاعری هوشمند، مردی که را افندی احمد دری منظور،

نکتهسنجوادیبوفارسیدانوآگاهبهمسائلاداریومالی

بودبامراعاتتشریفاتمعمولآنزمانمنصبدفتردارشق

ثانیدادهوبهمأموریتایرانگسیلداشت.6صدراعظموقت

عثمانی،دامادابراهیمپاشاینوشهرلی،پیشازحرکتدری

احمدافندیبهسویایران،درخفابهاوآموختتادراوضاع

ایرانبهدقتغوروتأملکند.7دریباچنینمأموریتیهمراه

بانامههاییبرایشاهسلطانحسینواعتمادالدولۀاودراواخر

شوال1132ازاستانبولخارجشدوازراهبغداددر10محرم

1133بهمرزایران،ودر10ربیعاالولدرتهرانبهحضورشاه

رسیدوباالخرهدر10جمادیالثانیتهرانرابهقصداستانبول

ترکنمودودر15صفر1134باورودبهپایتختعثمانی،به

مسافرتپانزدهماهۀخودپایانبخشید.8اوبعدازبازگشتبه

استانبول،حاصلسفرخودرابهصورتسفارتنامهتنظیمکرده

وبهسلطاناحمدسوم)حک:1115-1143ق(وصدراعظم

دامادابراهیمپاشانوشهرلیتقدیمکرد.درازاءخدمتیکهدر
 EIr. Vol. 7. P. 5985.همان، ص51-52؛

TDVIA. Vol. 10, p. 356.ریاحی،سفارتنامه ها، ص52؛
7. Ibid. 

8.ریاحی،سفارتنامه ها، ص52.

نصرهللا صالحی
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اینمأموریتانجامداد،بهمقامسردفترداری)باشمحاسبهجی(

منصوبشدویکسالبعددر2ربیعاالول1135درگذشت.

33. سفارتنامۀ دری افندی.مهمترینوارزشمندترین

اثرباقیماندهازدریاحمدافندیسفارتنامۀاوست.ایناثر

نخستینسفارتنامۀفرستادۀعثمانیبهایراناست.1دریافندی

درسفارتنامۀخودتصویریدقیقازاوضاعواحوالایرانارائه

کردهوبهدرستیسقوطواضمحاللدولتصفویهراپیشبینی

کردهاست.اوعاملانحطاطایرانراقحطالرجالدانسته2که

افندی پراهمیتیاست.سفارتنامۀدری نکتۀ درجایخود

جدایازآگاهیهایمربوطبهروابطسیاسیدوکشور،ازنظر

ایراِنسالهایپایانیحاکمیتصفوینیزدارایاهمیت
ِ
تاریخ

خاصیاست.ایناثرآئینهایاستازایرانودربارآندر
1. Unat, p. 60.
2.احمددریافندی،سفارت[ نامه] دری افندی به جانب ایران،چاپعکسیاز

نسخۀخطیکتابخانۀطوپقاپیسرایاستانبول،ش1432،گ15ر.)چاپعکسی

درانتهایپایاننامۀکارشناسیارشدآیهاناورکونداغ(.

روزگارفروپاشیصفویان.3

سفارتنامۀدریافندیازهمانآغاز،همدرخودعثمانی،و

همدرمیاناروپاییانیکهکنجکاویفراوانیدربارۀوضعایران

وعثمانیوروابطایندوکشورداشتند،مورداعتنایشایان

در آن از متعددی خطی نسخههای اینک گرفت. قرار

کتابخانههایترکیهموجوداست.متنسفارتنامهنخستدر

ضمنتاریخ راشد )چاپاول1153ق(وجداگانهبهصورت

سنگیدرپاریس)1820م/1237ق(وترجمۀفرانسویآنبه

ضمیمۀ سفرنامۀ پتی دوالکروا 4درپاریس)1810م/1225ق(

منتشرشد.5ترجمۀمتنکاملسفارتنامهبهفارسیازسوی

تادئوش را اثر این است.6 شده منتشر ریاحی محمدامین

ابراهیم کروسینسکیبهالتینترجمهکردهوخالصۀآنرا

متفرقهباعنوانتاریخ سیاحبهترکیبرگرداندهکهدر1277ق

نبلی
ُ
دراستانبولمنتشرشدهاست.اینترجمهراعبدالرزاقد

باعنوانبصیرت              نامهبهفارسیترجمهکردهکهدر1369شدر

از یکی اخیر سالهای در است.7 رسیده چاپ به تهران

دانشجویانکارشناسیارشددانشگاهافیونبهراهنماییمصطفی

ارآوجیسفارتنامۀ دری افندیرابااستفادهازهفتنسخۀ

خطیتصحیحکردهاست.8ویبعدازهفتادصفحهمقدمه،

متنآوانگاریالتین)ص71-104(وسپستصویرمتننسخۀ

بهحکام ارسالی فرامین خطی)ص105-137(،تصویرمتن

ایالتسرحدیدربارۀسفارتدریافندی)ص138-140(را

آوردهاست.9

محمدمنیرآقتپهدرزمرۀنخستینمورخانمعاصرترکیهبود

مقالۀ پیبرد.ویطی افندی دری  سفارتنامۀ  اهمیت به که

مبسوطیکهدرشششمارۀمجلۀاسنادیتاریخترکمنتشرشد

بهتفصیلبهتجزیهوتحلیلسفارتنامۀ دری افندیپرداخت.10

درایراننخستینبارمحمدامینریاحیبهترجمهومعرفیآن

پرداخت.سیدجوادطباطبایینیزدریکیازآثارخودازاهمیت
3.ریاحی،سفارتنامه ها، ص63.

4. Petis de la Croix
5.ریاحی،سفارتنامه ها، ص64،بابینگر،ص355،اونات،ص61.

TA. Vol. 14, p.217.
6.ریاحی،سفارتنامه ها، ص98-67.

7. EIr. vol. 7. p. 598.
8. Ayhan Ürkündağ, Ahmed Dürri Efendi’nin Iran sefaretnamesi, 
M. A. thesis of history, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2006.

9.متنpdfاینپایاننامهدراینترنتقابلدسترسیاست.

10.مشخصاتمقالهدرمنابعآمدهاست.
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ایناثردرشناختسالهایپایانیصفویانسخنگفتهاست.1

34. دیوان شعر.دربرخیمنابعدریافندیشخصی

بسیارنکتهسنجومسلطبهزبانفارسیونویسندهایتوانمند

معرفیشدهاست.2اوزونچارشلیویراازشعرایدرجۀدو

درنیمۀنخستقرندوازدهمدانستهاست.3ازدریافندی

عالوهبرسفارتنامه،دیوانشعریبهفارسیوترکیدرقالبهای

قطعه،قصیدهونیزلغزهاییباقیماندهاست.ایندیوانمشتمل

بر3500بیتاست.یگانهنسخۀخطیآنبهشمارۀ3409/1

دربخشاسعدافندیکتابخانۀسلیمانیهنگهداریمیشود.4
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