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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

سیّدی علی رئیس در اوایل سدۀ دهم در استانبول به دنیا آمد. 

پدر و نیاکانش از هنگام فتح قسطنطنیه کدخدای دارالصناعۀ 

 کشتی سازی استاد ماهر بودند. از 
ّ
غلطه )گاالتا( و همه در فن

سنین جوانی به کار در ترسانه1  )=کارگاه کشتی سازی( پرداخت. 

از 928 به نیروی دریایی عثمانی پیوست و زیر فرمان دریانورد 

مشهور عثمانی، خیرالدین پاشا معروف به بارباروس2، در 

فتح جزیرۀ ردوس3 در صفر 929ق شرکت جست )سیدی علی، 

از فتح  TDVİA: vol. 10, p. 528(. بعد  مۀ تفضلی، 36؛ 
ّ
2535: مقد

ردوس در جنگ های دریایی بارباروس شرکت کرد و به مقام 

در  958ق  در   .)Peçevî: vol. 1, p. 353( رسید  نیز  فرماندهی 

فتوحات طرابلس غرب جنگید. همانند پدر و پدر بزرگش به 

و  شد  گمارده  استانبول  در  غلطه  دارالصناعۀ  کدخدایی 

 .)İhsanoğlu: vol. 1. p. 35( سرانجام رئیس خاص شد

وی بعد از ناکامی پیری رئیس و مراد رئیس در مواجهه با 

نیروی دریایی پرتغال در دریای سرخ و اقیانوس هند، با فرمان 

سلیمان قانونی، در 960ق به فرماندهی نیروی دریایی سوئز 

منصوب و مأمور بازگرداندن کشتی های عثمانی از بندر بصره 

 İhsanoğlu:vol. 1. p. به مصر شد )سیدی علی، 2535: مقدمه، 27 و 37؛

35(. وی نیز به هنگام هدایت ناوگان عثمانی در دریای عمان با 

پرتغالی ها مواجه و در دو نبرد دریایی، نخست پیروز شد و 

İhsa� سیدی علی، 2535: مقدمه، 48-49؛(  سپس شکست خورد

ه کشتی نجات 
ُ
noğlu:vol. 1. p. 35(. پس از این شکست، تنها ن

یافت و به سورات گجرات رسید. در احمدآباد گجرات از سید 

علی با احترام استقبال شد )کراچکوفسکی4، 1379: 457(. 

سیدی علی چون نمی توانست از راه دریا به عثمانی بازگردد، 

ناچار به اتفاق گروهی از افسران و مالحان خود، از راه زمینی 

و  وی   .)353  :1330-1328 )راسم،  بازگشت  استانبول  به 

همراهانش در این سفر زمینی طوالنی از سرزمین های متعددی 

از هند، افغانستان امروزی، بدخشان، ختالن، ماوراءالنهر و 

خوارزم گذشتند. او در ادامه در صدد بود تا  از دشت قبچاق 

راهی آستراخان شود، اما ناچار شد به سوی خراسان باز پس 

رود، بدین ترتیب وارد مشهد شد. در ادامۀ سفر به قزوین رسید 

و به حضور شاه طهماسب بار یافت و مدتی در دربار او ماند 

و سپس از راه بغداد خود را به استانبول رساند. وی در این سفر، 

شاه طهماسب صفوی  و  هند،  پادشاه  همایون،  از  نامه هایی 

)سامی، 1316-1306: 4/  کرد  دریافت  سلیمان  شاه  به  خطاب 

2746؛ کراچکوفسکی، 1379: 461؛ Peçevî: vol. 1, p. 356(. سفر دور 

و دراز سیدی علی از نظر سیاسی و دیپلماتیک مهم بود، زیرا 

در طول سفر  هیجده نامه از حکام و سالطین مختلف خطاب 

به سلطان سلیمان همراه خود آورد. وی پس از بازگشت به 

استانبول، شرح مأموریت و ماجراهای سفر قریب به چهار سالۀ 

خود را در کتابی به نام مرآت الممالک نوشت و به سلطان عثمانی 

 .)İhsanoğlu: vol. 1. p. 35 تقدیم کرد )بروسه لی، 1333: 3/ 271؛

نصرهللا صالحی

1. Tersane.
2. Barbaros.
3. Rodos.4. Krachkovskii.
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سیدی علی بعد از بازگشت مدتی عهده دار منصب متفرقۀ 

درگاه عالی و بعد دفتردار دیاربکر گردید و در زمان تصدی 

همین منصب در 970ق درگذشت )بروسه لی، 1333: 3/ 271؛ 

İhsanoğlu: vol. 1. p. 35(. سیدی علی به جز مقام رئیس یا قپودان، 

لقب چلبی و عنوان کاتب رومی یا کاتبی نیز داشت )سامی، 

2535: 4/ 2746؛ کراچکوفسکی، 1379: 456(. سیدی علی عالوه بر 

مقام عالی در دریاساالری و فنون دریانوردی، آگاهی های بسیار 

در نجوم و ریاضی نیز داشت. وی مردی ادیب، دانشمند و 

شاعر هم بود. او در شعر کاتبی تخلص می کرد )بروسه لی، 1333: 

3/ 270(. از او چند اثر مهم باقی مانده است:

40. مرآت الممالک. این کتاب که جنبۀ جغرافیایی دارد، شرح 

سفرهای پرماجرای چهارسالۀ سیدی علی از هند تا عثمانی از 

راه خشکی است. این کتاب تنها سفرنامه ای است که از دوران 

کالسیک ادب عثمانی به جا مانده است )کراچکوفسکی، 1379: 

460-461(. این اثر به چند زبان اروپایی )TDVİA: vol. 10, p. 531؛ 

İhsanoğlu: vol. 1. p. 36؛ سیدی علی، 2535: مقدمه، 22( و نیز به عربی و 

فارسی ترجمه شده است. نویسنده در بخشی از کتاب به بیان 

ماجرای سفر از مشهد تا بغداد پرداخته است. از جمله »در بیان 

سرگذشت وقایعی که در والیت خراسان روی داد« از دستگیری 

و آزادی خود و همراهانش در مشهد سخن گفته است. می گوید: 

به نام شاه خراسان از هند عازم ایران شدم، به آستان او رو مالیدم 

چون بندۀ اجداد اویم. )سیدی علی، 2535: 161( 

سیدی علی در اوج نگرانی، ترجیع بندی در وصف امام رضاع 

میان سادات مشهد  در  به سرعت  ترجیع بند  این  می سراید. 

مشهور می شود و سبب خالصی سیدی علی و همراهانش 

می گردد. نویسنده در طول سفر از مشهد تا قزوین به شرح 

زیارت مزار بزرگان از جمله بایزید بسطامی، شیخ ابوالحسن 

ولۀ سمنانی و دیگران پرداخته است. او  خرقانی و عالءالد

می نویسد که در دامغان 

با ما مباحثۀ مذهبی ترتیب دهند. به  تبرائی ها می خواستند 

هم قطاران گفتم باید حدیث »استر ذهبک و ذهابک و مذهبک« 

را به کار بندید و با کسی به مباحثه نپردازید. )همان: ص 171( 

سیدی علی در ادامه به »احوالی که در عراق عجم روی داده« 

می پردازد و می نویسد: 

باالخره در آخر ماه صفر به شهر قزوین پایتخت عراق عجم 

رسیدیم. از مشهد خراسان تا قزوین یک ماه و نیم در راه 

بودیم. وقتی به قزوین رسیدیم ابتدا ما را به شهر راه ندادند و به 

دهکده ای به نام سبزه کران فرستادند و از طرف معصوم بیگ، 

به  نام داشت  وزیراعظم شاه، دیوان بیگی او که محمودبک 

سرپرستی و حفاظت ما گمارده شد و گفتند باید اسامی همه را 

صورت نویسی کنیم و به پیشگاه شاه عرضه داریم. ایشیک 

آغاسی هم آمد. تعداد اسب های ما را شمردند و ثبت کردند و 

پنهانی به کسان خود سپردند که هر شب مراقب رفتار و کار ما 

باشند تا معلوم شود آخر کار به کجا می رسد. )همان:  173(

پایتخت  در  همراهانش  و  اقامت خود  علی جریان  سیدی 

صفویان، قزوین، را به تفصیل گزارش کرده است. از جمله 

دیدار با شاه و تقدیم هدایا به او و شرکت در ضیافت شاه. 

او می نویسد: 

در بزم شاه از شعر و ادب گفتگو به میان آمد و با شاه مباحثه 

شعری و شاعری دست داد. )همان: 177( 

همچنین می نویسد:

در بزم شاه، میرابراهیم صفوی که از خویشاوندان شاه و علما 

بود از فقیر پرسید که شنیده ام علمای روم ما را تکفیر می کنند، 

سبب چیست؟ )همان: 179(

سیدی علی برخالف رویه ای که در دامغان داشته، در اینجا 

از اختالف مذهب طرفین سخن گفته است. 

نویسنده در ادامه به دیدار دیگر خود با شاه صفوی اشاره 

کرده و برخی پرسش های شاه را یاد کرده است. از جمله اینکه 

روزی شاه از فقیر پرسید این همه در جهان گشتی، کشورها 

و شهرها دیدی، کدام شهر و کدام کشور مطبوع و مقبول 

طبع تو شد؟ 

و نیز پرسید:

حقوق بیگلربیگی ها و امرای روم چند تومان است؟ )همان: 181( 

از شاه طهماسب  نامه ای  با دریافت  سیدی علی در قزوین 

خطاب به سلطان سلیمان )همان: 208-213( راهی بغداد می شود. 

وی در مسیر سفر، به هنگام عبور از سلطانیه، ابهر، خرقان، 

درگزین و همدان مراقد بزرگان این شهرها را زیارت کرده و از 

آنها نام برده است.
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از سیدی علی به جز مرآت الممالک چند اثر مهم دیگر نیز 

باقی مانده است؛ از جمله کتاب المحیط فی علم االفالک و 

است،  اثر سیدی علی  که مشهورترین  کتاب  این  االبحار. 

به طور خالصه به نام محیط معروف است و دارای یک مقدمه 

و ده باب است. سیدی علی این کتاب را در زمان اقامت در 

به رشتۀ تحریر درآورده است  به سال 961ق  احمدآباد هند 

ی نمایندۀ 
ّ
)د.ا.د.ترک، ج26، ذیل مدخل، ص111(. این اثر تا حد

انتقال از عرصۀ مشاهدات پراکنده و رصدیابی های متفرق قرون 

سابق به قلمرو معرفت منظم دوران نوین است، و اطالعات ما 

می کند  تکمیل  را  هندوستان  چون  وسیعی  مناطق  دربارۀ 

)کراچکوفسکی، 1379: 459(. این اثر نیز به چند زبان اروپایی 

ترجمه شده است )نک. İhsanoğlu: vol. 1. p. 37�38؛ د.ا.د.ترک، ج26، 

ذیل مدخل، ص112(.

متن ترکی مرآت الممالک در 1313 قمری با مقدمۀ نجیب 

عاصم در استانبول منتشر شده است. ترجمۀ فارسی این اثر به 

درخواست دکتر تفضلی، رایزن فرهنگی وقت ایران در ترکیه، از 

سوی دانشمند زبان شناس و ایران شناس معروف ترک و عاشق 

زبان و ادب پارسی، استاد علی گنجه لی که به چندین زبان مسلط 

بود، صورت گرفته است. تفضلی می نویسد: »بدون عالقمندی 

و کار علی گنجه لی ترجمۀ این کتاب به فارسی ممکن نبود«.

خالصة الهیئة. سیدی علی در این کتاب رسالة الفتحیة 

علی قوشجی را مبنا قرار داده و درس هایی را که از حمدهللا بن 

شیخ جمال الدین افندی در علم هیئت و ریاضی آموخته بر آن 

افزوده، اثری به زبان ترکی ترجمه و تألیف کرده است. در این 

کتاب از کلیات علوم هیئت که در زمان تألیف دانسته بوده 

وین آن از کتاب های مختلف  بحث شده و در ترجمه و تد

عربی و فارسی نیز استفاده شده است )بروسه لی، 1333: 3/ 271؛ 

د.ا.ترک، ج10، ص530-531؛ د.ا.د.ترک، ج37، ص22(. 

و چگونگی  اسطرالب  ساختن  دربارۀ  کائنات.  مرآت 

دریانوردی  در  آنها  از  استفاده  و  هیئت  علوم  و  آن  کاربرد 

)بروسه لی، 1333: 3/ 271(.
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