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آذر - اسفند 13۹4

اق نورس افندی در کرکوک زاده شد. او از شاعران و 
ّ
عبدالرز

نویسندگان معروف سدۀ 12ه / 18م عثمانی بود و با تخلص 

»نورس« شعر می سرود. برای اینکه از فرد همنام بعد از خود 

متمایز شود، در ادبیات ترک به »نورس قدیم« مشهور شده 

است. ابن االمین محمد کمال بک افندی شرح حال مفصلی 

  OM, II. 459( درآورده است  به رشتۀ تحریر  دربارۀ »نورس« 

.)Babinger. S. 322

نورس در سنین جوانی به استانبول آمد و وارد صنف موالی 

شد. در این شهر به تحصیل پرداخت و بعد از اتمام  تحصیل 

به مقام مدّرسی رسید. در اثنای لشکرکشی سرعسکر علی پاشا 

با وظیفۀ تحریر  حکیم اوغلو به شرق، همراه وی بود. وی 

نامه های رسمی، در سمت منشی، انجام وظیفه می کرد. بعد از 

در  پیروزی  کسب  ت 
ّ
به عل علی پاشا،  اوغلو  حکیم  اینکه 

لشکرکشی، به مقام صدراعظمی رسید، نورس نیز همراه وی 

به استانبول آمد و به مناصب مختلفی دست یافت؛ از جمله 

قضاوت  و  قاضی  نیابت  مدّرسی،  کتابداری،  منشی گری، 

بوسنی، توقات و فلبه ))Filibe (Plovdiv(. زبان تند و گزنده اش،  

دور  استانبول  از  و  انداخت  اعتبار  از  را  او  زمان،  به مرور 

ساخت. در اواخر قاضی گری در فلبه، به نقاط مختلفی تبعید 

شد. پس از پایان دورۀ تبعید، به عنوان قاضی کوتاهیه منصوب 

شد. در اواخر زندگی بار دیگر به بورسا تبعید شد و سرانجام 

در همانجا در 1175ه  درگذشت. از نورس سه اثر منظوم و 

چهار اثر منثور باقی مانده است.

41. تاریخچۀ نورس

در طول دوران حکمرانی دویست واندی سالۀ صفویان، میان دو 

دولت ایران و عثمانی جنگ های متعددی روی داد. یکی از 

آخرین نبردها بعد از فروپاشی صفویه، نبرد بر سر ایروان بود. 

 هفت سال بعد از تصرف ایروان از سوی عارفی احمدپاشا، 

شاه طهماسب دوم با سپاهی فراوان در 1731م/ 1143ه  به این 

شهر لشکرکشی کرد. وی با وجود محاصرۀ شهر، در نهایت 

مغلوب سپاه عثمانی به فرماندهی حکیم اوغلو علی پاشا شد و 

با قبول شکست عقب نشینی کرد. 

نورس که وظیفۀ اصلی و نخست او در همراهی اردوی 

عثمانی منشی گری بوده، در جبهه و پشت جبهه حضور داشته 

و مشاهدات خود از رویارویی نظامی دو اردوی عثمانی و 

صفوی و نیز نتایج آن را با جزئیات به رشتۀ تحریر درآورده است. 

فتحنامۀ ایروان و تاریخچۀ نورس1 به عنوان دو تک نگاری 

ارزشمند، از لحاظ موضوع و نیز دورۀ زمانی، هم پوشی زیادی 

با هم دارند. اثر نخست پیشتر به فارسی ترجمه و منتشر شده 

است.2 این دو اثر، تصویر دقیق و روشنی از روند رویارویی 

ایران و عثمانی در ایروان از 1724م/ 1136ه  تا 1731م/ 1143ه  

نصرهللا صالحی

این اثر به همت حسین آق قایا تصحیح انتقادی شده و همراه با مقدمه و عکس نسخۀ   .1
خطی در ترکیه منتشر شده است )نک: منابع(. 

سلحشور خاصه کمانی مصطفی آغا )1394(. فتحنامۀ ایروان )روابط ایران و   .2
عثمانی در آستانة برافتادن صفویان( 1132-1137 هجری قمری. تصحیح و مقدمۀ 
محمدمنیر آق تپه، ترجمه از ترکی عثمانی، مقدمه، توضیحات و پیوست ها نصرهللا 

صالحی و صفیه خدیو. تهران: طهوری.
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به دست می دهند. 

از اثر مورد اشاره، در منابع با اسامی مختلفی یاد شده 

از جمله »تاریخچه«، »تاریخچۀ نورس«، »تبریزیۀ  است؛ 

حکیم اوغلو علی پاشا«، »وقایعۀ تبریز«، »تبریزیه«، »تبریزین 

قلمه  افندنن  نورس  »عبدالرزاق  و  رساله«  دایر  استردادن 

آلدیغی رساله«. 

از نورس افندی، به جز تاریخچه، آثار دیگری شامل سه اثر 

منظوم و سه اثر منثور نیز باقی مانده است: تورکچه دیوان )دیوان 

ترکی(، فارسچه دیوان )دیوان فارسی(، غزوۀ بدر، منشآت، مبالغ 

الحکم و ترجمۀ تاریخ جهانگیرشاه. چهار اثر نخست تألیف و 

دو اثر آخر از زبان فارسی به ترکی ترجمه شده است. 

  

و اما تاریخچۀ نورس تک نگاری ارزشمندی است از کم و 

کیف رویارویی ایران و عثمانی بر سر ایروان در سال 1143ه . 

دربارۀ این رویداد مهم، منبع مستقلی به فارسی در دست نیست. 

از منابع تاریخی موجود نیز نمی توان تصویر دقیق و کاملی به 

دست آورد. اثر حاضر گزارشی دقیق و دست اول از رویداد 

مزبور به دست می دهد. نویسنده از نخستین روز حرکت سپاه 

عثمانی از استانبول در رجب 1143ه  تا بازگشت فاتحانۀ آن به 

این شهر در ذیقعدۀ 1144ه ، به تفصیل و با جزئیات، به شرح 

چگونگی رویارویی ایران و عثمانی پرداخته است. وی از 

نزدیک شاهد عینی برخوردهای نظامی بوده و نیز به عنوان منشی 

فرمانده عثمانی، در جریان جزئیات تصمیم گیری های طرف 

عثمانی قرار داشته است؛ از این رو، اطالعات ارزشمندی را 

که گاه جنبۀ محرمانه داشته است دراختیار می گذارد. 

از روایت نویسنده می توان به نکات مهمی در نحوۀ برخورد 

دو سپاه و سرانجام نبرد دو طرف دست یافت. وی بارها از 

فرماندهان دو سپاه ایران و عثمانی نام می برد و به نقش آنها در 

و  بلوچ محمدخان  جمله:  از  می پردازد.  جنگ  ادارۀ  نحوۀ 

اللهیارخان از سپاه ایران و حکیم اوغلو علی پاشا و احمدآغا از 

سپاه عثمانی. نویسنده در جایی به ناتوانی عثمانیان در غلبه بر 

سپاه ایران و استیصال آنها سخن گفته و راه چاره را در توسل به 

مکر و حیله دانسته و توضیح داده است که فرماندهی عثمانی 

برای شکست قوای ایران، راهی جز بدنام کردن بلوچ محمدخان 

و جدا ساختن او از سپاه شاه طهماسب نیافته و لذا با تدابیر 

حساب شده حیلۀ خود را عملی ساخته و مقدمات شکست 

سپاه ایران را فراهم ساخته است. تاریخچۀ نورس، در مجموع، 

برای آگاهی از تاریخ روابط ایران و عثمانی در سال های مقارن 

با برافتادن صفویان، تاریخ قفقاز و ایروان، و نیز تاریخ جنگ 

ایران و عثمانی در 1143ه  اثر مهمی است. این اثر به فارسی 

ترجمه شده و در دست انتشار است.
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