
دراینشمارهبهیکیدیگرازنویسندگانعثمانیبهنامسلیمان

یافندیمیپردازیم.ویدراستانبولزادهشدودرسال
ّ
عز

1755/1168درگذشت.مراحلنخستتعلیموتربیترادر

نزدپدرتجربهکرد،سپسدرنزدمعلمانخصوصیبهآموزش

ادامهداد.درنزدمعروفترینخوشنویسعصر،اگرکاپلی

خواجهمحمدراسمافندی،خطثلثونسخراآموخت.به

دوزبانفارسیوعربینیزتسلطیافت.بهدلیلارتباطپدرش

بادربارونیزبهدلیلقابلیتهاییکهدرزمینۀانشاء،خط،

زبانوشعرداشت،دردیوانهمایونبهعنوانکاتبشروع

بهکارکرد.بعدهابهمناصبمختلفیرسید.ازجملهدر

بهسمترئیس رتبۀروزنامهچیکوچک، با 1733/1146

وکیلیرسید.در1739/1153باسمتکاتبیکتخداراهی

سفرنظامیبلگرادشد.درتصرفاینشهرحضورداشت.

بهمناسبتپیروزیسپاهعثمانی،رسالهایبهنام»فتحبلغراد«

نوشت.ویباالهامازاینپیروزی،سلیماننامۀقرهچلبیزاده

رااستنساخنمودورسالۀکوتاهخودراضمیمۀآنکرد.در

سفارش و توصیه به بنا 1745 1158/جوالی رجب

ابمصطفیافندیبهجایصبحیمحمد،بهسمت
ّ
رئیسالکت

»وقایعنویس«1منصوبشد.در1747/1160همزمانعهدهدار

1755/1168 در سرانجام شد. نیز تشریفاتچی منصب

منصِبوقعهنویسیاوقایعنویسکهوابستهبهدربارهمایونبود،دراوایلسدۀ 1

دوازدهم/هیجدهمتأسیسشدوتاپایاندولتعثمانی،یعنیبهمدتدوسده،

یاطوالنی بهمدتکوتاه افرادمختلفی ایندوسده، یافت.درطول دوام

عهدهداراینمنصببودند.برایآگاهیبیشتر،نک:صالحی115:1393.

درگذشت.2ازویچنداثرباقیماندهکهمهمترینآنهاتاریخ

اوست.

ی،ایناثربهعنوانیکتاریخرسمیو
ّ
35. تاریخ عز

درباریمربوطبهدورۀسلطانمحموداول)1143-1168(،

وقایعسالهای65-52/1157-1744عثمانیرادربرمیگیرد.

جلداولآنازمحرم1157تا1160،وجلددوماز1161تا

استانبول در بار نخستین اثر این میشود. شامل را 1165

)1328ق.(منتشرشد.چنانکهپیداستتاریخ عّزییکدورۀ

هسالهرادربرمیگیرد.چهارسالآنمقارنبا
ُ
زمانیمحدودن

سالهایپایانیحکمرانینادرشاه)1148-1160(وپنجسال

دیگربعدازنادرشاهراشاملمیشود.بهدلیلکشمکشهاو

یافندی
ّ
برخوردهایایرانوعثمانیدراینسالها،سلیمانعز

درجایجایاثرخودبهنقلوقایعیپرداختهکهدرارتباطبا

تاریخایراِنعصرافشاریاست.بهویژهبهسفارتمصطفی

نظیفافندیبهتفصیلپرداختهاست.3همچنیندربارۀاحوال

ازقلعۀ شاهزادهمیرزاصفیومیرزاساموتبعیدمیرزاصفی

سامسونبهجزیرۀردوسمطالبیآوردهاست.آگاهیهایآن

برایتاریخایرانعصرافشاریدارایاهمیتزیادیاست.با

اینحال،ایناثرهنوزازسویپژوهشگرانایرانموردتوجه

قرارنگرفتهاست.درحالیکهبعضیقسمتهایآنازسوی

2   TDVIA. Vol. 23, p. 565�566., EI. Vol. IV. P. 298.

سفارت نامه مصطفی نظیف افندیازسویمرحومریاحیبهفارسیترجمهو 3

بامقدمهایمبسوطمنتشرشدهاست)نک:ریاحی،ص194-165(.
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هامرپورگشتالبهآلمانیترجمهشدهاست.4گفتنیاستکه

ایناثردردورۀناصریازسوییکیازرجالایرانبهنام

میرزامحبعلیخانناظمالملکیکانلوکهمسئولکمیسیون

تحدیدحدودایرانوعثمانیبود،بارهامورداستفادهقرارگرفته

است.ویدررسائلولوایحمختلفخودبرایردادعاهای

مأمورعثمانیدربارۀحدوحدودمرزیدوکشور،بهفقرات

یافندیاستنادکردهاست.براینمونهدر
ّ
متعددیازتاریخعز

یکیازرسالههامینویسد:

»درایاممحاربهبانادرشاهجنتمکانیعنیدروقایعهزار

ویکصدوپنجاهوهشتدرزمانسلطانمحموداولجنت

یافندیوقایعنگارمخصوصایشاندر
ّ
مکانسلیمانعز

ورقۀ29تاریخیکهمیانعثمانیمعروفومعتبراست

بهتاختو درخالصۀنوشتجاتیکهدرحینمأموریت

هپاشاوالیدیاربکر،بهاسالمبول
ّ
ایران،عبدالل تازممالک

که منصوره باعساکر مینویسد:»حسبالمأموریه نوشته

ایران ممالک به و حرکت موصل از بودند او معیت در

را اسالمیه قاهرۀ قوت و ترکتاز طرف هر به شده داخل

بهمحل تا دشمِنمذهب نکبتمدار دیار از داشته ابراز

موسومبهسردشتواقعهدرحوالیساوجبالغدرتخریب

واحراقوتاختوتازایلوالکایاعجامبدفرجاماظهار

رفضۀ از هریک و نموده جالدت و رشادت طوالی ید

بدکردارکهگرفتارآمدهبهبئسالقرارواصلنموده،عالوه

ازکوچانیدنمحمدقلیخان بعد برجلبغنایمبیشمار

مکریباعشایرشبهکویسنجاغیمعاودتخودشرابه
طرفکرکوکمعروضداشتهاست.«5

یبهزبانترکیعثمانیمسجعومتکلفنوشته
ّ
تاریخعز

شده،ولیفهرستمطالبآنهمانندبیشترمنابععثمانیبه

فارسیاست.هرچندچندعنوانهمبهترکیدارد.عناوین

مطالبمربوطبهایرانازاینقراراست:مأموریت دیار عجم 

حیلهکار نادرشاه یعنی ار
ّ
مک دشمن کیفیت بیان )ص19(،

)24(،آمدنسفیرایرانبهآستانةسعادتعنوان)40(،وخسودن

سفیرایرانبهپایۀسریراعالوتسلیمنامۀخود)41(،وقوع

مشاورۀعمومدرسرایحضرتآصفیبرایاحوالایرانو

مقدمۀصلحوصالح)41(،صورتخطهمایونکرامتنمون

)41(،صورتترجمۀنامۀشاهایران)42(،صورتترجمۀقائمۀ

4.بابینگر،ص315.

5.نک:ناظمالملک،برگ32و33.

شاهمشارالیهدردروننامهاشموضوعشدهبود)42(،صورت

تقریرسفیرایرانمومیالیهفتحعلیترکماندرحضورحضرت

آصفی)42(،تتمۀمقالۀمشاوره)43(،صورتنامۀهمایون

مواهبنمونشهریاریکهسفیرایرانمومیالیهفتحعلیخانرا

تسلیمشدهبود)45(،صورتنامهعنایتعالمهجهانداریکه

بهسفارتنظیفمصطفیافندیفرستادهبود)46(،صورت

مکتوبصدراعظمیبهشاهرخمیرزااعتمادالدولۀایرانبه

مکتوب صورت ،)48( است فرستاده ایشان سفیر دست

صدراعظمیبهشاهرخمیرزااعتمادالدولهایرانبهوساطت

نظیفمصطفیافندیفرستادهاست)49(،صورتمکتوب

مسندآرایمشیختاسالمیبهمالعلیاکبررئیسالعلماءایران

بهدستنظیفمصطفیافندیفرستادهاست)50(،ورودپیام

صلحوصالحخیرانجامازجانبایرانوتصادفآندرهنگام

وصولدوننمایهمایونبهآستانهسعادتعنوانواظهارآیین

نشاطبهجتنشان)73(،احسانوزارتبهایالتسیواسبه

روزنامچهاولکسریهلیالحاجاحمدافندیبرایسفارت

جانبایران)74(،مأموریتزعماواربابتیمارازجانب

ترتیب ،)76( مشاٌرالیه وزیر ایران معیتسفیر به آناطولی

اخراجواحضاراسبانازجانبآناطولیبرایاهدایطرفشاه

ایران)76(،ارسالتشریفاتهمایونبهوالیبغدادوزیرمکرم

احمدپاشاومأموریتاوبهمبادلۀایلچیان)77(،وصولسفیر

ایراننظیفمصطفیافندیبهآستانۀسعادتباتمامخدمت

سفارتوتکمیلمسالمت)80(،صورتخطکرامتنقط

حضرتجهانبانیکهبرایاعالنصلحوصالحایرانوعقد

انجمنشوریدرسرایصدرعالیشأنشرفیافتهصدورشد

)80(،وقوععقدانجمنمشاورهدرسرایحضرتآصفی

به جهانبانی برکاب...جناب که شاهی نامۀ )81(،صورت

وساطتنظیفافندیآمدهاست)81(،صورتترجمۀمکتوب

شاهرخمیرزابهمقامصدارتعظمیبهوساطتنظیفافندی

آمدهاست)82(،صورتترجمۀمکتوبصدرممالکایران

مالعلیاکبربهمسندآرایمشیختاسالمیهبهوساطتنظیف

مصطفیافندی)82(،صورتتمسکاساسصلحوصالح

کهازطرفزاهرالشرفدولتعلیهبهدولتنادریهرااعطا

فرمودهاستبهمعرفتمردمانوتطهیرایشان)82(،صورت

ترجمۀتمسکاساسصلحوصالحکهازجانبایرانبهطرف
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دولتعلیهمعالیعنوانتسلیمشدهبودبهمهرمعیرخانی

مرخصایشان)85(،صورتتقریرمومیالیهنظیفمصطفی

افندیکهدرکیفیتسفارتوخصوصیتمأموریتاوچگونه

صورتپذیرونتیجهگیرشدوبرایایضاححالبشاشتمأل

درینجریدهوقایعنوشتهشد)86(درذکرهدایایهمایون

حضرتشهریاریکهبرایجانبایرانمرتبفرمودهاندودر

سرایحضرتآصفینقلومنظوروتخمینوممهورشد)94(

تشریفاتخانعالیشأنبهآستانهسعادتعنوان)96(دعوت

خانعالیشأنبهحضورهمایون)97(تشریفجنابصدارت

عظمیوعلماووزرابهزیارتخانجالدتفرما)98(تسلیم

هدایایهمایونبهسفیرایرانوزیرمکرمسریهلیالحاجاحمد

پاشا)98(ترتیبضیافتدرسرایصدرعالیبهخانعالیشأن

آناتولیبهسفیرایراننظیفمصطفی )98(توجیهمحاسبۀ

افندی)98(تسلیمنامۀهمایونبهسفیرایرانوزیرمکرمالحاج

احمدپاشاصورتنامۀهمایونجنابشهنشاهربعمسکونبه

وساطتسفیرایرانوزیرمکرمالحاجاحمدپاشافرستادهاست

حضرت مضمون عنایت همایون عهدنامۀ صورت )99(

شهریاریکهبهجانبایرانفرستادهاستبهوساطتسفیرکبیر

وزیرمکرمالحاجاحمدپاشا)100(صورتمکتوبعالی

جناب ایران حکمران جانب به که صدراعظمی حضرت

نادرشاهواالبهامرافرستادهاستبهوساطتسفیرایرانووزیر

مکرمالحاجاحمدپاشا)103(صورتمکتوبعالیحضرت

صدراعظمیکهبهشاهرخمیرزافرستادهاستبهوساطتوزیر

مشارالیه)105(صورتمکتوبمسندآرایمشیختاسالمیه

کهبهصدرممالکایرانمالعلیاکبرفرستادهاستبهوساطت

وزیرمشاٌرالیه)106(مرورسفیرایرانبهجانباسکدارو

عزیمتویبهصوبمقصود)107(تشریفخانعالیشأنبه

زیارتشیخاالسالم)107(وقوعضیافتبهخانعالیشأناز

به عالیشأن خان ترتیبضیافت )108( علیه دولت رجال

با وزرا مناصب توجیه )108( عنوان معالی آصف جانب

شفاعتخانعالیشأن)108(احوالغریبۀشاهزادهمیرزاصفی

ومیرزاسامازخاناناعجام)112( تاریخ نورس افندیدرباالی

قصر...نوشتهاست6)123(وقوعمبادلهسفیرایراندررأس

تاریخچه نورساثرمختصرومفیدیاستدربارۀنبردعثمانیباشاهتهماسب 6

دومبهفرماندهیحکیماوغلوعلیپاشادرقلعۀایرواندر1731/1143کهمنجر

بهپیروزیسپاهعثمانیشد.ایناثردراستانبول)2004(بهکوششحسینآق

قایامنتشرشدهاست.

حدودوکیفیتعزیمتایشان)124(درذکرمقدمهایکه

ابتدایظهورنادرشاهواوایلحالاوچگونهوقوعیافتهدر

ضمناینمقدمهبیانشدهاست)124(ورودبعضاخبار

اختالفواختاللومخاصماتوجدالازجانبایران)128(

ازقلعۀسامسونو اخراجشاهزادۀسالفالذکرمیرزاصفی

ارسالوتشییعاوبهجزیرۀردوس)129(ورودخبروفات

حکمرانایراننادرشاهازجانببغدادوذکروبیاناحوال...

او)124(وقوعمشاورهعمومدرسرایحضرتآصفیبرای

اختاللجانبایرانونظامسرحداتاسالمیان)136(آمدن

آشیان سعادت آستانۀ به خان محمدعبدالکریم ایران سفیر

)157(آمدنسفیرایرانمحمدعبدالکریمخاندرسرایعالی

حضرتآصفیوبعدازآندردیوانهمایونابدعنوانبرای

علی ایران، شاه حاال )161( ایشان تحریرات و تسلیمنامه

شاهک،نامهسیترجمۀسیصورتیدر)161(،مقامصدارت

عظمایهعلیشاهکبرادریواعتمادالدولهسیمقامندهاوالن

ابراهیممیرزاخاندنسفیرمومیالیهوساطتیهایلهگالنمکتوبک

اسالمیهیه مشیخت مقام ،)162( در صورتی سی ترجمۀ

مالباشیدنسفیرمومیالیهوساطتیایلهگالنمکتوبکترجمه

سیصورتیدر)163(،عودتسفیرایرانمحمدعبدالکریم

خانبهجانبایران)170(،سفیرمومیالیهوساطتیلهحاالشاه

ایرانعلیشاههعنایتواحسانملوکانهبیوریالنجوابنامه

همایون نامۀ صورتیدر)170(، مقرونک مالطفت همایون

موجبنجهطرفحضرتآصفیدنایرانشاهی،علیشاههسفیر

،)173( صورتیدر مکتوب بیوریالن ارسال ایله مومیالیه

مقام میرزادن ابراهیم برادری شاهک علی ایران حکمران

صدارتعظمایهوارداوالنتحریراتهجواباولمقاوزرهسفیر

آصفینک جناب عالی مکتوب گوندریالن ایله مومیالیه

صورتیدر)173(،مقاممشیختاسالمیهبهسفیرایرانمومیالیه

وساطتیهایلهحاالمسندنشینمشیختایراناوالنمالعلی

جانبندنگالنمکتوبهتحریراولنانجوابنامهنکصورتیدر

آثار )174(،ورودخبربعضحوادثواخبارازاحوالو

ممالکایران)184(درذکرحوادثایرانیکهازجانببغداد

آمدهاست)228(،صورتنامۀایلچیمصطفیخانبهجانب

دولتعلیهفرستادهبود)228(،صورتمکتوبآصفیکهسفیر

ایرانمصطفیخانرافرستادهبود)229(،درذکرحوادثغریبۀ
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ایرانیانواصولعجیبۀماجرایشاهایشان)234(،حوادث

ایرانیهازجانببغدادظهوریافتهشد)248(،حوادثایرانیّهاز

جانببغدادظهوریافتهاست)255(،ظهورحوادثغریبۀ

ایرانیّهازجانببغداد)256(،ورودبعضحوادثازجانب

بغداد)256(ظهورحوادثایرانیهازجانبارضروم)259(،
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یدیوانشعریهمباقی
ّ
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