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نصـراهلل صـالحـی

ــان عثمانی که  ــماره به یکی دیگر از مورخ اشـاره: در این ش

دربارۀ روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی آثاری از خود به جا 

گذاشته است، می پردازیم. شخصیت مذکور خواجه سعدالدین 

ــالم عثمانی در سدۀ دهم هجری  ــیخ االس افندی، مورخ و ش

ــن جان ابن حافظ محمد اصفهانی بود.1  است. وی فرزند حس

ــمی  ــم و رس پدر بزرگ او، حافظ محمد، در دورۀ آق قویونلو اس

ــاه اسماعیل پیوست و  ــت. با تشکیل دولت صفویه، به ش داش

ــت سپاه صفوی او نیز  در جنگ چالدران حضور یافت. با شکس

ــدان و صنتعگران تبریز  ــمار زیادی از علما، هنرمن در میان ش

ــدند. از اقامت  ــتانبول کوچانده ش ــط سلطان سلیم به اس توس

ــه مورد توجه قرار  ــته بود ک ــتانبول هنوز دیری نگذش او در اس

ــلطان« داده شد. او در  گرفت و به او لقب »حافظ مخصوص س

ــی سلیم به مصر حضور یافت و فرزندش حسن جان  لشکرکش

نیز به عنوان ندیم خاص سلطان از نزدیکان او شد.2

ــا آمد. در دورۀ  ــتانبول به دنی ــعدالدین در 943ق در اس س

ــود، قره مانی  ــر درس علمای بزرگ عصر خ ــی در محض جوان

ــیخ االسالم ابوالسعود افندی حضور یافت و  محمد افندی و ش

در بیست سالگی مالزم بزرگ ترین عالم زمان خود، ابوالسعود 

ــال مراحل مختلف  ــد.3 وی از 971ق به مدت ده س افندی ش

مدرسی را در مدارس معتبر عثمانی طی کردو در 981 به مقام 

معلمی شاهزاده مراد انتخاب و به مانیسا فرستاده شد.4  

ــلطنت رسیدن شاهزاده مراد در 982ق همراه  بعد از به س

او به استانبول آمد و به دلیل نفوذ و احترامی که در نزد سلطان 

مراد سوم )حک: 981-1003ق( داشت، لقب »خواجۀ سلطان« 

ــردار علما و  ــت، و بنا بر نظم و مقررات موجود عثمانی »س یاف

مستشار امراء دین و دنیا« شد.5 

ــلطان مراد  ــا به مقام و موقعی که در نزد س ــعدالدین بن س

ــگاه مهمی یافت، تا جایی  ــود، در میان دولتمردان جای یافته ب

ــت تأثیرگذار بود.6 مقام و  ــت داخلی و خارجی دول که در سیاس

موقعیت سعدالدین بعد از مرگ مراد سوم نه تنها دچار ضعف و 

1. با اینکه تمام منابع عثمانی و نیز کلیۀ پژوهشگران برجسته معاصر غربی و ترک، سعدالدین را برآمدۀ خانواده ای اصفهانی نوشته اند، یکی از دانشجویان دکترا 

که منشآت خواجه سعدالدین را به عنوان رسالۀ دکتری تصحیح کرده در مقدمۀ رساله و نیز در یکی دو مقالۀ خود می نویسد: »خواجهسعدالدینازیکخانوادۀ

ترکاصفهانیبود« )!(. انتساب خواجه به یک خانوادۀ ترک از کشفیات این دانشجو است. جالب اینکه همۀ منابع مورد استفاده او بدون استثنا خواجه سعدالدین 

را از یک خانوادۀ اصفهانی نوشته اند، نه یک خانوده ترک اصفهانی. برای نمونه نک: کورال 1953: 20؛ سورجان 1992: 73؛ آلتون سو 1972: 47؛ توران، ج 18، 

196؛ و نیز ج10، 27؛ بابینگر 1992: 137 و آق تپه، 101.

2. رفیق 1924: 95-96؛ سامی، ج 4، ص 2568؛ 

İA, s.v. “Sa’deddin” (by Şerafeddin Turan), vol. 10, p.27.
3. سامی، ج 4، ص 2568؛ رفیق 1924: 9 و 97.                                4. حاجی خلیفه 2009: 121؛ همو 2007: 267.

5.  Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhülislâmları, s. 47. ; İA, vol. 10, p.27.
6. حاجی خلیفه 2009: 121.
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تزلزل نشد که حتی بسیار مستحکم نیز شد،7  او نخستین کسی 

بود که با محمد سوم )حک: 1003-1012ق( بیعت کرد.8

ــه های درباری در  ــعدالدین در اوج قدرت در اثر دسیس س

ــت او از مقامات دولتی کوتاه  ــی عزل و دس 1005ق از خواجگ

شد. عزل و انزوای او تنها چهارده ماه به درازا کشید و بار دیگر 

شرایط برای احراز موقعیت پیشین برای او فراهم شد. چنان که 

ــاه به عنوان شیخ االسالم  ــعبان 1006 از سوی پادش در 24 ش

ــتین« گرفت.9 خواجه سعدالدین در  تعیین و لقب »جامع الریاس

ــجد آیاصوفیه حاضر  ــالمی، هر جمعه در مس ــیخ االس مقام ش

ــخ به استفتائات به مقتضای حال فتواهایی به  می شد و در پاس

ــی و عربی صادر می کرد.10 دوران شیخ االسالمی  ترکی، فارس

ــال و شش ماه و دو روز بیشتر طول نکشید.  سعدالدین یک س

وی در 12 ربیع االول 1008 درگذشت.11 

ــعدالدین در زمرۀ علما و شعرای بزرگ دوران خود بود.  س

ــی و ترکی و عربی تسلط کامل داشت و به  ــه زبان فارس به س

ــعر می سرود.12 سعدالدین از لحاظ علمی چنان  هر سه زبان ش

ــت که شاعران و ادیبان برجستۀ  مقام و موقعیت ممتازی داش

ــهنامه جی لقمان آثار  ــن چلبی و ش زمان، نظیر قنالی زاده حس

ــد.13 مصطفی عالی می گوید کتاب  ــود را به او تقدیم  کرده ان خ

ــت او نوشته است.14 از وی در  مناقِب هنروران را بنا به درخواس

زمینه های مختلف چند تألیف و ترجمۀ مهم باقی مانده است:

ــعدالدین صرف نظر از  ــترین شهرت س 18.تاجالتواریخ.بیش

ــالم و دولتمرد بودنش، به مورخ بودن او برمی گردد.   شیخ االس

ــی« نیز یاد  ــوان »خواجه تاریخ ــه از آن با عن ــخ او ک تاج التواری

ــود، اسباب شهرت زیاد او شده است. خود او دربارۀ علت  می ش

ــف این اثر می گوید: چون تاریخ های موجود عمدتًا به زبان  تألی

ــی بود و خوانندگان توان مطالعۀ آن ها را نداشتند به این  فارس

فکر افتادم که تاریخی به زبان ترکی دربارۀ آل عثمان به رشتۀ 

تحریر درآورم.15  

سعدالدین بعد از ترجمۀ مرآت االدوار الری به ترکی، باب 

دهم آن را که در تاریخ عثمانی بود، ناقص و فاقد ارزش یافت، 

از این رو بعد از ترجمۀ اثر الری، اقدام به نوشتن تاریخ دودمانی 

ــه در واقع ادامه و تکمیل کنندۀ کار الری بود، کرد.  عثمانی ک

ــرار دادن روایات تاریخی دودمانی  ــعدالدین با مبنا ق خواجه س

ــلیم، اقدام به نوشتن تاریخی با  ــی، تا پایان سلطنت س بدلیس

ــا انتخاب عنوان  ــیار متکلفانه و مصنوع کرد. وی ب ــبک بس س

ــاهکار خود، از یک طرف بر این نّیت بوده  تاج التواریخ برای ش

ــله های تاریخ جهان اسالم  ــلۀ عثمانی را سرآمد سلس تا سلس

ــته تا بر قدر و  ــد و از طرف دیگر احتمااًل قصد داش ــی کن معرف

ــد از تألیف، چنان  ــد کند. تاج التواریخ، بع ــت اثر خود تأکی منزل

جایگاهی پیدا کرد که به نوعی جایگزین وقایع نامه های پیشین 

عثمانی شد و به عنوان یکی از تاریخ های عثمانی، محل رجوع 

ــتر مورخان عثمانی و مورخان معاصر شد.16 تاج التواریخ از  بیش

ــت، زیرا نویسنده با  ــیار حائز اهمیت اس نقطه نظر زبان نیز بس

ــی به تقویت زبان ترکی  ــتفاده از سبک تاریخ نویسی فارس اس

ــبِک نو  ــایانی کرد. چنان که با تألیف تاج التواریخ »س کمک ش

ــبیه  ــد که تقریبًا ش ــی« به تاریخ نگاری عثمانی معرفی ش ایران

سبک یونانی آناکومنِنِه17 و هم عصران سدۀ چهارم او بود.18

ــه تاریخ عثماني،  ــعدالدین بهترین اثر مربوط ب ــد س از دی

ــي است. او از بدلیسی و اثرش با تحسین  هشت بهشت بدلیس

ــتن تاج التوارخ از بدلیسی الگو  ــتایش یاد می کند و در نوش و س

ــی را به خدمت  ــرات بدلیس ــی که حتی تعبی ــرد تا جای می گی

ــعدالدین در تألیف  ــرلی و اوزترک، س ــرد.19 از دید ایپش می گی

تاج التواریخ بیشترین تأثیر را از اثر فاخر بدلیسی گرفته است.20 

ــت. جلد نخست از  ــده اس تاج التواریخ در دو جلد تألیف ش

»بیان کیفیت طلوع کوکبۀ اقبال سعادت مأل خاندان عثمانی« 

Altunsu, s.48.  7. همانجا.                                                     8. حاجی خلیفه 2007: 265.                              9. حاجی خلیفه 2009: 121؛

10. حاجی خلیفه 2009: 121-122.                     11. همان: 122؛ 

Selaniki Mustafa Efendi: Tarih-i Selaniki, c. 2, s.731.
12. رفیق 1924: 119.                                     13. سورجان 1992: 73.

14. عالی 1926: 6-7.                                     15. خواجه سعدالدین، تاج التواریخ، ج1، ص9.

16. Iranica, s.v. “Historiography, xiv. The Ottoman Empire” (by Sara Nur Yildiz), vol. 7, p. 409; Sara Nur Yıldız, 
2005, p. 157. 

برای ترجمۀ متن کامل مقالۀ مزبور نک: تاریخ نگاری و مورخان عثمانی، ترجمه و تدوین نصرهلل صالحی، پژوهشکدۀ تاریخ اسالم، تهران، 1392، ص 123-

.147

17. Ann Komnene
18. ارتایلی 2004: 62.                                   19. حاجی خلیفه 2009: 112 و 122.                        20. ایپشرلی 1999: 248؛ اوزترک 1999: 259.
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شروع و جلد دوم را با بیان وقایع دورۀ سلیم دوم پایان می دهد. 

ــران و عثمانی در دو جلد مذکور از  ــب مربوط به روابط ای مطال

ــت: »باعث خشم شهنشاه به دارای عجم« )ج 1، ص  این قرار اس

ــه تیغزن بر سر اوزون حسن« )ج 1، ص 525- 521-525(؛ »عزم ش

533(؛ »در بیان رزم شاِه سرفراز با شهنشاه عجم بی اهتزاز« )ج 1، 

ص 535-544(؛ »عزم قزلباش به سرحد روم« )ج 2، ص 114-127(؛ 

ــد او« )ص 162-168(؛ »عزم  ــاهقلی و فتنه های بی ح »خروج ش

ــلطان سلیم بهر تأدیب قزلباش لئیم« )ص239-246(؛  حضرت س

ــلیم به دارای عجم« )ص 246-252(؛ »صورت  ــلطان س »نامۀ س

ــیوم« )ص  المکتوب المرغوب« )ص 252-256(؛ »صورت نامۀ س

256-260(؛ »رزم سلطان روم و شاه عجم« )ص260-277(؛ »رفتن 

شه به جانب تبریز« )ص 277-281(؛ »رفتن شه به جانب قشالق« 

ــاه عجم« )ص 380(. چنان که از  ــدن قاصد ش )ص 281-289(؛ »آم

ــا اینکه کتاب را به ترکی  ــنده ب عناوین مطالب برمی آید، نویس

ــیاری از تاریخ های  ــته، اما همۀ عناوین کتاب همانند بس نوش

ترکی عصر عثمانی به زبان فارسی است.

ــت که در اروپا  تاج التواریخ از جمله منابع مهم عثمانی اس

ــای آلمانی،  ــن کامل آن به زبان ه ــهرت زیادی یافته و مت ش

ــمت های آن به  ــاری و بعضی قس ــوی، مج ــی، فرانس ایتالیای

انگلیسی ترجمه شده است.21 تاج التواریخ در سال 80 ـ 1279ق 

ــتانبول به چاپ رسیده است. عصمت پارماقسز اوغلو نیز  در اس

متن ساده شده تاج التواریخ را در آنکارا منتشر کرده است.22

19.ابتهاجالتواریـخ.بر تاج التواریخ ذیل هایی هم نوشته شده 

است. از جمله ذیل مصطفی شافی23 خود سعدالدین هم مدتها 

بعد از تألیف اقدام به نوشتن یادداشت هایی برای دورۀ سلیمان 

ــت؛ تا اینکه فرزندش،  ــی کرده بود، اما مجال تألیف نیاف قانون

ــعد به تکمیل ذیل مزبور پرداخت  محمد، با کمک برادرش اس

ــت های پدر مطالبی  و آن را ابتهاج التواریخ نامید. وی بر یادداش

نیز افزود و ابتهاج التواریخ را در دو جلد تدوین کرد: جلد نخست 

ــود و جلد دوم هم شامل وقایع  ــروع می ش از جلوس قانونی ش

958 تا 961 است.24 ابتهاج التواریخ چند بار به عنوان پایان نامه 

تصحیح شده است.25

20.سـلیمنامه: خواجه سعدالدین اثر دیگری به نام سلیم نامه 

ــاب می آید. این اثر  دارد که در واقع ذیلی بر تاج التواریخ به حس

در میان مردم عادی از شهرت زیادی برخوردار شده است. این 

ــت، در انتهای  ــامل یک مقدمه و دوازده حکایت اس اثر که ش

ابتهاج التواریخ به چاپ رسیده است.26

21. بابینگر 1992: 140.

22. با این مشخصات:

Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü’t-Tevarih’i, Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğı, Millî Eğitim Basimevi, İstanbul 1974.
23. ششن 1998: 299.

24. افیونجی 2007: 59؛ آکگون 1998: 76-68.

25. همان، ذیل صفحۀ 59.

26. اوغور 1980: 225؛ بابینگر 1992: 137 و 139؛ بایراک 2002: 176؛ ششن 1998: 299.
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21.منشـآت: خواجه سعدالدین که در شعر و ادب و زبان دانی 

ــتن نامه های سیاسی هم  ــرآمد هم عصران خود بود، در نوش س

مهارت تمام داشت. اگرچه از او مجموعه منشآتی مستقل باقی 

ــای مختلف به صورت  ــآت او در مجموعه ه ــده27 اما منش نمان

ــت. عبدالرحمن داش منشآت سعدالدین را به  پراکنده آمده اس

ــالۀ دکترا تصحیح کرده است.28  همچنین در مقالۀ  عنوان رس

ــی از  ــتقلی با عنوان »مکاتبات تیمور و یلدرم بایزید« بخش مس

منشآت سعدالدین را تحلیل و منتشر کرده است.29

ــی به ترکی  ــعدالدین آثاری از عربی و فارس 22.ترجمهها: س

ــیریه،  ــالۀ قش ــت. از جمله: بهجة التواریخ، رس ترجمه کرده اس

مرآت االدوار، و رساله ای در مناقب شیخ عبدالقادر گیالنی. وی 

این اثر را به سفارش سلطان مراد در عرض شش ماه به اتفاق 

دو پسرش ترجمه کرد.30

منابع:

ــن جان، تاج التواریخ، استانبول،  ــعدالدین محمد افندی بن حس ـ س

1279

ـ بروسه لی، محمد طاهر، 1342، عثمانلی مؤلفلری، استانبول.

ـ حاجی خلیفه، 2009، فذلکة أقوال الخیار فی علم التاریخ و الخبار 

ــوک آل عثمان، حققه و قدم له و ترجم  ــة التواریخ( تاریخ مل )فذلک

حواشیه، سیدمحمد السید، آنکارا.

ـ رفیق، احمد، 1924، عالملر و صنعتکارلر، »درسعادت ]استانبول[«. 

27. داش 2003: 132.

28. با این مشخصات:
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