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زندگی

به مقام شیخاالسالمی رسید و یک سال بعد در 1173ق
درگذشت (.)Öztekin, 2020, Madde

چلبیزاده ،اسماعیل عاصم افندی ،شاعر ،منشی،
وقایعنویسّ ،
مورخ و شیخ االسالم در دورۀ عثمانی است
که در حد ود 1096ق در استانبول به دنیا آمد .پدرش،
کوچوک (کوچک) چلبی ّ
محمد افندی (وفات 1118ق) ،رئیس
ّ
الکتاب (رئیس منشیان) دربار سلطان مصطفی دوم بود و
اسماعیل را با ّ
توجه به نام پدرش ،کوچوک چلبیزاده یا
چلبیزاده نامیدند (رئیسنیا ،ذیل مدخل؛ اوزتکین ،ذیل مدخل؛
 .)Öztürk, 2015: 161اسماعیل از کودکی در مدارس شاخص
آموزش دید و به مدارج علمی باالیی رسید .در 1108ق از
شیخ االسالم فیضهللا افندی «اجازت» (اجازهنامه) گرفت و
مالزم شد .در سال  1120بهعنوان ّ
مدرس در مدرسۀ
کنعانپاشا به تدریس پرداخت .با احراز شایستگی ،در
ّ
1125ق موفق به تدریس در مدرسۀ دیزداریه و بعد در
1131ق در مدرسۀ عارفیه مشغول به تدریس شد .در اواخر
ّ
محمد افندی،
رمضان 1135ق بهعنوان جانشین راشد
وقایعنویس رسمی دربار سلطان احمد سوم شد .در 1138
به عضویت هیئت علمی که صدراعظم ابراهیم پاشا برای
ترجمۀ اثر  24جلدی عقدالجمان و تاریخ اهل الزمان
تشکیل داد هبود ،درآمد .در 1142ق بهعنوان ّ
مدرس مدرسۀ
سلیمانیه منصوب شد .در سال 1143ق با به تخت نشستن
محمود ّ
اول ،از منصب وقایعنویسی کنار رفت و مصطفی
سامی بیگ بهجای او تعیین شد .در 1145ق بهعنوان قاضی
ینیشهر فنار منصوب شد .در 1152ق قاضی بورسا و در
1157ق قاضی مدینه و در 1161ق قاضی استانبول و در
1169ق قاضی و بعد قاضی عسکر آناتولی شد .در 1172ق

 .48تاریخ چلبیزاده افندی
چلبیزاده بعد از انتصاب به منصب وقایعنویس رسمی
دربار ،با مقامات درباری ارتباط مستقیم یافت و با حضور
در بیشتر مراسم رسمی ،از نزدیک در جریان وقایع و
رویدادها قرار گرفت .او بهعنوان جانشین راشد ،اقدام به
نوشتن تاریخ یا وقایعنامهای کرد که در واقع ذیل تاریخ
نعیما (د1128 .ق) و تاریخ راشد (د1148 .ق) محسوب
میشود 1.تاریخ چلبیزاده ،رویدادهای میان  8ذیقعدۀ
 1134تا  3محرم  1141را در بر میگیرد .این اثر در 1153ق
توسط ابراهیم ّ
ّ
متفرقه در  316صفحه 2،و در 1282ق در
 652صفحه تجدید چاپ شد هاست.
ّ
تاریخ چلبیزاده برای دورۀ الله منبع مهم و دست اولی
محسوب میشود ،زیرا نویسنده از شرکتکنندگان در
مجالسی بهنام «صحبتهای الله» بود (رئیسنیا ،ذیل مدخل).
ّ
همچنین وی بهعلت دسترسی به اخبار و اسناد ِ دولتی توانست
بسیاری از رویدادهای محدودۀ زمانی  1135تا 1141ق را در
یزاده برای تاریخ
وقایعنامۀ خود ثبت و ضبط کند .تاریخ چلب 
ّ
ایران سالهای بعد از فروپاشی صفویان نیز منبع دست اول
ِ
و مهمی به شمار میآید 3.در این اثر ،سالهای پرآشوب و
جنگهای پیاپی در فاصلۀ زمانی  1135تا 1141ق بهخوبی
 .1دربارۀ تاریخ نعیما و راشد ،نک .منابع.
 .2در مقالۀ حاضر از این چاپ استفاده شد هاست .این چاپ ّ
توسط دانشگاه
مکگیل بازنشر شد هاست.
 .3دربارۀ اوضاع این دوره به روایت منابع عثمانی ،نک .تاریخچۀ نورس.
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ایران در متون و منابع عثمانی ( / )22آثار چلبیزاده عاصم افندی

نصرهللا صالحی

ایران در متون و منابع عثمانی ( / )22آثار چلبیزاده عاصم افندی

نصرهللا صالحی

بازتاب یافتهاست .برخی گزارشهای نویسنده دربارۀ وقایع
ایران از این قرار است :لشکرکشی قوای عثمانی در جبهههای
مختلف به قلمرو ایران؛ رویدادهای داخلی ایران؛ مرگ
محمود افغان و بر تخت نشست اشرف افغان؛ رفت و آمد
ّ
ایلچیان دو طرف؛ متن فتاوای مفتیان عثمانی بر ضد صفویان
و ترغیب به اشغال ایران؛ متن عهدنامۀ روسیه و عثمانی برای
تقسیم ایران؛ متن عهدنامۀ اشرف افغان با دولت عثمانی و
انتصاب مأموران عثمانی در شهرهای مفتوحۀ ایران؛ بناء
ضربخانه در تبریز؛ منع خرید و فروش اسرای عجم و. ...

وقایع  :1138فتح و تسخیر لوری و گنجه ()73؛ اسکان اهالی
بعض نواحی روان (ایروان) در اوطان قدیمۀ ایشان ()76؛
صدور فرمان برای منع سبی و استرقاق (بنده گرفتن) اطفال و
نسوان اهالی ایران ()76؛ ضبط و تسخیر ملک لرستان ()76؛
بناء ضربخانه در تبریز و مأمور شدن یشللیزاده دفتردار و
محرر تبریز به نظارت ضربخانه ()77؛ مأمور شدن زعما و
ارباب تیمار قلم دریا و منسوخات به محافظۀ تبریز ()77؛
ّ
مسخر شدن مراغه و توجیه لواء مراغه و مکری و صاوق بالق
با عبدالعزیزپاشا ()81؛ ضبط و تسخیر دیار ارومی ()82؛
ارجاع لطیف میرزا بهجانب سرعسکر همدان ()82؛ ارسال
نمونۀ زر و تنظیم احوال سکۀ همایون در بالد ایران ()83؛
ّ
مسخر شدن قرهطاغ و اردبیل و توجیه لواء اردبیل به کتخدای
عبدهللاپاشا محمدآغا ()83؛ اطاعت خان مغان صفی قلیخان
()85؛ ابقای سپهساالری سرعسکران ایران ()85؛ آمدن
عبدالعزیز سلطان از جانب اشرف خان و اعادۀ وی به طرف
اصفهان ()87؛ ذکر ترجمۀ تاریخ عینی و حبیب السیر ()90
؛ضیافت نوروزیۀ آغای یکیچریان به حضرت صدر عالی
()91؛ مأمور شدن درویش محمدآغا برای قطع حدود جانب
شروان ()95؛ محاربۀ عبدالرحمنپاشا با عشایر شاهسون و
شقاقی و قتل متعیّنان روافض اردبیل ()96؛ مأمور شدن
روزنامچی مصطفی افندی بهجانب تبریز برای مکالمه با
مرخص (وکیل /مأمور) شهزاده طهماسب ()98؛ عودت
سرعسکر همدان احمدپاشا بهجانب بغداد و پریشان کردن
جمعیت اشقیای عربان ()98؛ سرعسکر شدن وزیر علیپاشا
در جانب تبریز بهجای وزیر عبدهللاپاشا (.)102

فهرست مطالب مربوط به ایران

ذیحجۀ  :1134اتمام وقایع تاریخ راشد در سال  ،1134در
سه صفحه.
وقایع  :1135متابعت اهل شروان و توجیه ایالت مرقومه به
ّ
حاجی داودخان ()6؛ ذکر مسخر شدن قلعۀ تفلیس و گوری
()12؛ سبب ظهور سفیر ایران و تعیین سپهساالران (.)16
وقایع  :1136آمدن ایلچی برخوردارخان از جانب شهزاده
طهماسب و توقیف وی در ارزنالروم ()18؛ آمدن مرتضی
قولی بیگ از جانب اعتمادالد وله شهزاده طهماسب ()19؛
رفتن سرعسکر ابراهیمپاشا به شهر گنجه و عودت او ()19؛
فتح دیار کرمانشاهان ()20؛ اطاعت اهالی سلماس و
کردقزان و قره باغ و انزل ()30؛ مکالمۀ مرخصان دولت علیّه
با کتخدای باب مسقو برای ممالک عجم و مشاورۀ کلیه در
حضور همایون و اندفاع غائلۀ سفر مسقو و تحریر عهدنامه
از طرفین ()34؛ صورت عهدنامۀ همایون (.)39
وقایع  :1137صلب ارمنی عجم در پیشگاه خان وزیر ()44؛
فتح و تسخیر دیار همدان ()45؛ ذکر بعض فتوحات در
حوالی همدان ()49؛ فتح و تسخیر قلعۀ روان و شهر اردوباد
و نخجوان ()50؛ فتح نهاوند و اولوکرد ()56؛ رفتن
کوپریلیزاده عبدهللاپاشا به شهر تبریز و عودت کردن وی به
مشتای طسوج ()57؛ وفات فرید ونپاشا و توجیه بعض
مناصب ایران ()58؛ توجیه ایالت همدان به قره مصطفیپاشا
و شهر زور با دفتر عثمانپاشا ()62؛ توجیه لواء درگزین به
میرمحمود سرایی ()62؛ ذکر فتح زنوز و شهر مرند ()65؛
تعیین قلغای سلطان به جانب تبریز و همدان و نورالدین
سلطان به طرف گنجه و شروان ()72؛ مقتولی محمودخان
افغان و جانشینی اشرف خان در اصفهان (.)73

وقایع  :1139رفتن سرعسکر گنجه حاجی مصطفیپاشا به
شماخی و عودت وی بعد از تمام نظام شروان و شکست
دادن وی با ارامنۀ صغناق ()106؛ توجیه خلخال به
ّ
محمدقلیخان با میرمیرانی و لوای خوی با سلیمان آغا به
میرمیرانی ()108؛ وفات مصطفی افندی روزنامچۀ بزرگ
()113؛ مقتول شدن عبدالعزیزپاشا والی مراغه به دست فرخ
پاشا ()113؛ ظهور شاه قلیخان و اندفاع فتنۀ آن ملحد
بیایمان ()114؛ ضیافت نوروزیۀ آغای یکیچریان به حضرت
صدر عالی ()115؛ مأمور شدن کتخدای بوابان شهریاری به
نزد سپهساالر جانب اصفهان ()119؛ ظهور صنعت طبع و
تمثیل کتب ادبیه و حکمیه در دیار روم ()119؛ ورود بعض
اخبار نشاطانگیز از طرف سپهساالر تبریز ()120؛ رفتن
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 .49عجائبالطایف
ّ
یزاده عالوه بر زبان ترکی ،به زبان فارسی و عربی نیز تسلط
چلب 
داشت .او برخی از آثار عربی و فارسی را به ترکی ترجمه کرد.
از جمله تاریخ نوادر چین و ماچین که به زبان فارسی بود،
همچنین سفارتنامۀ خطای (مربوط به آسیای میانه و چین) ،نوشتۀ
خواجه غیاثالدین نقاش ،از هنرمندان دورۀ تیموری را به
دستور داماد ابراهیم پاشا در  1140با عنوان عجائباللطایف
از فارسی به ترکی ترجمه کرد (رئیسنیا ،ذیل مدخل).

منابع

ـ ـتاریخنگاری و ّ
مورخان عثمانی ( .)1391ترجمۀ نصرهللا صالحی.
تهران :پژوهشکدۀ تاریخ اسالم.
یزاده ،اسماعیل عاصم افندی».
ـ ـرئیسنیا ،رحیم (« .)1393چلب 
دانشنامۀ جهان اسالم ،ج .12
ـ ـصالحی ،نصرهللا (« .)1397ایران در متون و منابع عثمانی()19
آثار راشد محمد افندی» ،گزارش میراث ،ش .83-82
ـ ـصالحی ،نصرهللا (« .)1398ایران در متون و منابع عثمانی()21
آثار نعیما مصطفی افندی» ،گزارش میراث ،ش .86-87
یزاده .چاپ ابراهیم
ـ ـعاصم افندی کوچک چلبی زاده .تاریخ چلب 
ّ
متفرقه .قسطنطنیه  1153قمری (بازنشر کتابخانۀ دانشگاه
مگگیل کانادا).
ّ
عبدالرزاق نورس افندی (  .)1398تاریخچۀ نورس (گزارش
ــ
جنگهای ایران و عثمانی در ایروان) .تصحیح و مقدمه :حسین
آک کایا .ترجمه از ترکی عثمانی و  ،...نصرهللا صالحی و صفیه
خدیو .انتشارات طهوری ،تهران.
ـ ـمنصوری ،فیروز ( .)1397مطالعاتی دربارۀ تاریخ ،زبان و فرهنگ
آذربایجان .موسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ،تهران.
 Öztürk, Necdet (2015); İmparatorluk Tarihinin kalemliــ
Muhafizlari Osmanli Tarihçileri, İstanbul.
 TDVİA, s.v. “Âsim Efendi, Çelebi-zade” (by Abــdülkadir Özcan), Vol. 3, 477-478.
 TEİS, s.v. “Çelebi-zade Âsim, İsmâ'il” (by Özge Öztekin).ــ
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نصرهللا صالحی

عبیدهللا افندی به قضاء اردو به جانب همدان (.)122
وقایع  :1140شکست یافتن شاهسون و بعض ایالت در
حوالی اردبیل و دشت مغان ()124؛ انعقاد صلح با اشرفشاه
افغان ()127؛ تمام شدن تهدید جانب گنجه و شروان و مأذون
شدن درویش محمدآغا به عودت ()136؛ عزل خان شروان،
حاجی داود خان و نصب سرخای خان ()139؛ توجیه ایالت
تبریز با وزارت به یوسفپاشا و نقل وزیر علیپاشا به ایالت
شهرزور؛ اطاعت اهالی مملکت هویزه ()144؛ توجیه ایالت
کرمانشاهان با بچوی حسن بیک به میرمیرانی (.)144
وقایع  :1141محاصره کردن عبدالرزاق اردبیل را و شکست
خوردن وی به اسمعیل قلندر و انهزام کاظم سلطان در پیش
ّ
محمد افندی به
قلعۀ جوسین ()148؛ ایلچی شدن راشد
جانب اصفهان ()149؛ منع فروختن و آوردن کبار اسرای
عجم به آستانۀ سعادت ()152؛ شکست خوردن جمعیت
شاهسون از دست سرخای خان و ابراهیمپاشا ()153؛ آمدن
ایلچی اشرف شاه به درگاه حضرت پادشاه عالمپناه (.)156
منصوری در فصلی از اثر خود با عنوان «زوال دولت
صفویه و حملۀ عثمانیان به آذربایجان» از تاریخ چلبیزاده
استفادۀ زیادی کردهاست .وی متن فتوای شیخاالسالم
عبدهللا افندی را آوردهاست ،مبنی بر اینکه« :روافض عجم
ّ
بهظاهر ادعای اسالم میکنند ،آنان مرتد هستند و از ارباب
کفر به شمار میروند .بنابراین ،جنگ با قزلباش در حکم
جهاد با مشرکین و حفظ ناموس دین بوده ،غارت اموال و
اسارت زنانشان حالل شرعی میباشد (منصوری:1397 ،
ّ
تصرف خوی مینویسد« :عساکر با کندن
 .)134دربارۀ
راههای زیرزمینی بر قسمتی از شهر خوی استیال یافته
قریب به  4000نفر قزلباش جان باختند ،ولی اهالی خوی
در مذهب باطل خود ثابتقدم مانده به محاربه و مقاتله کمر
بستند ...قوای بیحد و حصر آل عثمان شبانه روز با اجرای
ّ
عملیات نظامی مختلف و متعدد ،ضربات کوبنده وارد
آورده ،سرانجام پس از  57روز محاصره و محاربۀ شدید،
روز  18شعبان  1136آن بلدۀ متین مفتوح شد .شهبازخان
و میرزا جالل با  3000قزلباش قتل عام و اموال و اهل
عیالشان اخذ و اسیر گردیدند .روز دیگر در شهر نماز
برگزار شد و خطبه بنام سلطان خواندند» (همان.)135 :
از چلبیزاده بهجز تاریخ ،آثار دیگری باقی ماندهاست.
از جمله دیوان اشعار او که دارای چند غزل و رباعی فارسی

ایران در متون و منابع عثمانی ( / )22آثار چلبیزاده عاصم افندی

ّ
است .بهعلت تأثیر نیکویی که مرتضی قلیخان سعدلو،
فرستادۀ شاه سلطان حسین صفوی ،در سفر به اسالمبول در
 ،1134بر صدراعظم عثمانی گذاشت ،چلبیزاده بر بعضی
از شعرهای فارسی و ترکی وی نظیرههایی ساخت .چلبیزاده
از منشیان چیرهدست روزگار خود بود ،لطفهللا افندی از
وابستگانش 234 ،قطعه از نوشتههای او را گرد آورده که با
عنوان منشآت در  1268در استانبول به چاپ رسیدهاست.

