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نصرهللا صالحی
نظامی قزلباشان وارد کند ،به صالحدید فرهاد پاشا فرمانده
لشکر عثمانی در قفقاز ،در فکر گشودن جبهۀ نبرد دیگری در
منطقۀ عراق عرب بر ضد صفویان افتاد .فرهاد پاشا بعد از
تصرف ایروان ،به بیگلربیگی بغداد و شهرزور فرمان داد تا برای
ممانعت از تجمع و تمرکز قزلباشها در مرزهای عراق عرب
شروع به حمله کنند .بنا به فرمان فرهاد پاشا ،الوندزاده علی
پاشا ،به همراه لشکر بغداد بعد از سرکوب حاکم عراق عرب،
امیرسجاد 4،در 991ق به عشایر مرزی ایران حمله کرد و آنها را
شکست داد .همچنین در همان سال مناطقی از خوزستان نظیر
هویزه ،کمالآباد ،شوش و مشکوک (؟) را از دست صفویان
خارج ساخت 5.این پیروزیها موجب خشنودی دولت عثمانی
و قوت قلبی برای فرهاد پاشا بود .فرهاد پاشا نیز در پرتو
یورشهای پیروزمندانۀ الوندزاده در عراق عرب و خوزستان ،با
فراغ بال موقعیّت قوای عثمانی در مناطق اشغال شدۀ قفقاز را
تثبیت کرد و دست به آمادهسازی قوا برای حمله به گرجستان و
مناطق دیگر زد .یورشهای الوندزاده به مرزهای ایران در قلمرو
خوزستان ،به فتوحات لشکر عثمانی در بقیۀ مناطق قفقاز نظیر
گرجستان کمک مؤثری کرد و تا زمان انعقاد عهدنامۀ فرهاد پاشا
در 998ق این روند ادامه یافت.

در این شماره به یکی دیگر از نویسندگان عثمانی میپردازیم که
اثری دربارۀ برخوردهای ایران و عثمانی از خود ب ه جا گذاشته
است .شخصیت مذکور ،نیازی نام دارد .او از کاتبان دیوان
عثمانی بود 1،با این حال  در منابع آگاهی اندکی دربارۀ او وجود
دارد؛ زیرا در تذکرهها و نیز در اثر خود وی ،یعنی ظفرنامۀ علی
پاشا ،آگاهی درخور توجهی نمیتوان یافت .او در مقدمۀ
ظفرنامه ،خود را «فقیر خاکسار نیازی زار زار» معرفی میکند.
مهمترین اثر باقیمانده از او ظفرنامۀ علی پاشا تألیف 992ق
است .نیازی در 991ق در دیوان عسکری عثمانی کاتب بود و
در سالهایی که الوندزاده علی پاشا مقام بیگلربیگی بغداد را
برعهده داشت ،به عنوان کاتب در خدمت او بود .الوندزاده علی
پاشا (ف 1007ق) در فاصلۀ سالهای  982تا 999ق و نیز در
1007ق دوبار مقام بیگلربیگی بغداد را برعهده داشت 2.نیازی
ً
که به عنوان کاتب شخصا در جنگهای الوندزاده با صفویان
حضور داشته به دستور او شرح جنگهای ایران و عثمانی در
991ق را در 992ق به رشتۀ تحریر درآورده است.
دولت عثمانی در حالی که در دورۀ مراد سوم (حک:
982ـ1003ق) به تجاوزات و حمالت خود در منطقۀ قفقاز بر
ضد صفویان ادامه میداد 3،برای اینکه فشار بیشتری به قوای
 .1نیازی ،برگ 57bـ.58a
 .2الوندزاده در بار نخست تصدی منصب بیگلربیگی ،اقدام به تعمیر و مرمت مرقد
امام حسین(ع) و احداث مرقد شیخ عبدالقادر گیالنی کرد ،ر .ک :مقدمۀ حمزه
اوزومجو ،ص  ( 9زیرنویس).
 .3برای آگاهی بیشتر دربارۀ جنگهای ایران و عثمانی در دورۀ مراد سوم و شاه محمد

خدابنده بهویژه تجاوزات فرهاد پاشا ،ر .ک :تاریخ عثمان پاشا ،صفحات مختلف به
ویژه ص .193
 .4برای آگاهی بیشتر دربارۀ امیرسجاد ،ر .ک :مقدمه اوزومجو ،ص.21
 .5نیازی ،برگ 70aـ.74a
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است .جدای از اینها ،در البهالی این اثر ،به مطالب
ارزشمندی دربارۀ برخی شهرها و نقاط عراق عرب و خوزستان
نیز میتوان برخورد .محض نمونه نویسنده در ذیل عنوان «احوال
شهر دزفول بشنو چگونه بود» به بیان توضیحاتی دربارۀ موقعیت
2
جغرافیایی و ویژگیهای این شهر پرداخته است.
ظفرنامۀ علی پاشا حاوی اطالعات ریز و جزیی از یک برهه
زمانی کوتاه از برخوردهای نظامی ایران و عثمانی در منطقه
عراق عرب و خوزستان است .منابع فارسی فاقد چنین
اطالعاتی است .از این رو ،به ویژه برای آگاهی از تاریخ
خوزستان اهمیت بسیار زیادی دارد.
ظفرنامه نخستین بار از سوی حمزه اوزومجو به عنوان
پایاننامۀ کارشناسی ارشد در سال 2008م ،در دانشگاه قوجه
تپه افیون قره حصار تصحیح  3و در 2010م ،نیز منتشر شده
است .مصحح تصحیح را بر مبنای یگانه نسخۀ موجود در
 .2نیازی ،برگ .41b
3. Hamza Üzümcü, Zafername-i Ali Paša (Transkript ve
�Değerlendime), Yüksek lisans Tez, Afyonkarahisar Ko
catepe Üniversitesi Sosyal Billimler Enstitüsü, Nisan 2008,
S. 104.

 .1برای آگاهی بیشتر در این باره ،ر.ک :تاریخنگاری و مورخان عثمانی ،مقالههای
جی .ال .لویس و چتین سونگور.
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ایران در متون و منابع عثمانی ()۹

 .29ظفرنامۀ علی پاشا .چنانکه اشاره شد ،نیازی که به
عنوان کاتب در اردوی عثمانی حضور داشت ،با نگارش اثری
به نام ظفرنامۀ علی پاشا ،رویدادهای مربوط به برخوردهای
ایران و عثمانی در 991ق را در قالب غزانامهنویسی عثمانی،1
بهخوبی ثبت و ضبط نمود .این تکنگاری اختصاصی بهترین
منبع برای آگاهی از اقدامات بیگلربیگی بغداد ،الوندزاده علی
پاشا در جبهههای جنگ عراق عرب بر ضد صفویان است .از
این رو حاوی آگاهیهای دست ّ
اول از برخوردهای نظامی دو
طرف در منطقۀ عراق عرب و خوزستان در 991ق است.
نویسنده با سبکی شیوا و زبانی ساده به نظم و نثر اقدام به نوشتن
ظفرنامه کرده است .مؤلف در جای جای این اثر از نظم و نثر
فارسی استفاده کرده چنانکه با یک مثنوی فارسی ،عربی و ترکی
ظفرنامه را آغاز کرده است .همین امر نشان میدهد که نویسنده
به هر سه زبان مسلط بوده است .در این اثر شش مکتوب منظوم
و منثور فارسی نیز به چشم میخورد .از جمله:
 .1نامۀ حاکم عراق عرب ،امیر سجاد ،به بیگلربیگی بغداد،
الوندزاده علی پاشا ،به نظم فارسی.
 .2نامۀ الوندزاده به امیر سجاد ،به نظم فارسی.
 .3نامۀ امیر سجاد به الوندزاده ،به نثر فارسی.
 .4نامۀ امیر سجاد به اسکندر خان افشار برای طلب امداد
از او ،به نظم فارسی.
 .5نامۀ اسکندر خان افشار به حاکم وراق(؟) ،به نثر
فارسی.
 .6نامۀ اسکندر خان افشار به امیر جهانگیر و شاه رستم،
به نثر فارسی.
ً
جز موارد مذکور ،تقریبا هیچ صفحهای از ظفرنامه نیست
که در آن بیتی یا ابیاتی از مؤلف و یا دیگر شاعران پارسی نباشد.
ضمن آنکه عنوانهای مطالب نیز همانند بسیاری از منابع
عثمانی به زبان فارسی است .نویسنده در این اثر ،فارسی و
ترکی را مثل شیر و شکر درهم آمیخته است .بنابراین ،ظفرنامه
به جز اهمیتی که در روشن کردن جنگهای ایران و عثمانی در
دورۀ مراد سوم و شاه محمد خدابنده دارد ،از حیث میزان نفوذ
زبان فارسی در زبان ترکی در دورۀ مذکور نیز حائز اهمیت
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کـــه ای جانشـــین خلیـــل زمـــان
و ای یـــادگار مهـــان جهـــان

49

ﻥﻥ
ﻥ

ایـــا میـــوۀ بـــاغ افشـــاریان
...................

ﻡﻥﺱﻡ
ﻡ
ﻡﺕ
ﺕﻥﺕ

اگــر کــردهام بــا تــو صــد ماجــرا
گناهـــم ببخشـــا مضـــی مـــا مضـــی


ﺱﺱ

ﺕﻥ

ز لطــف تــو دارم مــن ایــن یــاوری
کـــه بـــا مـــن کنـــی تـــرک کیـــنآوری


ﻡ
ﻥﺱﻡﻥ

بــه عشــق امامــان اثنــی عشــر
3
بـــه عشـــق خدابنـــده چشـــم ظفـــر

ﻡﻥ
ﺏ
ﺏﺏﺏ
22-a

ببنــدی بــه صلحــم کمــر در میــان
س ــتانی ت ــو حی ــف (؟) م ــن از رومی ــان

hıdmetine revâne eyledi. Çün Resûl-nâme-i nâ-makbûli ol bu el-fuzûl cânibnden pââ-yı

کــه مــن دافــع جنــگ تــو بــودهام
ز کیـــن و ز پیـــکار نغنـــودهام

müevve-ü bî-hencâr mazmûnundan habîr ve ‘uyûbuna basîr olacak tı-ı berk-efrûz

بــه قیــد هنــر بندشــان کــردهام
بـــه دام حیـــل صیدشـــان کـــردهام


Ol mazhâr-ı gazâb-ı Rabbânî kahr-ıYezdânî sânî-i iblîs ve iblîs-i sânî a‘nî ol re’îs-i
kavm-i zulûm bî-dîn ve bed-mezheb terk-i edeb idüb nâmesini ol cenâb-ı âlî-câh
kâmkâr hıdmetlerine vâsıl eyledi. Pââ-kâm-bâh nâmesine nazar idüb gördi ki derûn-u
pür- ‘allî gibi nâmesi hayl ile kat kat toli ve sîne-i bî-sekîne pür-kînesi gibi kîne-ü
mekrden memû satırları ‘ahd-ü peymânî gibi geç ve nâ-hem-vâr ve harfleri hâtrı gibi
gazâbı tîz ve sâ‘ika-i ‘âlem-sûz hamiyeti âte-rîz olub lakin katl-i resûl vaz‘-ı makbûl
olmaduı haysiyyetden gayzların kazım-u gazâbların hezîm eyledi.
22-b
ﺏ

بــه صــد خدعــه از آمــدن داشــتم
بـــه صـــد حیلـــه و مکـــر نگذاشـــتم
ُ
کــه در ســمت شوشــتر توجــه کننــد
.......................

Ol gül-i gülistân ‘izz-ü devlet ve besr-i bûsitân feth-ü nusret fi’l-hâl divân idüb ümerâ-yı
evket-medâr ile bu husûsda müâvere itdikde her biri semen-bâd pây-ı fikri meydân-ı

کتابخانۀ ملت فاتح به شمارۀ  396انجام داده است 1.مصحح
متأسفانه تصویر نسخۀ خطی را در پایان نیاورده و تنها به
بازنویسی آن به خط التینی اکتفا کرده است .از آنجا که مصحح
ً
آشنایی کافی با زبان فارسی نداشته ،تقریبا بیشتر واژههای
فارسی را غلط استنساخ کرده است .برای نگارنده امکان
دسترسی به متن چاپ این اثر حاصل نشد ،آگاهیهای حاضر
بیشتر برگرفته از متن پایاننامه است که به صورت  pdfدر
اینترنت موجود است .در پایان ،برای آشنایی خوانندگان محترم
با اشعار فارسی ظفرنامه ،نمونهای از اشعار ذکر میشود:
«فرستادن سجاد نامه به این مضمون به اسکندرخان
2
افشار و به امداد طلب کردنش»

 ...بیتــکارم (؟) از ایشــان الــم
بـــه عمـــرم ندیـــدم از ایشـــان ســـتم
بــه ایشــان کنــون جنــگ و تیــر و تبــر
شـــده باعثـــم دیـــن اثنـــی عشـــر
دگــر غیــرت جــار و همســایگی
نکویـــی کـــه کردســـت بیگانگـــی
ز مــن بشــنو ای صاحــب رای و هــوش
ک ــه در گفت ــن ای ــن س ــخن ،دار گ ــوش
چــو پاشــا کنــد فتــح ایــن مــرز و بــوم
شـــود نوبـــت حکـــم بـــر اهـــل روم

 .1بنا به آگاهی مندرج در دایرة المعارف تاریخنگاری جهان اسالم (ص  )758در
برخی کتابخانههای دیگر نیز نسخههایی از این اثر موجود است ،ر.ک:
Niyazi, Zafername-i ′Ali Pasha, Millet, ′Ali Emiri, p. 369.
�The Nur-i Osmaniye, MS. 3080 in the Chester Beatty Li
�brary (No. 402). Pasha, Jevdet, Tarikh Tertib-i jedid, İstan
bul, 1302, I, p. 4.
 .2نیازی برگ 52aـ .53bگفتنی است که برخی کلمههای ابیات مذکور به غلط

استنساخ شده است ،ولی با توجه به معنا و وزن اصالح شد ،در جایی که شک بود،
عالمت سؤال (؟) آورده شد.
 .3اشاره به شاه محمد خدابنده است که نابینا بود!
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ولیکــن همــه پــر زر و زیورنــد
چـــو ّ
تجـــار صاحـــب زر و گوهرنـــد
کنــون وقــت مــردی و زورآوریســت
...................................
بــه امــداد من ســازند آهنــگ در جنگ تو
رود قلعـــۀ شوشـــتر از چنـــگ تـــو
چــو ایشــان بــه شوشــتر بســازند جــای
بـــه قزویـــن رســـانند بانـــگ درای
بکــن کارزاری بــا بــد رومیــان (؟)
کــه بســیار ســتم کــرده بــه ایرانیــان (؟)
چــو گــردی تــو غالــب ز پیکارشــان
شکســـته شـــود از تـــو بازارشـــان
چــو زیشــان ســتانی تــو طــوپ و تفنــگ
رســـانی ســـر خویشـــتن بـــر فلـــک
بــه دســت آوری مــال و قــارون شــوی
بــه مــال و بــه حشــمت فریــدون شــوی
بــه دســت آوری مــال خروارهــا
بـــدان مـــال ســـازی بســـی کارهـــا

ابوبکربن عبدهللا ،تاریخ عثمان پاشـا (شـرح لشکرکشـی عثمانی
بـه قفقاز و آذربایجـا ن ـتصرف تفلیس ،شـروان و تبریز -986
 ،)993به کوشـش یونس زیـرک ،ترجمه از ترکـی عثمانی و،...
نصرهللا صالحی ،تهران :طهوری1392 ،ش.
تاریخنـگاری و مورخـان عثمانـی ،ترجمـه و تدویـن نصـرهللا
صالحی ،تهران :پژوهشکدۀ تاریخ اسالم1392 ،ش.

فهرست مطالب این اثر مختصر و مفید از این قرار است:

[آغاز کتاب] :نام این گوهر فرح افزا *** شد ظفرنامۀ علی پاشا
( ،)1bباعث نظم این ظفرنامه (  ،)3aعزم پاشا به سوی ینکیجه
( ،)16bعزم آن شهسوار خوزستان به جانب خوزستان و مظفر
گشتن بر اعدای دین و عصیان نمودن سجاد لعین ( ،)19bطلب
کردن سجاد دبیرش را و انشا کردن نامه به این مضمون،)21a(...
وصول نامۀ سجاد پیش آن سرور (  ،)22aمصلحت کردن پاشا
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بــه راه علــی کــن چنــان کارزار
کـــه مانـــد ز تـــو در جهـــان یـــادگار

منابع

گــر اعــداد ایــن جیــش رومــی دثــار
بــه هر ســی هــزاری بــود هنــر ده کار (؟)

ایران در متون و منابع عثمانی ()۹

دهــد مذهــب ســنیان را رواج
دگـــر کـــی توانیـــم کـــردن عـــاج؟

بخصوص سجاد ( ،)22bطلب کردن پاشا نیک نهاد دبیر صافی
اعتقاد را به سجاد نامه نوشتن ( ،)23bبیان بعضی از اوصاف
قبیح سجاد و ظاهر شدن عداوت او شه ( ،)29aبه این مضمون
به سجاد نامه بنوشت ( ،)31aخالص شدن سجاد از قید غم
و آراسته کردن مجلس بزم ( ،)36bتوجه کردن پاشا به دزفول
( ،)39bگذشتن عسکر از آب دزفول و تدبیر ساختن سردار
دولتمدار و منکوب شدن آن ملعون ،)40a(...احوال شهر دزفول
بشنو چگونه بود ( ،)41bوصول نامۀ آن جارچی به این سرور
( ،)44bبعضی از افکار آن ملعون شنو ( ،)50aفرستادن سجاد
نامه به این مضمون به اسکندرخان افشار و به امداد طلب
کردنش ( ،)52aنصیحت کردن دزفولیان سجاد ملعون را (،)53a
وصول نامۀ سجاد پیش اسکندر ( ،)54aصورت مکتوبی که به
حاکمان لرستان نوشته شده بود ( ،)55aجهاد ِ اکبر پاشای غازی
( ،)61aرفتن پاشا به میدان و مبارز خواستنش ( ،)62bبه میدان
رفتن پاشا دوم بار ( ،)64bرفتن آن شیر معرکۀ کارزار به میدان و
کشتن چهار نفر از ُمشه کان (؟)(  ،)65aذکر تسخیر قلعۀ دهنو
( ،)69aفتح کمال آباد بشنو چگونه بود (  ،)72aرفتن عسکر
منصوره به حوزۀ [حوضۀ] حویزه و از آنجا متوجه شدن بغداد
( ،)73bعزم پاشا به جانب بغداد ( ،)74bمضطرب گشتن اتباع
و اوالد عسکر منصوره از اخبار ،)75a(...آمدن بشارت نوید و
خوشحال ،)76b(...آمدن چاوش با هوش و آوردن مقرر ،نامۀ
باغداد [بغداد] جهت آن سردار با عدل و داد ( ،)79bدر خاتمت
کتاب گوید (.)80b

