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در ايـن شـماره به يکـی ديگر از نویسـندگان عثمانی که آثار 

متعـددی در ربـط با ایـراِن اوايل دورۀ افشـاريه از خود به جا 

گذاشـته اسـت، می پردازيـم. شـخصيت مذکـور يکـی از 

دولتمـردان بـزرگ عثمانی به نام راغب محمدپاشاسـت که در 

سـال 1111ق در اسـتانبول به دنيا آمد. نـام اصلی او محمد و 

تخلص شـعری اش راغب بود. بعدها با گرفتن لقب »قوجه« 

بـه قوجه راغب پاشـا شـهرت يافـت. پدرش، شـوقی محمد 

افنـدی، کاتـب »دفترخانه« بود. در سـنين نوجوانـی به دليل 

هـوش و اسـتعداد زيـاد، در انـدک زمان، چنـان در تحصيل 

پیشـرفت نمود که توجه همگان را بـه خود جلب کرد. ابتدا در 

کنـار پـدرش در دفترخانه به کار پرداخت. بـه دليل لياقت و 

کاردانـی کـه در دفترخانه از خود نشـان داد، در ميان همتايان 

شـناخته و ممتـاز شـد، از ايـن رو در زمرۀ کاتبـان ديوانخانۀ 

همايونـی درآمـد. در اين زمان، زبان های عربی و فارسـی را به 

خوبی آموخت و نزد يکی از اسـتادان مدرسـه اياصوفيه به نام 

يوسـف افندی به فراگيری خط ثلث و نسخ پرداخت. در اين 

اثنا شـروع به خواندن اشـعار شـاعرانی نظير نابی )به ترکی( 

و صائـب تبریـزی و شـوکت بخـاری )بـه فارسـی( کـرد و 
نظيره هايی بر اشعار آن ها سرود.1

با لشکرکشـی حکومـت عثمانی به ایران، راغب پاشـا از 

جملـۀ کارکنـان دفترخانه بـود که به منظور ثبـت اراضی تازه 

.xxii 1. راغب پاشا، مقدمۀ ایزگوئر، ص

تصـرف شـده، به قلمرو ایـران اعزام شـد و از 1135 تا 1141 

خدماتـی در زمينـۀ کارهـای دفتـری انجـام داد.2 در اواخـر 

ذی قعـدۀ 1138 در هيأتی که مأمور مذاکره با طهماسـب دوم 

بود، شـرکت کرد؛3 پس از يک سـال به اسـتانبول بازگشت و 

به مقام »جزيه محاسبه جی سـی« منصوب شد. وی در 1142 

ـاب، برای ثبت 
ّ
بـا احراز مقـام اميِن دفتـر و وکيل رئیس الکت

اراضـی ايالـت همدان اعـزام و در 1143 به دفتـرداری بغداد 

منصـوب گرديد.4 حضور راغـب افندی در بغداد مقارن بود با 

لشکرکشـی نـادر به غرب ایران بـرای بيرون رانـدن نيروهای 

عثمانی از تبریز و پیشـروی به سـوی عراق عرب که منجر به 

محاصـرۀ بغـداد از اواخـر رجـب 1145 شـد. در زمانـی که 

بغـداد در محاصـرۀ نيروهـای ایرانی بـود، احمدپاشـا، والی 

بغـداد، بـه منظـور دفع الوقـت برای رسـیدن نيـروی کمکی 

اعزامـی به بغداد، راغب پاشـا و محمد آغای کدخدای بغداد 

را در محرم 1145 به حضور نادر فرسـتاد تا برای تسـليم قلعۀ 

بغداد درخواسـت مهلت کند.5 راغب پاشـا بعد از شکسـت 

سـپاه نـادر از توپـال عثمان پاشـا و رفـع محاصرۀ بغـداد، به 

اسـتانبول بازگشـت و در 1146 بـه مقامی در ماليه و سـپس 

2. ثريا، ج 2، ص 358-359؛ اوزون چارشیلی، ج 4، بخش 2، ص 386-385.

.xxiii 3. اوزون چارشیلی، همان، ص387؛ راغب پاشا، مقدمۀ ایزگوئر، ص

4. ثريا، ج 2، ص 359؛ ناجی، ص 221.

5. استرآبادی، ص 202؛ راغب پاشا، مقدمۀ ایزگوئر، ص xxiv؛ د.ا.ترک، ج 9، ص 

.594

نصرهللا صالحی
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ـاب و محاسـبی جزيـه 
ّ
دفتـرداری اردو و وکيـل رئیس الکت

منصوب شـد. وی در 1149 با حفظ سـمت قصد شـرکت در 

لشکرکشـی به روسیه را داشـت، اما به دليل رسیدن هيئتی از 

سـوی نادر برای اعالم سلطنت او و مذاکره دربارۀ تصميمات 

شـورای دشـت مغان بـا دريافت فرمان سـلطان به اسـتانبول 

بازگشـت.1 وی در دو نشسـت مقدماتی با دولتمردان عثمانی 

و سـپس در هشـت نشست رسـمی هيئت نمايندگان ایران و 

عثمانـی که از 22 ربيع الثانـی تا 18 جمادی الثانی 1149 ادامه 

يافت، شـرکت جست.2 وظيفۀ رسـمی راغب پاشا در هيئت 

ـاب بود. او با قابليت هايی که در 
ّ
عثمانی، مترجمی رئیس الکت

مذاکـرات دو طـرف از خود نشـان داد، زمينۀ مسـاعدی برای 

ترقـی در سلسـله مراتب اداری برای خود فراهـم آورد. راغب 

پاشـا ضمن ايفای نقش فعال در مذاکرات، گزارش مشـروح 

مذاکرات را نيز به رشتۀ تحریر درآورد. 

راغب پاشـا با اتخاذ سیاسـتی واقع گرا، با وجود مخالفت 

شـديد علمـای سـنی و جناحـی از دولتمردان عثمانـی و نيز 

شـخص سـلطان محمـود اّول )حـک: 1142-1167(، بـا 

پیشـنهاد نادرشـاه مبنی  بر به رسـميت شـناخته شدن مذهب 

جعفـری از سـوی دولـت عثمانی، درصدد يافتـن راهی برای 

سـازش بيـن دو دولـت بـود.3 پافشـاری راغـب پاشـا بـر 

نقطه نظراتـش، به ویـژه در نوع تعامل بـا دولت ایران، موجب 

ابی برکنار شود.4 راغب 
ّ
شـد که او در 1157 از مقام رئیس الکت

پاشا مناصب اداری و دولتی را از کار در دفترخانه شروع کرد 

و تا مقام صدارت پیش رفت. وی درکنار سیاسـت، در عرصۀ 

ادب نيـز از شـخصيت های صاحب نام عثمانی بـود.5 احمد 

جاويد وی را که »در السـنۀ ثالثه« ]ترکی، فارسـی و عربی[ 

دارای ديوانهای مرتب بوده، سـزاوار لقب »سـلطان الشـعرای 

روم« دانسـته اسـت.6 بـه نوشـتۀ معلـم ناجـی راغب پاشـا 

همچنان کـه از نظـر سیاسـی »وزیـر حاکـم« بـوده، در عالم 

1. استرآبادی، ص 266-274، جاويد، همانجا؛ اوزون چارشیلی، همان، ص 387. 

2. راغب پاشا، همان مقدمه، ص xxv، رئیس نيا، ص 200-199. 

.xxx-xxix 3. راغب پاشا، همان مقدمه، ص

4. د.اد.ترک، همانجا.

5. دربارۀ شخصيت علمی و سیاسی راغب پاشا در دانشگاه پرينستون يک رسالۀ 

دکتری نوشته شده است. ر.ک:
Itzkowitz, Norman, “Memed Raghib Pasha: The Making of an 
Ottoman Grand Vezir”, Ph.d. dissertation, Princeton University, 
1959.

6. جاويد، ص 8.

ادبيات هم عنواِن »شـاعر حاکم« گرفته اسـت.7 راغب پاشـا 

در طـول دوران زندگـی علمـی و ادبـی اش، آثـار مختلفی در 

زمينه های ادبی، تاريخی و اجتماعی از خود به جا گذاشـت. 

در اينجـا بـه معرفی برخـی از آثـار او که به نوعـی به تاريخ 

ایران و زبان فارسی مربوط می شود می پردازيم.

23. تحقیـق و توفیـق. اين رسـاله، اثری اسـت مسـتقل 

دربـارۀ مذاکـرات هيـأت ایرانی اعزامی از سـوی نادرشـاه به 

اسـتانبول بـرای گفت وگو دربارۀ چگونگی پايان بخشـیدن به 

اختالف هـای موجـود ميـان دو کشـور. نادرشـاه کـه بـرای 

گسـترش دامنۀ فتوحات خود در شـرق، به صلحی پايدار در 

جبهۀ عثمانی نياز داشـت، پس از پايان مراسـم تاجگذاری، 

هيئتی با شـرکت عبدالباقی زنگنه، حاکم کرمانشـاهان، ميرزا 

ابوالقاسـم صدرالممالک کاشـانی و مالعلی اکبر مالباشی با 

همراهـی گنج علـی پاشـا که از سـوی دربـار عثمانـی برای 

مذاکره دربارۀ پیشـنهادهای پنج گانۀ نـادر به ایران آمده بود، به 
دربار سـلطان محمود اّول )1143-1168ق( گسیل داشت.8 

هيـأت ایرانی که در 23 شـوال 1148 از دشـت مغان حرکت 

کـرده بـود، در اوايـل ربيـع االّول 1149 به اسـتانبول رسـید. 

مذاکـرات آن ها بـا هيأت نمايندگی عثمانی کـه عبارت بودند 

اب، مصطفـی افندی، راغب 
ّ
از اسـماعيل افنـدی، رئیس الکت

محمدپاشـا، چنـد عالـم بلندمرتبـه از جمله پیش نمـاز اّول 

سـلطان محمـود، اميـن فتـوا، قاضـی صـدر آناتولـی، از 22 

ربيع الثانـی 1149 در يکی از کاخ های اسـتانبول آغاز شـد و 

تـا 18 جمادی الثانـی همـان سـال در هشـت مجلـس ادامه 

يافـت. دو طـرف در برخی زمينه ها به توافق رسـیدند، اما در 

مـورد قبـول مذهب جعفـری و اختصاص رکنی بـرای آن در 

مسـجدالحرام، به علت طرح برخی محاذیر شـرعيه و معاذیر 

ملکيّه از سـوی علمـای متعصب عثمانـی، نتيجه ای حاصل 

نشـد و هيـأت ایرانی پس از ديدارهايی بـا دولتمردان عثمانی 

سـرانجام در 20 رجب 1149 اسـتانبول را به قصد ایران ترک 

کـرد. در منابع ایرانی مطالبی کلی دربارۀ مأموريت اين هيأت 

7.  ناجی، ص 223 و بب.

8. ايلکر کولبيلگه در قسمتی از رساله دکتری خود به تفصيل به جريان اعزام هيئت 

ایرانی و روند مذاکرات دو طرف در استانبول پرداخته است، ر.ک: 

İlker Külbilge, “18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-İran Siyasi 
İlişkileri (1703-1747)”, Doktora Tezi, T.C. Ege Üniversitesi So-
syal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim 
Dalı, İzmir 2010, s. 284-294.
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وجـود دارد؛ عجيـب آنکـه علی رغم حضور واقعه نویسـی به 

نام ميرزا شـفيع همراه هيأت ایرانی، متأسـفانه هيچ گزارشـی 

از روند مذاکرات دو طرف به روايت هيأت ایرانی در دسـت 

نیسـت؛ در حالی کـه گزارش مشـروحی از مذاکـرات مورد 

بحـث بـه قلـم راغب محمدپاشـا که خـود يکـی از اعضای 
هيأت عثمانی بوده، در دست است.1

بـا توجه به اينکه از سـوی طرف ایرانـی مأمور مذاکرات، 

اثر مسـتقلی به رشـتۀ تحریر درنيامده و تنها در منابع مختلف 

به صورت پراکنده به اين قضيه اشـاره شـده اسـت، اهميت 

اين اثر در روشـن شـدن روند و جزئيات مذاکرات دو هيأت 

به خوبی دانسـته می شـود. »به ویژه از آن نظر که نویسنده خود 

در نشسـت های دو طرف حاضر بوده و نيز به اسـناد و مدارک 

رسـمی باب عالی نيز دسترسـی داشته اسـت. با توجه به آنچه 
1. رئیس نيا، ص 6-5.

گفتـه شـد، اهميت تحقيـق و توفيق از نظر تاريخ مناسـبات 

ایـران و عثمانـی در دورۀ سـلطنت نادرشـاه، بـه ویـژه برای 

روشـن کردن جريان مذاکرات رسـمی دو کشـور در آن برهۀ 

حسـاس و کسـب آگاهی پيرامـون پیشـنهادهای قابل توجه 

نادر، محرز و آشـکار اسـت.«2 کتاب بعد از ديباچه، حاوی 

مقدمه، سـه باب و يک خاتمه اسـت. اين اثر در سال 2003 

توسـط احمـد زکـی ایزگوئـر از روی بیسـت و يک نسـخه 

تصحيـح شـده و با مقدمـه ای مفصل )65 صفحـه( همراه با 

نسخه برگردان آن در استانبول به چاپ رسیده است.3 

2. رئیس نيا، ص 8.
3. Koca Râgıb Mehmed Paşa: Tahkik Ve Tevfik: Osmanlı-İran 
Diplomatik Münasebetlerinde Mezhhep Tartişmaları, Haz: 
Ahmet Zeki İzgöer, Kitabevi, İstanbul, 2003.
بابینگر در اثر خود )ص 316( مشخصات چند نسخۀ خطی مربوط به روابط ایران 

و عثمانی در دورۀ نادرشاه را که هنوز به چاپ نرسیده اند آورده است. هامر پورگشتال 

به برخی از اين نسخه ها ارجاع داده است.

بری اول نسخۀ خطی تحقیق و توفیق
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گفتنـی اسـت کـه در چند کتابخانـۀ ایران نظيـر ملک و 

مجلـس نيـز نسـخه هايی از ايـن اثـر موجـود اسـت. بنا به 

اهميتـی کـه تحقيق و توفيق در ربط بـا تاريخ ایران و عثمانی 

در دورۀ نادرشـاه دارد، به ویـژه از آن حيـث کـه تک نـگاری 

ارزشـمندی در ايـن موضـوع بـه حسـاب می آيد، فهرسـت 

مطالـب آن بـرای آگاهـی خواننـدگان درج می شـود. گفتنی 

اسـت که فهرسـت مذکور به جز سـه مـورد، بقيه به فارسـی 

اسـت، درسـت ماننـد بسـیاری از متون تاريخـی عثمانی که 

فهرست مطالبشان به همين زبان است.

فهرس  مطالب تحقیق و توفیق

مقدمـه: ذکـر فتن و حوادث ایران و ابتدای ظهور طهماسـب 

قلی خـان )176b(، آمدن حسـین آغا بـا رفاقت ميرزامحمد و 

رفتـن وزیـر مکرم گنج علی پاشـا با رسـالت )182b(، آمدن 

خبـر عـودت علـی پاشـا بـا ايلچيـان طهماسـب قلی خـان 

)183a(، کيفيـت سـلطنت طهماسـب قلی خـان و جمعيت 

وجوه ایران در صحرای مغان )185b(، ورود ايلچيان نادرشاه 

بـه ارزروم و آمـدن ایشـان بـه آسـتانۀ عليّـۀ بهجـت رسـوم 

)187a(؛ باب اّول: در ذکر تحریرات نادرشـاه به آسـتانۀ عليّۀ 

معدلت پناه )188a(، ترجمه مکتوب فارسـی نادرشـاه خطاب 

حضرت صدراعظم )190b(، ترجمه مکتوب نادرشـاه خطاب 

به حضرت شـیخ االسـالم )193a(، باب ثانی: در مأموريت 

اب ذوی االفهام به مکالمۀ مسـالمت انجام 
ّ
علمـای اعالم و کت

اب 
ّ
و مجالـس مکالمـات و بعـض تتمات/ آمدن رئیـس الکت

اسـماعيل افنـدی از اردوی همايـون به آسـتانۀ عليّۀ عطوفت 

نمـون )195b(، مجلس اّول: علمـای فضائل پناه برای قرائت 

بری پایانی نسخۀ خطی تحقیق و توفیق
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تحریـرات نـادر )196b(، مجلس ثانی: مذاکـرۀ مواد و مبانی 

 ،)198a( مجلـس اّول: مکالمه با ايلچيان نادرشـاه ،)197a(

رفتـن رئیس الکتاب اسـماعيل افنـدی و بکلکجی مصطفی 

افنـدی و راغـب افنـدی بـه زيـارت ايلچـی خـان و بعض 

مذاکـرۀ ایشـان )201a(، مجلـس ثانـی: مکالمـه در سـرای 

محسـن زاده )203a(، مجلس ثالث: مکالمه در سـرای عثمان 

پاشـا در قدرغـه ليمانـی )205a(، مجمـل حکايـت مرقومـه 

)206a(، مجلس رابع: ايلچيان با امام اّول حضرت شهرياری 

و رئیـس الکتـاب اسـماعيل افنـدی )207a(، رفتـن رئیـس 

افنـدی و بکلکجـی افنـدی به سـرای ايلچی خـان و بعض 

مذاکـرۀ ایشـان )208b(، مجلس خامس: مذاکره در سـرای 

محسـن زاده )210b(، رفتـن مومی اليهم بـه نزد ايلچی خان و 

مقاولـۀ ایشـان )211b(، مجلس سـادس: مذاکره در سـرای 

مذکور )213b(، مجلس سـابع: مکالمه در سرای محسن زاده 

 ،)216b( مجلـس ثامـن: مکالمه در سـرای مذکور ،)215b(

اب اسـماعيل افندی و بکلکجـی افندی و 
ّ
رفتـن رئیس الکت

راغب افندی به نزد ايلچی خان و مناقشۀ ایشان در خصوص 

تمّسـک )217a(، اشـاعت ختام مصلحت به رجال دولت و 

مشـورت بعـض کيفيـت )218b(،  ضيافت رئیـس الکتاب 

اسـماعيل افندی با ايلچيان )219b(، ضيافت قائم مقام پاشا 

در قضـای سـعدآباد )220a(، ضيافـت وزیر مکرم گنج علی 

پاشـا و سـفير معالـی سـمير مصطفـی پاشـا )221b(، ایراد 

ايلچيان بعض ملتمسـات در اتمام امر مسـالمت و مصافات 

)222a(، آمـدن ايلچيـان بـه ديوان معدلت نشـان و اخذ نامۀ 

همايون عطوفت مشـحون )229a(، تعيين شدن علما و مأمور 

 ،)229b( شـدن وزیـر مصطفـی پاشـا بـه سـفارت ایـران

مظهريـت مأموريـن بـه عواطف خسـروانه به مشـکوريت 

سـعی ایشـان از طرف ملوکانه )231a(، بـاب ثالث: در ذکر 

نامـه و عهدنامـه همايون و مکاتیب بديعه االسـاليب وکالی 

درايـت مقرون )232a(، نامۀ ارسـالی به وزیر مکرم حضرت 

مصطفی پاشـا از طرف دولت عليه )237b(، عهدنامۀ همايون 

کـه همـراه وزیـر مشـاراليه ارسـال شـده )240a(، مکتـوب 

 ،)247b( صدراعظـم کـه همـراه ايلچـی خان ارسـال شـده

مکتـوب صدراعظـم که همراه وزیر مشـاراليه ارسـال شـده 

)253a(، مکتـوب حضرت شـیخ االسـالم افندی که توسـط 

ايلچی برای شـاه ارسال شـده )257a(، ترجمۀ مکتوب مرقوم 

)260a(، کلمـات محبت آميـز همايـون جهانـدار که توسـط 

 ،)263b( ايلچـی سـعادتمند خطاب به نادرشـاه ابالغ شـده

تنبيـه و توصيـه ملوکانـه حضـرت همايـون )264a(، ترجمۀ 

مکتـوب بـرادر نادرشـاه، ابراهيم خان، که بـه عبدالباقی خان 

ايلچـی رسـیده )265b(، مکتـوب رئیس الکتاب اسـماعيل 

افندی و يغين آغا در جواب مکتوب ابراهيم خان مرقوم شـده 

)266a(، خاتمـه: در ذکـر کرامـات جنـاب پادشـاه محمود 

.)268a( خصال

24. منشـآت راغـب. ايـن اثـر که بـه »تلخيصـات« نيز 

معـروف اسـت، حـاوی نامه هـا و مکتوبات راغب پاشـا در 

ابـی اسـت. داری نثـری زيبـا و هنرمندانـه 
ّ
دوران رئیس الکت

اسـت. چنـان که به عنـوان الگويی بـرای يادگيـری نگارش 

منشـآت محسـوب می شـده اسـت. از نظر محتوا نيز به دليل 

آگاهی های تاريخی مربوط به دورۀ سـلطان محمود اّول دارای 

ارزش و اعتبـار اسـت.1 ايـن اثـر همـراه با ديـوان راغب به 

کوشـش احمد نزهت در شهر بوالق مصر در  1253ق منتشر 

شده است.

1. راغب پاشا، مقدمۀ ایزگوئر، ص XLVIII ، بابینگر، ص 316-315.
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25. مجموعۀ راغب پاشـا. اثری اسـت منظوم و منثور به 

سـه زبـان ترکی، فارسـی و عربی شـامل نوشـته های ادبی و 

نوشـته های رسمی و غيررسـمی او. بعد از ديوان او مهم ترين 

اثـر ادبی راغب به حسـاب می آيد.1 نسـخۀ خطی اين اثر که 

در مجلدی بزرگ گردآوری شـده اسـت، در کتابخانۀ حبیبيه 

نگهداری می شود.

26. منظومه هـای فارسـی راغب پاشـا. راغب پاشـا از 

جمله رجال برجسـتۀ عثمانی اسـت که در عرصـۀ ادبيات نيز 

از شـهرت زيادی برخوردار بود، به زبان فارسی تسلط داشت 

و بـا فرهنـگ و ادبيـات ایـران نيـز به خوبی آشـنا بـود. او به 

شـاعران ایران و شعر پارسـی عالقه فراوانی داشت، چنان که 

در کتابخانـه ای کـه به نام خود بنيان گذاشـته بـود، ديوان های 

متعددی از شـاعران فارسی داشـت. او بیشتر متأثر از سبک 

هندی2 و تحت تأثير سـه تن از شاعران پارسی، يعنی صائب 

تبریزی، شوکت بخاری و طالب آملی، قرار داشت. سویسال 

معتقد اسـت: راغب پاشا صرف نظر از شیخ غالب، از سرآمد 

شـاعران عثمانی اسـت که در ادبيات ديوانی متأثر از سـبک 

هندی شـعر فارسـی بوده اسـت. راغب پاشـا نظيره هايی بر 

اشـعار اين سـه شاعر سـروده است. سویسـال منظومه های 

فارسـی راغب پاشـا را به عنوان پايان نامـۀ تحصيلی انتخاب 
کرده و به بررسی و تحليل آن ها پرداخته است.3

27. ترجمه هـای راغـب پاشـا. راغـب پاشـا سـه اثـر 

تاريخـی مطلع السـعدین، روضه الصفـا و تاریـخ تاتاریـۀ 

عبدالرزاق را از فارسـی به ترکی ترجمه کرده اسـت.4 البته هر 

سـه اثـر ناتمـام مانـده اسـت.5 بابینگر  ايـن ترجمه هـا را از 
شاهکارهای نثر ترکی عثمانی به شمار آورده است.6

.XLVIII- L 1. راغب پاشا، مقدمۀ ایزگوئر، ص

2. در اين زمينه نگاه کنيد به مقاله بيهان کسیک با اين مشخصات: 

Beyhan Kesik, ‘‘Koca Râgıb Paşa’nın Şiirlerinde Sebk-i Hindî 
Tesiri’’, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. : / 2, 2009, pp. 
150-169. 

متن pdf مقاله در اينترنت موجود است.
3. Faysal Soysal, Koca Ragıp Paşa’nın Farsça Manzumeleri (Me-
tin-Çeviri-Yorum), Van, 2006, p. III.  

متن pdf رساله در اينترنت موجود است.

.L 4. راغب پاشا، مقدمۀ ایزگوئر، ص

5. ر.ک: تاريخ روضةالصفا، تصحيح جمشید کيانفر، تهران: اساطير، 1380، ص 

پنجاه.

6. بابینگر، ص 316.

28. کتابخانۀ راغب پاشـا. راغب پاشـا در کنار کارهای 

سیاسـی و ادبـی به امور عام المنفعه نيز پرداخته اسـت. يکی 

از يادگارهـای بـاارزش او کتابخانـه ای اسـت کـه در سـال 

1176ق به نام خود بنيان گذاشـت و سـرانجام نيز در جوار آن 

آرميـد. ايـن کتابخانـه دارای مدیـر و کاتبـان متعـدد و مرکز 

تحقيـق بـود. خود راغب پاشـا هر از گاهی با لبـاس مبدل به 

کتابخانـه مراجعـه می کرد تا از نحـوۀ کار و فعاليت مجموعۀ 

کتابخانـه آگاهی حاصل کند. در اين کتابخانه شـمار زيادی 

از آثـار فارسـی نگهـداری می شـد.7 بـه تازگـی فهرسـت 

نسـخه های خطـی فارسـی کتابخانـۀ راغـب پاشـا به همت 

نمايندگـی فرهنگی سرکنسـولگری ج.ا. ایران در اسـتانبول و 

پشـتيبانی معاونت پژوهشـی و آموزشـی سـازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسـالمی، از سـوی مجمع ذخایر اسـالمی منتشـر 

شـده اسـت. اين کتاب شـامل 39 تصویر رنگی و تعدادی 

7. برای آگاهی بیشتر دربارۀ کتابخانه راغب پاشا، ر.ک: مقدمۀ ایزگوئر، ص LI- LII؛ 

و مدخل “Rağıb Paşa Kütüphanesi” به قلم اسماعيل ارنسال در دایرةالمعارف ديانت 

)TDVIA( ترکيه
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چاپ سـنگی کهن اسـت کـه در انتهای مجموعه ذکر شـده 

است.

از راغـب پاشـا آثـار ديگـری نيز باقـی مانده کـه البته به 

ایـران و زبـان فارسـی ارتبـاط پيـدا نمی کنـد، از جملـه 

سـفینةالراغب و دفینةالمطالب، رساله ای در عروض و فتحیۀ 
بلگراد.1

منابع

اسـترآبادی، ميرزامهـدی، تاریـخ جهانگشـای نـادری، تهران 

1341ش.

بروسـه لی، محمـد طاهـر، عثمانلـی مؤلفلـری، اسـتانبول 

.1333

ثريـا، محمد، سـجل عثمانی یـا خود تذكرۀ مشـاهیر عثمانیه، 

]استانبول[، 1311.

جاويـد، احمـد، ورد مطـرا، از ذیل هـای حدیقه الـوزرای 

عثمان زاده تائب احمد، فريبورگ 1969م. 

1. برای آگاهی بیشتر، ر.ک: بروسه لی، محمد طاهر، ج 2، ص 191-190.

رفيق، احمد، عالملر و صنعتکارلر، استانبول 1924م. 

رئیس نيـا، رحيـم، »تحقيـق و توفيـق: مناقشـات مذهبـی در 

مناسـبات سیاسـی عثمانی و ایران در دورۀ نادرشـاهـ  سلطان 

محمـود اّول«، فصلنامـۀ روابـط خارجـی، س 5، ش 20، 

پاييز 1383، ص 206-195.

سـامی، شـمس الدين، قامـوس االعـالم، اسـتانبول 1306- 

.1316

مسـتقيم زاده، سـليمان سـعدالدين افنـدی، تحفـة خطاطین، 

استانبول 1928م.
Babinger, Franz, Osmanli Tarih Yazarlari ve Eserleri, 

Çeviren Coşkun Üçok, Ankara, 1992. 
İA, s.vv. “Râgıb paşa” (by bekir sıtkı Baykal);Râgıb paşa, 

Edebi Şahsiyeti, (by Abdulkadir karahan).
Kesik, Beyhan, “Koca Râgıb Paşa’nın Şiirlerinde Sebk-i 

Hindî Tesiri”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, 
2009.

Külbilge, İlker, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-iran 
Siyasi İlişkileri (1703-1747), Doktora Tezi, T.C. Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim 
Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, İzmir 2010,

Naci, Muallim, Osmanlı Şairleri, ed. Cemal kurnaz, An-
kara 2000;

Norman, Itzkowitz, Memed Raghib Pasha: The Making 
of an Ottoman Grand Vezir. Ph.d. dissertation, Prince-
ton University, 1959.

Soysal, Faysal, Koca Ragıp Paşa’nın Farsça Manzume-
leri (Metin-Çeviri-Yorum), Van, 2006.

Koca Râgıb Mehmed Paşa, Tahkik ve Tevfik: Osman-
lı-İran Diplomatik Münasebetlerinde Mezhep 
Tartışmaları, ed. Ahmet Zeki İgöer, İstanbul, 2003.

TDVİA, ss.v, “Râgıb Paşa” (by Mesut Aydıner); “Râgıb 
paşa kütüphanesi (by İsmail E. Erünsal);

Uzunçarşılı, İsmail  Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1995, 
2003.


