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دراینشمارهبهیکیدیگرازنویسندگانعثمانیمیپردازیم

کـهآثـاریدررابطـهبـاایـراندورۀافشـاریهازخـودبهجا

گذاشـتهاست.اینشخصیتیکیازدولتمردانمهمعثمانی

بهکنیۀابوسـهلنعمانافندیاسـت.اگرچهتاریخدقیقتولد

اومشـخصنیسـت،ولـیبـهاحتمالقـویدراوایلسـدۀ

دوازدهـمبـهدنیـاآمـد.محمـدطاهرلقـباوراصالـحزاده

نوشـته،1امـاویازخـودتنهابانامابوسـهلیادکردهاسـت.

تنهـامنبـعآگاهیمـااززندگیاو،کتابتدبیرات پسـندیدۀ

اوسـت.ویدرمقدمـۀایـناثربهزندگیوآثـارشپرداخته

است.

نعمانافندیدرپانزدهسـالگیاززادگاهشراهیسیواس

شـد.مقدمـاتتحصیـلرادراینشـهرطیکرد.سـپسبه

دیاربکررفتوبهفراگیریفقه،کالمودیگرعلومپرداخت.

سـرانجامدر1138قعـازماسـتانبولشـد.دراینشـهربه

محضرشیخاالسـالموقت،ینیشـهرلیفاضلعبدهللاافندی،

رسـید.ویبـاآگاهیازعلمودانشنعمان،ضمنپیشـنهاد

سـمت»مالزم«بهاو،ازویخواسـتتادراستانبولاقامت

گزینـدوبـهتدریسبپردازد.نعماناینپیشـنهادرانپذیرفت

وراهیدیاربکرشـد.درایناثنا،سرعسـکرعثمانی،حکیم

باشـیزادهعلیپاشـا،باارسـالنامههاییبهشـیخاالسـالم

اسـتانبولبـرضـرورتاعـزامعالمیمفتـیبهتبریـزکهبه

1.بروسهلیمحمدطاهر،عثمانلی مؤلفلری،ج3،ص155.

تازگـیبـهدسـتعثمانیتصرفشـدهبودتأکیدکرد.شـیخ

االسـالمایـنمأموریترابـهنعمانافندیمحولسـاخت.

ویدرصفـر1139قروانۀتبریزشـدوتاسـال1148قدر

اینشـهرماند.درطولاینسالهادراثرتحملسختیهای

زیاددچاربیماریشـد،بهایندلیلازمقامخوداسـتعفاداد

وراهیاسـتانبولشد.بعدازبازگشـت،در1151قبهعنوان

قاضـیعسـکر،روانهشـهرکفه)تئودوسـیا(واقـعدرقریم

)کریمه(شـد.حدوددوسـالونیمدراینشـهرماندوبعد

ازبازگشـتبهعنوانمالیمناطقسرحدی،درمعیتهیأتی

بهسرپرسـتیالحاجمحمدپاشـاکهبعـدازامضایمعاهدۀ

صلـحبلگـرادمیانروسـیه،اتریـشوعثمانیبـرایتعیین

حـدودمرزیجدیدعازممناطقسـرحدیتونـا)Tuna(بود،

روانـهآنمناطـقشـد.ویبعـدازپایانایـنمأموریت،در

1154قبهاستانبولبازگشتوبعدازتصدیمسؤولیتهای

مختلف،در1155قبهعنوانمدرسمدرسـۀکشـفیعثمان

افنـدیتعییـنشـد.ویازسـال1156قبـهبعدنیـزبارها

عهـدهدارمسـئولیتهایمختلـفشـدوازجملهبـهعنوان
قاضیعسکرهمراههیأتسفارتعثمانیعازمایرانشد.2

درپـیعقـدپیمـانصلحکـرداندرشـعبان1159میان
2.مطلبحاضرخالصهایازمدخل»نعمانافندی«استکهازسویعلی

ابراهیمساواشبرایسایتمورخانعثمانیبهنگارشدرآمدهاست.مدخلیادشده

 www.ottomanhistorians.com:دراینسایتقابلدسترساست

ساواشدرمقدمۀکتابتدبیرات پسندیدهنیزبهتفصیلبهزندگیوآثارنعمان

افندیپرداختهاست.ازاینمقدمهنیزبهرهبردهایم.

نصرهللا صالحی
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ایـرانوعثمانی،مصطفـینظیفافندیبههمـراههیأتیدر

18شـعبان1159ازلشـکرگاهنادرخارجشد،در20رمضان

صلحنامـه1رادربغـدادبـهمهـروتصدیقاحمدپاشـاوالی

بغدادرسـانید2وراهاسـتانبولرادرپیشگرفت.اوازهمان

میانـۀراه،ازبغـدادبهاسـتانبولگزارشدادهبودکهنادرشـاه

برایبرقراریحسـنرابطهباسـلطانعثمانـی،مصطفیخان

شـاملورابـهعنوانسـفیربـهاسـتانبولاعزامخواهـدکرد.3

سـفیریبـهایران
ً
دولـتعثمانـیهمتصمیـمگرفتمتقابال

بفرسـتدکههمنسـخۀتصدیقشـدۀصلحنامهرابهنادرشـاه

تسـلیمدارد،وهمهدایایشایسـتهایراتقدیمنادرشاهکند.

بـرایاینمأموریتاحمدکسـریهلیکـهازخواجگاندیوان

بـودبهعنوانسـفیربرگزیدهشـدوگروهکثیـرینیزبهعنوان

همراهـانانتخابشـدند.4تعدادیازشـخصیتهایمهم

1.برایآگاهیازصورتصلحنامه،ر.ک:استرآبادی،جهانگشای نادری،ص

.419-415

2.دربارۀمأموریتمصطفینظیفافندی،ر.ک:استرآبادی،همان،ص414.

3.دربارۀمأموریتمصطفیخانشاملو،ر.ک:استرآبادی،همان،ص415.

4.استرآبادی،همان،ص415.

همراهاوعبارتبودنداز:رجبپاشـا،حاکموالیتبورسـا

)سـفیردوم(،مصطفـیبیـگازخواجـگاندیوان)مسـتوفی

دیوان(،ابوسـهلنعمـانافندیبهعنوانقاضـیاردو،رحمی

افندیکریملی)کریمهای(شـاعرمعـروفآنعصربهعنوان

واقعهنویسومنشـی،وعبدالرحمانبیگ)پیشـکارسفیر(و

شـمارزیـادیازدرباریـانودیوانیان.5ازمیـاناینافراددو

تناقدامبهنوشـتنشـرحسفارتهیأتعثمانیکردند.یکی

رحمـیافنـدی)رحمـیتاتـار(ودیگـرینعمـانافنـدی.

سـفارتنامۀرحمیتاتارخوشـبختانهسـالهاپیشازسـوی

مرحـوممحمدامینریاحیبهفارسـیترجمهومنتشـرشـده

اسـت،6اماسـفارتنامۀنعمـانافندیتحتعنـوانتدبیرات 

پسـندیدهبرایمحققانایرانیهمچنانناشـناختهباقیمانده

اسـت.7دراینجـابـهبرخیازآثـاراوکهدرپیونـدباتاریخ

ایراناستاشارهمیشود.

29. تدبیرات پسندیده 
نعمـانافنـدیدرتدبیرات پسـندیده8بعدازحمـدوثنا،به

8ب(وسپس شـرحمبسـوطزندگانیخودپرداخته)1الفـ

آگاهیمختصریدربارۀسـهمقالۀاصلیکتابآوردهاسـت.

کتابنسـبتبهسـفارتنامۀرحمیتاتاربهنثریسادهوروان

بهرشـتۀتحریردرآمدهاسـت.بعدازمقدمه،مقالۀاّولکتاب

25الف(،کهمربوطبهانتخابنویسـندهبهقاضی )8الـفـ

عسـکریکریمه)1150ق/1737م(وحرکـتبهآنمنطقهو

رویدادهـایمربوطبهآنجاسـت،آوردهشـدهاسـت.دراین

بخـشبهوضـعنابسـاماناداریکریمه،اشـغالمناصببه

وسـیلهافـرادناالیقومشـکالتیکـهازاینراهبـروزکرده،

اشـارهمیکنـد. نعمانبرایحلمشـکالتابتـداازمعضل

سـخنگفتهوسـپسبهبیـان»تدبیر«پرداختهاسـت.مقالۀ

85الـف(،مربوطمیشـودبهمعاهدۀ دومکتـاب)25الـفـ

5.ریاحی،سفارتنامه های ایران،ص199-198.

6.متناینسفارتنامهباعنوان»سفارتنامۀرحمیتاتار«بهفارسیترجمهومنتشر

شدهاست.نگاهکنیدبه:ریاحی،سفارتنامه های ایران،ص242-205.
7.مرحومریاحیدرصفحۀ200بهاثرمذکورتنهایکباراشارهکردهاست.

8.ایناثرازسویعلیابراهیمساوشتصحیحوبدونحتییکبرگتصویر

نسخۀخطیوتنهاباآوانگاریالتینبهچاپرسیدهاست.الزماستازدوستو

همکاریگرامیجنابآقایحسناسدیکهمتنخطیایناثررابهخواهش

نگارندهازترکیهتهیهودراختیارقراردادندسپاسگزارینمایم.مشخصاتچاپ

التینچنیناست:
Ebû sehl Nu’mân Efendi, Tedbîrât-i Pesendîde, haz. Ali İbrahim 
Savaş, Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara 1999.
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صلـحبلگـراد)1152ق/1739م(واعـزامهیأتیبرایتعیین

حدودمرزیجدیدمیانروسـیه،اتریشوعثمانی.نویسنده

درایـنبخش،ازرئیسهیأتعثمانی،الحاجمحمدافندی،

کهبهجهتقناعتورزیازمترجمانومهندسـانخودبهره

نبـردهوبـهمهندسـانومترجماناتریشـیاکتفاکـرده،انتقاد

نمودهاسـت.دومقالۀنخسـتایناثربهصورتمسـتقلاز

سویمحققاتریشـی،اریکپروکوش،بهزبانآلمانیترجمه

ومنتشـرشدهاسـت.1دیگرمحققاتریشی،هامرپورگشتال،

دربرخیازآثارخودازدومقالۀنخسـتبسیاراستفادهکرده
است.2

نویسـندهدرسومینوآخرینمقالۀکتابکهدارایحجم

161الف(، بهتفصیـلبهجریان بیشـتریاسـت)85الـفـ

سـفارتایـران)1160ق/1747م(پرداختهاسـت.درمقدمۀ

ایـنبخشازمعاهدۀصلحمیاننادرشـاهوسـلطانعثمانی

)1159ق/1746م(وازنتایـجایـنصلحیعنـیمبادلههیأت

نمایندگـیوارسـالنامـهوهدایـاازدوطرفسـخنگفته

اسـت.نعمانبرخالفسـفارتنامۀرحمیتاتار،شـرحمسیر

سـفرهیأتعثمانیازاسـکدارتاحلبرابیـاننکرده،بلکه

منـازلبیـنراهراازحلـبتابغدادوازآنجابـهبعدراهمراه

باحوادثیکهدرطولراهاتفاقافتادهرابیانکردهوسـپسبه

چگونگـیمبادلـۀدوهیأتایرانوعثمانـیدرمرز،مجالس

ضیافـتومراسـمدیـدوبازدیـددوهیأتدرمـرزپرداخته

اسـت.گـزارشنعمانبابیانتکتکمنـازلبینراهدرخاک

ایـرانادامـهمییابد.ویحوادثورویدادهـایبینراهرابه

خوبیثبتوضبطکردهاسـت.ازجملهمسـائلیکهنعمان

افنـدیبـهآنپرداخته،واقعۀقتـلنادردراثنایسـفرهیأت

عثمانیدرخاکایرانبودهکهموجببالتکلیفیوسرگردانی

آنهاشـدهبود.دربخشپایانیمقالهسـوم،شـرحچگونگی

بازگشـتهیـأتنمایندگیعثمانیازخاکایـرانتابغدادرا

منـزلبـهمنـزلبازگـوکـردهاسـت.همچنیـندرخاتمهبه

درگذشـتوالیبغداد،احمدپاشـا،وبروزاختاللدروضع

امـوراشـارهکـردهوبعـدبـهچگونگـیبازگشـتخـودبه

اسـتانبولوتصدیمقامریاسـتمدرسـیدرآنجـاپرداخته

است.

1. Erich Prokosch, Molla und Diplomat, Graz, 1972.
XI2.مقدمۀساواشبرتدبیرات پسندیده،ص

برخـیعناویـنمطالـبمقالۀسـومازاینقراراسـت:

یـه،امارهمقدمۀاکثـرحوادث،
ّ
مقدمـه،حرکتازآسـتانۀعل

حادثـه،حرکتازبغـدادبهشـتآباد،تدبیر،حادثـۀقبیحه،

تدبیر،حادثـه،تدبیر،حادثه،تدبیر،...3وصولبهکرمانشـاه،

حادثـه،تدبیـر،......فذلکه،تنذیر،تبصـره،تنبیه،حرکتاز

همدان،حرکتازسـنه)سـنندج(،اجمالحالسـلیمخان،

وفـاتاحمـدپاشـاوالـیبغـداد،تدبیـر،حرکـتازبغداد،

تبصره،خاتمه.

تدبیـرات پسـندیدههماننـدسـفارتنامۀرحمـیتاتاراز

جهـاتمتعـدددارایاهمیتاسـت.نخسـتاینکـهبهجز

سـفارتنامۀیادشـده،گـزارشمبسـوطدیگریباقلـمونگاه

نویسـندهدیگـریدراختیـارمیگـذارد.لذامیتـوانازیک

برهـهورویدادهـایمشـخصومعینتاریخـیدوگزارش

متفـاوتدراختیـارداشـتوبهمقایسـۀآنهـاپرداخت.از

3.بیشترعنوانهایاثربهصورت»حادثه«-»تدبیر«،»حادثه«-»تدبیر«تنظیم

شدهاست.

صفحه ای از تدبیرات پسندیده



62

)8
ی )

عثمان
ایران در متون و منابع 

ی
ح

صال
هللا 

صر
ی / ن

ل نعمان افند
سه

آثار ابو

دورۀ دوم، سال هفتم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 1392

طرفدیگر،کاروانسـفارتعثمانیدرستزمانیواردایران

شـدهبودکهنادرشـاهبهقتلرسـیدهوبهاصطالحعامه،»شاه

میـری«وبهتعبیـرمجمل التواریخگلسـتانه»شاهگردشـی«

بـوده1ولـذاسراسـرایـراندرناامنـیوبالتکلیفـیبهسـر

میبردهاسـت.نویسـندهبهدقتاوضاعواحوالایرانرازیر


ِ
نظـرگرفتـهودراثـرخـودمنعکسکردهاسـت.مقالۀسـوم

تدبیـرات پسـندیدهباوجودارزشواهمیتـیکهبرایتاریخ

ایراندورۀافشـاریهداردبرخالفدومقالۀنخسـتآنکهبه

زبانآلمانیترجمهشـده،نهتنهاهنوزبهفارسـیترجمهنشده

کهشناختهنیزنشدهاست.

30. صحت نامه 

نعمـانافندیدرسـالهاییکهدرتبریزمفتـیبود)1139-

1148ق(،بـهدلیـلابتالبهبیمـاری،دشـواریهایزیادیرا

تحمـلکـرد.ویداسـتانایـنسـختیهارادراثـریبهنام

صحت نامهبهرشتۀتحریردرآوردهاست.2

31. آجار دیگر

آثـاردیگـرنعمـانافنـدیبیشـتردردوزمینـهاسـت:یکی

اعتقـاداتمذهبـیکـهبـهنوعـیبـاتحصیـلوتدریساو

مربـوطبـودهودیگرآثارمربوطبـهتحدیدحدودعثمانیکه

مربوطبهمأموریتهایاومیشـدهاست.درزمینۀنخست،

چنـدکتاببهرشـتةتحریـردرآوردهاسـت.ازجمله:اثبات 

الحقـوق مـن مذاهـب االئمـة ذوي الوثـوقومـوارد جمیع 

المذاهب لبیـان منبـع المطالـب.دراثرنخسـتبـهدفاعاز

مذهـباهلسـنتپرداختـهاسـت.ویدرصفحههاییاز

مقدمـۀکتـابونیـزآغـازمقالۀسـومگاهمتعـرضمذهب

شـیعهشـدهاسـت.درزمینـۀدومبایدبـهدوکتابدسـتیار 
تحدید الحدودوتبیین اعمال المساحةاشارهکرد.3
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