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نصـراهلل صـالحـی

اشاره:در این شماره به یکی دیگر از موّرخان عثمانی که دربارۀ 

ــاری از خود به جا  ــران و عثمانی در عصر صفوی آث ــط ای رواب

ــته می پردازیم. شخصیت مذکور قره چلبی زاده عبدالعزیز  گذاش

افندی است. وی به یکی از خاندان های علمی معروف عثمانی 

به نام قره چلبی زاده منصوب است.

ــه دنیا آمد  ــتانبول ب ــک خانواده اهل علم در اس وی در ی

)1591/1000(. پدرش، حسام الّدین، و برادرش محمود هر دو 

قاضي عسکر بودند ]...[ با مرگ سلطان ابراهیم در 1648/1058 

ــک: 1032-1049( زمینۀ  ــارم )ح ــیدن مراد چه ــلطنت رس و به س

ــد. چنان  که وي مورد توّجه سلطان مراد  ــرفت او فراهم ش پیش

چهارم قرار گرفت و از طرف او عنوان شیخ االسالمي یافت. در 

واقع، عبدالعزیز افندی در سال 1651/1061 به جاي بهاءالّدین 

ــد؛ اّما چند ماه بعد از کسب این مقام،  ــالم ش افندي شیخ االس

ــال، مورد غضب پادشاه قرار گرفته  ــت در همان س یعني درس

ــورد عفو قرار  ــال بعد، م ــد. دو س ــاقز« تبعید ش و به جزیرۀ »س

گرفت و به بروسه رفت. چندي بعد در »قضا«ي مودانیه به مقام 

ــد. در 1657/1067 با انتقال به »قضا«ي  ــک منصوب ش آرپالی

ــد.1 عبدالعزیز افندی  گلیبولی، عهده دار مقام آرپالیک آن جا ش

زبان هاي ترکي، عربي و فارسي را به خوبي مي دانست.2 از وی 

آثار متعددی اعم از تألیف و ترجمه باقی مانده است. نوزات کایا 

ــش دستة تاریخی، ادبی، فقهی، اخالقی،  )/قایا( آثار او را به ش

ــت.3 از میان آثار متعدد او، در  ــیم کرده اس ــیر و سیر تقس تفس

این جا تنها چند مورد از آثار تاریخی او معرفی می شود.

آثار: از عبدالعزیز افندی چهار اثر تاریخی باقی مانده است: 

11.روضةاالبرار: این اثر، یک تاریخ عمومی است. از حضرت 

ــال 1058 قمری ادامه می یابد.  دارای  ــروع شده و تا س آدم ش

ــت. از تاریخ پیامبران پیش از اسالم  چهار فصل و دو تکمله اس

شروع و تا جلوس سلطان محمد چهارم عثمانی )1648/1058( 

ادامه می یابد. نویسنده در زمانی که قاضی عسکر روم ایلی بوده، 

کتاب را به پایان رسانده و به سلطان محمد چهارم تقدیم کرده 

ــتین بار در 1248 در مطبعۀ بوالق مصر  ــت )1059(. نخس اس

ــالم  ــارۀ دولت های ایران بعد از اس ــد. با آن  که درب ــر ش منتش

مطالبی دارد، اّما تقریبًا تکرار منابع دیگر است. 

ــع مربوط به دورۀ صفویه که هم زمان با دورۀ عثمانی  وقای

ــه »بیان ظهور  ــت. در صفحه 307 ب ــت، دارای اهمیت اس اس

ــور عجم« پرداخته است. دیگر وقایع  سرخ سران و شاهان کش

1. برای آگاهی بیشتر دربارۀ زندگی و شخصیت قره چلبی زاده، نک: بروسه لی محمد طاهر، چ3، ص 120-121؛ ثریا، ج2، ص 339؛ بابینگر، ص 224-227؛ 

دایرةالمعارف دیانت ترک، ج 24، ص 381-383؛ احمد رفیق، ص151-180؛ رمضان ششن، ص 311.

XXXII-XXXIII 2. وی برخی آثار فقهی و تفسیر را به عربی نوشته و اخالق محسنی را به ترکی ترجمه کرده است. نک: کایا )/قایا(، ص

3. Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi, Ravzatü’l-Ebrâr Zeyli (Tahlîl ve Metin), Nevzat Kaya, T.T.K. Ankara 2003, 
S.XXIX-XXXIII.
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ــفر عراق« و »فتح بغداد«  ــت: »س مربوط به ایران از این قرار اس

ــزاء بغداد« )ص427(؛ »تفصیل وقایع عهد مراد  )ص424-425(؛ »غ

خان ]چهارم[« )ص556(؛ »محاصرۀ بغداد« )ص600(؛ »عقد صلح 

ــۀ 556 تا 610 به  ــنده از صفح ــاه عجم« )ص 608(؛ نویس با ش

ــلطان مراد چهارم پرداخته و در ضمن آن به  دوران سلطنت س

تفصیل از لشکرکشی سلطان مراد به ایروان و بغداد سخن گفته 

ــت. نویسنده شخصًا در لشکرکشی های سلطان مراد حضور  اس

ــخصی از  ــته و مطالبی که آورده مبتنی بر آگاهی های ش داش

برخوردهای صفویان و عثمانیان است.  

ــت،  12.ذیـلروضةاالبـرار: این اثر چنان  که از نامش پیداس

ــت بر روضةاالبرار. نویسنده در این اثر، تاریخ عثمانی  ذیلی اس

ــلطان محمد چهارم )حک: 1058-1104( تا زمان  را از جلوس س

ــال آورده است.  ــال به س ــتش در 1068 به صورت س درگذش

ــاهد و ناظر تمام  ــت که مؤلف خود ش اهمیت این اثر در آن اس

این دورۀ کوتاه دوازده ساله بوده است. این دورۀ زمانی مصادف 

ــاه عّباس دوم )حک: 1052-1077( در ایران بود. از  ــلطنت ش با س

ــاه صفی معاهده زهاب میان  آن جا که در دورۀ مراد چهارم و ش

دو کشور منعقد و منجر به استقرار دورۀ صلح و آرامش میان دو 

ــد، بنابراین وقایع و مسائل چشمگیری که عبدالعزیز  کشور ش

ــن حال، در  ــت. با ای ــه آن بپردازد در میان نبوده اس ــدی ب افن

ــارۀ ایران برخورد. از  ــی صفحه ها می توان به مطالبی درب برخ

ــتقبال از »ایلچی عجم« و در  جمله در صفحۀ 31 و 296 به اس

صفحه های 21، 26، 257 و 291 به شاه عّباس دوم اشاره شده 

ــط نوزات کایا )/قایا( تصحیح و منتشر شده  است. این اثر توس

است.4 متأسفانه اشعار فارسی این اثر در بیشتر موارد به صورت 

نادرست بازخوانی شده است.

13.سـلیماننامه: نویسنده در این اثر به شرح جلوس سلطان 

ــان او و نیز ترجمۀ احوال علما و وزرای  ــلیمان و فتوحات زم س

فهـرستمطـالبروضـةاالبرار

ذیـلروضـةاالبـرار

فهـرستمطـالبسلیماننامه

4. برای مشخصات این چاپ نگاه کنید به منابع.
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دوران او پرداخته است. این اثر، نخستین بار در 1248 در مطبعۀ 

بوالق مصر منتشر شده است. برخی مطالب مربوط به ایران از 

ــت: »فتح بغداد دارالّسالم« )ص113(؛ »مقالۀ القاص  این قرار اس

ــکر به دیار ایران«  ــب« )ص147(؛ »بعث عس میرزا برادر طهماس

)ص159(.

14.ظفرنامهیاتاریخچۀفتحروان]ایروان[وبغداد: این اثر 

ــت مربوط به لشکرکشی سلطان مراد  چنان  که از نامش پیداس

ــندۀ  ــت.5 نویس چهارم به ایروان در 1044 و بغداد در 1047 اس

ــت صدراعظم کمانکش قره مصطفی پاشا  این اثر را به درخواس

به رشتۀ تحریر درآورده است.

ــت اردوی عثمانی از  ــود را از زمان حرک ــف کتاب خ مؤل

ــروع کرده و تا انعقاد عهدنامۀ  ــکدار در21 رمضان 1044 ش اُس

زهاب و بازگشت صدراعظم به استانبول در 11 رمضان 1049 

ــراد چهارم را در  ــفر نظامی م ــت. مؤلف وقایع س ادامه داده اس

ــتم نیز به  ــت. در فصل هش هفت فصل به نگارش درآورده اس

ــا پرداخته  ــرح اقدامات عمرانی صدراعظم قره مصطفی پاش ش

است.

ــدن مقدمات سفر نظامی و  ــت به فراهم ش در فصل نخس

حرکت اردوی عثمانی از اُسکدار و تصرف ایروان پرداخته شده 

است. 

ــتانبول در اثنای  ــل دوم از وقایع و رویدادهای اس در فص

ــفر نظامی، از جمله اعدام شورشیان و به ویژه اعدام دو برادر  س

ــلیمان، به دستور شخص  ــاهزاده بایزید و س ــلطان مراد، ش س

سلطان مراد سخن به میان آمده است. 

ــفر نظامی  ــت اردوی عثمانی از س ــوم به بازگش فصل س

ــاش و تصمیم  ــپاه قزلب ــوی س ــروان از س ــری ای و بازپس گی

سلطان مراد برای لشکرکشی به بغداد اختصاص دارد. 

ــلطان مراد به بغداد  ــرح لشکرکشی س در فصل چهارم ش

آمده است.

ــفر  ــل پنجم از وقایع داخلی عثمانی در هنگام س  در فص

ــقیای قزاق برای  ــا با اش نظامی به بغداد از جمله نبرد پیاله پاش

تصرف قلعۀ ازاق سخن گفته شده است. 

ــی از بغداد به  ــت اردوی عثمان ــم از بازگش در فصل شش

ــت  ــتان و بیماری و درگذش ــتانبول و روابط عثمانی با لهس اس

سلطان بحث شده است. 

ــح و نقش  ــدن مقدمات صل ــم، فراهم ش ــل هفت در فص

ــاد معاهدۀ  ــا در انعق ــش قره مصطفی پاش ــم کمانک صدراعظ

قصرشیرین )/هاب( و مفاد آن آمده است.

ــتم از فضایل صدراعظم و کارهای عمرانی   در فصل هش

او سخن به میان آمده است. 

ظفرنامه،تصحیحنرمینیلدرمظفرنامه،تصحیحعمرکوجاک

5. این اثر دوبار به فاصلۀ دو سال در دو دانشگاه مختلف ترکیه به عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد تصحیح شده است. مشخصات دو رسالۀ مزبور چنین است:

Nermin Yıldırım, Kara Çelebi- Zade Abdülaziz Efendi’nin Zafername Adlı Eseri (Tarihçe-i Feth-i Reva ve Bağdad) 
Tahlil ve Metin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 2005.,Ömer Kucak, Zafername (Tarihçe-i Feth-i 
Revan ve Bağdad), Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, İstanbul, 2007.



104 
ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

ــوان پایان نامۀ  ــه عن ــه دوبار ب ــد ظفرنام ــاره ش ــه اش چنان ک

کارشناسی ارشد تصحیح شده است. در هر دو تصحیح، متأسفانه 

تصویر نسخۀ خّطی اثر درج نشده و صرفًا متن آوانگاری التین 

آمده است. تصحیح عمر کوجاک )Ömer Kucak( با راهنمایی 

ــگاه افیون قره حصار در 2007  دکتر مصطفی ارآوجی در دانش

ــت.  صورت گرفته و دارای مقدمه ای مفصل )IX-IXXIV( اس

 )Nermin Yıldırım( ــط نرمین یلدرم ــت توس تصحیح نخس

ــنان در  ــگاه معمار س ــی عبدالقادر اوزجان در دانش با راهنمای

2005 انجام شده است.6 گفتنی است که در خصوص موضوع 

ظفرنامۀ حاضر یعنی لشکرکشی سلطان مراد چهارم به ایروان 

ــت اول عثمانی توسط نگارنده به  و بغداد به تازگی دو متن دس

فارسی ترجمه و منتشر شده است.7 
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