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دیوان  اصلی  نسخۀ  انجامۀ  صفحۀ  جلد:  روی 

بایقرا )حک. 873- سلطان حسین میرزا بن منصور بن 

مجموعه ای  شامل  و  او  خود  برای  کتابت شده  911ق(، 

روی  تصویر  در  نسخه آرایی.  نمونه های  بهترین  از 

مشهدی،  سلطان علی  نستعلیق  )به  انجامه  بر  افزون  جلد، 

که  شده  ترسیم  بی رقم  نگاره ای  هرات(  در  موّرخ 897ق 

میرزا  سلطان حسین  دستگاه  استادان  از  یکی  اثر  باید 

در  که  شده  آراسته  زر  افشاِن  با  نسخه  حاشیۀ   باشد. 

شده است.  اجرا  آن  بر  هم  تشعیرسازی  پایین،  بخش 

کهن ترین  از  نسخه  تشعیرسازی  هم  و  افشانگری  هم 

نمونه های شناخته شده است.
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زندگی 

لطفی احمد افندی در 1231/ 1817 در اسالمبول به دنیا آمد 

ت کوتاهی در 
ّ
و در همین شهر به تحصیل پرداخت. او مد

در  سپس  و  پرداخت  کار  به  همایون  بّری  مهندس خانۀ 

مدرسۀ عمجه زاده به عنوان مدّرس مشغول به تدریس شد. 

وقایع  تقویم  رسمی  روزنامۀ  مطبعۀ  در   1831  /1253 در 

ط به زبان فارسی، در برخی 
ّ
ت تسل

ّ
مشغول به کار شد. به عل

 Cemâleddin, 2003:( بود  فارسی  زبان  مترجم  مأموریت ها، 

110(. در 1261/ 1845 به ویدن و نیش مأموریت یافت و 

شد.  طبّیّه  مکتب  مدّرس  اسالمبول  به  بازگشت  از  بعد 

سپس به عنوان عضو مجلس معارف منصوب شد. در 1281/ 

1865 به جای احمد جودت پاشا، به عنوان بیست وهشتمین 

)بروسه لی  شد  منصوب  وقایع نویسی  مقام  به  وقایع نویس، 

محّمدطاهر، 1342: 137/3(. در 1305/ 1887 به مقام قاضی 

و  آن عضو شورای دولت گردید  از  بعد  و  عسکری رسید 

 Öztürk,( سرانجام در 1325/ 1907 در اسالمبول درگذشت

210 :2015(. لطفی احمد افندی از دولت مردان علم و ادب 

عثمانی بود. او موّرخ، ادیب و دانشمند جامع االطراف بود. 

آثار  اجرایی،  و  سیاسی  مهم  مناصب  و  مشاغل  کنار  در 

مهّمی در حوزه های مختلف به رشتۀ تحریر درآورده است. 

51. تاریخ لطفی

ذیل  به عنوان  که  اوست  تاریخ  پاشا،  لطفی  اثر  مهم ترین 

اثر،  این  کرده است.  تألیف  جلد  در هشت  تاریخ جودت 

حاوی رویدادهای سال های 1296-1241/ 1879-1825 

شده است.  چاپ  بارها  لطفی  تاریخ  دات 
ّ
مجل است. 

آخرین  به عنوان  مشروطیت  از  بعد  که  شرف  عبدالرحمن 

وقایع نویس منصوب شد، چهار جلد پایانی تاریخ لطفی را 

که به صورت دستنویس بود، در کتابخانۀ ییلدز یافت و به 

به  قمری   1328 در  جلد  هشت  در  قبلی  دات 
ّ
مجل همراه 

.)Agah Sırrı Levend, 1984: 387( چاپ رساند

تنها در جلدهای 2، 5 و 6 تاریخ لطفی مطالب مهّمی 

دربارۀ ایران آمده است. بدین شرح:

ج2: مأموریت طیّبی افندی به سفارت ایران )20/2(؛ تعیین 

ت دولت ایران 
ّ
 محّمدشریف شیروانی به عنوان سفیر موق

ّ
مال

در  منعقده  معاهدۀ  سند  متن  )20/2(؛  سعادت1  دِر  در 

اب عثمانی که 
ّ
اسالمبول بین سفیر اعزامی ایران و رئیس الکت

متن  )21/2-20(؛  است  خاتمه  و  ماده  سه  مه، 
ّ
مقد دارای 

دستورالعملی که به طیّبی افندی هنگام عزیمت به ایران داده 

)23/2(؛ متن  ایران  بازگشت سفیر  )23/2-22(؛  شده است 

ارسال  افندی  توّسط طیّبی  به فتحعلی شاه که  نامۀ همایون 

شده است )234/2-232(؛ متن نامۀ همایون به فتحعلی شاه 

نصرهللا صالحی

وف در تهران، به صورت مخفیانه  این سفیر بالفاصله بعد از کشته شدن گریباید  .1

در شعبان 1244 به اسالمبول اعزام شد تا با دولت عثمانی که در آن ایّام در جنگ 

با روسیه بودند، پیمان نظامی منعقد کند )نک. کالنتری، 154(.
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 محّمدشریف( ارسال 
ّ

که در سال 1245 توّسط سفیر ایران )مال

شده است )235-236/2(.

برای  اسالمبول  به  خدادادخان،  ایران،  سفیر  ورود   :5 ج 

به  محّمدشاه  جلوس  و  شاه  فتحعلی  درگذشت  اعالم 

سلطنت )11/5-12(؛ بازگشت سفیر ایران )53/5(.

و  اسالمبول  به  عبدالحسین خان،  ایران،  سفیر  ورود  ج6: 

صدر  با  جعفرخان،  میرزا  سابق،  سفیر  به همراه  او  دیدار 

اعظم خسروپاشا و دیگر وکالی دولت عثمانی و تقدیم نامۀ 

شاهی )57-56/6(.

در اسناد ایران، دربارۀ موضوعات ذکرشده آگاهی اندکی 

 
ّ

مال مهّم  بسیار  سفارت  دربارۀ  به ویژه  دارد،  وجود 

محّمدشریف شیروانی، که در مقطع زمانی بسیار حساس و 

مهّمی به اسالمبول اعزام شد، اسنادی در اختیار نیست. به 

موضوع  این  دربارۀ  لطفی  تاریخ  العات 
ّ
اط ت، 

ّ
عل همین 

بسیار ارزشمند است. دربارۀ سفارت فوق، مقاله ای به قلم 

تاریخ  داده های  به  کی 
ّ
مت بیش تر  که  یافته  انتشار  کالنتری 

لطفی است. درمجموع، تاریخ لطفی برای آگاهی از تاریخ 

روابط ایران و عثمانی در اواخر دورۀ فتحعلی شاه و اوایل 

دورۀ محّمدشاه دارای اهّمیّت است. به ویژه اسناد و داده های 

تاریخ لطفی دربارۀ رفت و آمد سفرا و نامه های مبادله شده 

ارزشمند است.
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