
  
اردبیلی در تاریخنگاری عصر  ۀزاد قاضی گرایی دوستی و شیعه  ایران

  ق)926-918سلطان سلیم اول عثمانی (حک: 
  

  1طاهر بابایی
  )22/10/98: نهایی ، پذیرش21/06/98: مقاله (دریافت

 
  چکیده

در باب حملۀ سلطان  کتابی استزادۀ اردبیلی،  نوشتۀ قاضی، خان غزوات سلطان سلیم
 کهق) 923-648حکومت ممالیک (حک: سرنگونی  شام و سلیم اول عثمانی به مصر و

بازتاب تا حدی لف را نیز ؤضمن اطالعات مفید و منحصر تاریخی، ابعاد شخصیتی م
ترین سالطین  داده است. از این اثر که به نام یکی از شیعه ستیزترین و ضد ایرانی

ر کتابخانۀ حاجی سلیم آغای استانبول د است، تنها یک نسخه عثمانی نگاشته شده
ثبت  ، دربه اسارت سپاه عثمانی در آمدچالدران که در جنگ لف ؤشود. م ری مینگهدا
نشان های ملی و مذهبی خود را به شکل غیر صریح  ضبط اخبار و اطالعات، گرایش و

دوستی  است. در این پژوهش، با مطالعۀ اثر و احوال مؤلف، به بررسی رویکرد ایران داده
در قلمرو عثمانی پرداخته شده و ق 10قرن  و شیعی مؤلف در فضای فکری و عقیدتی

های مربوط به ایران و جغرافیای  ها در چگونگی ضبط اخبار و گزارش بازتاب این گرایش
های ایرانی معاصر مؤلف، اخبار صفویان، احادیث و اشعار مربوط به امام  آن، شخصیت

  است. شدههای مربوط به تشیع، شناسایی و بررسی  علی(ع) و سایر نشانه
  

، تاریخنگاری عثمانی، تاریخ تشیع، خان غزوات سلطان سلیمزادۀ اردبیلی،  قاضیها:  واژه کلید
  تاریخ روابط صفویه و عثمانی.
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  ها نامه مقدمه: وضع سیاسی و مذهبی دورۀ سلیم یاووز و نگارش سلیم
شود، با وجود  سلطان سلیم اول گرچه یکی از قدرتمندترین سالطین عثمانی شناخته می

و این مواجه بود  تبا بحران مشروعی ه،های پیروزمندان و لشکرکشی ها نمایی درتق
ه کچندان  ؛داد را تحت تاثیر قرار می تقریباً تمام اقدامات داخلی و خارجی او موضوع،

با چالش بزرگی در مشروعیت حکومت مواجه شد. بحران  ،سلیمان قانونی جانشین او نیز
گردد.  کسب تاج و تخت باز میدورۀ قدامات او در مشروعیت حکومت سلیم اول به ا

ق)، بر سر مسائل 918- 886واخر حکومت بایزید دوم (حک: سلطان سلیم یاووز در ا
رغم ارادۀ سلطان عثمانی مبنی بر جانشینی فرزند ارشدش  به کرد وجانشینی، عصیان 

 -2/139 ،التواریخ تاجافندی،   الدین سعد  ناسازگاری در آمد (خواجهدر با پدر از ، احمد
به عنوان بخش قدرتمند ـ  چریان ینیسپاهیان ). حمایت 358-325 زاده، صوالق ؛199

از سلیم، او را در موقعیت برتری نسبت به دو برادرش (احمد و قورقود)  ـ دربار عثمانی
از سوی  2در روم ایلی 1او پس از ردّ درخواست دریافت سنجاقیبنابراین،  .داد قرار می
 (خواجهخورد شکست به سختی ق به جنگ پدر رفت، اما 917د دوم، در سال بایزی

). با وجود این 202 پاشا، ؛ لطفی162- 155 ،143-2/142افندی، همان،  سعدالدین 
کنار زده شدند و بایزید دوم به  فرمانروایی  چریان، رقبای تخت شکست، با عصیان ینی

؛ 203- 202 پاشا، شست (لطفیق بر تخت ن918جبر کناره گرفت و سلیم در سال 
گذشته از ). بایزید دوم اندکی بعد، در راه دیمتوقه درگذشت، که البته 15 بک، سهی

در نیز بیماری و سالخوردگی سلطان برکنار شده، نقش سلیم در مسمومیت و مرگ او 
  ).397زاده،  چلبی (قره منابع بازتاب یافته است

بر کرسی سلطنت جلوس دن آنان و کنار ز برایدرگیری سلیم با خویشان خود 
 زاده، ای گسترده یافت و به کشتار برادران و برادزادگان انجامید (صوالق عثمانیان، دامنه

چنین، سلیم به سبب  ب). این228-ب225افندی، گ  ؛ عالی358- 356، 353، 350
در مرگ بایزید دوم و قتل  دخالتجنگ با پدر، دستیابی قهرآمیز به سلطنت، ظن 

به قدرت  صورت ناپسندترین هکه بپیوست به جرگۀ سالطینی  ،ان و برادرزادگانبرادر
؛ باشدمبارزه با شیعیان توانست  ، میبحران مشروعیتهای پوشاندن  یکی از راه اند. هرسید

                                                                                                                                        
 کند. تطبیق می» ستانا«اصطالحی در تقسیمات اداری و سیاسی عثمانی که تا حدودی با  .1
روم ایلی= بخش اروپایی قلمرو عثمانی. روم ایلی به تختگاه عثمانی بسیار نزدیـک بـود و نزدیکـی بـه      .2

  رفت. استانبول و حضور سریع در پایتخت، امتیاز بزرگی در تکیه به تخت سلطنت عثمانی به شمار می
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ق) 1135- 907قلمرو عثمانی، حکومت صفویان (حک:زیرا در این زمان، در جانب شرقی 
کشید.  اسی و مذهبی، عثمانیان را به چالش میبر سر کار آمده بود که از حیث سی

ق) با سلیم و 930- 907یاسی شاه اسماعیل صفوی (حک: تخاصم آشکار مذهبی و س
های علوی و شیعی آناتولی، سبب شد تا با اتهامات متعدد به صفویان، فتوای  شورش

از بحران  راه خروج سلطان سلیمبدین ترتیب، و  1را از علما بگیرند الحاد و ارتداد آنان
ثبت اخبار رویدادهای مربوط به اقدامات همچنین، د. باز شومشروعیت سیاسی و مذهبی 

ران و مصر در راه های ای سلطان سلیم اول در چالش با پدر و برادران و حکومت
 نویسی نامه سلیمای ادبیات، یعنی  گونه شحکومت سلیم یاووز سبب پیدای افزایی مشروعیت

هاي سلیم در نبرد با پدر و  واقع بیان حماسی پیروزي ها در نامه سلیم :شد
و  برادران در راه کسب سلطنت و نیز نبردهاي او با صفویان و ممالیک بود

که به مشروعیت سلیم به خصوص در تصاحب تاج و است  تاریخحماسه و  ای از آمیزه
نویسی  خ. اهمیت این بحران مشروعیت و ارتباط آن با شکل تاریرساند یاری میتخت، 

صرف حمایت از هنگفتی هزینۀ  هم،چندان بود که حتی سلطان سلیمان قانونی 
  ).139  نویسان کرد (نوریلدیز، نامه سلیم

چلبی، ادریس  مؤلفانی نظیر اسحاق در دورة سلیم اول و سلیمان باشکوه،
زاده  پاشازاده، جالل بدلیسی همراه فرزندش محمد دفتردار، شکری بدلیسی، کمال

زادۀ اردبیلی،  قوجه نشانچی، محیی، سجودی، سعدی بن عبدالمتعال، قاضی مصطفی
بیشتر این  که ؛ هرچندروی آوردندنامه  شعری، ادایی شیرازی و دیگران به نگارش سلیم

 بابائی،( شته شدآثار پس از مرگ سلیم اول و با حمایت و توصیۀ سلیمان قانونی نگا
نوشتۀ  خان غزوات سلطان سلیم کتاب توان به می ها، نامه ترین سلیم از میان مهم ).161
زادۀ اردبیلی اشاره کرد که تاکنون مفغول مانده و تنها یک نسخه از آن به دست  قاضی

زادۀ اردبیلی با  دوستی و شیعی قاضی های ایران رایش، گاین پژوهشدر رسیده است. 
در درگاه و با  کتاب،به دست داده خواهد شد؛ به ویژه که این  تکیه بر اثر تاریخی او

به رشتۀ نگارش در ترین سالطین عثمانی  حمایت یکی از شیعه ستیزترین و ضد ایرانی
مربوط به موضوع در نسخ خطی و منابع چاپ شدۀ اطالعات . پس از گردآوری آمد

ای، ضمن  کتابخانه ۀمطالع ۀترکی، فارسی و عربی و نیز مراجع مختلف، با تکیه بر شیو

                                                                                                                                        
  .40-35: عبادی، ـ عی مذهب، نکبرای اطالع در خصوص کیفیت صدور فتوای الحاد صفویان شی .1
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های ایرانی  . گرایش1: شود داده میثر، به دو پرسش اصلی زیر پاسخ معرفی مؤلف و ا
. چگونه 2چگونه بازتاب یافته است؟  خان غزوات سلطان سلیم زادۀ اردبیلی در قاضی
هم اش پی برد؟  زادۀ اردبیلی در نگارش اثر تاریخی های شیعی قاضی توان به گرایش می

نویسی  در قلمرو عثمانی به تاریخنیز  ایرانیان دیگری ،زادۀ اردبیلی قاضی زمان با
ۀ جرید ، محمد الدفتری درشاهنامه سلیمو  هشت بهشتادریس بدلیسی در  پرداختند:

، ادایی شیرازی در مرآت االدوار و مرقات االخبارمصلح الدین الری  ،اخبارۀ خرید و اعصار
 هزاد ه اندازۀ قاضیب از ایشان،یک  هیچ .خاقانی شاهنامۀو فتح هللا عارف در  نامه  سلیم
اند و از این حیث،  های ایرانی و شیعی خود را به این شکل و حجم بازتاب نداده گرایش
در رسالۀ  او زاده و اثر به شمار آورد. جز معرفی کوتاه قاضی ءتوان استثنا زاده را می قاضی

ۀ سلیم مانی در دورنقش نخبگان حکومتی ایرانی در قلمرو عثدکتری طاهر بابائی با نام 
پژوهش درخوری در  ،ق)973- 926ق) و سلیمان قانونی (حک:  926- 918اول (حک: 

  1انجام نشده است. او زادۀ اردبیلی و اثر بارۀ شخصیت قاضی
  

  خان غزوات سلطان سلیمزادۀ اردبیلی و  قاضیـ 1
مجاورت حکومت عثمانی  ایران و در مذهب در ی، با برآمدن صفویان شیعق 10در سدۀ 
بینی  پیشقابل میان دو حکومت صفوی و عثمانی نبرد کرد،  کید میأی تسالم سنّکه بر ا
روی داد، برای هر دو حکومت پیامدهایی ق در چالدران 920که در سال  ؛ نبردیبود

کوچ اجباری و ، در کنار برآیندها و پیامدهای نبرد چالدران ).241- 235داشت (بابائی، 
در تقویت ابعاد مختلف فرهنگی، هنری و تاریخ  ،اسارت نخبگان ایرانی حاضر در تبریز

ظهیرالدین کبیر بن ، زادۀ اردبیلی قاضی ).240همان،بود ( مؤثرنویسی حکومت عثمانی 
، به کار قضاء شیخ کبیر، پدرشو چون از ایرانیان اسیر در قلمرو عثمانی بود  اویس،

؛ تربیت، 172حی، ؛ ریا1/271زاده،  (طاشکپری ه یافتزاد قاضیشهرت  اشتغال داشت،
زاده  بن قاضی نامش گاه با نام جدش محمداللطیفی و گاه با نام فرزندش محمد ). 249
 او را دشوار کرده  و تشخیص نقشبعدی شده آمیخته، چندان که سبب اشتباه مؤلفان در

 مواردتوان به این  میاست که به او نسبت داده شده  هایی و لقب ها است. از میان نام

                                                                                                                                        
) ق926-918در دورۀ سلیم اول (حـک:   بابائی، طاهر، نقش نخبگان حکومتی ایرانی در قلمرو عثمانی .1

ق)، رساله دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی در دانشـگاه تهـران،   973-926و سلیمان قانونی (حک: 
 .1395تهران، 
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)، 2/2018 خلیفه، د: اظهرالدین کبیر بن اویس بن محمد اللطیفی (حاجیاشاره کر
و  )62ب)، ظهیر کبیر (میرزاحبیب اصفهانی،  373افندی، گ  ظهیرالدین اردبیلی (عالی

). حاجی خلیفه 395شاه،  زادۀ اردبیلی (حکیم الدین محمد لطیفی مشهور به قاضی شمس
زاده را با نام ظهیرالدین و  ن خلکان، قاضیاب وفیات االعیانهای  ترجمه ضمن اشاره به

شاید این همان اظهر الدین اردبیلی « :کرده، اما افزوده است تلقیاظهرالدین، دو نفر 
  ). 2019/ 2خلیفه،  (حاجی» باشد هللا تعالی اعلم

بندة کبیر کثیرالتقصیر الشهیر «، خود را خان غزوات سلطان سلیمزاده در  قاضی
الفقیر الی هللا «، وفیات االعیان) و در ترجمه الف 1، گ غزوات زاده، قاضی» (زاده بقاضی

، وفیات االعیانترجمه  (همو،» زاده الغنی کبیر بن اویس اللطیفی عفی هللا الشهیر بقاضی
 عماد ابنها، او دانش اندوختۀ ایران بود ( گزارش کرده است. بنابر ب) معرفی 1گ 

پس از نبرد ـ سلطان سلیم اول  چونو  )271زاده،  ؛ طاشکپری240/ 10، حنبلی
برد و به استانبول ، با خود 0 که اسیر شده بودزاده را  وارد تبریز شد، قاضی ـ چالدران

؛ نشانچی، 369 زاده، افندی، همانجا؛ مستقیم (عالی برای او مقرری روزانه تعیین کرد
به عنوان مورخ جایگاهی یافت و لی، نزد سلیم اول زادۀ اردبی قاضی ).1/50 ؛ پچوی،311

، با ق930سلیمان قانونی و در سال  ۀدر لشکرکشی سلیم به مصر حاضر بود، اما در دور
و کشته شد (پچوی، همانجا؛ همراهی کرد  ـ نائب السلطنۀ مصر ـاحمدپاشا  شورش

ابن  ات االعیانوفیو ترجمۀ  غزوات سلطان سلیمزاده،  آثار قاضی). 250 -249تربیت، 
ز دستی انشاء، خط و شعر نی فنّ او در دانیم که و می خلکان هر دو به زبان فارسی است

  ).272-271زاده،  داشت (طاشکپری
، تسخیر مصر به دست سلیم اول است بابزاده، کتاب تاریخ او در  ترین اثر قاضی مهم
غزوات سلطان ی شدۀ تنها نسخۀ شناسایکه خود از نزدیک شاهد وقایع بود.  به ویژه
 )، در825شمارۀ (بخش حاجی سلیم آغا  ،کتابخانۀ سلیمانیه استانبول ، درخان سلیم
به روایتی شاگرد  زادۀ اردبیلی قاضیاست.  کتابت شده و به خط نستعلیق برگ 237

نثر ، با خان غزوات سلطان سلیمنگارش شیوۀ  و )369زاده،  مستقیمادریس بدلیسی بود (
است. اثر  بردهبهره  حیدر چلبی ۀروزنامو از منابعی نظیر هت دارد شبا بهشت هشت
زاده را به سبب آن که مؤلف در لشکر فاتح مصر حضور داشته و وقایع را از نزدیک  قاضی

چندان  ؛ترین منبع در باب فتح مصر قلمداد کرد توان مهم مشاهده و ثبت کرده است، می
غزوات سلطان برتری داد.  نیز ابن ایاس ربدائع الزهور فی وقائع الدهوحتی بر که 
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ق تا بازگشت سلیم به استانبول 922االول سال  ، اخبار عثمانی را از هفتم ربیعخان سلیم
توان به این  های این اثر می از ویژگیگیرد.  ق در بر می924االول سال  در پنجم جمادی
های ادبی، اشعار فارسی و  هو سرشار از سجع و آرایشیوا و منشیانه نثر  موارد اشاره کرد:

های بسیار زیبا، امثال عربی و آیات قرآنی، توصیف منازل و  عربی، احادیث، توصیف
نبرد مرج  تفصیل در شرح، اصطالحات حکومتی، بسیارشهرهای طول مسیر با جزئیات 

بسیاری از صاحبان مناصب، شرحی در باب دابق و نبردهای متعدد سلیم با طومان بای، 
   .ذکر مناصب ممالیک منشیانه ،های برجسته و شخصیت پاهسامرای 
  

 خان غزوات سلطان سلیم زاده در های ایرانی قاضی گرایشـ 2
در این اثر در چند زمینه قابل شناسایی و بررسی است. این زادۀ اردبیلی در  رویکرد قاضی

او به  نگرش .استایران و تشیع  در بابزاده  بررسی رویکرد قاضی ،دو محور اصلیمقاله، 
آن و برخی و نام های مشابه ایران و . نام 1توان بررسی کرد:  میدر دو بُعد  ایران را
   است. های ایرانی که به تناسب ضبط اخبار از آنان یاد کرده شخصیت .2؛ های ایرانی مشخصه

  
  خان غزوات سلطان سلیمهای ایرانی در  ایران و عجم و برخی از مشخصه واژۀ .1ـ2

این  ،زاده در کتاب قاضی و 1کردند یاد می »عجم« تعبیرایران غالباً با از عثمانی،  در دورۀ
در حوادث صفویان و گاه سرزمین ایران و در اشاره به  گاه ،است به کار رفتهبارها تعبیر 

الف)،  25الف و گ  7، گ غزواتزاده،  قاضی :(برای نمونه »عجم« :نبرد سلطان سلیم
(برای » ملک عجم«ب)،  29الف و گ  13ب، گ 6همان، گ  :نه(برای نمو »دیار عجم«

(برای نمونه: همان، گ  »دیار و امصار اعجام«الف)،  46الف و گ  30همان، گ  :نمونه
دیار «ب)،  219(برای نمونه: همان، گ  »کشور مفاسد ظالم اعجام«حتی  الف)، 202
 213ای نمونه: همان، گ (بر »ملک ایران عجم«ب)،  233(برای نمونه: همان، گ »اعجام
(برای نمونه:  »ملک ایران«الف)،  216ب، گ  93(برای نمونه: همان، گ  »ایران«الف)، 
و  الف) 233(برای نمونه: همان، گ  »مملکت ایران« الف)، 10الف، گ 7گ  همان،

اسامی و مجموع این  .الف) 48ب، گ 14(برای نمونه: همان، گ  »ممالک ایران«
غزوات سلطان حال آنکه گرچه  .ه استبه کار رفتمتن کتاب  باردر 37 ترکیبات

                                                                                                                                        
خواند و امتیازات بسیار کسب کرد، اما پس از  »عجم«ی خود را ر دورۀ محمد فاتح، شاعری به نام آللد .1

  ).73بک،  د (سهیناز او گرفت را و تمام امتیازات است» متعجم« پی بردند کهمدتی 
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در آن نام ، تنها ده بار ق است 10اساساً بخش مهمی از تاریخ عثمانی در قرن  خان سلیم
(برای  »عثمانی« آمده است، همچون: و مانند اینها حکومت و قلمرو، به عنوان عثمانی

ب، گ  45برای نمونه: همان، گ ( »عثمانیه«الف)،  202الف، گ  63نمونه: همان، گ 
توجه و اشارات مکرر به سرزمین میزان این  .الف) 214(همان، گ  »آل عثمان«ب) و  99
پوشیدۀ مؤلف به ۀ عالقای از  تواند نشانه ، میحدود چهار برابر اشاره به عثمانی ،ایران

غالباً به  ،نکه در اخبار مربوط به ایران و پیروزی عثمانی بر صفویاباشد؛ چندان ایران 
؛ در حالی که در خصوص سرزمین شام و را به کار برده است 1»تسخیر«واژۀ » فتح«جای 

ات واژۀ فتح  مصر در کنار واژۀ تسخیر،   است. آمدهبه کرّ
ذکر زاده در  توان از لحاظ دیگری نیز بررسی کرد. قاضی ایران را می به زاده نگاه قاضی
تعابیر به کار بردن تا حد امکان از  ا توصیفات،ی تشکیالت حکومتی مربوط به اصطالحات

، پرهیز بود تر از تشکیالت حکومتی صفویان تر و غنی تشکیالت حکومت عثمانی که کامل
راوول، هراوول، ؛ ماند قکرده و از اصطالحات رایج در دستگاه صفویان بهره برده است

ب)،  138(همان، گ  ب)، جونغار و برنغار 59زاده، همان، گ  (قاضی چرخچی، جنداوول
 آقاسی چی، ایشیک الف)، سفره 138(همان، گ  قورچیان خاص الف)، 56(همان، گ  الکا

الف)، دولتخانۀ معلی  120(همان، گ  الف)، مجلس بهشت آیین 143(همان، گ 
در تشکیالت  ، کهب) 233(همان، گ  الف) و دارالسلطنۀ تبریز 120(همان، گ 

 به کاالهایاو شاره ، ا. عالوه بر اینشد از آنها یاد میی دیگربا تعابیر حکومتی عثمانی 
» نوروز عجم«و نیز اختصاص نوروز به ایرانیان با لفظ  2ایرانمعروف برخی شهرهای 

  .زاده به ایران و ایرانیان است های توجه قاضی الف) از دیگر نشانه 34(همان، گ 
  

  خان ایرانیان در غزوات سلطان سلیم .2ـ2
 آمده است، همچون بسیاری از شاعران ایرانی ابیات ضمن مطالب، زاده، اثر قاضیدر 

حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی، نظامی، مسعود سعد سلمان، سلمان ساوجی، ظهیری 
فاریابی، اسدی طوسی، عطار نیشابوری، کمال خجندی، خاقانی شروانی، اوحدالدین 

 ،سه تن از شاعران قدیم ایرانی فقط ازدر متن ، گرچه انوری، جامی، اوحدالدین اصفهانی

                                                                                                                                        
 .ب) 29ب)، تسخیر دیار عجم (همان، گ  14، گهمانزاده،  تسخیر ممالک ایران (قاضی .1
عدنیّه  ةنیشابوریه و لؤلؤ زاهر ةمانیه و فیروزجات باهرکر ةیزدیه و فرش لطیف ةکتب نفیسه و اقمش«...  .2

  الف). 218، گ همانزاده،  (قاضی» و الجورد خالص بدخشیّه و کمر مرصع به جواهر زواهر...
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به  ،زاده است. قاضی شده آشکارا نام برده 3و اوحدالدین کرمانی 2فردوسی 1یعنی نظامی،
و که در قلمرو عثمانی حضور داشتند، پرداخته نیز مناسبت به ایرانیان معاصر خود 

امرای در وصف برخی از  گراییده است، اماتفصیل به و گاه داده دست  ی از آنها بهوصف
از شود.  نمی دیدهچنین توصیفاتی  اند، حضور داشته ها بزرگ عثمانی که در لشکرکشی

زاده پس از جنگ چالدران  همراه قاضیاست، که  محمد اصفهانی 4حافظجمله ایرانیان، 
و در حمله به مصر نیز سلطان سلیم یاووز و  از ایران به قلمرو عثمانی کوچانده شد

افندی (شیخ االسالم و مورخ  جد خواجه سعدالدین او کرد. زاده را همراهی می قاضی
 سعدالدین  است (خواجه به او اشارهخواجه نامۀ  سلیمدر و بزرگ دربار عثمانی) بود 

تالوت حافظ محمد در محضر یادی از  زاده به مناسبت قاضی ).2/606، سلیم نامهافندی،  
الدین  داودی الحان حافظ شمسخصوصاً نغمۀ : «...وصف کرده استچنین او را سلیم، 

محمد اصفهانی که در تجوید قرائت ثامن قراء سبعه و در ترتیل و لطف تالوت فرید و 
وحید زمان خود بود و صیت صوت و آوازه اخالق کریمۀ حسنش در اوج حسینی چون 
» نوروز عجم در حجاز و عراق شهره انفس و آفاق گشته، التذاذ و احتظاظ تمام یافتند

  الف). 34زاده، همان، گ  (قاضی
سرای عثمانی که او نیز از مهاجران همین دوره  نامه ق) سلیم928ادایی شیرازی (م  یا

، کمتر نامی از او در برتری داشت بسیاری از شاعران معاصر خودگرچه بر بود. ادایی 
). موالنا محمد ملقب به ادایی 78زاده،  سلیمان( ها و کتب تراجم آمده است تذکره
 »ادایی فارسی«، او را نامه سلیم ذیلخلیفه  حاجی که )2007ازی (ادائی شیرازی، شیر

 نامۀ سلیم ،)2/1001( بیت برآورد کرده است 2517خوانده و شمار ابیات کتابش را 
به زبان فارسی و به  ،فردوسی ۀشاهنامدر قالب مثنوی و به سبک و وزن  خود رامنظوم 

                                                                                                                                        
چنانچه مقال سحر حالل حضرت قدوۀ ارباب کشف و حال شیخ نظامی قدس سره مبین نظام ایـن  «.... 1

 الف). 69، گ همانزاده،  (قاضی» احوال است:...
الف) که البته این  153، گ همانزاده،  (قاضی» کحلی شب قرمزی روز شد - فردوسی: صبح چراغ فلک افروز شد« .2

 ).54بیت به شکل: صبح چراغی سحر افروز شد/ کحلی شب قرمزی روز شد از نظامی است (نظامی، 
آمـال و امـانی بـود، تقریبـاً     حضرت عارف صمدانی شیخ اوحدالدین کرمانی صادر شده، ثمرۀ نهال «... .3

» پادشه را سواری از عدل است/  للمناسبه به ایراد آن جرأت نمود. نظم: تخت را استواری از عدل است
که البته این اشعار از اوحد الدین اصفهانی معروف به اوحدی یا مراغی اسـت کـه از پیـروان ابوحامـد     

 عنوان اوحد الدین و لقب اوحدی برگزیده بود.اوحد الدین احمد کرمانی بود و به سبب همین پیروی، 
  شد. به سبب حفظ قرآن، حافظ خوانده می .4
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سلیم ابیاتی از درج زاده ضمن  ). قاضی2007شیرازی، نام سلطان سلیم اول سرود (ادائی 
و چون از بوستان داستان جناب فصاحت «... کرده است:  وصفرا چنین ادایی  ،او ۀنام

شعاری، بالغت دثاری، موالنا ادایی شیرازی که اداء دلپذیرش متصدی انتظام و ترتیب 
بیات که در این مقام ایراد تاریخ حضرت اعلی کشورگشایی به نظم نظیم بود، نوباوۀ این ا

  ب). 150زاده، همان، گ  (قاضی» نموده بود، مقبول طبایع سلیمه بود، مرقوم افتاد...
است که در  1هللا بن یوسف حلیمی لطف یا حلیمی خواجه ،شخصیت ایرانی دیگر

او که از  2).214؛ ریاحی، 2/241 (ثریا، دورة محمد فاتح از ایران به قلمرو عثمانی کوچید
ق در شام 922کرد، در سال  را همراهی می ویدیمان سلیم بود و در نبرد چالدران، ن

 ؛ ثریا، همانجا).1/273لی،  (بروسه گزارداش نماز  درگذشت و سلطان سلیم بر جنازه
الف،  85زاده، همان، گ  ، چندین بار از او یاد کرده (قاضیتناسبمبه گرچه زاده  قاضی
از وی به دست (حدود شش صفحه) بلیغ با تفصیل  وصفی ،او ذکر مرگب)، در  89گ
حضرت جلیس الوحده انیس الخلوه، حلیماً لسماء الرفعه و العزه که عارضۀ «است:  داده

موحش و حادثۀ مولّم ذات شریف او را بعد از وفات برادر مرحومش به سه روز به تاریخ 
وقارش که به هیچ  هشتم شوال سنه ثالث و عشرین و تسعمائه، روی نمود، کوه حلم و

شد، از تاب آن تب متغیر شد... نداء ارجعی را  گونه از حوادث زمان متزلزل نشده و نمی
... موالفت و مالزمت سعدیک گویان، حاضر و مستعجل بود لبیک زنان، قایل و مستقبل و

و معتکفان مجلس اطهر اقدس حضرت اعلی را به موالفت و مرافقت کرّوبیان عالم اقدس 
الیه راجعون و الصلوه علی محمد کلما ذکره الذاکرون و انس تبدیل نمود... انالله و انا زوایاء

  ب). 210گ  ـ الف 208همان، گ »(کلّما غفل عن ذکره الغافلون و الحمد لله رب العالمین
محمدچلبی  ،ایرانی حاضر در لشکرکشی به مصر شخصیت هاییکی دیگر از 

(برای آمده است ه نام او بارها در کتاب غزوات پسر ادریس بدلیسی بود ک، 3دفتردار
الف). او از بزرگترین  146الف، گ 97ب، گ 86زاده، همان، گ  . قاضیـ نمونه: نک

از او وصفی زاده هرگز از او بدگویی نکرده است، اما  قاضی بود و گرچهدفترداران عثمانی 

                                                                                                                                        
 ).494 /4چلبی ضبط کرده است (  بغدادی، نام او را لطف هللا بن ابی یوسف المدعو .1
از لی برای کاستن از شمار ایرانیان کتاب خود، او را دارای اصالتی  رغم شهرت به ایرانی بودن، بروسه به .2

 ).273 /1لی،  سیواس و متولد آماسیه خوانده است (بروسه
ق) پسر ادریس بدلیسی که در دورۀ سـلیم اول، سـلیمان   982ابوالفضل محمد دفتردار یا الدفتری (م  .3

  رتبۀ عثمانی بود. قانونی و سلیم دوم از دفترداران عالی
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زاده حتی یک بار هم به  . با توجه به اینکه قاضیدهد به دست نمینیز وی درخور جایگاه 
و پسر  هچندان دوستانه نبود آنهاتوان دریافت که روابط  ، مینکردهادریس بدلیسی اشاره 

پاشازاده او را  که برخی نظیر اسپناقچی به ویژهاست؛  ادریس از این ماجرا برکنار نمانده
و کوچ  زاده نبردی که به اسارت قاضی 1اند؛ عامل اصلی حملۀ سلیم به ایران خوانده

هشت و  غزواتهای نثر دو کتاب  با وجود تمام شباهت، اجباری او انجامید. بر این اساس
  2.رسد قابل تأمل به نظر می زاده نزد ادریس بدلیسی ، شاگردی قاضیبهشت
  

  خان غزوات سلطان سلیم زاده در های شیعی قاضی گرایشـ 3
ای  گاه آیه؛ شده استاستناد  آیات قرآنی و احادیث نبویبه زاده بارها  در کتاب قاضی
اشتباهاتی در ضبط آیات  در نسخۀ موجود البته .های کوتاهی از آیات کامل و گاه بخش
همچنین، ب).  45، گ 00825زاده، ش  . قاضیـ خورد (برای نمونه: نک به چشم می

پیامبر اسالم (ص) درود فرستاده،  رهر مبحث، بدر ختم گرچه بارها در میان مطالب یا 
هیچ یک از صحابه و از  یناممنسوب نشده و آن حضرت حدیثی به صراحت به ا هیچ ام

سه خلیفۀ هم سخنی از حتی یک بار از جمله، است.  نبردهسلسله راویان احادیث 
به  توان دریافت، می های شیعی او گرایش در خصوصآنچه است.  به میان نیاوردهنخست 

  شود. مربوط میمربوط به صفویان اخبار 
  

  خان غزوات سلطان سلیم مذهب در در یصفویان شیع .1ـ3
کرد و  شاه اسماعیل صفوی را همراهی میدر چالدران زاده به عنوان کاتب و شاعر،  قاضی

زاده غالباً از ایرانیان به  با اینکه در کتاب قاضی. نبرد اسیر شدآن به همین سبب، در 
غزوات سلطان در  :تفاوت استکویی یاد شده، اما در خصوص صفویان وضع تا حدی مین

صفویان در دو شکل کلی توجه به شاه اسماعیل صفوی و توجه به فرماندهان  ،خان سلیم
شد که  . این اثر برای حکومت و به نام سلطانی نوشته میشود دیده میو نیروهای صفوی 

وایان به فرمانرتوان انتظار داشت که مؤلف  بنابراین نمی از دشمنان پرکینۀ صفویان بود،
که سلطان سلیم عازم تسخیر مصر و شام هنگام مان ه دهد.صفوی روی خوش نشان 

. از این داشتجریان  یق)، نبردهای عثمانی و صفوی در مناطق کرد923تا  922( بود
                                                                                                                                        

 ).49 پاشازاده،  (اسپناقچی» ن شخص بودیکی بل، عمدۀ محرکین سلطان عثمانی بر ضدّ شاه اسماعیل ای« .1
 ).369زاده، او را شاگرد ادریس بدلیسی خوانده است ( مستقیم .2
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والی تعابیری به کار برده است:  ، چنینزاده در اشاره به شاه اسماعیل صفوی رو، قاضی
(همان،  والی مظالم اعجام ب)، 35الف و گ  14همان، گ زاده،  (برای نمونه: قاضی عجم
 الف)، والی ظلمت ارکان آن جوانب 31(همان، گ  ب)، والی شراره نژاد عجم 5گ 

(همان،  والی اعجام الف)، 193(همان، گ  الف)، والی ظلمت ارکان اعجام 48(همان، گ 
ب)،  5مان، گ (ه ب)، والی مظالم اعاجمه 233(همان، گ  ب)، والی ایران 217گ 

الف)، والی عجم ویران  10ب)، ارباب غفلت و طغیان (همان، گ  99(همان، گ  الصوفی
الف) و والی طغیان و عصیان (همان، گ  215و متولی امور جمهور ایران (همان، گ 

نیز برخی فرماندهان صفوی نظیر قراخان که  .ب) 218ب) و شاه ایران (همان، گ  232
بود، با  جنگ و گریزدر  یکردمناطق نیروهای عثمانی حاضر در  مقارن حمله به مصر با

توان به توصیف چگونگی ذکر فتح دیاربکر و  میان میاین اند. از  توصیف شده و طعن ذم
محمدخان استاجلو که در محاربۀ چالدران با سایر اخوان به «... قتل قراخان اشاره کرد: 

ک گشته، خاک ناپاک وجودش به دست انصار دولت و اعوان حضرت طعمۀ نهنگ تف
دوران و ثمرۀ خبیثۀ زمان بود، به  ۀآتش قهر بر باد فنا رفته بود و سرش که سر فتن

دستیاری قضا، پایمال سنابک ستور عسکر منصور گشته... [قراخان] با دل سیاه و سینه 
ان سرهنگ ارباب طغیان و عصی« و در ادامه، قراخان را ب) 35(همان، گ  »کینه خواه...

در خصوص  .ب) 36(همان، گ خوانده است  »و انگشت نمای همگنان و بالی سیاه زمان
ه« :قزلباشان نیز چنین تعابیری به کار رفته است (همان،  »آثار ظلمت ایثار طایفۀ قزلباشیّ

افعال ثارده عدوان اعداء قزلباشیه «الف)،  30(همان، گ  »طایفۀ قزلباشیه«الف)،  15گ
  .الف) 172همان، گ »(قزلباش ... آن طایفۀ اوباش«ب) و  49، گ(همان »خذلهم هللا

مؤلف حاکی از دشمنی رسد و  در نگاه نخست این تعابیر ناپسند و موهن به نظر می
مورخ معاصر و ایرانی  با تعابیر همقایس در، اما استصفویان  با خان غزوات سلطان سلیم

، که از حیث نگارش و تعابیر به این اثر شاهنامه  سلیمدر  1یعنی ادریس بدلیسی ،وی
زاده را بهتر تحلیل کرد. ادریس بدلیسی در  توان نگرش قاضی می، قرابت بسیار دارد

 یاد کرده است:تعابیری چنین با و اتباع صفویه از شاه اسماعیل صفوی  شاهنامه سلیم
یل ماللت دارای عجم شاه اسماع«) و 93، 54(بدلیسی، » شاه گمراه قزلباش دلخراش«

                                                                                                                                        
گیری شاه اسماعیل، به قلمرو عثمانی مهاجرت  نخبۀ ایرانی از دیوانساالران آق قویونلوها که پس از قدرت .1

ی دسـت یافـت و در جنـگ چالـدران و     رتبۀ دیوان کرد و در دربار بایزید دوم و سلیم اول به مناصب عالی
 ).86 - 85. بابائی، ـ ق درگذشت (نک920وقایع پس از آن نیز حضور فعال داشت. او در سال 
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)، 67(همان،  »مالحدۀ قزلباش«)، 55همان، »(لحدخارجیان م« ،)106(همان، »مآل
طایفۀ طاغیۀ «)، 91(همان،  »ار مردم آزارجّقوم فُ«)، 90(همان،  »نامان کافردل اوباش صوفی«

قوم «)، 92(همان،  »صوفیان به مسلک مسکر مخموری«(همانجا)،  »طاقیه سرخ
)، 94(همان،  »مالحدۀ فجار«)، 93(همان،  »فسد و قوم ملحدطایفۀ م«همانجا)، »(خامل
حشر سپاه تباه «)، 102(همان،  »قزلباش الحاد آیین«)، 100(همان، »رفضه و ارباب الحاد«

مفسد «) و 187(همان، »اهل ضالل«)، 146(همان، »مالحدۀ مالعین«)، 141(همان، »بیراه
و  است کامالً مذهبی و دینیاین تعابیر که  شود . مالحظه می)54(همان، »خونخوار مردم آزار

برای شاه اسماعیل  »گمراه«جز با صفت را  »شاه«او لقب پر رنگ است. در آن اتهام الحاد 
   ).227. بابائی، ـ (نک سلیم اول را شاه خطاب کرده است ،و برعکسبه کار نبرده صفوی 
زاده  افت که تعابیر قاضیتوان دری زاده و بدلیسی می ایسۀ عناوین و تعابیر قاضیقبا م
 در اثر» شاه ایران«چنانکه ترکیب  .معمولی است یدر توصیف دشمن قابل توجهیتا حد 
شد، مگر با  در منابع عثمانی برای شاه اسماعیل صفوی به کار برده نمی ، هرگززاده قاضی
 ».والی«رفت، مانند  معموال تعابیر و القاب دیگری به کار میآمیز و  های توهین صفت

انتساب ؛ در حالی که نداردمذهبی و ضد شیعی رنگ زاده هرگز  تعابیر قاضی ،همچنین
 سلیمصفویان به فساد و رفض و الحاد از تعابیر متداول در آثار تاریخی این دوره از جمله 

اسماعیلیان شام به و در اشاره به  بار 3تنها زاده  در اثر قاضی »الحاد«بود. اتهام  شاهنامه 
زاده برخالف مورخان  قاضی. ب)48الف و گ  47زاده، همان، گ  (قاضی استه رفت کار
 را» شیعه«نخوانده و هرگز واژۀ  »رافضی«عصر خود در قلمرو عثمانی، هرگز صفویان را  هم

نکتۀ قابل توجه در این است.  به کار نبرده 1آمد، می »شنیعه«که در این زمان با سجع 
تباط با شاه ار 2سبب عصیان احمدپاشا، ین غزیبه گزارش نجم الدزمینه اینکه، 

نهادن تاج صفوی، قتل  سرکوشش برای بر و  بودزاده  قاضی وساطتاسماعیل صفوی با 
   ).1/160اهل سنت و تصاحب اموال آنان و رواج عقیدۀ اثنی عشری (نجم الدین غزی، 

  
  (ع)حادیث و اشعار منسوب به امام علیزاده و توجه به ا قاضی .2ـ3
است که آورده  از امام علی (ع)احادیثی  ،الی وقایع تاریخی البه و به مناسبت، زاده یقاض
در از جمله . باشدارادت او به آن حضرت و آشنایی با سخنان ایشان  تواند حاکی از می

                                                                                                                                        
  ).92(بدلیسی، » بدع شنیعه متشبث به اذیال غاله شیعه«برای نمونه:  .1
  .نائب و حاکم مصر از سوی سلیمان قانونی .2



  215  ق)926-918اردبیلی در تاریخنگاری عصر سلطان سلیم اول عثمانی (حک:  ۀزاد قاضی گرایی دوستی و شیعه  ایران

ذکر وقایع مربوط به تصرف حلب، در اشاره به اعالم عفو مردم آنجا از سوی سلطان سلیم 
 1»العفو زکات الظفر« قول از آن حضرت استناد کرده است:، به حکمتی منعثمانی
، پیش از ب). نیز در گزارش زیارت مزار حضرت ابراهیم (ع) 77زاده، همان، گ  (قاضی
تمام المعروف «به این سخن موال علی (ع) اشاره کرده است:  سلیم به سوی مصر، حرکت

ن اخبار درگیری سلطان سلیم زاده در بیا الف). قاضی 121، گ (همان 2»ابتدائهخیر من 
به این کالم او از زبان ، به درخواست صلح طومان بایضمن اشاره اول و طومان بای، 

(همان،  3»اذا قدرت علی عدوّک فاجعل العفو عنه شکراً له« حضرت استناد کرده است:
 و در زاده است شخص قاضیکالم، از آن این که استناد به الف). گفتنی است  162گ 
پاشاء  زاده در بیان قتل یونس قاضی برای سلیم فرستاد، نیست. ای که طومان بای نامه

آورده است: از امام علی (ع)  ، کالمینیز ق به دست سلیم یاووز923وزیر اعظم در سال 
  الف). 196گ  مان،(ه 4»اءس شاء لقی ما من فعل ما«

کَم،بار در ذکر  3زاده  عالوه بر این، قاضی از امام علی (ع) نام برده  همین کلمات و حِ
برای است. نخستین بار هنگام اشاره به مشاورۀ سلطان سلیم اول با ارکان حکومت خود 

منین و ؤکالم فصاحت نظام امیرالم: «... کالمی از آن حضرتحمله به قاهره و ضمن ذکر 
ارم و المتصدی لیث المک ،السیف الصمصام ،الباسل المقدام ،جد القمقامالنّ ،یعسوب الدین

الغالب علی الغالب علی بن ابی طالب کرّم هللا  ،ق بخاتمه فی الصلوهدِّصَتَالمُ، الصالت
ساخته، به انصار دولت  قدوه ، 6و نعم الموازره المشاوره 5المشورهصواب مع ترک ال وجهه،

الف). این  111زاده، همان، گ  (قاضی »و اعوان حضرت در این باب مشورت نمودند
تواند  میامام علی (ع) در لشکر یکی از شیعه ستیزترین سالطین تاریخ،  در وصفتعابیر 

پاشا  در توصیف نبرد سنانقاضی زاده همچنین، گواه محکمی بر تشیع مؤلف باشد. 
انجامید،  پاشا که به کشته شدن سنان ،سردار ممالیک، سپهساالر عثمانی با جانبردی غزالی

                                                                                                                                        
  ).31دی تمیمی، امام علی (ع): العفو زکاه الظّفر (آم. 1
اِکمـال  «). همچنـین بـه صـورت    312امام علی (ع): اتمام المعروف خیر من ابتدائه (آمدی تمیمـی،    .2

حسن من ابتدائه   ).104نیز آمده است (آمدی تمیمی، » المعروف اَ
  )470(شریف رضی،   قُدْرَةِ عَلَیْهحدیث از امام علی (ع): إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْ .3
  ).593حدیث از امام علی (ع) (آمدی تمیمی، . 4
 ).769ث از امام علی (ع) (آمدی تمیمی، حدی .5
اوَرَ  نِعْمَ« ). این حدیث به شکل 715نعم المظاهره المشاوره (آمدی تمیمی،  .6 شَ ارُ الْمُ هَ اسْتِظْ نیز آمده » ةُالِ

 ).493،  یواسط یث؛ لی717است (آمدی تمیمی، 
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آورده  (ع)منانؤاز امیرم استناد به کالمی اب اشاپ باکانه سنان های بی کوششبه شجاعت و 
حضرت مشارالیه کلمۀ طیبۀ حضرت اسدهللا الغالب علی بن ابی طالب علیه : «...است

ن میتهٍ علی  السالم، و الذی نفس علی بن ابی طالبٍ بید قدرته لَالفُ ضربهٍ علیّ اهون مِ
او الف).  143ده، همان، گ زا (قاضی» نمود... ها می مطمح نظر ساخته، کوشش 1الفراش،

های مملوک در نزدیکی قاهره، ضمن اشاره به بی  از چرکسانبوهی در بیان کشته شدن 
الدنیا غرورٌ حائل و ظلٌ زائل و « این کالم موال علی (ع) استناد کرده است:وفایی دنیا، به 

یة خاص غیر تنها به لقب حضرت و جملة دعائ ، اما از روی تقیه،2»ضوءٌ آفل و سناءً مائل
  الف). 169(همان، گ » قال المرتضی کرّم هللا وجهه«شیعی بسنده کرده است: 

امام علی (ع)، به اشعار منسوب به استناد به کلمات و حکم زاده، عالوه بر  قاضی
پس از بیان خبر مرگ قانصوه غوری در نبرد مرج  ؛ از جملهتوجه داشته است هم ایشان
دم آاست کالم بالغت نظام حضرت موالنا السید االمام وجه مناسب این مقام «دابق: 

االولیاء، سراج التوحید و االصفیا، القایم بالنقل و الفرض و العالم بطرق السموات اکثر من 
ه  االرض ذی الکشف الجلی و المقام الذی کاسمه علی علیه و ذویه و صاحبته و بنیه تحیّ

و ت  و االصال و هو هذا مددها دایم االفصال باقی االتصال فی الغُدُ هَ اِذ وافَ لیفَ لِ الخَ سَ
ه ولُ  / مَنِّیَتُ یلُ وَ الخَ ینَ الخَ ودُ وَ اَ ینَ الجُنُ ها /اَ حُ ت مَفاتِ تی کانَ وزُ الَّ صبَةِ  / اینَ الکُنُ العُ وءُ بِ تَنُ

وا لُ و حَمَ م عُدَداً / المُقوینَ لَ هُ رصَدتَ ینَ العَبیدُ الَّتی اَ ینَ / اَ ینَ الحَدیدُ وَ اَ سل اَ  / البیضُ وَ االَ
هُم لیفَتَ وا خَ کفُ ینَ الکُفات اَلَم یَ لُ  / اَ هِ وَ یَبتَ ریعاً وَ هُ وهُ صَ اَ مّا رَ و لِما  /لَ تی ماجُ ماهُ الَّ ینَ الکُ اَ

وا ضِبُ وَّلُ / غَ هَا الدُ حمی بِ ینَ الحُماهُ الَّتی تُ هِم / اَ سهُمِ ع بِاَ لَم تَمنَ ماهُ اَ ینَ الرُّ تکَ  / اَ تَ لَمّا اَ
ه لُسِ صِ وتِ تَنتَ وا / امُ المَ عُ یماً وَ ال دَفَ وا ضَ عُ لُ / هَیهاتَ ما مَنَ جَ » عَنکَ المَنِیَّةَ اِذ وافی بِکَ االَ

او ). 428و  426،دیوان امام علی (ع): ـ ب؛ نیز نک 71 گ - الف 71 گ همان، زاده، قاضی(
استناد کرده امام علی (ع) نیز به ابیاتی در توصیف جریان نبرد با سپاه ممالیک مصر 

نا «است:  یحانُ رُ رَ رجِسِ وَ االسِ  /السَّیفُ وَ الخَنجَ لَی النَ نا /اُفٍّ عَ مِ اَعدائِ ن دَ رابُنا مِ وَ  /شَ
اسِ هُ الرَّ مجُمَ نا جُ  322، دیوان امام علی (ع) :ـ ب؛ نیز نک 72 گ همان، زاده، قاضی» (کَاسُ

ده، مورخ و شیخ االسالم پاشازا زاده همچنین در توصیف و مدح کمال قاضی .)324و 
نُ  /إن المکارم أخالق مطهره« آورده است:ابیاتی از امام علی(ع)  نیز  مشهور عثمانی یْ الدِّ فَ

                                                                                                                                        
فِ أَهْـوَنُ عَلَـيَّ   «... .1 السَّیْ بهٍ بِ رْ فُ ضَ لْ هِ لَأَ دِ الِبٍ بِیَ بِي طَ نِ أَ ذِي نَفْسُ ابْ وْتِ الْقَتْلُ وَ الَّ مَ الْمَ رَ  مِـنْ مِیتَـهٍ   إِنَّ أَکْ

... اعَهِ اللَّهِ رِ طَ اشِ فِي غَیْ رَ   ).180، نهج البالغه» (عَلَى الْفِ
  ).14، نهج البالغه» (، و ظل زائل، و سناء مائل ضوء آفلإنها غرور حائل، و « .2
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ها و الفضل باقیها ها / والجود خامِسُ عُ مُ رابِ لْ الحِ ها وَ لْمُ ثالِثُ العِ لُ ثَانِیها/ وَ ها والعَقْ وَّلُ (همان،  1»أَ
پاشای وزیر اعظم به سپهساالری و  سنانب). سرانجام در گزارش انتصاب  80گ 
... و سپهساالر «است:  نوشتهب)، از زبان او چنین  83(همان، گ  بوسی سلطان دست

نَا الصَّقرُ  مشارالیه بعد از استجازه، شرایط زمین بوس و وداع به تقدیم رسانیده، فرمودند: اَ
ثتَ عَنهُ  اللً /الَّذي حُدِّ دِلُ انجِ نَا ابنُ سَبعٍ  / اعِتاقُ الطَّیرِ تَنجَ وبَ اَ رُ مّا  /وَ قاسَیتُ الحُ لَ فَ

جاال  اً  /شِبتُ اَفنَیتُ الرِّ ع السیوفُ لنا عدوّ خاء لَدیَّ ماال /فلم تَدَ عِ السَ دیوان امام ( »و لم تَدَ
  ).464، علی (ع)

 اشارةزاده پی برد،  های شیعی قاضی توان به گرایش دیگری که از آن میهای  از نشانه
(ع) است. او در خصوص قشالق کردن سلیم در علی شمشیر امام» ذوالفقار« بهمکرر 
فام خالفت عتیق اموی را به ضیاء خلعت  لباس نیلگون سیه«...  نوشته است: دمشق،

ار آفتاب عالمتاب  ار غیر فرّ جدید بیضاء عثمانی، مبدل گردانید و به ذوالفقار عساکر کرّ
 .الف) 222زاده، همان، گ  (قاضی »و مار ساختسپاهی، سیاهی شام را در آن واحد تار 

، »سیاهی شام«و تار و مار کردن » عساکر کرار«، »ذوالفقار«، »اموی«، »خالفت«میان 
پیش از  2. نیز در وصف صبح قشالق در البستانرسد به نظر میمراعات نظیر معناداری 

شام را سالب و  سناء ذوالفقار عسکر صباح خفایاء خزاین« آورده است: حمله به شام،
تکمیل کرده است: اینچنین توصیف را  ،و در ادامه با بیتی از خود» سایب گشته بود

(همان، گ » شد لشکر شبه صفت شام تار و مار /چون برکشید دست سحر تیغ ذوالفقار«
تعبیر ذوالفقار در آن باز هم الدین طبسی آورده است که  ب). نیز بیتی از شمس 42

 3»چه نقصان ذوالفقار حیدری را- ز خاری کز درخت ظلم روید: «آمده استحیدری 

  الف).  36 گ (همان،
زاده، تشبیه وقایع عصر خود به  های شیعی قاضی از گرایشحاکی نشانۀ دیگر 

زاده در بیان  . قاضیکه برای شیعیان اهمیت خاص دارد تاریخ استمشهور رویدادهای 
ابن شحنه) به دست طومان بای آورده است: الدین آقا و  قتل دو سفیر سلیم یاووز (مصلح

                                                                                                                                        
سُـها      .1 هـا / والجـود خامِ الحِلْـمُ رابِعُ ها وَ العِلْمُ ثالِثُ انِیها/ وَ ها والعَقْلُ ثَ لُ وَّ نُ أَ الدِّیْ إن المکارم أخالق مطهره /فَ

ها واللِّـین باقِ    والفضل سادِیها / والبر سابعها والصـبر ثامنهـا/   یهـا/ والـنفس تعلـم أنـي ال     والشُّـکرُ تاسِـعُ
  ).628، دیوان امام علی (ع)أصادقها/ولست أرشد إال حین أعصیها (

 شهری درشمال غربی عین تاب و غرب ملطیه در استان قهرمان مرعش ترکیه. .2
چـه زحمـت موکـب     / ق). ز گردی کز هـوای کفـر خیـزد   273شعر از قاضی شمس الدین طبسی (م  .3

  ).1/70چه نقصان ذوالفقار حیدری را (آذربیگدلی،  /رخت شرک رویدز خاری کز د / پیغمبری را
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د نمون را از خون لعل«...  گون ایشان چون گونۀ شهیدان دشت کربال  صفحۀ تیغ زمرّ
گلگون ساختند و ریگ بیابان صعید را از اراقۀ دماء آن سعید شهید مانند فُتات یاقوت 

تأسی والی  رنگین گردانیدند و سر ابن شحنه و رفیق او جهت حکومت مصر به اقتدا و
شام شآمت مرام همچو زبانۀ شمع حیات غالمان پادشاه کشور ال تخف ابن الشحنۀ نجف 
سالم هللا علیه و علیه السالم به مقراض فنا برداشتند و سنت سنیۀ یزید پلید را علیه 

زاده، همان، گ  (قاضی» لعاین هللا تتری، هل من مزید گویان، تجدید و تحدید نمودند
چه آب در این منازل «...  چنین وصف کرده است:توصیف خشکی راه را  الف). نیز 164

» همچو آب دشت کربال نایاب و التهاب نیران مانند حرارت جگر شهیدان پر تاب بود
همچنین در گزارش رسیدن ایلچی شاه اسماعیل به شام نزد  .الف) 194(همان، گ 
: به این صورت آمده استکربال  به مسیر حرکت این ایلچی و گذر ازاشارة او سلیم اول، 

یه که میانۀ ارض مقدسۀ شام و مشهد مقدس حایریۀ «...  ه از راه برّ با زمره [ای] از بریّ
کربال که مدفن سید شباب اهل جنت، مظلوم شهیدان ابن الرسول هللا حسین بن علی 

فت مصیر صلوات هللا و سالمه علیه و علیهما السالم، واقع است، بغتهً به پایۀ سریر خال
  الف).  218گ  (همان،» شام رسید

  
  نتیجه

تقابل عثمانیان با ایرانیان شیعی به جنگ چالدران ، عصر سلطان سلیم اول عثمانیدر 
 ازه برخی از آنان ، کاز نخبگان ایرانیچشمگیری شمار ،در پیامد این نبرد .منتهی شد

از آن جمله، وچانده شدند. به قلمرو عثمانی ک ،جان به در برده بودند بلند خویش اقبال
خویش  ایرانی و شیعی ، عالئقخان غزوات سلطان سلیم در تألیفکه  اردبیلی ۀزاد قاضی

سلطان ضد شیعی و ضد  و نویسان عثمانی است نامه او یکی از سلیمگرچه . را آشکار کرد
ی خود را ها ای گرایش زیرکانهنحو به  اما، به امر تاریخ نویسی گمارداو را  ایرانی عثمانی

ها در دو بخش  این گرایش .در اثر خود بازتاب داد که قطعاً مطلوب سلطان نبود،
و شیعی و به اشکال مختلف در نگارش تاریخ فتح مصر و شام گنجانده شده  دوستی ایران

 بازتاب یافته سرزمین ایرانهای ایرانی او در نحوه و میزان اشاره به ایران  است. گرایش
نسبت به عثمانی (شامل همۀ  ،آنمشابه یزان اشارۀ او به نام ایران و ؛ چندان که ماست

 زاده در معرفی یا نام بردن از ایرانیان، . قاضیاستمشتقات و مترادفات) حدود چهار برابر 
برای بسیاری از مشاهیر به کار برده است، اما ترکیبات بلیغ و تعابیر و توضیحات زیبا 
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زاده  های شیعی قاضی شود. گرایش نمی دیده ن توصیفاتی عثمانی مذکور در این اثر، چنی
ولی  صفویان شیعی مذهب که پیشتردر باب او گرچه تعابیر  قابل مالحظه است.نیز 

تاریخ نویس سلطانی موضوع با توجه به اینکه او این  است وذم  قدح و نعمت او بودند،
یخنویسان معاصر خود ، برخالف تاررسد به نظر میمعقول بود، و ضد صفوی  یضد شیع

)، هرگز صفویان شاهنامه سلیمبدلیسی در مانند نویسی روی آورده بودند ( نامه که به سلیم
 او زاده انجامید، در جریان شورشی که به قتل قاضی نکرده است.را به رفض و الحاد متهم 

های  گرایش ی که حاکی ازدیگرنکتة . شده بودبه حمایت و تابعیت از صفویان متهم 
الی  و اشعار امام علی(ع) در البهاست، استناد مکرر او به کلمات و حکم  زاده شیعی قاضی

   . تعابیر و توصیفات قاضی زاده در حق امام علی(ع) نیز مؤید تشیع اوست.هاست گزارش
  
  منابع
، حققه و علق علیه محمود شذرات الذهب فی اخبار من ذهبالدین،  عمادحنبلی، شهاب ابن

  م.1993ق/ 1414بیروت: دار ابن کثیر، االرناووط، 
کوشش دکتر ه ب ،خانی) نامه ادائی شیرازی (شاهنامه سلیم سلیمادائی شیرازی، محمد، 

  .2007دالسالم بیلگن، آنکارا: انتشارات بنیاد تاریخ ترک، بع
رسول  به کوشش ،انقالب االسالم بین الخواص و العوامپاشازاده، محمد عارف،  اسپناقچى

  ش.1379 قم: دلیل،  جعفریان،
، نگاری و مورخان عثمانی تاریخ، در »نگاری در دورۀ سلیمان قانونی تاریخ«اوزجان، عبدالقادر، 

  .1391ترجمه و تدوین: نصرهللا صالحی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم، 
، به کوشش سیدجعفر شهیدی،[تهران]: موسسه نشر کتاب آتشکده آذرآذربیگدلی، لطفی بیگ، 

 .1337محمدعلی علمی)،  (افست
مهدی انصاری قمی، قم: دلیل به کوشش اکمال غررالحکم، آمدی تمیمی، ابوالفتح عبدالواحد، 

 .1384ما، 
 .1990/ 1410، به کوشش مهدی رجایی، قم: دارالکتاب االسالمی، غررالحکم و درر الکلم، همو

- 918دورۀ سلیم اول (حک: انی در نقش نخبگان حکومتی ایرانی در قلمرو عثم« بابائی، طاهر،
، رساله دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی، »ق) 973- 926ق) و سلیمان قانونی (حک:  926

  .1395دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، 
، به اهتمام حجابی قیرالنقیج (رساله دکتری در انستیتوی علوم نامه شاه سلیمبدلیسی، ادریس، 

  .1995، اجتماعی)، آنکارا: دانشگاه آنکارا
  ق.1333، استانبول: مطبعه عامره، عثمانلی مؤلفلریلی، محمد طاهر،  بروسه
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به ، ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنونبغدادی، اسماعیل باشا، 
  م.1982ق/ 1402الدین یالتقایا و المعلم رفعت بیلکه الکلیسی، بیروت: دارالفکر،  محمد شرف کوشش

  .ق1283مطبعه عامره، استانبول: ، تاریخ پچویی، ابراهیم، پچو
  .1378، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي، دانشمندان آذربایجانتربیت، محمدعلی، 

ق، 1308، [استانبول]: مطبعه عامره، سجل عثمانی یا خود تذکره مشاهیر عثمانیثریا، محمد، 
  ق.1311

، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون کاتب چلبی، حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدهللا
  م.1982ق/ 1402بیروت: دارالفکر، 

، (نوایی، به ترجمه مجالس النفائس، بخش افزوده شاه، محمد بن مبارک [محمد قزوینی] حکیم
(ترجمه حکیم شاه محمد قزوینی)، به اهتمام علی اصغر  تذکره مجالس النفایسامیرعلیشیر، 

  ).1363نشر منوچهری،  حکمت، تهران:
  ق.1280-1279استانبول]: طبعخانه عامره، ، [التواریخ تاجافندی، محمد،   سعدالدین  خواجه
  ق.1280)، [استانبول]: طبعخانه عامره، 619- 602، صص 2ج ،التواریخ تاج ضمن( نامه سلیم، همو

مؤلف قطب الدین  ، گردآورنده وهای منسوب به آن حضرت دیوان امام علي علیه السالم، سروده
ابوالحسن محمد بن حسین بن حسن بیهقي نیشابوري کیدري، تصحیح و ترجمه ابوالقاسم 

  .1375امامی، تهران: انتشارات اسوه، 
  .1390، تهران: انتشارات اطالعات، زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانیریاحی، محمدامین، 

، ش کتاب ماه ادبیات، »خانی) اهنامه سلیمنامه ادائی شیرازی (ش سلیم«رضا،  زاده، علی سلیمان
  .1390، شهریور 167
، چاپ محمد شکری، در سعادت تذکره سهی (هشت بهشت)لی سهی،  بک، ادرنه سهی

  ق.1325[استانبول]: مطبعه آمدی، 
  .ق1298سی، محمودبک مطبعهاستانبول:  ،زاده تاریخی ، صوالقچلبی زاده، محمدهمدمی صوالق

، بیروت: دارالکتب الشقائق النعمانیه فی علماء الدوله العثمانیهبن مصطفی،  زاده، احمد طاشکپری
  م.1975ق/ 1395العربی، 

 ,Ali, Gelibolulu Mustafaبرگردان  ، چاپ عکساالخبار کنهافندی، گلیبولولی مصطفی،  عالی
Künhüʼl- Ahbar, Dördüncü rükn: Osmanlı Tarihi, C.I. Ankara: Türk Tarih 

Kurumu, 2009.  
مواضع مدرسیان عثمانی در قبال مساله تشیع در آناتولی و یورش یاووز سلیم به «عبادی، مهدی، 

  .1395، بهار و تابستان 52- 27، صص 96نشگاه فردوسی مشهد، ش ، داتاریخ و فرهنگ، »ایران
یه ، کتابخانۀ سلیمان00825، شماره خان غزوات سلطان سلیمزاده، کبیر بن اویس اردبیلی،  قاضی

  بخش کتابخانۀ حاجی سلیم آغا.
، کتابخانه و 1053608، شماره رکورد IR10-18610 ، شمارۀ مدرک ترجمه وفیات االعیان، همو

  مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
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  .ق1248، قاهره: مطبعه بوالق، المبین بحقائق االخباراالبرار روضهافندی،  زاده، عبدالعزیز چلبی قره
  ق.1341معلم رفعت، استانبول: مطبعه عامره،  ، چاپ کلیسلیل عثمانتواریخ آپاشا،  لطفی

، به کوشش حسین حسنی بیرجندی، قم: عیون الحکم و المواعظبن محمد،  ی، علیلیثی واسط
 ش. 1376دارالحدیث، 

  .1347سی،  ، استانبول: دولت مطبعهتحفه خطاطینافندی،  زاده، سلیمان سعدالدین مستقیم
، ترجمۀ رحیم چاوش اکبری، الملوک تذکرۀ خط و خطاطان بانضمام کالم، حبیب اصفهانی میرزا

 .1369تهران: نشر مستوفی، 
  .1375، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، های حکمت جلوهزاده قمی، سید اصغر،  ناظم
: بیروت جبور، سلیمان جبرائیل تحقیق العاشره، المئه باعیان السائره الکواکب غزی، الدین نجم

  م1979 الجدید، داراآلفاق
  ق.1279، [استانبول]: طبعخانه عامره، تاریخ نشانچینشانچی، محمدپاشا، 

، به کوشش حسن وحید دستگردی، طهران: مخزن االسرارای، الیاس بن یوسف،  نظامی گنجه
 .1320مطبعه ارمغان، 

تدوین: ، ترجمه و نگاری و مورخان عثمانی تاریخ، در »نگاری عثمانی تاریخ«نوریلدیز، سارا، 
  .1391نصرهللا صالحی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم، 

  .1414 هجرت: قم صالح، صبحی تحقیق البالغه، نهج





 


