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زندگی 

دربارۀ زمان و محل تولد خورشیدپاشا در منابع آگاهی خاصی 

نیامده است. با این حال سال تولد او را با تردید 1228/1813 

نوشته اند )د. ترک: 390/19(. او در نزد عبدالجلیل یحیی پاشا به 

تحصیل پرداخت. پس از پایان تحصیل، در »دایرۀ مکاتیب 

خارجیه« با منصب کاتبی مشغول به کار شد. از »سیاحتنامۀ 

تا  فاصلۀ سال های 1264  در  برمی آید که  او چنین  حدود« 

1268قمری به عنوان کاتِب درویش پاشا در کمیسیون تحدید 

حدود ایران و عثمانی حضور داشته و به دستور او اقدام به 

نوشتن سیاحت نامۀ مزبور کرده است )خورشیدپاشا، 1997: مقدمۀ 

مصحح، xxiv(. با اینکه آگاهی خاصی دربارۀ زندگی و مناصب 

خورشیدپاشا در سال های مقارن با تشکیل کمیسیون مزبور در 

دست نیست، ولی از احوال او در سال های بعد از 1276 قمری 

آگاهی های مبسوطی موجود است. از جمله اینکه در ذیحجۀ 

نمود.  عزیمت  شام  مأموریت  به  فؤادپاشا  با  همراه   ،1276

با منصب بیگلربیگی روم ایلی،  همچنین در رمضان 1279، 

به عنوان متصّرف )/ والی( قدس شریف، در 7 رمضان 1280 با 

رتبۀ وزارت، والِی صیدا و در ذیقعدۀ 1281 والی ارضروم شد. 

از 1281 تا 1287 بارها به مناصب مختلف منصوب شد، از 

جمله: نظارت مالیه، والی گری ادرنه، نظارت اوقاف همایون و 

والی گری حجاز. در اول شعبان 1287 نشان رتبۀ یک عثمانی 

اینال، 1335:  13/2-312؛  )ثریا، 1315-1308:  اعطا شد  او  به 

و  لیاقت  به علت  خورشیدپاشا  همانجا(.  ترک:  د.  143-142؛ 

توانمندی ای که از خود نشان داد، در فاصلۀ سال های 1289 تا 

1295 بارها به مناصب مختلف دیگری نیز منصوب شد. از 

سیواس،  والی گری  معمورةالعزیز،  والیت  والی گری  جمله: 

شروانی زاده  صدارت  مستشاری  همایون،  اوقاف  نظارت 

رشدی پاشا، نظارت احکام عدلیه، والی گری ادرنه، والی گری 

و  حلب،  والی گری  نقدیه،  قوائم  کمیسیون  ریاست  آیدین، 

مستشاری صدارت ادهم پاشا و ریاست کمیسیون مأمورین 

)اینال، 1335: 143(. خورشیدپاشا در سال های پایانی عمر نیز 

چندین بار به مناصب گوناگونان، از نظارت عدلیه تا والی گری 

والیت آنقره )= آنکارا(، گمارده شد. وی سرانجام در 7 ربیع االول 

1299 در آنکارا وفات یافت )همان: 144(.  

43. سیاحتنامۀ حدود

به موجب مادۀ سوم عهدنامۀ دوم ارزنةالروم، منعقد میان ایران و 

عثمانی )1847/1263(، مقرر شده بود که کمیسیون تحدید حدود 

با حضور نمایندگان روس و انگلیس تشکیل گردد. وظیفۀ 

اصلی کمیسیون، تعیین مرزهای دو کشور از محمره/ خرمشهر 

تا آغری داغ/ آرارات بود. کمیسیون با نمایندگانی از ایران )میرزا 

انگلیس  چریکف(،  )سرهنگ  روسیه  مشیرالدوله(،  جعفرخان 

)ویلیامز( و عثمانی )درویش پاشا( تشکیل شد )آدمیت، 2535: 581؛ 

نصیری، 1371: 3/ هفت؛ چریکف، 1358: 4-3(. همۀ این افراد در 

طول دوران گردش حدود، که چهار سال به درازا کشید )68-

1264ق(، اقدام به نوشتن شرح مأموریت خود کردند )برای آگاهی 

از مشخصات آثار منتشرشده، نک. درویش پاشا، 1397: 8-9(. البته 

نصرهللا صالحی
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نفر دوم هیأت نمایندگی عثمانی، یعنی خورشیدپاشا، نیز اثر 

مستقلی به نام سیاحتنامۀ حدود تألیف نمود. دربارۀ سمت 

تعابیر  منابع،  در  حدود  تحدید  کمیسیون  در  خورشیدپاشا 

مختلف اما نزدیک به هم آمده است. عالءالدین اثر او را کاتب 

درویش پاشا )خورشیدپاشا، 2008: مقدمۀ مصحح، xxiv(،  چریکف 

او را منشی هیأت عثمانی )چریکف، 1358: 4( و میرزا محبعلی خان 

او را اسرارنویس درویش پاشا )محبعلی خان، 1395: 390( معرفی 

کرده اند. از این اظهارات چنین برمی آید که خورشیدپاشا در 

کمیسیون تحدید حدود سمت منشی و کاتب درویش پاشا را 

داشته و موظف بوده تا در طول دوران چهارسالۀ تحدید حدود، 

مشاهدات و مطالعات خود را به رشتۀ تحریر درآورد. بنابراین، 

در میان هیأت های نمایندگی چهار دولت، تنها منشی و کاتب 

درویش پاشا، یعنی خورشیدپاشا، اقدام به نوشتن اثر مستقل 

کرده است. سیاحت نامۀ حدود خورشیدپاشا از اثر درویش پاشا 

به مراتب مفصل تر و مهم تر و حاوی دعاوی بیشتری نسبت به 

میرزا  منشی  رو،  این  از  است.  ایران  مرزی  حدود  و   
ّ
حد

جعفرخان مشیرالدوله، میرزا محبعلی خان ناظم الملک مرندی 

یکانلو، که بعد از فوت میرزا جعفرخان جای او را گرفت و 

سال های متمادی به سمت ریاست هیأت ایرانی در کمیسیون 

تحدید حدود حضور می یافت، در چند رسالۀ تحدید حدودی 

که به رشتۀ تحریر درآورده است، بیش از اثر درویش پاشا به نقد 

 نوشته های خورشیدپاشا در سیاحتنامۀ حدود پرداخته 
ّ
و رد

است. برای نمونه در »الیحه در باب تعلق ملکیّت وزنه...« 

فقرات متعددی از متن ترکی سیاحت نامۀ حدود را نقل و بعد 

عای 
ّ
 آنها بر اثبات حقانیت ایران در مناطق مورد اد

ّ
از نقد و رد

عثمانی پرداخته است )میرزا محبعلی خان، 1395: 356-354(. 

بنابراین، میرزا محبعلی خان در آثار خود از اثر خورشیدپاشا 

مواردی را بیرون کشیده که بر حقانیت ایران داللت دارد. وی 

حتی به عکس این روش نیز عمل کرده است. او با نگاهِ عدمی 

به نوشته های خورشیدپاشا، حقانیت ایران را اثبات کرده است. 

محض نمونه می نویسد: 

عا می نمایند و یا اینکه 
ّ
اعرابی که تعلق باغسائی را برای خود اد

و  بی پایه  اساس  از  می داند،  به خود  متعلق  را  آنها  عثمانی 

غیرواقعی است. زیرا اگر چنین چیزی صحت داشت به طور 

حتم خورشیدپاشا در سیاحت نامۀ خود به آن می پرداخت، 

کمااینکه شیوه و روش کار او چنین است که محال و عشایر 

عثمانیّه را با اسم و رسم و شمارۀ خانوار آنها ثبت و ضبط 

می کرده است. )همان: 340( 

میرزا محبعلی خان همچنین در رسالۀ مفصل دیگری با عنوان 

 ادعاهای خورشیدپاشا در سیاحت نامۀ 
ّ
»الحقه« به نقد و رد

حدود پرداخته است. وی می نویسد: 

خورشیدپاشا اگرچه خیلی اهتمام داشته است که هر مطلب را 

حتی االمکان به هر نحوی است به ]طرزی[ بنویسد که مقرون 

 
ً
به صرفۀ عثمانیّه بوده باشد، معهذا باز در اغلب جاها تصریحا

)استاتسکو(  استاتوقوی  تمامی خط   
ً
ایهاما و بعضی جاها 

ترسیمی ما را، که در ضمن الیحۀ سرحدیۀ خود بیان نموده ایم، 

تصدیق نموده است. )همان: 91(  

عاهای 
ّ
اد تک تک  مذکور  رسالۀ  در  محبعلی خان  میرزا 

خورشیدپاشا را فقره به فقره با ذکر شمارۀ صفحۀ سیاحت نامه 

 آنها پرداخته است )همان: 
ّ
نقل و ترجمه کرده و سپس به رد

  .)175-90

سیاحت نامۀ حدود نخستین بار در اروپا با انتشار مقالۀ 

ا.د. مورتمان، خاورشناس معروف آلمانی، در 1862م معرفی 

شد.1 آ. گامازوف که در کمیسیون تحدید حدود، جزو مأمورین 

دولت روسیه بوده و سمت مترجمی سرهنگ چریکف را داشته 

است، رسالۀ تحقیقات سرحدیه و سیاحت نامۀ حدود را به 

است  کرده  منتشر  صفحه   575 در  و  ترجمه  روسی  زبان 

)سن پطرزبورگ، 1294/1877(.2 سیاحت نامۀ حدود به زبان عربی 

نیز ترجمه و منتشر شده است.3  این اثر با وجود اهمیت زیادی 

که برای آگاهی از نظرات نمایندۀ عثمانی دربارۀ تحدید حدود 

دو کشور دارد هنوز به فارسی ترجمه نشده است.

44. الیحه

خورشیدپاشا به جز سیاحت نامۀ حدود، یک الیحۀ مختصر 

1. MORDTMANN, A. D. (1862). “Siahatnaméi Hodud (Beschreibung einer 
Reise nach der Grenze)”. Mittheilungen aus Justus Perthes' geographis-
cher Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebi-
ete der Geographie, 8.

2.	Мехмед	Хуршид-эфенди	(1877).	Сияхэт-намэ-и-худуд, Описание 
путешествия по турецко-персидской границе.	Санкт-Петербург:	
Типография	О.И.	Бакста.

ایران. ترجمة و تقدیم  العثمانیة و  الدولة  بین  الحدود  رحلة  3. خورشیدباشا، 

مصطفی زهران؛ مراجعة الصفصافی احمد القطوری. القاهرة: المرکز القومی 

للترجمة، 2008. 
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دیگر در 39 صفحه با عنوانی طوالنی دربارۀ تحدید حدود 

مطبعۀ  سوی  از  استانبول  در  که  نوشته  نیز  عثمانی  و  ایران 

محمودبک در 1883/1300 به چاپ رسیده است.1  

منابع

آدمیت، فریدون )2535(. امیرکبیر و ایران. تهران: خوارزمی.ـ 

همایـون ـ  اوقـاف   .)1335( ابن االمیـن  محمودکمـال  اینـال، 

ـارک تراجـم احوالـی. 
ّ
نظارتنـک تاریخچـه تشـکیالتی و نظ

]استانبول[: بی نا.
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