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نصـراهللصـالحـی

ــماره به یکی دیگر از مورخان عثمانی که  اشــاره:در این ش

ــوی آثاری از خود  ــط ایران و عثمانی در عصر صف دربارۀ رواب

ــت، می پردازیم: صدقی پاشا. نام اصلی اش  برجای گذاشته اس

ــعری اوست. به نوشتۀ تذکرۀ  مصطفی، و »صدقی« تخلّص ش

صفایی در قصبۀ طوسیه زاده شده است. تاریخ تولد او به درستی 

ــت او نیز در منابع یکسان نیامده  ــن نیست. سال درگذش روش

است، با این حال بیشتر منابع بر سال 1073 تأکید دارند.1  

از دوران جوانی به تحصیل علوم و معارف پرداخت. در شعر 

ــلطان درآمد.  ــاء مهارت یافت و در زمرۀ کاتبان دیوان س و انش

به تدریج ارتقاء مقام یافت و در »دیوان عدالت عنوان پادشاهی« 

به رتبۀ تذکره چی نائل آمد. بعدها به مقام رئیس الکّتابی رسید. 

در طول عمر خود چهار بار به این مقام منصوب شد. از مناصب 

مهم دیگر وی می توان به نویسندگی احکام خاقان، طغراکش 

دیوان و توقیع نویس سلطان اشاره کرد.2 

ــا زمانۀ چهار  ــت ب ــا هم زمان بوده اس زندگی صدقی پاش

ــک: 1027-1031(؛ مراد  ــی دوم )ح ــلطان عثمانی: عثمان س

ــک: 1031-1049(؛ ابراهیم )حک: 1058-1049(  چهارم )ح

ــا به عنوان  و محمد چهارم )حک: 1058-1104(. صدقی پاش

ــالطین مزبور  ــاعری توانا مورد توجه س دولتمردی عالم، و ش

بود. از وی سه اثر مهم باقی مانده که یکی از آن دو مربوط به 

نبردهای ایران و عثمانی است.

ــا در لشکرکشی  3 صدقی پاش
15.غزواتسـلطانمرادرابع.

ــانجی سفر  ــلطان مراد چهارم به ایران عهده دار منصب »نش س

همایون« بود و شخصًا در این سفر نظامی حضور داشت. او حتی 

در هجدهم ربیع االّول 1043، دو سال پیش از یورش عثمانی، 

ــا راهی قفقاز شد تا مقدمات سفر  همراه وزیراعظم محمد پاش

ــال  ــازد. بنابراین حدود دو س ــلطان مراد را فراهم س نظامی س

1. Erdoğan, s. 7-8
2 تذکرۀ صفایی، ص 226، به نقل از مقدمۀ محمت/ محمد ارسالن، ص IX. دربارۀ زندگی صدقی پاشا در این منابع نیز مطالب کم وبیش مشابهی آمده است: 

ذیل زبدة الشعراء از عاصم افندی؛ تشریفات الشعراء اثر »گفتی«؛ سفینة الرؤساء یا خلیة الرؤساء اثر احمد رسمی افندی؛ تحفۀ نائلی اثر محمد نائل طومان؛ سجل 

عثمانی از محمد ثریا، و چند اثر دیگر. ارسالن نوشته های این منابع را در مقدمۀ اثر خود آورده است. ر.ک: همان ص X-XVI. مهتاب اردوغان نیز در مقدمۀ 

رسالۀ خود شرح زندگی صدقی پاشا را به نقل از این منابع آورده است. ر.ک: ص 7-1.

3. این اثر به کوشش محمد ارسالن در استانبول به چاپ رسیده است. با این مشخصات:

Sıdkî Paşa, Gazavat-ı Sultan Murad-ı Rabi’ (IV. Murad’in Revan Seferi), Hazirlayan, Mehmet Arslan, İstanbul, 2006.
کتاب شامل مقدمۀ مصحح )xxx-vii(، متن کتاب به خط التین )92-3(، و تصویر نسخۀ خطی )b-1 b 63( است.
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ــپاه عثمانی و صفوی بر سر ایروان که منجر  پیش از نبرد دو س

ــد، در فراهم آوردن مقدمات لشکرکشی  به پیروزی عثمانی ش

ــی عمده داشته است. بعد از پیروزی سپاه عثمانی  عثمانی نقش

ــای وزیر را که  ــلطان مراد خطاب به بایرام پاش نیز فتحنامۀ س

به نیابت از پادشاه در استانبول مستقر بود، به نگارش درآورد.4 

ــاظ تاریخی منبعی مهم و  ــا از لح غزوات نامۀ صدقی پاش

ــنده حدود دو  ــاب می آید، به ویژه که نویس ــِت اّول به حس دس

ــال پیش از آغاز سفر نظامی سلطان مراد مهّیای سفر شده و  س

ــدن مقدمات سفر نظامی  در تمام تمهیدات و تدارکات آماده ش

سلطان مراد حضور داشته و عهده دار مسئولیت بوده است. 

ــرح سفر نظامی مراد  ــنده در این کتاب، عالوه بر ش نویس

ــوادث و رویدادهای  ــروان، به برخی ح ــح قلعۀ ای ــارم و فت چه

تاریخی آن روزگار نیز اشاره کرده است. از جمله: 

ــدن قلعۀ وان از محاصرۀ صفویان به همت مرتضی  - خارج ش

پاشای وزیر

- کشته شدن والی حلب، نوغای محمد پاشای وزیر

- کشته شدن بیگلربیگی قانجیه )؟( سلیمان پاشا

- سرکوب عصیان ینی چری در حلب

- به قتل رسیدن ابازه پاشا

- حرکت سلطان مراد به سوی تبریز بعد از تصرف ایروان

- تصرف تبریز از سوی سپاه عثمانی

- حرکت سپاه عثمانی از تبریز به سوی وان

- ورود سلطان مراد به دیاربکر و حرکت به سوی استانبول

ــنده در سرتاسر متن به آیات و احادیث استناد کرده و نیز  نویس

بارها ابیاتی به زبان ترکی، فارسی و عربی  آورده است. پاره ای 

از اشعار از خود او و مابقی سرودۀ شاعران دیگر است.

16.دیوان. نقش پررنگ صدقی پاشا در امور سیاسی شخصیت 

ادبی او را در سایه قرار داده است، چنان که در منابع از او بیشتر 

به عنوان دولتمرد یاد شده است. با این حال، در برخی منابع از 

.54 b -50 a :4. برای آگاهی از متن فتح نامه، ر.ک
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او به عنوان شاعری دیوانی نیز یاد شده و به شخصیت ادبی او 

ــده و از ارزش اشعار او سخن رفته است.5 از او دیوانی  اشاره ش

ــی باقی  در 55 ورق )منظوم و منثور( به دو زبان ترکی و فارس

ــت.6 بعد از دیباچه، قصیده ای به ترکی آمده، سپس با  مانده اس

4 قصیده، 3 غزل و یک مثنوی فارسی ادامه یافته است. دیوان 

صدقی پاشا حاوی 4 قصیده، 5 غزل، 2 منظومۀ تاریخی و یک 

مثنوی به زبان فارسی است.7

17.برفوبهار. حکایتی است منثور و تمثیلی در بیست ورق 

ــلطان  ــیوۀ مناظره میان مفاهیم انتزاعی تألیف و به س که به ش

ــر متن، منظومه هایی  ــده است. در سرتاس مراد چهارم اهدا ش

ــی و ترکی نیز آمده است. برف و بهار به همت  به عربی، فارس

ــا آوانگاری التین، در  ــاب اردوغان، با مقدمه ای تحلیلی ب مهت

فصلنامۀ بین المللی ترکی منتشر شده است.8 
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