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 اهميت و ضرورت ترجمة متون تاريخي عثماني به زبان فارسي

  )پاشا تاريخ عثمانمطالعة موردي (
  *نصراهللا صالحي

 چكيده
عالمـان   ،رو ازاين .زبان عربي و فارسي سومين زبان جهان اسالم تركي است بعد از

فارسـي     ويژه بهعثماني در كنار تأليف آثار به ترجمة متون از عربي و  انديشمندانو 
از قرن دهم به بعد بيش از صدها اثر مهم از فارسـي  . به تركي عثماني نيز پرداختند
اما درسـت  . دارد ادامه تركيهروند هنوز در  اين. است به تركي عثماني ترجمه شده

شده از تركي عثماني بـه فارسـي بـه تعـداد      تعداد متون ترجمهروند، برعكس اين 
تنها در دورة ناصري و با تشكيل دارالترجمة همايوني . رسد انگشتان دست هم نمي

جمه ركي به فارسي ترزبان تاز  راتعدادي از منابع و متون عثماني مترجمان بود كه 
كه بعد از دورة ناصري روند ترجمة متون تركي به فارسي تقريباً  عجيب اين. كردند

از زبـان  برگرداندن متون و منـابعِ   از اين غفلت بزرگ و جدي ايرانيان. شدمتوقف 
شـده  منجـر  تـاريخ ايـران    مرزي منابع برون فقربه ي بيش از هرچيز تركي به فارس

هـاي    عثمـاني حـاوي آگـاهي   از منـابع   اين در حالي است كه بخش مهمـي . است
، شناخت منابع رو اين از. است ،ان، از صفويه تا قاجاريهدربارة تاريخ اير يمند ارزش

. رسـي نيازمنـد عـزم جـدي اسـت     و متون عثماني و نيز برگرداندن اين متون به فا
كه مستشرقان بيش از دو سده اسـت كـه منـابع عثمـاني را تصـحيح و بـه        حاليدر

نسـبي از ايـن منـابع     يشـناخت  حتـي هنوز  اند، در ايران خود ترجمه كرده هاي زبان
نخست از اهميت و ضرورت ترجمة متون عثماني  همقالاين در . حاصل نشده است

و نيز ترجمة  تاريخ عثمان پاشادربارة اهميت به ميان آمده و سپس به فارسي سخن 
  .فارسي آن بحث شده است

                                                                                                 

  ns_salehi@yahoo.co.uk شهيد مفتحمدرس مركز تربيت معلم  *
  17/9/1390: ، تاريخ پذيرش7/7/1390: تاريخ دريافت
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 ،تـاريخ سـالنيكي   ، متون تـاريخي عثمـاني،  ه فارسياز تركي ب ترجمه :ها واژهكليد
  .اتاريخ عثمان پاش

  مقدمه
جايگاه بارز  گوناگونهاي   ترتيب در دوره و تركي به ،فارسي ،عربيدر جهان اسالم سه زبان 

جهـان   انديشـمندان . ها تأليف شده است ي به اين زبانمند ارزشو آثار  ي داشتندو مشخص
تأليف آثار به  هجرياز قرن چهارم و پنجم بعد . نوشتند  عربي ميابتدا به  ياسالم از هر قوم
زمان با تأليف به زبان فارسـي، ترجمـه از عربـي بـه      هم. بيش آغاز شد و كمزبان فارسي نيز 

بنـابراين، ترجمـة متـون عربـي بـه فارسـي از       . تدريج گسترش يافـت  فارسي نيز آغاز و به
حاصـل ايـن كـار عظـيم     . بيش ادامـه دارد  و كم و هنوز نيزاست هاي گذشته آغاز شده   سده

متوني كه بعضاً شاهكارهاي زبان . به زبان فارسي است مند ارزشپديدآمدن انبوهي از متون 
  .آيند  مي شمار به فارسيو ادب 

از اوايـل     ويـژه  بـه بعد از زبان فارسي سومين زبان جهان اسـالم زبـان تركـي اسـت كـه      
ن اصـلي و رسـمي ايـن دولـت تبـديل شـد و عالمـان و        گيري دولت عثماني بـه زبـا    شكل

اين عالمان در كنار تأليف، . عثماني به تأليف آثار خود به اين زبان همت گماشتند انديشمندان
از سـدة دهـم    ،ترتيـب  بـدين . ترجمه كردنـد به تركي عثماني را فارسي    ويژه بهمتون عربي و 

علت اين امـر از ديـد   . ي عثماني ترجمه شدهجري به بعد تعداد زيادي از آثار فارسي به ترك
رفته آشنايي با زبان فارسي در آناتولي كم و نياز بـه   امين رياحي آن بود كه رفتهمرحوم محمد
رواج  ،س از جنـگ چالـدران  ترجمة متون فارسي از قرن دهم، پ. شد  مي تر بيشترجمة متون 

از ديـد مرحـوم ريـاحي    . درآمـد شاهكارهاي زبان فارسي به تركـي   تر بيشرفته  رفتهيافت و 
كثرت سبب  بهمترجمان   شده از فارسي به تركي و نام هاي ترجمه تنظيم فهرست كاملي از متن

 مترجمـان را حتي برخي از شـاهكارهاي ادب فارسـي   . تقريباً ناممكن است آثار و مترجمان
ونـد ترجمـة   ر .)220: 1369ريـاحي،  ( انـد  كردهترجمه بارها  گوناگونهاي   در دورهمختلف 

تنهـا   عثماني و تشكيل جمهـوري تركيـه نـه    متون فارسي به تركي بعد از فروپاشي امپراتوري
ريـزي   زبـان تركـي در برنامـه    يافتن خط التين و نوسـازي  رسميتكه بعد از بل ،متوقف نشد

آثـار كهـن اسـالمي     هسلسلهايي از ادبيات جهان،   ترجمه« ةمجموعدولتي جاي گرفت و در 
بسـياري از شـاهكارهاي ادبيـات ايـران ترجمـه و       ،تشارات وزارت فرهنگ تركيهاز ان »شرق

  ).همان( از نجاتي لوغال است شاهنامهچاپ شد كه از آن جمله ترجمة 
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ابتدا زبان فارسي به بستر مناسبي براي ترجمة متون عربي بـه   فرهنگ و تمدن اسالميدر 
از عربـي و  ترجمـه  ديگـري بـراي   ي به بستر مناسـب  اين زبان تبديل شد و سپس زبان ترك

توان گفـت كـه زبـان عربـي       ها مي ميان اين زبانمقايسه در . فارسي به زبان تركي تبديل شد
زبـان تركـي بـا    هاي گذشته  طي سده. بودندگيرنده  تر بيش صرفاً زبان دهنده و دو زبان ديگر

. داختـه اسـت  ميـراث مكتـوب خـود پر   تركـردن    گيرندگي فراوان از دو زبان ديگر بـه غنـي  
گيرندگي درخور از زبان تركي، از حيث  نداشتنسبب  به عربي و فارسي هاي كه زبان حاليدر

قلمرو قصد ورود به جا  در اين. اند  عمل كرده تركيزبان  تر از  ضعيفميراث مكتوب، ترجمة 
  .است به زبان فارسي و تركي معطوف تر بيشنوشتار حاضر و توجه را نداريم زبان عربي 

. اسـت  اثر مهم از فارسي به تركي عثماني ترجمه شده هاقرن دهم به بعد بيش از صد از
صدها اثر، اعم از  سي سال گذشته طي فقطكه  اي گونه به، داردتركيه ادامه اين روند هنوز در 

ايـن در حـالي   . اسـت منتشر شده متون و تأليفات جديد، به زبان تركي استانبولي ترجمه و 
شده از تركي به زبان فارسي بسيار اندك  آثار ترجمهتعداد  همين مدتدر است كه در ايران 

شده از زبـان تركـي عثمـاني بـه      به همين نسبت، تعداد متون ترجمهو  و محدود بوده است
در دورة ناصري و با تشكيل دارالترجمـة   فقط. رسد  فارسي به تعداد انگشتان دست هم نمي

ركـي بـه فارسـي ترجمـه     زبـان ت از  راو متون عثمـاني  تعدادي از منابع مترجمان همايوني، 
كه بعد از دورة ناصري روند ترجمة متون تركي به فارسي تقريباًً متوقـف   عجيب اين. كردند
با ترجمه  ترجمة متون از فارسي به تركيتوان گفت كه   كلي مي اي بنابراين، در ارزيابي. شد

ي ايرانيان نسـبت  ت بزرگ و جداين غفل. تنيسمقايسه قابل وجه   هيچ بهاز تركي به فارسي 
تـاريخ   مـرزي  منابع بـرون  فقربه رسي بيش از هرچيز و منابعِ تركي به فا به برگرداندن متون

  .شده استمنجر ايران 
نظر از . شودتر بيان   از منابع تاريخ ايران روشن منظوراست  نظر الزم نقطهاين براي تبيين 

مرزي يعنـي   نخست، منابع درون :دنشو مي تقسيمدستة كلي و نگارنده منابع تاريخ ايران به د
 يمرز و دوم، منابع برون اند تهنويسندگان ايراني درون مرزها به زبان فارسي نگاشمنابعي كه 

ارسي جوار با ايران، نظير عثماني، به زبان ف نويسندگان كشورهاي همدسته از منابعي كه  آن يا
  .اند نوشتهيا تركي 

تـرين   مهـم عثمـاني   ،جوار در ميان كشورهاي همقويونلوها به بعد،  مت آقاز دورة حكو
اين دو . داشتبا ايران  يكه براي چند سدة متمادي روابط بسيار پرفراز و نشيببود كشوري 
حكومـت  صـفويه در ايـران تـا هنگـام فروپاشـي      حكومـت  تشكيل از زمان    ويژه بهكشور، 
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. داشـتند م با جنگ و صلح وأروابطي ت چند سده مدت به ،جنگ جهاني اولپس از  ،عثماني
آمده در عثماني در پيوند با تاريخ  پديدتاريخي متون تا بخش مهمي از شد همين امر موجب 

توان گفت شمار منابع مرتبط بـا تـاريخ     ت ميئجر به .ايران يا تاريخ مشترك دو كشور باشد
 ،آمده در خود ايـران نيسـت   پديدمنابع  از تر كمتنها  است نه نگاشته شدهعثماني  ايران كه در

  .است تر بيشكه بسيار بل
  :كرد به چهار دسته تقسيم را آثار مورخان و مؤلفان عثمانيتوان  ميكلي  اي بندي در تقسيم

  .است مربوط رانوقايع و مسائل اي به اًمستقيم ها مطالب آنهمة منابعي كه . 1
  .داردربط وقايع و رويدادهاي ايران  هبها  منابعي كه بخش مهمي از محتواي آن. 2
 .اند به زبان تركي يا فارسي نوشته تبار و شاعران ايراني ،منابعي كه مورخان، مؤلفان. 3
 .ندارددربارة ايران  اطالعاتيگونه  هيچها  منابعي كه محتواي آن. 4

. است مربوطتاريخ ايران  به اًاز اين چهار دسته منابع مستقيم هسه دستكه پيداست  چنان
تـوان بخـش مهمـي از رويـدادهاي تـاريخ ايـران، از         ها مي بنابراين، با آگاهي از محتواي آن

حال، در مطالعات ايراني هنـوز توجـه چنـداني بـه      بااين. را از نو نوشت ،صفويه تا قاجاريه
پيش، تعداد  هسدكم از دو  دستكه مستشرقان الي است اين در ح. منابع عثماني نشده است

بنابراين، در ايران . اند  هاي اروپايي ترجمه كرده از منابع عثماني را تصحيح و به زبان بسياري
شدن تاريخ ايـران، غفلـت    منابع و متون عثماني و اهميت آن در روشن ازاز گذشته تا حال 

انتشار منـابع عثمـاني    ترجمه ودر تنها  نه چنان است كه توجهي  اين غفلت و بي. است شده
. شناسي نيز گام مهمي برداشته نشده اسـت   كه در زمينة منبعبل، انجام نشدهي جدهيچ اقدام 

از ميان محققان . رو، آگاهي از منابع مربوط به تاريخ ايران در عثماني بسيار اندك است ايناز
عبدالحسـين  و نيـز مرحـوم    فارسـي  خ ادبيـات تارياهللا صفا در جلد پنجم  ذبيحفقط معاصر 
صـفا،  ( اند كردهرا معرفي  چند مورد از منابع عثماني ان بعد از اسالمتاريخ ايركوب در  زرين
شناسـي   ثواقـب در منبـع  . )71 - 70: 1363 كـوب،  ؛ زريـن 1695 - 1603 ،2 بخش /5، 1370

 است معرفي كرده وار  فهرسترا  كوب چند منبع عثماني  حجيم خود به نقل از مرحوم زرين
  ).410 - 405: 1380ثواقب، (

كيـف منـابع و    و كـم نسبي از  يمحققان تاريخ ايران حتي شناخت ،توان گفت كه  بنابراين مي
 ،در چند دهة اخير در تركيه مكرر تصحيح و منتشر شده استكه منابعي    ويژه به ،متون عثماني

زيرا بدون برگردانـدن   ؛ي برداشتي جديها كاري بايد گام  كماين رو، براي جبران  ايناز. ندارند
تـر تكـرار    از صفويه تا قاجاريـه، بـيش     ويژه به ،ه فارسي پژوهش در تاريخ ايرانمنابع عثماني ب
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گر در تأليف آثار خود بارها و بارهـا   هاي گذشته صدها پژوهش در سال 1.مكررات خواهد بود
هـاي تـازه    براي گفتن حرف و اند ها را گفته  و گفتني اند منابع شناخته شدة موجود بهره بردهاز 

به را توان پرتويي از روشنايي   انتشار چنين منابعي است كه مي با فقط. استجديد بع نياز به منا
مـرور در ايـران    ناشناخته بـه جديد و منابع اين اي از   دسته. زواياي تاريك تاريخ ايران انداخت

امـا   ،گيري يافته اسـت  در دو دهة اخير شتاب چشم   ويژه بهاين امر . شوند منتشر ميتصحيح و 
پيش از آن  البته. منابع بايد از زبان تركي عثماني به فارسي برگردانده شوداز اين ديگر اي  دسته

در عثمـاني در پيونـد بـا تـاريخ      چه آنهاي جامع شناخت كاملي از   شناسي بايد با انتشار كتاب
چنين كـاري صـورت   هنوز در ايران . دست آيد به تأليف شدهايران يا تاريخ مشترك دو كشور 

مـدخل  از همـين آثـار   . اند  آثار متعددي منتشر كردهدر اين زمينه مستشرقان اما  2ته است،نگرف
بنــابراين، در قــدم اول بايــد  3.اســت) J. Sauvaget(اثــر ژان ســواژه  تــاريخ شــرق اســالمي

و سـپس بـه   كـرد  بـه فارسـي تـدوين و منتشـر      شناسي جامع و مفيدي از منابع عثماني كتاب
ايـن كـار   . ريـزي كـرد    ها به زبان فارسي برنامه خت و براي برگرداندن آنها پردا بندي آن  طبقه

بـه انتشـار    تمـايلي هـيچ   زيرا ؛خارج است بزرگ از عهدة فرد يا افراد و نيز ناشران خصوصي
. ، ندارنـد ندبرسـ ها بمانند تـا بـه فـروش     فروشي ها بايد در گوشة كتاب منابع و متوني كه سال

هـا كـم نيسـت و از امكانـات      متولي تاريخ در ايران، كه شـمار آن  بايد نهادهايسبب،  همين به
. را منتشر كننـد و با حمايت از مترجمان اين قبيل منابع ند شوقدم  پيش ،برند  دولتي نيز بهره مي

تقريبـاً  اين بنياد . دهد انجام ميچنين كاري را » بنياد تاريخ ترك«در تركيه چندين دهه است كه 
  .استكرده چاپ و منتشر  ،بهترين وجهبه  ،راو متون تاريخ عثماني قسمت مهمي از منابع 

بر ضرورت پرداختن به ترجمة متون، كه بدان اشاره شد، كار مهم ديگري كه هنوز  عالوه
دسته از متـوني اسـت كـه در دورة     آنآغاز شود، تصحيح و انتشار  بايدو است  انجام نشده

صـورت   بـه ير آن بـه فارسـي ترجمـه شـده و     ناصري به سفارش دارالترجمة همايوني يا غ
خـوبي   گـاه بـه   آن ،دهمة اين آثار شناخته و منتشـر شـو   اگر. است هاي خطي موجود  نسخه

روشن خواهد شد كه در دورة ناصري توجه به شناخت تاريخ عثماني و نيز تاريخ مشـترك  
  .اهميت داشته است حديدو كشور تا چه 

  .شود ميشاه ترجمه شده اشاره   ناصرالدينفرمان اني كه به از متون عثم اي نمونهجا به  در اين
اين اثر از سه سـالِ آخـرِ   . النيكي استاثر مصطفي افندي س تاريخ سالنيكيمتن مزبور 

شروع و تا ششمين سالِ سلطنت محمد سـوم   )ق  974 - 926: حك( قانونيسلطنت سليمان 
چهـار سـلطان عثمـاني    دورة قايع كتاب مشتمل بر و. يابد  ادامه مي) ق  1012 - 1003: حك(
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سلطنت اين چهار سـلطانِ  دورة . و محمد سوم ،سليمان قانوني، سليم دوم، مراد سوم: است
شـاه طهماسـب، شـاه    سـلطنت   سـيزده سـالِ آخـر   : عثماني با سلطنت چهار پادشاه صفوي

وده زمان ب همشاه عباس يكم  سلطنت و دوازده سالِ اولِ ،اسماعيل دوم، شاه محمد خدابنده
تصـحيح   را ايـن اثـر  هاي اخيـر   محمد ايپشرلي در سال .قمري 1003تا  971يعني از است 

 .)Selaniki, 1999: 2(اسـت   كـرده در دو جلد منتشر آن را بنياد تاريخ ترك و  كردهانتقادي 
در اسـتانبول بـه چـاپ     ق  1281صورت چاپ سربي در رجـب   بهنيز لد نخست اين اثر ج

در اختيـار  شاه   به فرمان ناصرالدينفاصله بعد از انتشار در استانبول، اين اثر بال. رسيده است
 هترجمـ  آن را فـوراً ر گرفت و او قرا ،علي  بن  به نام حسن ،دارالترجمة همايوني مترجمي از

چنين سـرعت عملـي در   . است شده قيدق   1282رمضان  15 ترجمة متنتاريخ اتمام . كرد
شـاه بـه     توجه و اهتمام جدي ناصرالديندهندة  شانبه كتاب و ترجمة كامل آن ن يابي دست

رجم نيز در كه مت چنان. شد  است كه در عثماني منتشر مي اي آگاهي از محتواي منابع تاريخي
  :نويسد  در اين خصوص مي او. له اشاره كرده استمقدمة خود به اين مسئ

لمين فداه و خلداهللا العا اللهي روحنا و روح حضرت اقدس، ظل يچون افكار معدلت آثار اعل
هللا ا ملكه و سلطانه، آگاهي از افكار كافة دول و ملل در حق دولت و ملـت ايرانيـه، صـانها   

اگر همين تاريخ، عبارات ركيكـه   ]كه[ الحدثان بود، دستخطّ مباركه صادر فرموده بودند عن
حضرت  ياعلاألمر اقدس ارفع  هم داشته باشد؛ بدون تغيير بعينها ترجمه نمايد، لهذا حسب

ظهـور   ده، عبارات ناشايستة تاريخ را بهاللفظ ترجمه نمو العالي تحت شاهنشاهي، امتثاالً ألمره
  .)427: 1389سالنيكي، ( درآورد

آگاهي از احوال ملل ديگر داشت و موجب ترجمـة آثـار    بهشاه   اهتمامي كه ناصرالدين
كه حتي  اي  گونه به. متوقف شد باًتقريبعد از او  ،به فارسي شد گوناگونهاي  متعددي از زبان

ها باقي ماند و در دسترس     خانه كتابهاي خطي در گوشة   صورت نسخه ها نيز به همان كتاب
تصحيح و انتشار اين دست آثار به بايد كه گفته شد  چنان ،بنابراين. ر نگرفتاهل تحقيق قرا

  .شودتوجه جدي 
  

  تاريخ عثمان پاشا
  :بر سه متن تاريخي است مشتمل 4پاشاتاريخ عثمان 

شـرح تهـاجم عثمـاني بـه قلمـرو       بارةعبداهللا، در  بن  ، به قلم ابوبكرتاريخ عثمان پاشا. 1
 .صفويان در قفقاز و تصرف اين مناطق
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 .به عثمان پاشا) دربند(نامة عوض افندي از دميرقاپو . 2
فرمانـدهي  به عثماني سپاهيان يورش از چاوش  ةزاد  ابراهيم رحيميگزارش مشروح . 3

 .به آذربايجان و تصرف تبريزعثمان پاشا 
صفويان و عثمانيان رويارويي ي كه درخصوص مند ارزشهاي   آگاهيسبب  بههر سه متن 

) ق  1003 - 982(و سلطان مراد سـوم  ) ق  996 - 985(در دورة حكمراني شاه محمد خدابنده 
از چگونگي آغاز است ستندي هاي م  اين متون حاوي گزارش .اند مهمگذارند،   اختيار ميدر 

روي به مرزهاي شمال غربـي و غـرب ايـران در     حركت اردوي عثماني از استانبول تا پيش
هـايي    نويسندگان هر سه متن با ذكر جزئيات سودمند به توصيف جنـگ . قفقاز و آذربايجان

  .گرفته استدرپردازند كه بين قواي قزلباش و قشون عثماني  مي
هاي دو اردوي عثماني و صـفوي بـود و     ه خود از نزديك شاهد جنگعبداهللا ك  بن  ابوبكر

ها درآمد و حدود دو سال در ايران محبوس بـود و   گويد به اسارت قزلباش  كه خود مي چنان
ها  از قزلباشدر هيچ جاي اثر خود كينه و نفرتش  ،ايران به عثماني گريخت بعد با ترفندي از

او  .ت كنـد كند تا انصـاف را رعايـ   مي در نوشتن تاريخ تالش حال باايناما كند،   را پنهان نمي
كه بارها از قتل و غـارت و   گيرد، چنان  گاه قتل و غارت مكرر سپاه عثماني را ناديده نمي هيچ

جمعي دختران و  اسارت دسته بارةدراو . گويد  تفصيل سخن مي ايران در قفقاز به اسارت اتباع
ــروش آن  ــا در ازا پســران گنجــه و ف ــات شــگفتي آورده اســت  يه  دو ســكة طــال اطالع

ست اولـي بـراي   بع دابا اين توصيف، هر سه متن در حكم من. )95: 1387عبداهللا،   بن  ابوبكر(
از . هسـتند  قمـري  993تا  986هاي  برخورد صفويان و عثمانيان در ميان سال آگاهي از نحوة

ف نبردهاي دو اردوي صفوي و كي و كماز  بر كسب آگاهي الي هر سه متن تاريخي، عالوه هالب
  :ازجمله. دست آورد بههاي مهم و درخور توجه ديگري نيز  توان آگاهي  عثماني، مي

زبـان،   دربـارة منـدي   شدر هر سه متن اطالعات مفيد و ارز :شناختي هاي قوم  آگاهي .1
  .)86،  83،  81: همان( شهرهاي قفقاز ارائه شده است گوناگوناقوام  و آداب ،آيين

همـراه سـپاه    عبـداهللا   بن  ابوبكرجاكه  ازآن :هاي جغرافيايي و جغرافياي تاريخي  آگاهي .2
ها،  اطالعات مفيد و جالبي از موقعيت جغرافيايي بسياري از رودها، كوه  ،است عثماني بوده

 او حتي. )85،  82 - 78، 62 - 60: همان( كند  و شهرهاي قفقاز ارائه مي ،ها  ها، قصبه ها، راه  قلعه
غفلـت  از شرح و وصف سنگ مزارهـاي ايـن منطقـه    دميرقاپو  ةمنطقدر توصيف تفصيلي 

  .)81 - 80: همان( هايي بوده است  كه همه حاوي نوشتهكند   نمي
زادة چاوش،   ابراهيم رحيمي: هاي تاريخي شهرهاي ايرانهاي جالب توجه از بنا آگاهي .3
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تـك   تـا تصـرف تـك   ارزروم ني از دوي عثمـا متن سوم، كه در اثر خود حركـت ار  نويسندة
اي كه بعـد از تصـرف     بيگانهمنزلة  به ،است گزارش كردهرا تبريز  ويژه بهشهرهاي آذربايجان 

، تحت تأثير عظمت آثـار و بناهـاي تـاريخي،    است قلمرو ايران قدم در اين سرزمين گذاشته
  :نويسد  تبريز مي در» سراي اميرخان« دربارة مثالً. ها پرداخته است ناخواسته به وصف آن

تـوان بـه وصـف آن      با گفتن و نوشتن نمي. افزايي بود گشا و چه منزل فرح چه سراي دل
حضــرت ســردار ســراي مزبــور را گشــته و ســپس از ســرايي كــه از زمــان  . پرداخــت

بهشـت در آن واقـع و آن    حسن و جهانشاه غازي به بعد باقي مانده و منزل هشـت   اوزون
اين جـامعِ  . جامع اوزون حسن رفت ]مسجد[سپس به . ديدن كردنيز معمور و آباد است، 

شريف، چنان هنرمندانه و زيبا بنا شده بود كه نقاش چين نيز قادر به خلق چنين نقـش و  
  ).110: همان(نگاري نيست 

  :نويسد  عظمت گنبد شنب غازان مي دربارةباز در جاي ديگر 
عظمت بناي گنبد قابل . رسيد  كمربند آن نميچنان گنبد مرتفع و بلندي بود كه گنبد افالك به 

شـود،    چون بناي اياصـوفيا يافـت نمـي    چه بر روي زمين، بنايي هماگر. نيستگفتن و نوشتن 
ازجملـه  . هاي قابل تعريف آن صـدبرابر بـيش از اياصـوفيا اسـت      حال، برخي از قسمت بااين

توحيـد نوشـته    هاي آن، يكي اين است كه بر روي هشتاد هزار آجر، كلمـة   اوصاف و ويژگي
  ).111: همان( ... اي موزون و مرتب در ميانة بنا قرار گرفته است  گونه شده و اين نوشته به

ي مختصر به وجود برخي بناهاي تاريخي در شـهرها  بر اين موارد، مؤلف با اشارة عالوه
خـوي   ي ازمختصرف يوصتبعد از  مثالً. ندان كرده استچآذربايجان، ارزش اثر خود را دو

اكنـون  « :نويسـد   كنـد و مـي    شمس تبريزي در اين شهر اشاره مي مرقدصراحت به وجود  به
شـكر و سـپاس خـدا را كـه     . مرقد حضرت شمس تبريزي، نوراهللا مرقده، در خوي اسـت 

  5).106: همان( »زيارت آن مرقد شريف ميسر شد
زادة   رحيمـي ابراهيم : ر توجه از رونق و آباداني شهرهاي آذربايجانهاي درخو  آگاهي .4

اما  ،و رونق شهرهاي آذربايجان پرداخته است ،اختصار به توصيف زيبايي، آباداني بهچاوش 
ها به سرودن شـعر نيـز    گاه چنان تحت تأثير آباداني اين شهرها قرار گرفته كه در وصف آن

ازجهت . تبريز در حقيقت امر شهر خوبي است« :نويسد  ز ميتبري دربارة مثالً. پرداخته است
  6.)111: همان( »نظير است  عمران و آبادي بسيار بي

ازحد مرغوب  باغ و بوستان صوفيان خيلي خوب و زياده« :نويسد  در وصف صوفيان مي
  .)107: همان( »است
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  :نويسد  ميو ه مرند ضمن بيان ويران شدن آن، به وصف وضعيت طبيعي آن پرداخت دربارة
گزيدن در آن، حضرت  ويران كرده بودند كه بعد از منزلمرند را در اندك زمان چنان 

نظر رسيد كـه   كه براي سير و سياحت وارد شهر شد چنان به وقتي ]...[ سردار كامكار
حـال بـاغ و    انة جغدان شوم تبديل شده اسـت، بـااين  از صدسال قبل ويران و به آشي

گشاست كه قابـل گفـتن و نوشـتن     انگيز و دل ي مرند چنان فرحوستان و آب و هواب
  .)27: همان( نيست

ارچوب روابط ايران و عثمـاني  هتبريز در چ 7:تبريزهاي مربوط به كشتار مردم   آگاهي .5
مركزيـت و اهميـت ايـن    . داردخاصي  از منظر تاريخ نظامي عصر صفوي اهميت ويژه بهو 

اين صفويان بودند  صفوي دارد، امادورة پيش از  اي هسابقان ديگر شهرهاي ايران در مي شهر
نخستين پايتخت خود بر اهميت و جايگاه اين شـهر صـحه    عنوان بهشهر كه با انتخاب اين 

و  ،صـفوي هميشـه مـورد طمـع، تجـاوز      دورة سراسردر  مهم و كليدي اين شهر. گذاشتند
عصـر   گونـاگون هـا در مقـاطع     نيهاي متعدد عثمـا   داستان حمله. اندازي عثمانيان بود دست

بـرگ مسـتند    تـاريخ عثمـان پاشـا   . بـار  ريز داستاني است طوالني و اندوهصفوي به شهر تب
تـا  اسـت  مـورخ تـالش كـرده    در اين اثر . است ين داستان بلندبه قلم عثمانيان از اديگري 

 تلويحاً كهبلنيافته  تنها در اين زمينه توفيقي مردم تبريز را توجيه كند، اما نهكشتار و قتل عام 
. جمعي مردم تبريز نيز پرده برداشته است در كشتار دسته ها چري  هولناك ينياز عمق جنايت 

و پايداري مردم تبريـز   ،، سوي ديگر آن مقاومت، سلحشوريالبته اين يك سوي ماجراست
 ورانـة مقاومـت دال . استعثماني به مرز و بومشان  قواي بيگانةگري   دربرابر تجاوز و سلطه

 هاي متمادي اشغال اين شـهر   سال طي مردم تبريز، هم در زمان تجاوز اردوي عثماني و هم
و پيش ا. پاشا، بوداعظم عثماني، صوقللي محمد  رست صدربيني د  ها، مؤيد پيش آن دست به

از لشكركشي سلطان مـراد سـوم بـه قلمـرو ايـران، ضـمن مخالفـت صـريح بـا جمالتـي           
  :با اين استدالل كه. اني را از اين امر برحذر داشته بودهشدارآميز، سلطان عثم

 ]...[حتي اگر ايران تصرف شود، مردمش نخواهند پذيرفت كه جزو رعاياي مـا شـوند    ...
 داننـد   اند كه معني جنگ با عجم را نمـي   كنند، كساني  كساني كه چنين جنگي را تلقين مي

  .)91 - 90 /3: 1372 ي،ل اوزون چارشي ؛68 /3: 1369 ،لي اوزون چارشي(

و دو مـتن ديگـر نيسـت؛     پاشـا تاريخ عثمان  مند ارزشهاي   جنبه گوياي همة موارداين 
دهندة ارزش و اهميت اين منبع دسـت اول بـراي شـناخت تـاريخ ايـران و       حال نشان بااين

  .سلطنت شاه محمد خدابنده استعهد  ور با دولت عثماني در مقطع كوتاهروابط اين كش
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نبع مهم سه م ويژه بهصفوي كنندة اطالعات منابع عصر  تكميل اريخ عثمان پاشات مطالب
گذشـته از اطالعـات   . اسـت  دون ژوان ايرانـي و  ،آراي عباسـي  عالمتاريخ ، التواريخ خالصة

بـا منـابع    تاريخ عثمان پاشـا نويسي   تاريخي اين منابع، مطالعه و بررسي تطبيقي سبك تاريخ
  .ند خود موضوع پژوهش مستقلي باشدتوا  ايراني عصر صفوي مي

  
  درباب ترجمة اين اثر

با . واحد است يربارة موضوعد هنوشت دستحاوي سه  تاريخ عثمان پاشا كه گفته شد، چنان
و در يك دورة زماني مشـخص نوشـته    اند نوشته مربوط به يك موضوع كه هر سه دست اين
ري تفـاوت  نوشـتا  اسـلوب نثر و  نظراز  ،اند ها متفاوت كه نويسندگان آن آن علت به ،اند  شده

  .دارند ديگر يكفاحشي با 
روي ترجمـه سـخن     توان از مشـكالت پـيش    بهتر مي اثراي گذرا به نثر هر سه   با اشاره

تـا وقـايع    اند كردهتالش بسيار ها  ويژگي مشترك هر سه اين است كه نويسندگان آن. گفت
هـا انـواع صـنايع      رو، در اين نوشته ايناز. ان كنندري وزين و اديبانه بيتاريخي را در قالب نث

ديگـر ويژگـي   . كار رفته اسـت  مكرر به... و  ،نظيرال مراعات ،ادبي نظير جناس، تشبيه، مبالغه
هاي اصلي متون تركي عثماني است، اين است كـه    كه اصوالً از ويژگي ،مشترك اين سه اثر

هـاي تركـي     اي عربي و فارسي در كنـار واژه ه واژهكاربرد ها تعمد زيادي در  نويسندگان آن
فروشـي و   يكـي فضـل  : اند ظاهراً دو هدف داشته روشنويسندگان عثماني از اين . اند داشته

نويسندگان اين سه اثر براي بيان منظور  .ديگري آموختن عربي و فارسي به خوانندگان ترك
ها اغلب از هـر سـه زبـان تركـي       هاين واژ. اند هاي مترادف استفاده كرده  از واژه اًخود مكرر

خواهد كثرت سپاهيان   مي تاريخ عثمان پاشاوقتي مؤلف مثالً . و عربي است ،عثماني، فارسي
آالي،  گـروه، آالي  گروهكه مأمور بودند، نيز  ]...[ ها بيگلربيگي«: نويسد  روم را نشان دهد، مي

يا در اشاره به جنگ  ،)48: 1387 عبداهللا،  بن  ابوبكر( »فوج آمده جمع شدند و فوج ،موج موج
يك از اين سه هاي نثر هر  ويژگي .كند  استفاده مي» جنگ و جدال«و » حرب و قتال«از تعبير 

  :قرار است بديناثر 
كاربسـتن نثـري روايـي در بيـان وقـايع       عبداهللا بـا بـه    بن  ابوبكر تاريخ عثمان پاشادر  .1

هـا و    توصيف. وشتن تاريخ نشان داده استتاريخي، نهايت استادي و هنرمندي خود را در ن
هـاي    هـا و ميـدان    صـحنه  ويژه به، هاي نويسنده از وقايع و رويدادهاي تاريخي  تصويرسازي

چنان جذاب و گيراست كه گاه خواننده خود را شاهد و نـاظر وقـايع و حـوادثي     آن ،جنگ
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تخاب هنرمندانـه و تـوأم بـا    نويسنده با ان گذشته از آن. خواند  ها را مي كه وصف آنداند  مي
هـاي    كار برده تا نقل تاريخي را چنان با آرايه ا و جمالت، نهايت تالش را بهه  وسواس واژه

دو اردوي  هـاي نبـرد    ادبي در هم آميزد كه خواننده ضمن خواندن توصـيف دقيـق صـحنه   
مشـكل  تنهـا  . ي دنبـال كنـد  تـر  بـيش متخاصم در ميدان جنگ، روايت تاريخي را با اشتياق 

است كه گـاه در   طوالنيهاي بسيار   جملهاساسي اين اثر، همانند ديگر متون عثماني، وجود 
بـر   چون بنـا نيز در ترجمة فارسي . كند  هاي جدي ايجاد مي  مؤلف دشواريمنظور دريافت 

كهـن و هـم از لحـاظ    هـاي   هد واژكـاربر  و سـبك مـتن اصـلي، هـم از لحـاظ       حفظ شيوه
از مـتن   اي نمونـه جـا   در اين .شده است طوالنيي فارسي نيز ها  جملهبوده گاه  ،بندي جمله

  :شود  براي آشنايي اجمالي با ترجمة آن نقل مي تاريخ عثمان پاشا
چنان جنگ عظيمي برپا شده بود كـه قابـل گفـتن و    . جا در هم فرو رفتند دو سپاه در آن ...

زادگان  شكافته شد و اجساد آدميها  ها جدا شد و سينه كه سرها از بدن چنان. نوشتن نيست
 از گـرد و غبـار و از آتـش و دود   . دگ سختي واقع شنج .ن تگرگ زمين را پوشاندچو هم

از . يحة اسبان و از نعرة آدميان مكان معركه بدل به صحراي محشر شدشتوپ و تفنگ و از 
به خاك  زيادي شهيد شدند و از عساكر قزلباش نيز كسان بسيار هاي چري ينيعساكر روم، 

  .)67: 1387عبداهللا،   بن  ابوبكر( ... درافتادند

هـاي    پيـروزي  اعـالم است به مقامي مافوق و عالي بـراي   اي متن دوم نامهجاكه  ازآن .2
و عبـارات   ترا در نوشتن جمالخود نويسنده نهايت سعي  ،نظامي اردوي عثماني در قفقاز

نويسـنده بـراي بيـان    . كار بسـته اسـت   و تركي به ،فارسي ،هاي عربي  تركيببا  مغلق همراه
 ةمعترضهاي   يا با آوردن جمله يا جمله از موارد به تشبيه توسل جسته برخيمنظور خود در 

چند  بر اين، در اين نامه از عالوه. متعدد در دلِ عبارت اصلي فهم جمله را دشوار كرده است
ددي كـه در اختيـار بـود،    متعـ  هاي لغـت   يك از فرهنگ كه در هيچاست واژه استفاده شده 
  .فت نشدياها  معنايي براي آن

 8.اسـت ) حريمـي (چاوش  ةزاد  رحيميابراهيم خي به نام اثر سوم به قلم شاعر و مور .3
 اطنـاب «تعبيـر  . تر و دشوارتر از دو اثر قبلي اسـت   مراتب سخت شيوه و سبك اين نوشته به

. كـار بـرد   ربارة نثـر ايـن نوشـته بـه    توان د  بهترين توصيفي است كه مي» ممل و ايجاز مخل
كـه جـان    اي  گونه بهاست كار برده  هاي بسيار بلند و پيچيده به  نويسنده در برخي موارد جمله

قدر كوتـاه و   دربارة برخي حوادث و رخدادها آن هاي بلند گُم شده و گاه  كالم در دلِ جمله
د و قرائن تـاريخي توسـل   مؤلف بايد به شواه منظوركه براي فهم  است مجمل سخن گفته
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منظـور  ضه بـه مـتن افـزود تـا     هاي معتر  جملهقالب  درست، يا حتي استنباط شخصي را ج
  .شودوضوح بيان  مؤلف به

  9.متوجه دو اثر اخير بودين دشواري تر بيشدر ترجمة هر سه متن 
بـدان  يكـي  . در انتهاي ترجمة كتاب عكس متن اصلي هر سه اثر عيناً درج شـده اسـت  

دسترس در ايران هاي   يك در كتابخانه خطي و نه متن چاپي اين اثر، هيچ ه نه نسخةكسبب 
كه با انتشار عكسِ متن اصلي، ضمن حفـظ اصـالت آن، ايـن امكـان بـراي       نيست، ديگر آن

كساني كه بخواهند متن ترجمه را با متن اصلي مطابقت دهند تا ميزان وفـاداري ترجمـه را   
  .اهم خواهد شددريابند فر

كـه در   اسـت   حاضر يادآوري آن ضـروري اسـت، ايـن    خصوص ترجمةاي كه در  كتهن
اما . و هم به متن آوانگاري التين رجوع شده استنسخة خطي زمان هم به  ضمنِ ترجمه هم

زيـرا در طـول كـار دانسـته شـد كـه در بـازخواني و         ؛خطي بود نسخةمالك و مبناي كار 
  .آوانگاري التين سه مشكل وجود دارد

ال اول جاافتادگي برخي كلمات و حتي جمالتي است كه به معنا و مفهوم عبـارات  اشك
بـرگ  ، 23صـفحة   b8 بـرگ  ،19صفحة  b6برگ  توان به مي مثالً .اند  جدي وارد كرده ةلطم

b19  برگ و  ،40صفحةb34  سطر  درمورد اخير جاافتادن يكويژه  بهاشاره كرد،  66صفحة
  ).1387عبداهللا،   بن  ابوبكر( استكرده امالً مختل كرا فهوم عبارت و نيم معنا و م

چينـي التـين و    يكـي اشـتباه در حـروف   : توان دانست  اشكال دوم را ناشي از دو امر مي
گونه  كه بايد اين» صويوب«متن اصلي آمده  a28برگ در  مثالً. در بازخواني كلمات يديگر

 :شـده اسـت   ينه بازنويسي التينـ گو اين 55در صفحة كه  حالي ، درsöyüp: شد  آوانگاري مي
sürüp. برخي از ايـن مـوارد را در   . نددار نا دو مفهوم كامالً متفاوتاين دو كلمه ازجهت مع

، برگ 47 صفحة a23، برگ 19 ةصفح b6برگ  :ازجمله توان ديد  ها مي  ها و صفحه  اين برگ
b60 همان( 75 ةصفح.(  

گذاري و تقطيـع    تا با نقطهاست رده گردد كه تالش ك  اشكال سوم به مصحح كتاب برمي
هـا و    گـذاري  كـه نقطـه   حـال آن . و مفهوم عبارات كمك كند هاي بلند به دريافت معنا  جمله
كـرده  وارد اشـكال  اي جملـه  ها در اغلب موارد با دقت صورت نگرفته و لذا در معنـ   تقطيع
درسـتي   يي مـتن بـه  زبان عربي، تعـابير دعـا   امصحح بآشنايي ناسبب  بهكه  و ديگر آناست 

آمـين، يـا   «عـاي  كـه د  جـاي ايـن   بـه ، 4صفحة  a3در برگ  مثالً. نشده است تشخيص داده
يــا «را در انتهــاي جملــه و » آمــين«در انتهــاي جملــه آورده شــود،  كــامالً» ميســرالمرادات
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جاي ديگر نيز  اين اشكال در چند. )همان(بعد آورده است جملة را در آغاز » ميسرالمرادت
در داخـل دو گيومـه،   » الي عمـره اهللا تع زاده«تعبير آوردن با  ييجاازجمله در . شود ميديده 
  :گونه آوانگاري كرده است قبل يكي گرفته و اين را با كلمة» زاده«كلمة 

Ve şehzâde-i civân-bahtzâde Allâhu Taâlâ ömre ve devlete … (Abu Bakr b. Abdullah, 2001: 13) 

اهللا   بخـت، زاده  جـوان  ةشـهزاد و «: درست اين عبارت چنين اسـت  كه بازخواني حاليدر
  »... تعالي عمره و دولته،

Ve şehzâde-i civân-baht, zâde Allâhu Taâlâ ömre ve devlete… 

مـتن   ارو بوده ام هر دو متن پيش ،ترجمه در طيشد، با توجه به اشكاالتي كه برشمرده 
  .مبناي كار قرار گرفته است نسخة خطي

بر ترجمة متن حاضر هرجـا   ر پايان، اشاره به اين نكته ضروري است كه مترجم افزوند
مشـخص شـده، تـالش كـرده     ) م(با آوردن حواشي و توضيحات كافي، كه با  هكه الزم بود

جز اين در . سازد تر كاررفته در كتاب را روشن نا و مفهوم اصطالحات و تعابير بهتا معاست 
. قـرار داده اسـت   [ ]را بـراي رسـايي جملـه افـزوده در داخـل       اي  متن ترجمه هرجا كلمه

يك كه كتاب، كوشيده است تا متن حاضر،  ها، با افزودن چند پيوست به انتهاي  بر اين عالوه
مـد  شـاه مح  ة، براي مطالعه در تاريخ روابـط ايـران و عثمـاني در دور   است منبع دست اول

  .شودتر مطلوب و مفيدخدابنده و سلطان مراد سوم، 
  
  نوشت پي

اسـناد  اين براي آگاهي از اهميت . هستاسناد عثماني نيز  ،متونبر  عالوهمنظور از منابع عثماني،  .1
  .96 - 79 :1384، صبري ←در شناخت تاريخ دورة قاجار 

شـناخت آثـار مؤلفـان و    بـا عنـوان    شناسي منابع عثماني كتابزمينة نگارنده چند سال پيش اثري در . 2
ايران «مقاالتي با عنوان  چنين هم. كرده كه هنوز منتشر نشده استتدوين  ني دربارة ايرانمورخان عثما

  ).69- 61 :1390صالحي، ( استمنتشر كرده  اثمير گزارشدر مجلة » در متون و منابع عثماني
در . )397 - 343: 1364سـواژه،  ( سوم اين اثر مربوط به معرفي منابع عثماني اسـت  و بيستفصل  .3

هـاي عثمـاني معرفـي     هاي محققان غربي دربارة اسناد و بايگـاني  برخي از پژوهشل تنها اين فص
  .شده است

و چند  ،از تركي استانبولي) يونس زيرك(مقدمة مصحح  ،گفتني است كه متن اثر از تركي عثماني .4
  .پيوست آن نيز از انگليسي ترجمه شده است
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از  زيرا شماري ؛دارد بسيارياهميت تاريخي  آگاهي از وجود مرقد شمس تبريزي در شهر خوي. 5
بـا اسـتناد   امين رياحي محمد. د شمس در قونيه استاند كه مرق محققان معاصر تركيه مدعي شده

محل تربت شمس پاسخ دهد  دربارةه هگونه شك و شبمنابع فارسي تالش كرد تا به هر به برخي
  .)138 - 132: 1387، موحد ؛38 - 28: 1375رياحي، (

  .)111: 1387، عبداهللا  بن  ابوبكر(اشعاري سروده است  ه درادامه در وصف زيبايي تبريزسندنوي. 6
  .174 - 161: 1387، صالحي ←دست سپاه عثمان پاشا  تبريز بهمردم درخصوص انعكاس قتل عام  . 7
  .130 - 124: 1387عبداهللا،   بن  ابوبكر ←براي آگاهي از زندگي و آثار اين شاعر و مورخ عثماني . 8
مترجم از اين توفيق برخوردار بود كه برخي از مشكالت متن را  تاريخ عثمان پاشادر طي ترجمة . 9

و علـي  ) دانشجوي دكتـري زبـان و ادبيـات تركـي    (با دو دوست ارجمند ترك، اسرافيل باباجان 
مدت چند مـاه در تهـران در حـال گذرانـدن      بهكه مطرح كند ) دانشجوي دكتري تاريخ(ارطغرل 
اي از مشكالت پـيش روي    گاه منجر به حل پاره وگو بحث و گفت. ورس تحصيلي بودنددورة ب

. شـد مكاتبـه  با مصـحح كتـاب   ازطريق ايميل چندبار  نيز كار ترجمه طيگفتني است كه  .شد  مي
جا بـر خـود    در اين. پاسخ دادند مترجمبه سؤاالت تا جايي كه برايشان مقدور بود مصحح هربار 

  .كندگزاري  از اين عزيزان سپاس تا ددان  فرض مي
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