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با  همسایه  بزرگ  کشور  دو  ترکیه،  و  ایران  تاریخ  چکیده: 
تاریخی،  فراوان  اشتراکات  با  و  نشیب  و  فراز  پر  تاریخی 
است.  شده  تنیده  هم  در  دور  سده های  از  دینی  و  فرهنگی 
یکی از مقاطع مهم در تاریخ این دو سرزمین، روابط ایران در 
دورۀ حکومت صفویان )حک: 880- 1101ش/ 907- 1135ق( و 
عثمانی ها )687- 1357ق/ 1288-1938م( است. در سال های 
اخیر با توجه به ضرورت توجه و شناخت بهتر و دقیق تر 
چند  هر  پیشرفت هایی  شاهد  عثمانی،  فرهنگ  و  تاریخ 
اندک، اما امیدوارانه در زمینۀ ترجمه و تألیف بوده ایم. یکی 
کتاب  انتشار  و  ترجمه  زمینه  این  در  تحقیقات  آخرین  از 
دولت و جامعه در دورۀ عثمانی در سال 1397ش است که 
به قلم شماری از نویسندگان برجستۀ ترک در اواخر قرن 
این  نخست  بخش  است.  شده  نوشته  میالدی  بیستم 
جستار نگاهی است اجمالی به پیشینبۀ عثمانی پژوهی در 
ایران و معرفی آثار ترجمه ای و تألیفی به فارسی که به قلم 
عثمانی  تاریخ  موضوع  در  کتاب  قالب  در  ایرانی  محققان 
نوشته شده است؛ در بخش دوم مقاله نخست بخش های 
مختلف کتاب دولت و جامعه در دورۀ عثمانی، به عنوان 
در  ترکی  زبان  از  ترجمه ای  آثار  مهم ترین  از  یکی  و  آخرین 
گی  این  موضوع تاریخ و تمدن عثمانی معرفی و سپس ویژ

کتاب و جایگاه آن در میان آثار مشابه بیان خواهد شد. 

عثمانی، عثمانی پژوهی، دولت و جامعه در  کلید واژه ها: 
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A Look at the Book Government and Society 
in the Ottoman Period
(Overview of Ottoman Studies in Iran)

Abstract:  The history of Iran and Turkey, 
two large neighboring countries with a history 
of ups and downs and with many historical, 
cultural, and religious commonalities have been 
intertwined for centuries. One of the important 
periods in the history of these two lands is the 
period of Safavid (ruled: 907 1135-AH) and the 
Ottomans (1357 687-AH / 1288 1938-AD). In 
recent years, due to the need to pay better and 
more accurate knowledge of Ottoman history 
and culture, we have witnessed some small 
but hopeful progress in the field of translation 
and authorship in this subject. One of the 
latest researches in this field is the transla-
tion and publication of the book Government 
and Society in the Ottoman Period in 1397, 
which was written by a number of prominent 
Turkish writers in the late twentieth century. 
The first part of this article is a brief look at 
the Ottoman background, research in Iran and 
the introduction of translated and authored 
works in Persian written by Iranian scholars in 
the form of a book on the subject of Ottoman 
history; In the second part of the first article, 
different sections of the book of Government 
and Society in the Ottoman Period are intro-
duced as the last and one of the most important 
works translated from Turkish on the subject of 
Ottoman history and civilization, and then the 
characteristics of this book and its place among 
similar works will be expressed.
Keywords: Ottoman, Ottoman Studies, Gov-
ernment and Society in the Ottoman Period, 
Asia Minor, Anatolia, Turkey, Translation.

كتاب )الدولة واملجتمع يف العهد العثماين( تأّمالت يف 
مع ملحة عن الدراسات العثمانّية يف إيران

يبا شكوهى فر

العظيمـان  البلـدان  هـذان  وتركيـا،  إيـران  يـخ  تار اخلالصة:يتشـابك 
املـّد  موجـات  مـن  عالقاهتمـا  يـخ  تار خيلـو  ال  اللـذان  املتجـاوران، 
خيّيـة  التار املشـتركات  مـن  العديـد  بيهنمـا  جتمـع  واللـذان  واجلـزر، 

والثقافّية والدينّية منذ قروٍن متمادية.
فتـرة حكـم  البلديـن، هـي  يـخ هذيـن  تار املهّمـة يف  الفتـرات  ومـن 
والعثمانّيـن   ) هــ    1135  -  907  / 1101 ش   -  880( ّيـن  الصفو

)687 - 1357 هـ  / 1288 - 1938 م(.
 مـن ضـرورة التعـّرف بعمٍق 

ً
وقـد شـهدت السـنوات األخيـرة وانطالقـا

الترمجـة  جمـال   يف 
ً
تطـّورا وثقافهتـم،  العثمانّيـن  يـخ  تار عـىل  ودّقـة 
 لكّنه يبعث عىل األمل.

ً
إن كان بطيئا والتأليف و

 يف هـذا املجـال هـي ترمجـة 
ً
ومـن التحقيقـات الـيت صـدرت حديثـا

العـام  وانتشـاره يف  العثمـاين(  العصـر  واملجتمـع يف  )الدولـة  كتـاب 
فـه عـدد مـن الكّتـاب 

ّ
أل كان قـد  1397 الشـميس. وهـذا الكتـاب 

ين امليالدي. ين يف أواخر القرن العشر األتراك البارز
يخ الدراسات  والقسم األّول من هذا املقال هو نظرة إمجالّية عىل تار
باللغـة  فـة 

ّ
واملؤل املترمجـة  بالكتـب  يـف  والتعر إيـران  يف  العثمانّيـة 

يخ العثماين. الفارسّية من قبل املحّققن اإليرانّين يف جمال التار
أّمـا القسـم الثـاين مـن املقـال فيبتـدئ باسـتعراض األقسـام املختلفة 
مـن كتـاب )الدولـة واملجتمـع يف العهـد العثمـاين( باعتبـاره أحـدث 
يـخ  التار جمـال  يف  التركّيـة  اللغـة  مـن  املترمجـة  الكتـب  أهـّم  ومـن 
واحلضارة العثمانّية، مّث يبّن مزايا هذا الكتاب ومكانته بن الكتب 

املشاهبة.
الدولـة  العثمانّيـة،  الدراسـات  العثمانّيـون،  األساسـّية:  املفـردات 
تركيـا،  األناضـول،  الصغـرى،  آسـيا  العثمـاين،  العهـد  يف  واملجتمـع 

الترمجة.
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پیشینۀ عثمانی پژوهی در ایران 
یـخ امپراتـوری عثمانـی بـا ترجمـۀ متـون ترکـی عثمانـی در دورۀ ناصـری )حـک:  آشـنایی ایرانیـان بـا تار
و  1250ق(   -1212 )حـک:  فتحعلی شـاه  دورۀ  از  آن  از  پیـش  البتـه  می شـود.  آغـاز  1275ش(   -1227
کتاب هایـی از زبان هـای دیگـر بـه فارسـی آغـاز شـده بـود،1 امـا در  بیشـتر بـه سـفارش عباس میـرزا ترجمـۀ 
دورۀ ناصرالدین شـاه )حـک: 1264-1313ق( و به ویـژه بـا صـدارت امیرکبیـر و پـس از تأسـیس دارالفنـون 
در سـال 1268ق، ترجمـۀ متـون ترکـی عثمانـی بـه صـورت جدی تـر دنبـال شـد.2 بـا تأسـیس »دارالترجمـۀ 
خاصـۀ همایونـی« در سـال 1300ق بـه فرمـان ناصرالدین شـاه در کنـار ترجمـۀ آثار غربی، تعـدادی از متون 
یخ سـالنیکی4 اثر مصطفـی افندی سـالنیکی در دو  ترکـی عثمانـی نیـز بـه فارسـی ترجمـه شـد.3 ترجمـۀ تار
یخ امپراطوری عثمانِی هامر پورگشتال5 )1774- 1856م(  مجلد )تألیف: 1281 و 1282ق( و ترجمۀ تار
گام هـا در زمینـۀ ترجمـۀ متـون عثمانـی اسـت. از  خاورشـناس اتریشـی، از فرانسـه بـه فارسـی6 از نخسـتین 
آن پـس تـا مدت هـا رونـد پژوهـش و ترجمـۀ چنیـن آثـاری متوقـف شـد،7 امـا ترجمـه از فارسـی بـه ترکـی از 
کمتـر شـده بـود،  کـه آشـنایی تـرکان بـا زبـان فارسـی  همـان آغـاز دورۀ عثمانـی، یعنـی از قـرن دهـم هجـری 
کـه در ایـران بـازاِر ترجمـۀ متـون ترکـی  آغـاز شـد و تـا عصـر حاضـر همچنـان ادامـه یافـت.8 درسـت اسـت 
کم رونق بوده، اما امروز  )ترکی عثمانی و ترکی استانبولی( در قیاس با ترجمۀ آثار فارسی به ترکی در ترکیه 
نسـبت بـه گذشـته رونـق دوبـاره ای یافتـه اسـت. در سـال های اخیـر بـا توجـه به ضـرورت توجـه و شـناخت 
یخ و فرهنگ امپراتـوری عثمانی به عنوان  یـخ و فرهنـگ کشـورهای همسـایه، به ویـژه تار بهتـر و دقیق تـر تار

یخ نگار عثمانی دربارۀ جغرافیای جهان که به فرمان آقامحمد  1. از جمله کتاب ارزشمند جهان نمای کاتب چلبی، جغرافی دان و تار
خان قاجار و به قلم محمد چارمحالی در 1214 از ترکی به فارسی ترجمه شد.

گاهـی بیشـتر ر.ک بـه: آدمیـت، فریـدون؛ امیرکبیر و ایران؛ خوارزمی، تهران 1355، 353- 367؛ کیان فر، جمشـید؛ »نهضت  2. بـرای آ
ترجمه و دارالفنون«؛ پیک نور؛ س 3، ش 1، بهار 1384، ص 88- 89.

رۀ ناصرالدیـن شـاه«؛ دانـش؛  رۀ قاجـار ر.ک بـه: کیان فـر، جمشـید؛ »ترجمـه در عهـد قاجـار، از آغـاز تـا دو گاهـی از ترجمـه در دو 3. بـرای آ
رۀ ناصری«؛ مطالعات آسـیای صغیر؛ ش 3، بهار و  ش 10، 1368؛ صالحی، نصراهّلل؛ »ترجمه از زبان ترکی عثمانی به فارسـی در دو
رۀ 2، س 3،  یان سـرادهی؛ »نهضت ترجمه در عهد قاجار«؛ پیام بهارسـتان؛ دو تابسـتان 1396؛ محسـنی، احمد و آرسـینه خاچاطور

ش 11، بهار 1390؛ دل زنده روی، سمیه؛ »روش ترجمه در دارالترجمۀ ناصری«؛ مترجم؛ س 27، ش 66، 1397.
یـخ سـالنیکی وقایـع سـه سـال پایانـی سـلطنت سـلیمان قانونـی )حـک: 926- 974ق( تـا ششـمین سـال سـلطنت محمـد سـوم  4. تار
)حـک: 1003- 1012 ق( را در بـر می گیـرد. جلـد اّول ایـن کتـاب بـا گزیده هایـی از جلـد دوم آن به اهتمـام نصـراهّلل صالحی تصحیح و از 

سوی انتشارات طهوری در 1389ش منتشر شد.
Selaniki, Mustafa Efendi (1999), Tarih-i Selaniki (971-1008/1563- 1600), Haz: Prof. Dr. Mehmet İ�pşirli, 2 Cilt, 

Ankara: Türk Tarih Kurumu.
.5 Joseph von Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmanischen reiches /Histoire de l’Empire Ottoman.
ین در پنج مجلد در تهران به چاپ  یخ امپراطوری عثمانِی به اهتمام جمشـید کیان فر در سـال 1367- 1369 از سـوی انتشـارات زر تار

رسیده است.
6. این اثر نخست به قلم دوشز از آلمانی به فرانسه و بعد از فرانسه به فارسی ترجمه شد.

یـخ عثمان پاشـا«؛  تار مـوردی  فارسـی، مطالعـۀ  زبـان  بـه  یخـی عثمانـی  تار متـون  ترجمـۀ  رت  و ضـرو 7. صالحـی، نصـراهّلل؛ »اهمیـت 
پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسـانی ؛ پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی، س 11، ش 2، پاییز و زمسـتان 

1390، ص 56-53.
یاحی، محمد امین؛ زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی؛ پاژنگ، 1369، ص 218- 221. 8. ر
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بزرگ ترین و پایدارترین دولت اسالمی با حدود شش قرن حکومت )687- 1357ق/ 1288-1938م( 
کات فرهنگی و دینی میان دو کشـور ایران و ترکیه، شـاهد پیشـرفت های چشـمگیری  و نیز به دلیل اشـترا
گروه مستقل »آسیای صغیر و بالکان«  در زمینۀ ترجمه و حتی تألیف بوده ایم. افزون بر این، فعالیت دو 
و »مطالعات آسـیای صغیر« )از اسـفند 1394( به ترتیب در بنیاد دایرةالمعارف اسـالمی و فرهنگسـتان 
یاست غالمعلی حدادعادل(، انتشار مجلۀ تخصصی مطالعات آسیای  زبان و ادب فارسی )هر دو به ر
صغیـر )بـه سـردبیری محمدرضـا نصیـری( در فرهنگسـتان و نیـز انتشـار مقاله هایی دربارۀ ایـن موضوع در 
کاظـم  دانشـنامۀ جهـان اسـالم )زیـر نظـر غالمعلـی حدادعـادل( و دائرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی )زیـر نظـر 
کی از توجه مسـئوالن فرهنگی و دانشگاهی  موسـوی بجنوردی( هر دو مؤسسـه از سـال 1362 تا کنون، حا

کشور و اقبال پژوهندگان ایرانی به این حوزۀ پژوهشی بسیار مهم است.

 نگارنده در این جستار به دلیل شمار فراوان مقاالت پژوهشی در این حوزه، تنها به معرفی پژوهش هایی 
یـخ عثمانـی9 به اهتمـام محققـان ایرانـی تألیـف یـا بـه فارسـی  کتـاب در حـوزۀ تار کـه در قالـب  می پـردازد 
ترجمه شـده اسـت. این دسـته از پژوهش ها که می توان آنها را به دو دسـتۀ آثار ترجمه ای و تألیفی تقسـیم 
یـخ روابط ایـران و عثمانی ذیل  گرایـش محققـان در ایـن آثـار بیشـتر معطـوف به تار کـرد، بسـیار نوپاسـت و 

یخ ایران بوده است. تار

1. آثار ترجمه ای
که  یخ عثمانی مربوط اسـت به آثار محققان ترک و خاورشناسـانی   بیشـترین شـمار ترجمه ها در حوزۀ تار
یـخ عثمانـی یـا روابـط ایـران و عثمانـی10 را در بـر می گیـرد. آثـار ترجمه ای بر  یـخ عثمانـی یـا مقطعـی از تار تار

اساس زبان مبدأ به چهار دسته تقسیم می شود:

الف( ترجمه از زبان های اروپایی 
یخِی قاجار و پیش و پس از انقالب تقسیم می شود:  این دسته از ترجمه ها به سه مقطع تار

9. بدیهـی اسـت آثـار ارزشـمند بسـیاری در حوزه هـای دیگـر مطالعـات عثمانـی از جملـه فرهنـگ، تمـدن، هنـر، دیـن، زبـان و ادبیـات 
عثمانـی بـه زبـان فارسـی نوشـته یـا ترجمـه شـده کـه بـه دلیل گسـتردگی موضوع از این تحقیق خارج اسـت. در اینجا شایسـته اسـت از 
یاحـی یـاد کنیـم که کـه مدتی رایـزن فرهنگی ایـران در ترکیه  تالش هـای سـتودنی دو ادیـب سرشـناس مجتبـی مینـوی و محمدامیـن ر
کتـب خطـی فارسـی، عربـی و ترکـی و عکسـبرداری، میکروفیلمـی از  کتابخانه هـای ترکیـه و بررسـی  بودنـد. مینـوی بـا جسـت و جو در 
تی با عنوان »از خزائن ترکیه« در مجلۀ دانشـکدۀ ادبیات تهران در سـه شـمارۀ متوالی  کرد و در مقاال شـماری نسـخه های خطی تهیه 
در سـال 1335 گزارشـی از نتایـج علمـی ایـن سـفرها را منتشـر کـرد. همچنیـن کتـاب ارزشـمند زبـان و ادب فارسـی در قلمرو عثمانی 
یاحی که در سـال 1369 از سـوی انتشـارات پاژنگ به چاپ رسـید که حاصل مطالعات ایشـان در ترکیه در مقاِم  نوشـتۀ محمدامین ر
گولپینارلی از جمله آثار برجسـتۀ ترجمه ای  کتاِب در بیان ادبیات دیوانی نوشـتۀ عبدالباقی  رایزن فرهنگی بوده اسـت. افزون بر این 
که به قلم توفیق سـبحانی ترجمه و از سـوی انتشـارات سـروش در 1374 به چاپ رسـیده اسـت. بر  در شـناخت ادبیات ترک اسـت 
یخ عثمانی آثاری در قالب مقاله و کتاب در سـال های اخیر  ایـن مـوارد بایـد تحقیقـات ارزنـدۀ نصـراهّلل صالحـی را افزود که در حوزۀ تار

به چاپ رسانده است.
یـخ روابـط ایـران و عثمانـی در عصـر صفـوی نوشـتۀ نصراهّلل صالحی اسـت که از سـوی  10. یکـی از آثـار سـودمند در ایـن زمینـه کتـاب تار

انتشارات طهوری در سال 1394 به چاپ رسیده است.
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یـخ امپراطـوری عثمانی نوشـتۀ هامر  دورۀ قاجلار: چنان کـه پیش تـر گفتـه شـد، تار
که از آثار خاورشناسان در دورۀ ناصری  پورگشتال از نخستین ترجمه هایی بود 
به انجام رسـید. عالقۀ شـخصی ناصرالدین شـاه به خواندن داسـتان پادشاهان 
یخی11 نیز در کنار سـایر آثار به فارسی  و وقایع پیشـین سـبب شـد تا رمان های تار
یخ زندگانی سـلطان عبدالحمید پادشـاه  کتاب ها تار ترجمه شـود. یکی از این 
کـه بـا مقدمـه ای از پی یـر  یـس12 نویسـندۀ فرانسـوی بـود  عثمانـی نوشـتۀ ژرژ دور
یخی با  کیالرد13 در سال 1901م )1282ش( در فرانسه منتشر شده بود؛ رمانی تار
نگاهـی نقادانـه و بی پـروا دربارۀ سرگذشـت آخرین سـلطان عثمانی که با عنوان 
یخ حمیدی به قلم علیقلی خان بختیاری معروف به سردار اسعد بختیاری  تار
)1236–1296ش( از رجال سیاسی دورۀ قاجار و از پیشگامان نهضت ترجمه 
در ایـران در دورۀ ناصـری و مظفـری و از رهبران جنبش مشـروطه خواهی ایرانیان 
کتـاب محسـن حیـدری  بـه فارسـی ترجمـه شـد و چنان کـه از مقدمـۀ مصحـح 
برمی آیـد، ترجمـۀ او در سـال 1288ش، یعنـی چهـار سـال پـس از امضـای فرمان 

مشروطیت در سال 1284ش/ 1324ق در تهران به چاپ رسید.14

در  ترجمه هـا  قدیم تریـن  از  یکـی  اسـت.  کتـاب  عنـوان  چهـار  شـامل  انقلاب:  از  پیلش  ترجمه هلای 
کـه بـه قلـم سـعید  یـخ ترکیـه نوشـتۀ المـوش اسـت بـا مقدمـه ای از رنـه پینـون15  کتـاب تار یـخ عثمانـی  تار
کمیسـیون معـارف در تهـران در  نفیسـی از زبـان فرانسـه بـه فارسـی ترجمـه شـد و جـزء مجموعـه نشـریات 
ی ـخ   کتـاب از زبـان انگلیسـی منتشـر شـد: ت ار سـال 1316ش بـه چـاپ رسـید.16 پـس از آن، سـه عنـوان 
آذری،  قلـم سـ ه ی ل   بـه  آمریکایـی،  یـخ دان  تار ووسـینیک 17  ووسـ ی ن ی چ/  ی ـن   و نوشـتۀ  ع ث م ان ـی  ام پ رات ـوری  
ادوارد  اثـر  روم  امپراتـوری  سـقوط  و  1346ش؛                 انحطـاط  تهـران،  کتاب فروشـی  در  ف ران ک ل ی ـن   انتشـارات   

یخی دیگر به قلم پژوهشگران غربی با عنوان سقوط قسطنطنیه، دربارۀ داستان  11. همچنین از جمله رمان های دیگر باید از دو رمان تار
سـقوط ایـن شـهر بـه دسـت تـرکان مسـلمان عثمانـی نـام بـرد: یکـی نوشـتۀ برناردیـن کیتلـی )Bernardine Kielty( بـا ترجمـۀ مصطفـی 
یسـندۀ فنالنـدی ترجمـه و اقتبـاس از ذبیـح اهّلل منصـوری در  مقربـی در سـال 1339 و دیگـری اثـر میـکا والتـاری )Mika Waltari( نو
یس  کالین فالکنر ))Colin   Falconer، داسـتان نو سـال 1357؛ سـلطانه یا حریم، سرگذشـت نوۀ مراد پنجم پادشـاه عثمانی، نوشـتۀ 

که در سال های مختلف توسط ناشران و مترجمان متفاوت منتشر شده است.                      انگلیسی در سال 1992م 
12. Georges Dorys, Abdul Hamid intime, Paris 1901.
13. Pierer Quillard.
که  کرده  رۀ 20جلدی مجموعۀ ترجمه های سردار اسعد بختیاری  14. به تازگی نشر تمتی به کوشش محسن حیدری اقدام به بازنشر دو
کوثری، عبداهّلل؛ »ترجمه های خان بختیاری«؛  گاهی بیشتر ر.ک به:  کنون 3 جلد از آن در سال 1394 منتشر شده است. )برای آ تا 

مترجم، س 26، ش 61، خرداد 1396، ص 23- 32(
15. René Pinon.
یخ آل عثمان به فارسـی نوشـته یا ترجمه شـده ارائه داده  16. سـعید نفیسـی در آغاز این کتاب فهرسـتی از آثار منظوم و منثوری که در تار

یخ ترکیه، ث- ح( که شامل 36 عنوان است، 12 اثر به نظم است. )ر.ک به: مقدمۀ نفیسی بر تار است. از مجموع آثار نامبرده 
17. Wayne S., Vucinich, The ottoman empire: its record and legacy, Princeton: Van Nostrand, 1965.
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یخ نـگار انگلیسـی، ترجمـۀ خالصـه ای از آن بـه قلـم ابوالقاسـم طاهـری، انتشـارات فرانکلین،  گیبـون18 تار
ترجمـۀ  انگلیسـی،  لوئیـس20 محقـق  برنـارد  نوشـتۀ  امپراطـوری عثمانـی  تمـدن  و  اسـتانبول  1347ش؛19 

کتـاب، 1350. ماه ملـک بهـار، بنـگاه ترجمـه و نشـر 

کـه در فاصلـۀ سـال های 1358 تـا 1382  ترجمه هلای پلس از انقلاب: شـامل هشـت عنـوان کتـاب اسـت 
یخ نـگار بریتانیایـی، ترجمـۀ  انتشـار یافته انـد: دار االسـالم امپراتـوری عثمانـی نوشـتۀ پـری اندرسـون21 تار
آرسن نظریان، تهران 1358؛ سلیمان و امپراتوری عثمانی، جان ادیسون، ترجمۀ محمدحسین باجالن 
یخ برای نوجوانان؛ س ل ی م ان خ ان  ق ان ون ی   یار 1360( از مجموعه کتاب های تار فرخی )تهران: انتشارات ماز
ی ـن  ، 1364( ؛ سـلیمان  و شـ اه  طه م اسـ ب ، آلفـرد البـی ار، ترجمـه و اقتبـاس ذبیـح اهّلل منصـوری  )ت ه ـران : زر
یخ  یا )آسـتان قدس رضوی، 1368(؛ تار یانۀ آسـمان، آنتونی بریج،22 ترجمۀ محمدحسـین آر باشـکوه، تاز
امپراطـوری عثمانـی و ترکیـۀ جدیـد، اسـتنفورد جـی شـاو،23 ترجمـۀ محمـود رمضـان زاده، 2 جلـد )آسـتان 
قدس رضوی 1370(؛ آخ ری ن  سـ ل طان، س رگ ذشـ ت  ع ب دال ح م ی د دوم  سـ ل طان  ع ث م ان ی ، م ی شـ ل  دوگ رس،24  
ی و علیرضـا هاشـمی نژاد )انتشـارات علمـی 1376( و ترجمـۀ شـبنم  ترجمـۀ عبدالرضـا هوشـنگ مهـدو
کین راس،25 ترجمۀ  افتخاری )کوشش، 1376(؛ قرون عثمانی )ظهور و سقوط امپراتوری عثمانی(، لرد 
پروانـه سـتاری )تهـران: کهکشـان 1373(؛ امپراطـوری عثمانـی و سـنت اسـالمی، نورمن ایتسـکویتس،26 
ترجمـۀ احمـد توکلـی )تهـران پیـکان 1377(؛ فرمانروایـان شـاخ زریـن از سـلیمان قانونـی تـا آتاتـورک، نوئل 

ی )تهران: نشر قطره 1382(.        باربر،27 ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدو

ب( ترجمه از ترکی عثمانی
کـه پیش تـر بـه آن اشـاره شـد، نخسـت در مجموعـه ای بـا عنـوان افـول اقتـدار  یـخ سـالنیکی  عـالوه بـر تار
کتـاب بـه قلـم اصغـر دلبری پـور بـه فارسـی ترجمـه شـده و از سـوی م وس سـ ۀ  ف ره ن گ ـی   عثمانیـان28 چهـار 

18. Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 6 vols, Strahan & Cadell, London 
1776- 1789.

کتاب در سال 1352 در 3 مجلد منتشر شد. 19. این اثر بار دیگر با ترجمۀ فرنگیس شادمان از سوی بنیاد ترجمه و نشر 
20. Bernard Lewis, Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire, Norman, Okla: University of Oklahama 

Press, 1963.
21. Perry Anderson.
22. Antony Bridge, Suleiman the Magnificent, scourge of heaven, 2015.
23. Stanford Jay Shaw, History of the ottoman Empire and modern Turkey, Cambridge University Press 1978.
24. Michel de Grèce,  Le Dernier Sultan, 2002.
25. Lord Kinross, The Ottoman Centuries, New York 1977.
26. Norman Itzkowitz, Ottoman Empire and Islamic Tradition, University of Chicago Press 1972.
27. Noel Lysberg Barber, The Lords to the Golden Horn: Suleiman the Magnificent to Kamal Ataturk, Macmillan 

1973.
یـخ و جغرافیـا،  کتـاب در یـک مجموعـه«، کتـاب مـاه تار کتـاب ر.ک بـه: رضـا دهقانـی، »افـول اقتـدار عثمانیـان، چهـار  28. بـرای ایـن 

ردین و اردیبهشت 1381. فرو
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ه ن ـری  ض ری ـح در سـال 1377 بـه چـاپ رسـیده اسـت: خاطـرات عبدالحمیـد، آخریـن پادشـاه عثمانـی 
صالح الدین بیـگ،  محمـد  تألیـف  عثمانـی،  امپراتـوری  پاشـی  فرو مـن؛29  سیاسـی  خاطـرات  عنـوان  بـا 
نویسـنده  چتیـن ار31  ییلمـاز  تألیـف  پادشـاه،  آخریـن  1989م؛30  سـال  در  حمیـدی  عصـر  دولتمـردان  از 
از رجـال دولـت  تألیـف سـعید حلیم پاشـا  کتـاب سـقوط اجتماعـی عثمانیـان،  و  تـرک  روزنامه نـگار  و 
یـخ عثمـان پاشـا، شـرح یـورش عثمانـی بـه قفقـاز و آ ذربایجان و تصـرف تبریـز، )993 - 986  عثمانـی؛ تار
قمـری(، نوشـتۀ ابوبکـر  بـن  عبـداهّلل نـام در شـرح تهاجـم عثمانـی بـه قلمرو صفویـان در قفقـاز و تصرف این 
که به کوشـش یونس زیرک و به قلم نصراهّلل صالحی و از سـوی انتشـارات طهوری در سـال 1387  مناطق 
بـه فارسـی ترجمـه شـد؛ انقـالب االسـالم بیـن الخـواص و العـوام نوشـتۀ اسـپناقچی پاشـازاده32 )وفـات: 
یخ زندگی و نبردهای  یخ نگار و مترجم دارالترجمۀ همایونی اثری اسـت مهم در تار 1310ق(، منشـی، تار
کـه نخسـت در 1309ق بـه زبـان ترکـی نوشـته و سـپس در همـان  شـاه اسـماعیل بـا سـلطان سـلیم یکـم 
کتـاب به کوشـش رسـول جعفریـان )انتشـارات دلیـل 1379( و  کـرده اسـت. ایـن  زمـان بـه فارسـی ترجمـه 
سـیدصادق حسینی اشـکوری )مجمع ذخایر اسـالمی 1396( در قم به چاپ رسـید؛ سـه طرز سیاسـت 
کتابـی اسـت از یوسـف آقچـورا33 )1876-1935م(  )رسـاله در اندیشـۀ سیاسـی اواخـر عثمانـی( عنـوان 
کـه در سـال 1904م در مصـر منتشـر شـد. ایـن اثـر بـه همـت رسـول  از فعـاالن تاتـار و از مهاجـران بـه ترکیـه 
کتـاب  ک دانـش بـه چـاپ رسـید؛  عربخانـی بـه فارسـی ترجمـه و در سـال 1389 از سـوی انتشـارات پـژوا
روزنامـۀ سـفر سـلطان مـراد چهـارم بـه ایـروان و تبریـز )1045 - 1044ق( و ضمیمـۀ منزل نامـۀ بغـداد )1048 
- 1049ق(، شـرح دو سـفِر سـلطان مـراد چهـارم و بیـان روابـط خارجـی عثمانـی در قـرن یازدهـم هجری که 
به کوشـش خلیـل سـاحللی اوغلو تصحیـح و بـه همـت یونـس زیـرک و نصـراهّلل صالحـی بـه فارسـی ترجمه 
یـخ  و از سـوی انتشـارات طهـوری در سـال 1390 بـه چـاپ رسـید؛ صحایف االخبـار فـی وقایع اآلثـار یـا تار
منجم باشـی، از تشـکیل دولـت عثمانـی تـا پایـان سـلطنت سـلیمان قانونـی، نوشـتۀ احمـد بـن لطـف اهّلل 
کتاب به  که به زبان عربی نوشته و سپس به ترکی ترجمه شده است. این  منجم باشی )وفات: 1113ق( 

یخ ترک انتشار یافت. در سال 1960م انتشارات سلک  29. این کتاب نخستین بار از سوی ابن االمین با الفبای عربی در نشریۀ بنیاد تار
یرایش  )Selek( با افزوده هایی با عنوان دفتر خاطرات عبدالحمید به طبع رسانده است. ترجمۀ فارسی خاطرات از روی چهارمین و

گرفته است. ین و به زبان ترکی برگردانده، صورت  که ح. صالح جان آن را از متن فرانسه تدو این اثر 
پاشـی دولـت عثمانـی می دانـم، در مصـر  30. خاطـرات محمـد صالح الدیـن در سـال 1918 بـا عنـوان چـه از برپایـی، اتحـاد، ترقـی و فرو

یرایش احمد وارول در سال 1989 از سوی انتشارات انقالب به فارسی ترجمه شد. با عنوان خاطرات به چاپ رسید و پس از و
31. Yīlmaz Çetiner, Son Padişah Vahideddin, 1993.
گاهـی بیشـتر از دیگـر آثـار او کـه بـه صـورت نسـخۀ خطـی اسـت ر.ک بـه: صالحـی، نصـراهّلل؛ »ترجمـه از زبان ترکـی عثمانی به  32. بـرای آ
رۀ ناصـری: مطالعـۀ مـوردی: ترجمه هـای محمدعـارف اسـپناقچی پاشـازاده«؛ مطالعـات آسـیای صغیـر؛ ش 3، بهـار و  فارسـی در دو

تابستان 1396، ص 63- 82.
.33. Yusuf Akçura

یخی: تأملی در آرای یوسـف آقچـورا«؛ گفتگو، ش 62،  دربـارۀ آقچـورا و اثـرش ر.ک بـه: کالـی راد، علـی؛ »ملی گرایـی ترک و ماتریالیسـم تار
یخ  آذر 1392، ص 141- 151؛ کالـی راد، علـی و سـوده پورمجیدیـان؛ »یوسـف آقچـورا و بنیان هـای فکـری ترک گرایی«؛ پژوهشـنامۀ تار

تمدن اسالمی؛ س 49، ش 1، بهار و تابستان 1395، ص 117- 132.
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کرده  قلم نصرت اهّلل ضیائی از ترکی به فارسـی ترجمه و انتشـارات مهراندیش در سـال 1393 آن را منتشـر 
اسـت. مجموعـۀ رسـائل و لوایـح تحدیـد حـدود ایـران و عثمانـی نوشـتۀ میرزامحبعلی خـان ناظم الملـک 
یـخ  کـه به کوشـش نصـراهّلل صالحـی ترجمـه و از سـوی انتشـارات طهـوری در سـال 1395 منتشـر شـد؛ تار
کنـگاوری )قـم: مجمـع  دولـت علیـه عثمانـی، نوشـتۀ خیـراهّلل افنـدی، ترجمـۀ میرزامحمودخـان افشـار 
ذخایـر اسـالمی   1396(؛ دو اثـر بعـدی بـه نـام فتح نامـۀ ایـروان: روابـط ایـران و عثمانـی در آسـتانه برافتـادن 
به تصحیـح محمد منیـر آق تپـه  نوشـتۀ سلحشـورخاصه کمانی مصطفی آغا،  1137ق،  صفویـان 1132 - 
یخچـۀ نـورس )گـزارش جنگ هـای ایـران و عثمانـی در ایـروان در 1143ق(،  کتـاب  تار  )تهـران 1394( و 
ک کایـا )تهـران 1398( از مجموعـه آثـاری اسـت  تألیـف عبدالـرزاق نورس افنـدی، بـه  تصحیـح حسـین آ
کـه دربـارۀ روابـط و نبردهـای ایـران و عثمانـی بـه قلـم نصـراهّلل صالحـی و صفیـه خدیـو از ترکـی بـه فارسـی 
یش پاشـا )1295/1817-1878- ترجمـه شـده اسـت؛ الیحـۀ تحدیـد حـدود ایـران و عثمانـی نوشـتۀ درو

در  مرندی یکانلـو  ناظم الملـک  میرزاجهانگیرخـان  قلـم  بـه  کـه  عثمانـی  برجسـتۀ  دولتمـردان  از   ،)1232
بـه فارسـی ترجمـه شـده و به کوشـش نصـراهّلل صالحـی و از سـوی انتشـارات  حـدود سـال 1906/1323 

طهـوری در 1397 بـه چـاپ رسـیده اسـت.         

ج( ترجمۀ آثار محققان معاصر ترک از ترکی استانبولی
اسـماعیل حقی  نام هـای  بـه  تـرک  صاحب نظـر  محقـق  دو  بـه  اسـت  متعلـق  گـروه  ایـن  آثـار  مهم تریـن 
یخ عثمانی  اوزون چارشـی لی و خلیـل اینالجیـق. قدیم تریـن کتـاب ترجمه شـده در ایـن بخش کتـاب تار
یـخ تـرک  نوشـتۀ اسـماعیل حقی اوزون چارشـی لی34 )1888-1975م( محقـق نامـی و عضـو مؤسسـۀ تار
است که نخست به قلم ایرج نوبخت در شش مجلد در تهران در سال 1368 و سپس به قلم وهاب ولی 
یخ انتشـار عبارت اسـت از: قفقاز و  در سـال  1372 ترجمه و منتشـر شـد. سـایر آثار ترجمه ای به ترتیب تار
سیاست امپراتوری عثمانی، جمال گوکچه،35 ترجمۀ وهاب ولی )وزارت امور خارجه 1373(؛ خاطرات 
سـلطان عبدالحمید دوم، به کوشـش عصمت بوزداغ،36 ترجمۀ داود وفایی و حجت اهّلل جودکی )تهران: 
قبله 1378(؛ دین و سیاست در دولت عثمانی، داود دورسون،37 ترجمۀ منصوره حسینی و داود وفایی 
)تهران: طبع و نشـر 1380(؛ شـهر شـکوه دیرین: اسـتانبول، از فتح پایتخت روم شـرقی تا زوال دارالخالفه 

34. İ�smail Hakkī Uzunçarşīlī, Osmanlı Tarihi, cilt 1-6.
35. Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlī İ�mparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti.
36. Sultan Abdülhamid'in Hatıra Defteri, İsmet Bozdağ, 2009.

یـخ تـرک انتشـار یافـت و  ایـن کتـاب نخسـتین بار از سـوی ابن االمیـن محمـود کمـال بـا الفبـای عربـی )ترکـی عثمانـی( در نشـریۀ بنیـاد تار
سپس با افزوده هایی با عنوان دفتر خاطرات عبدالحمید از سوی انتشارات سلک )selek( در 1960م به چاپ رسید.

37. Davut Durusn, Osmanlı Devletınde Siyaset ve Din, İ�stanbul 1989.
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کتـاب  کاتبـی )تهـران: انتشـارات  عثمانـی،38 خلیـل اینالجـق،39 م. طیـب گوک بیلگیـن،40 ترجمـۀ علـی 
مرجـع 1387(؛ امپراتـوری عثمانـی عصـر متقـدم 1300 - 41،1600 خلیـل اینالجـق، ترجمـۀ کیومـرث قرقلـو 
)تهران: بصیرت 1388( و عبدالعلی اسـپهبدی )دفتر نشـر فرهنگ اسـالمی 1396(؛ امپراتوری عثمانی 
در عصر دگرگونی تنظیمات،42 نوشـتۀ خلیل اینالجق و محمد سـید دانلی اوغلو، ترجمۀ رسـول عربخانی 
یخ اسـالم 1391(؛ سـلطان سـلیمان قانونی )امپراطور مقتدر عثمانی(  نوشـتۀ یاورز  )تهران: پژوهشـکدۀ تار
کبر وقاری فر، زیرنظر یوسـف بیگ باباپور  بهادر اوغلو،   43  نویسـنده، رمان نویس و روزنامه نگار ترک، ترجمۀ ا
محمـد  نصـراهّلل،  محمـد  نوشـتۀ  بیسـتم،  سـدۀ  اوایـل  عثمانـی  اطلـس  1393(؛  اردهـال  سـفیر   )تهـران: 
رشـدی، محمـد اشـرف، به کوشـش رحمی تکیـن، یاشـارباش؛ ترجمـه از ترکـی اسـتانبولی )تطبیق شـده بـا 
یـخ اسـالم  1395(؛ حجـاج ایرانـی  کاتبـی )تهـران: پژوهشـکدۀ تار متـن عثمانـی( نصـراهّلل صالحـی، علـی 
یخ  در دولـت عثمانـی )قـرون سـیزده و چهـارده هجری قمری( نوشـتۀ اسـرا دوغـان )تهران: پژوهشـکدۀ تار

اسالم  1397(.                                   

د( ترجمه از عربی 
یخ نگار، داسـتان نویس و  یدان، تار یخـِی جرجی ز رمانـی بـه نـام انقـالب عثمانـی از مجموعه رمان های تار
کـه بـه قلـم ع. قویم السـلطنه به فارسـی ترجمه شـد و در اسـتانبول، مطبعۀ  روزنامه نـگار عرب زبـان لبنانـی 
شـمس در سـال 1329ق بـه چـاپ رسـید. ایـن اثـر بـار دیگـر به قلـم محمدعلی شـیرازی در تهران در سـال 
1335ش بـه فارسـی ترجمـه شـد. در پایـان ایـن بخـش کتـاب دولـت عثمانـی از اقتـدار تـا انحـالل نوشـتۀ 
اسـماعیل احمدیاقـی اسـت کـه بـه قلـم رسـول جعفریـان ترجمه و از سـوی پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه در 

1379منتشر شد.

2. آثار تألیفی 
یخ عثمانی و دستۀ دوم آثاری که به روابط عثمانی  در دو دسته جای می گیرند: دستۀ اّول کتاب های تار

و ایران به ویژه در دورۀ صفوی اختصاص دارند:

اللف( کتاب هلای تاریلخ عثمانلی44 با ده عنوان شلامل: جنگ انگلیـس و عثمانی در بین النهرین )1914 تا 

38. ایـن کتـاب مشـتمل اسـت بـر دو مقالـۀ بلنـد »اسـتانبول« نوشـتۀ خلیـل اینالجـق و »فتح اسـتانبول« نوشـته م. طیب گـوگ بیلگین 
دربارۀ سرگذشت استانبول از فتح آن به دست عثمانی ها تا زوال امپراتوری عثمانی.

39. Halil İnalcık, ‘stanbul ́’ 3. Bölüm: Türk Devri, TDV Islam Ansiklopedisi, c. 23, 220- 239.
40. M. Tayyib Gökbilgin,’İstanbul ́un ethi e atihi’ IA, c.12, 1959, 1185b-1f 99b.
41. The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London, 1974.
42. Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (Mehmet Seyitdanlıoğlu ile birlikte) İş Bankası Kültür Yayın-

ları, 2011.
43. Yavuz Bahadīroğlu, Muhteşem Osmanlī Kanuni Sultan Süleyman, 2011.
کتابخانۀ صارم الوله اصفهان به شمارۀ 106  کتاب هفت سلطان عثمانی به فارسی از مؤلفی ناشناس بر اساس نسخۀ  44. همچنین 
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1918م( و عواقب آن در ایران عنوان اثری است از عباس میرزا فرمان فرماییان )ساالر لشکر(، از نخستین 
کرد، با مقدمه ای از بهمن فرمان و به کوشش منصوره  پا تحصیل  که در مدارس عالی نظامی ارو ایرانیانی 
یۀ تمدن بورژوازی غرب، عبدالهادی  اتحادیـه )تهـران  : کتاب سـیامک   1386(؛ امپراتـوری عثمانی دو رو
اسـالم  یـخ  تار )پژوهشـکدۀ  حضرتـی  حسـن  عثمانـی،  مشـروطۀ  1364(؛45  فردوسـی  )دانشـگاه  حائـری 
کیـد بـر جنبش اصالحـات، سیدمحمدحسـین محمدی، صفر  1389(؛ سـقوط امپراتـوری عثمانـی بـا تأ
یخ  کپور، )تهـران 1393(؛ تار سـفیدرو و دیگـران )انتشـارات زمـزم 1389(؛ امپراتـوری عثمانـی، سـبحان پا
امپراطـوری عثمانـی، محمدرضـا بارانـی، )قـم: مرکـز بین المللـی ترجمـه و نشـر المصطفـی)ص( 1393(؛ 
یـخ امپراطوری  عثمانـی از ابتـدا تـا انحطـاط، نوشـتۀ هنگامـه دولتشـاهی )تهـران: جـام زریـن  ،  1394(؛  تار
یخ عثمانی و خاورمیانه، محمدامیر  عثمانی، محمدتقی امامی خویی، )تهران: سازمان ثبت 1395(؛ تار
یـخ عثمانـی و ترکیـۀ جدیـد،  شـیخ نوری )دانشـگاه مذاهـب اسـالمی 1395(؛ جسـتارهایی در بـاب تار

تألیف و ترجمۀ حسن حضرتی و دیگران )قم: لوگوس  1397(.        

ب( تألیفات دربارۀ روابط ایران و عثمانی شامل هفت عنوان: سفارتنامه های ایران: گزارش های مسافرت 
و  ایـران  انتشـارات تـوس 1368(؛  یاحـی )تهـران:  ایـران، محمدامیـن ر یـت سـفیران عثمانـی در  و مأمور
عثمانـی در آسـتانه قـرن بیسـتم، رحیـم رئیس نیـا )یـک جلـدی در 1372، 3 جلـدی در 1374(؛ روابـط 
ایـران و عثمانـی در عهـد صفویـان، عبـاس پورایـران )مشـهد: دسـتور 1384(؛ روابـط ایـران و عثمانـی )از 
آق قویونلـو تـا جنـگ چالـدران( ، میرسـعید جیـواد )خوی : قراقوش 1387(؛ بررسـی روابط ایـران و عثمانی 
از جنـگ چالـدران تـا معاهـدۀ صلـح قصـر شـیرین )920-1049ق/ 1639-1514م(، احمـد بابایـی زارچ، 
کبرزاده )تهران: انتشـارات سـمیرا 1393(؛ امپراتوری عثمانی در بندر بوشـهر، عباس عاشـوری نژاد  الهام ا
یـخ روابـط ایـران و عثمانـی در عصـر صفوی، نصراهّلل صالحی، بهروز مهسـتان  )صحیفـۀ خـرد 1394(؛  تار

)انتشارات طهوری 1394(.                     46

از سوی انتشارات مجمع ذخائر اسالمی در سال 1396 در قم منتشر شده است.
یخ و جغرافیا؛  یۀ تمدن بورژوازی غرب«؛ کتاب ماه تار 45. ر.ک به: محمدحسـین منظوراالجداد؛ »دکتر حائری، جهان اسـالم و دو رو

مرداد 1378، ص 11- 15.
46. افـزون بـر ایـن مـوارد، برخـی از پژوهنـدگان ایرانـی بـر اسـاس اسـناد موجود در بایگانی عثمانی در اسـتانبول شـماری از اسـناد عثمانی 
را منتشـر کردنـد، از جملـه: اسـ ن اد رسـ م ی  در رواب ـط س ی اسـ ی  ای ـران  ب ـا ان گ ل ی ـس  و روس  و ع ث م ان ـی ، ب ه کوشـش غ الم ح سـ ی ن  م ی رزاص ال ـح  
یخـی ایـران در آرشـیو صـدارت عثمانـی در اسـتانبول، به کوشـش محمود غروی  ی ـخ  ای ـران    1365 (؛ فهرسـت اسـناد تار )ت ه ـران   : ن شـ ر ت ار
پـا و اسـتانبول، به کوشـش ایـرج افشـار  )فرهنگسـتان ادب و هنـر ایـران ، 1357(؛ اسـنادی از فعالیت هـای آزادی خواهـان ایـران در ارو
یه، به کوشـش محمد حسـن کاووسـی،  )مجموعۀ فرهنگ ایران زمین 1359(؛ گزیدۀ اسـناد سیاسـی ایران و عثمانی در دوران قاجار
7 جلد )دفتر مطالعات سیاسـی و بین المللی 1375(؛ اسـنادی از روابط ایران و ترکیه، به کوشـش خدیجه صلح میرزایی )سـازمان 
اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران 1382(؛ اسناد سلطانی، اسناد آرشیو عثمانی درباره ایران، به کوشش علی موجانی، 
علی ارغوان چنار و محمدعلی کاظم بیگی )کتابخانه مرعشی  نجفی 1388 (؛ اسناد کنسولگری امپراتوری عثمانی در بندر بوشهر، 
عبـاس عاشـوری نژاد، )انتشـارات دانشـگاه آزاد اسـالمی 1394(؛ اسـنادی از بـاب مشـیخت در امپراطـوری عثمانـی، )4 جلـد( و 
فرمان هایـی از مجموعـه اسـناد امپراطـوری عثمانـی، مقدمـۀ داود بهلولـی، هـر دو به کوشـش سـیدص ادق ح سـ ی ن ی  اشـ ک وری )مجمـع 

ذخائر اسالمی 1396(.                                               
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کتاب دولت و جامعه در دورۀ عثمانی
یـخ سـرزمین های  کتـاب دسـتاورد یـک طـرح مطالعاتـی و پژوهشـی گسـترده در چارچـوب طـرح تار  ایـن 
یخ، هنر و فرهنگ )ایرسـیکا(،48 مؤسسـه ای علمی وابسـته به  که در مرکز تحقیقات تار اسـالمی47 اسـت 
یخ،  سازمان همکاری های اسالمی،49 به قلم جمعی از محققان طراز اّول ترک در حوزه های مختلف تار
کمل الدین احسـان اوغلو رئیس پیشـین ایرسـیکا نوشـته شـده و در  فرهنگ، تمدن و هنر عثمانی زیر نظر ا
کتاب مذکور از همان زمانی  دو مجلد در سال های 1994 و 1998م در استانبول به چاپ رسیده است. 
که نخستین چاپ آن عرضه شد، هم در محافل علمی داخلی و خارجی و هم در سطح خوانندگان عام 
با اقبال بسـیار مواجه شـد و در ترکیه به عنوان کتاب درسـی در محافل دانشـگاهی پذیرفته شـد. روزنامۀ 
پرتیراژ زمان با توافق ایرسـیکا در بازنشـر آن همکاری داشـت. همچنین در نشـریات معتبر داخل و خارج 
یونج در مجلۀ مطالعات عثمانی،50 

ُ
گ از ترکیه مطالبی در معرفی آن منتشر شد که از آن جمله اند: نجات 

کرایسـر، ترک شـناس آلمانی و اسـتاد  کافتان در نشـریۀ ترکیه،51 دوغان هیزالن در حریت52 و کالوس  کرم  ا
دانشـگاه بامبرگ53 در نشـریۀ مطالعات جنوب شـرقی.54 همچنین از زمان چاِپ نخسـتین جلد دولت 
و جامعـۀ عثمانـی و پیـش از ترجمـۀ فارسـی آن، کتـاب بـه پنـج زبـان ترجمـه و منتشـر شـده بـود: )ر.ک بـه: 
خالد ارن، 1/ 24(: ترجمۀ عربی در 55،1999 ترجمۀ انگلیسی، جلد یکم در 2001 و جلد دوم در 56،2002 
ترجمۀ بوسـنیایی در 2004 در سـارایوو،57 ترجمۀ روسـی در سـال 2006 در مسـکو58 و ترجمۀ آلبانیایی آن 

در سال 2009 در تیرانا. افزون بر اینها، ترجمۀ اردو و مقدونی آن نیز به زودی به پایان خواهد رسید.59

47. Müsülman Ülkelerin Tarihi.
.48 İ�slam Tarih, Sanat ve Kültür Araştīrma Merkezi (IRCICA)/ Research Centre for Islamic History, Art and Culture.
یخ، هنر و فرهنگ اسالمی )ایرسیکا( از نهادهای وابسته به سازمان همکاری اسالمی )سازمان کنفرانس اسالمی(  مرکز تحقیقات تار
یسـندگان و محققان  اسـت کـه بـا هـدف تحقیـق در زمینه هـای مشـترک فرهنـگ اسـالمی و ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای همـکاری نو
یخ، هنر و فرهنگ اسالمی )ایرسیکا(«؛  کشورهای اسالمی تأسیس شده است. )ر.ک به: جهرمی، سیدمهدی؛ »مرکز تحقیقات تار

آینۀ میراث؛ س 4، ش 3، زمستان 1380، ص 108- 111(
49. Organisation of Islamic Cooperation (OIC).
50. Nejat Goyunc, Osmanlī Araştīrmalarī (The Journal of Ottoman Studies) XIX, Istanbul, 1999, 315-318.
51. Ekrem Kaftan, Turkiye, No: 10, 27 January 1995.
52. Dogan Hizlan, Hurriyet, 21 March 1996.
53. Bamberg University.
54. Klaus Kreiser, Südost-Forschungen, 19 January 2000.

یخ و حضاره، ترجمه صالح صداوی صالح، استانبول 1999. 55. الدولة العثمانیه تار
یخ، هنر و فرهنگ ایرسیکا آماده و منتشر شده است. 56. ترجمۀ عربی و انگلیسی در مرکز تحقیقات تار

History of the Ottoman State and Society & Civilisation, İ�stanbul, vol.1: 2001, vol.2; 2002 (in English);
.57 Hıstorıja Osmanske Drzave ı Cıvılızacıje, Translated by Kerima Filan, Enes Karic, Amina Siljak-Jesenkovic, Sara-

jevo, 2004 (in Bosnian).
58. Istorıya Osmanskogo Gosudarstva Obshchestva ıTsıvılızatsıı, Translated by V.B. Feonova, Translation editor: M.S. 

Meyer, Moscow, 2006 (in Russian).
59. ر.ک به: خالد ارن، مقدمه، دولت و جامعه در دورۀ عثمانی، ج 1، ص 25.
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 ترجمۀ فارسی کتاب دولت و جامعه در دورۀ عثمانی به پیشنهاد احسان اوغلو و با پشتیبانی و پیگیری 
کنونی ایرسـیکا، زیر نظر غالمعلی حدادعادل رئیس فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی  خالد ارن60 رئیس 
و مدیـر عامـل بنیـاد دائرة المعـارف اسـالمی و بـا پیشـنهاد و معرفـی مترجمـان از سـوی دکتـر محمدرضـا 
نصیـری دبیـر فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی، بـه قلـم چهـار تـن از محققـان برجسـتۀ ایـن حـوزه: توفیـق 
کاتبی، مهدی گلچین عارفی، حجت فخری در مدت هشت سال به به انجام  هاشم پورسبحانی، علی 
کتـاب مرجـع )وابسـته بـه بنیـاد دایرةالمعـارف اسـالمی( و بـا حمایـت مرکـز  رسـید و از سـوی انتشـارات 
کالسـیک و  یـخ، هنـر و فرهنـگ اسـالمی در سـال 1397 در تهـران در دو مجلـد بـا شـمایلی  تحقیقـات تار

بسیار نفیس در قطع سلطانی و شمارگان 1000 نسخه، با قیمت 290هزار تومان به چاپ رسید.61

 جلد یکم کتاب پس از فهرست مندرجات، با مقدمه ای از غالمعلی حدادعادل آغاز می شود. سپس به 
کاتبی ویراستار  کتاب به قلم خالد ارن و یادداشت علی  ترتیب پیشگفتار ایرسیکا برای ترجمۀ فارسی 
کتاب آمده است.  کمل الدین احسان اوغلو سرویراستار نسخۀ ترکی  ترجمۀ فارسی و پس از آن، مقدمۀ ا
کـه در متـن اصلـی دربـارۀ قواعـد امالیی و اختصـارات برای راهنمایـی خوانندگان  در ادامـه، توضیحاتـی 

ترک آمده، به فارسی ترجمه شده است.

یـخ )1006 صفحـه: عنـوان ایـن جلـد در نسـخۀ اصلـی دولـت و جامعـه62 در 868   جلـد یکـم بـا عنـوان تار
صفحه( به هفت بخش و هر بخش به فصول مختلف و هر فصل به عناوین فرعی تر تقسیم شده است. 
ترجمـۀ مطالـب جلـد یکـم بـه ترتیـب بخش یکم و دوم به قلم توفیق هاشم پورسـبحانی )دانشـگاه تبریز( و 
کاتبـی )گروه زبـان و ادبیات بنیـاد دایرة المعارف اسـالمی( انجام شـده  بخـش سـوم تـا هفتـم بـه قلـم علی 

است. بخش های هفت گانۀ جلد یکم به ترتیب عبارت است از: 

یـخ سیاسـی عثمانـی«، در دو فصـل پیـش و پـس از معاهـدۀ »کوچـوک قینارجـه«63 نوشـتۀ فریـدون  1. »تار
مصطفـی امجـن64 )دانشـگاه اسـتانبول( و کمـال بیگ دیللی65 )دانشـگاه اسـتانبول( 2. »سـاختار دولت 
کالسیک«، نوشتۀ محمد ایبشیرلی66 )دانشگاه استانبول( در 4 فصل 3. »تشکیالت  عثمانی در عصر 

60. Halit Eren.
61. آییـن رونمایـی ترجمـۀ فارسـی کتـاب دولـت و جامعـه در دورۀ عثمانـی بـا حضـور غالمعلی حدادعـادل، محمدعلـی موحد، خالد 
کتـاب بـا حضـور  کتـاب تهـران در اردیبهشـت 1397 برگـزار شـد. همچنیـن ایـن  کان تکیـن سـفیر وقـت ترکیـه در بـاغ  ارن و رضـا هـا
یکمین نشسـت نقـد و بررسـی خانـۀ دانـش و  یسـندگان و پژوهشـگران آذربایجـان غربـی در شـصت و دانشـگاهیان، اهالـی اندیشـه، نو

یاب در تیرماه سال 1398 در دانشگاه پیام نور در خوی نقد و بررسی شد. فرهنگ زر
62. Devlet ve Toplum.

 . küçük kaynarca کنونی 63 . معاهده ای میان عثمانی و روس در قینارجه محلی در بلغارستان 
64. Feridun Mustafa Emecen.
65. Kemal Beydilli.
66. Mehmet İ�pşirli.
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4. »سـازمان نظامـی  اداری در دورۀ تنظیمـات« نوشـتۀ ایلبـر اورتایلـی67 )دانشـگاه آنـکارا(، در 2 فصـل 
عثمانـی« نوشـتۀ عبدالقـادر اوزجـان68 )دانشـگاه حاجت تپـه آنکارا(، شـامل 3 فصل 5. »نظـام قانونی در 
کـف آیدیـن69 )دانشـگاه مرمـره(، شـامل 7 فصـل 6. »جامعـۀ عثمانی« نوشـته  دولـت عثمانـی« نوشـتۀ عا
بهاء الدیـن یدی ییلـدز70 )دانشـگاه حاجت تپـه آنکارا(، شـامل 5 فصل 7. »سـاختار اقتصادی عثمانی« 
نوشـتۀ مباهـات کوتوک اوغلـو71 )دانشـگاه اسـتانبول(، شـامل 5 فصـل. ایـن جلـد با بخش ضمائم شـامل 
کتاب شناسـی بـه تفکیـک هـر بخـش، فهرسـت تصویرهـا، نقشـه ها، نمودارهـا و نمایـه پایـان  گاه شـمار، 

می یابد.

کتـاب بـا عنـوان فرهنـگ و تمـدن )1054 صفحـه( )عنـوان نسـخۀ ترکـی: زبـان و ادبیـات، دیـن  جلـد دوم 
بـا مقدمـۀ  از فهرسـت مطالـب  پـس  و دانـش، هنـر و معمـاری72 در 849 صفحـه(،  آمـوزش  اندیشـه،  و 
احسـان اوغلو آغـاز می شـود. ایـن مجلـد از پنج بخش اصلی و فصول مختلـف و بعضی مباحث فرعی تر 
تشکیل شده که به ترتیب عبارت است از: 1. »زبان و ادبیات ترکی« شامل 4 فصل نوشتۀ نوری یوجه،73 
کوزوو  کـوت74 )دانشـگاه بسـفور(، اورحان اوکای75 )دانشـگاه آنـکارا(، نعمت اهّلل حافظ )دانشـگاه  گونـای 
و مقدونیـه( 2. »دیـن و اندیشـه« شـامل 3 فصـل نوشـتۀ احمـد یاشـار اجـاق76 )دانشـگاه آنـکارا( و اورحان 
اوکای 3. »جلوه های حیات فکری والیات عرب در دورۀ عثمانی« نوشـتۀ لیال صباغ )دانشـگاه دمشـق( 
کمل الدیـن احسـان اوغلو 5. »هنـر و معمـاری نـزد عثمانیـان« در  4. »آمـوزش و علـم« در دو فصـل نوشـتۀ ا
4 فصل نوشـتۀ اسـین اتیل77 )گالری هنر، انسـتیتو اسـمیت سـونیان آمریکا(،78 اوغوز درمان79 )دانشـگاه 
یسـت )دانشـگاه معمار سـنان( و  معمار سـنان(، فاطمه چیچک درمان،80 هنرمند تذهیب کار و مینیاتور
جینوچـن تانریُکـرور،81 موسـیقی دان و مـورخ موسـیقی تـرک. جلـد دوم نیز با بخش ضمائم شـامل فرهنگ 
اصطالحات، گاه شمار، کتاب شناسی به تفکیک هر بخش و فهرست تصویرها، جدول ها و نمایه پایان 
کاتبی، بخش  می یابد. مطالب این مجلد به ترتیب فصل 2 و 3 از بخش دوم و بخش چهار به قلم علی 

67. İ�lber Ortaylī.
68. Abdülkadir Özcan.
69. Mehmet Akif Aydīn.
70. Bahaeddin Yediyīldīz.
71. Mübahat Kütükoğlu.
72. Dil ve Edebiyatç Din ve Düşünceç Eğitim ve Bilimç Sanat ve Mimarî.
73. Nuri Yüce.
74. Günay Kut.
75. Mehmet Orhan Okay.
76. Ahmet Yaşar Ocak.
77. Esin Atīl.
78. Freer Gallery of Art, Smithsonian İ�nstitution.
79. Mehmet Uğur Derman.
80. Fatma Çiçek Derman.
81. Cinuçen Tanrīkorur.
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گلچین عارفی )بنیاد  گاه شـمار به قلم مهدی  یک و پنج به قلم توفیق هاشـم پور سـبحانی، بخش سـه و 
دائرةالمعـارف اسـالمی( و فصـل یـک از بخـش دو بـه قلـم حجـت فخـری )بنیـاد دائرة المعـارف اسـالمی( 

ترجمه شده است.

کتاب اهمیت، ویژگی و جایگاه 
کتـاب حاصـل آخریـن تحقیقـات و یافته هـای تعـدادی از محققـان برجسـتۀ تـرک اسـت. بررسـی   ایـن 
موضوعات مطرح  شده در این کتاب، تقسیم بندی و شیوۀ طرح مطالب و مآخذ به کار رفته و نویسندگان 
کتاب  کتاب نشان دهد. چنان که حدادعادل82 در مقدمۀ  آن می تواند تصویر درست تری از جایگاه این 
گسـتردگی مطالـب  کتـاب دولـت و جامعـه در دورۀ عثمانـی بـه دلیـل جامعیـت موضـوع و  کـرده،  اشـاره 
کتاب و نیز نویسـندگان متخصص در موضوعات مختلف، به ویژه حضور اسـتادان و محققان طراز اّول 
ترک در تألیف بخش های مختلف و تسـلط آنان بر زبان و دسترسـی آسـان آنان به اسـناد و آثار بی شـمار 
کتابخانه هـا و موزه هـای ترکیـه، شایسـتۀ ترجمـه بـه فارسـی تشـخیص داده شـد.  بازمانـده از آن دوران در 

کتاب به شرح زیر است: ویژگی های مهم این 

گستردگی مطالب 1. جامعیت و 
کـه شـامل  کتـاب در نـگاه اّول، فهرسـت تفصیلـی عناویـن آن باشـد   شـاید نخسـتین ویژگـی مهـم ایـن 
بخش هـا، فصـول و عناویـن فرعی تـر در هفـده صفحه اسـت که اثری دائرة المعارف گونه بـا بیش از دوهزار 
کـرده  صفحـه مطلـب در ابعـاد مختلـف سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و هنـری دورۀ عثمانـی را فراهـم 

است.

2. کتاب شناسی مفصل 
کتاب،  کتابشناسی این  ارجاع به منابع معتبر از ویژگی های برجستۀ هر اثری به شمار می آید. در بخش 
مآخـذ بـه تفکیـک هـر بخـش در پایـان هر جلد فهرسـت شـده که برای آشـنایی و اسـتفادۀ محققان ایرانی 
کتـاب، نگارنـده بـرای نمونـه  سـخت سـودمند اسـت. بـرای شـناخت بهتـر از منابـع استفاده شـده در ایـن 
که نویسندگان در جلد یکم از آن بهره برده اند، بررسی و مآخذ این  یخ را  منابع عمومی دربارۀ موضوع تار

کرده است: گروه عمده تقسیم  بخش را به پنج 

1-2. منابع ترکی عثمانی 
کـه از  کتـاب ارجـاع بـه منابـع ترکـی عثمانـی اسـت  چنان کـه پیش تـر نیـز گفتـه شـد، مهم تریـن ویژگـی ایـن 
یخ نگاری عثمانی به شمار می آید.83 این مآخذ به چهار دستۀ تقسیم می شود: الف(  مآخذ متقدم در تار

82. ر.ک به: مقدمه، دولت و جامعه در دورۀ عثمانی، ج 1، ص 19.
یخ اسالم، تهران 1392؛  یخ نگاری و مورخان عثمانی؛ انتشارات پژوهشکدۀ تار گاهی بیشتر ر.ک به: صالحی، نصراهّلل؛ تار 83. برای آ
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یخ آل عثمان، غزانامه ها، فتح نامه ها، سلیم نامه ها، ظفرنامه ها، مناقب نامه ها  کتاب های معروف به توار
یخ عاصم،  یخ آل عثمان لطفی پاشا، تار یخ آل عثمان ابن کمال، توار و وقایع نامه های عثمانی مانند: توار
یخ هـای عمومـی نظیـر کنـه  طبقـات الممالـک و درجـات المسـالک جـالل زاده خواجـه نشـانچی ب( تار
االخبـار مصطفـی عالـی، صحائف االخبـار فی وقایع االعصار احمدبن لطف اهّلل منجم باشـی، ج( اسـناد 
کاخ توپقاپـی،85 معاهده نامه هـا و  آرشـیو عثمانـی ماننـد آرشـیو عثمانـی نخسـت وزیـری،84 آرشـیو مـوزۀ 
ی اطالعات ارزشـمندی دربارۀ  دفتر احکام شـامل فرامین و دسـتورها و دفاتر مهمۀ دیوان همایون86 حاو
یخـی، اجتماعـی، سیاسـی، قضایـی، نظامی و فرهنگـی عثمانی و به ویژه دربارۀ مناسـبات  وضعیـت تار
این دولت با همسـایگان خود از جمله ایران اسـت. د( اسـتفاده از دسـت نویس های ترکی عثمانی مانند 
یخ  کاتبی87 )کتابخانۀ سـلیمانیه، اسـعد افندی، شـمارۀ 2151(؛ تار یخیه از عبدالقادر ُتپچوالر  وقایع تار
نظامی عثمانی از احمد جواد و قانون نامۀ ایوبی )هر دو نسخه در کتابخانۀ دانشگاه استانبول، به ترتیب 

به شمارۀ 4178 و 734(.

2-2. منابع عربی 
یکی از مآخذ نویسندگان در این کتاب استفاده از کتاب های مهم عربی است، مانند آثار حاجی خلیفه 
کاتب چلبـی و ذیـل آن  یخ نـگار تـرک ماننـد فذلکـه )تألیـف: 1051ق(؛ کشـف الظنون  جغرافـی دان و تار

ایضاح المکنون اسماعیل پاشا بغدادی، االحکام السلطانیه ابوالحسن ماوردی.

3-2. آثار محققان معاصر ترک
کـه پیش تـر نـام بـرده شـد، ماننـد اوزون چارشـی لی و  ارجـاع بـه آثـار محققـان طـراز اّول و نام آشـنای تـرک 
خلیـل اینالجـق و فـؤاد کوپرولـو88 و بهره گیـری از تحقیقـات جدیـد دیگـر محققـان تـرک ماننـد عمـر لطفـی 
پـات90  کار کمـال  یـخ اجتماعـی ـ اقتصـادی عثمانـی و  بـارکان89 از پیشـگامان مطالعـات جدیـد حـوزۀ تار
یسکانسـین91 آمریکا که هنوز  یـخ دان برجسـته و رئیـس پیشـین بخـش مطالعـات خاورمیانۀ دانشـگاه و تار

یادی از این آثار در ایران ترجمه نشده اند. شمار ز

رۀ جدیـد، س 4، ش 1، بهـار 1385، )پیاپـی  یـن مورخـان امپراتـوری عثمانـی در دانشـگاه هـاروارد«؛ آینـۀ میـراث، دو همـو، »طـرح تدو
32(، ص 361-354.

84. Başbakanlīk Osmanlī Arşivi.
85. Topkapi saray Müzesi Arşivi.
یخ ایران ر.ک به: فخری، حجت؛ »دفاتر مهمۀ عثمانی و اهمیت آنها در  گاهی از نقش دفاتر مهمۀ عثمانی در شـناخت تار 86. برای آ

یخ ایران«؛ مطالعات آسیای صغیر، ش 1، بهار و تابستان 1395. شناخت تار
87. Topçular katibi.
88. M. Fuad Köprülü, Osmanlī İ�mparatorluğunun Kuruluşu, Ankara 1972.
89. Ömer Lütfi Barkan.
90. Kemal Karpat.
91. University of Wisconsin.
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4-2. آثار پژوهشگران غربی 
یخ عثمانی زمانی بود که آنان به مطالعۀ گزارش سفیران و سیاحان  نخستین آشنایی خاورشناسان با تار
کاتـب چلبـی و نعیمـا  گام، آنـان برخـی از ایـن دسـته منابـع ماننـد آثـار  عثمانـی پرداختنـد. در نخسـتین 
یـخ عثمانـی دسـت زدنـد. از جملـۀ ایـن  کردنـد و سـپس بـه نـگارش تار پایـی ترجمـه  را بـه زبان هـای ارو
یخ دانان نام آشنایی چون برنارد لوئیس،92 هامر پورگشتال93 و استنفورد جی شاو94 بودند  پژوهندگان، تار
کتـاب دولـت و جامعـه از ایـن آثـار بـه زبـان اصلـی یـا از طریـِق ترجمـۀ ترکـی آنهـا اسـتفاده  کـه نویسـندگان 
یخ دانـان جدیـد غربـی را نیـز افـزود؛ نظیـر مایکل کـوک95 مورخ و  کرده انـد. بـر اینهـا بایـد آثـار و تحقیقـات تار
یخ دان و اسـتاد دانشـگاه منچسـتر، نورمن  کالین ایمبر96 تار خاورشـناس انگلیسـی دانشـگاه پرینسـتون، 

یخ دان آمریکایی و ثریا فاروقی 98عثمانی پژوه آلمانی. یتز97 تار ایتسکوو

5-2. مقاله های منتشرشده در نشریات و دانشنامه های مهم ترک زبان
یخـی،100 دائرة المعـارف اسـالمی دیانت101 و نشـریات و   نظیـر تحقیقـات عثمانـی،99 مجلـۀ بررسـی های تار

دانشنامه های التینی نظیر تحقیقات اسالمی102 و دائرةالمعارف اسالم.103

کتاب   3. نویسندگان 
بـه شـمارِش نگارنـدۀ  امـا  کتـاب چهـارده تـن اسـت،  24( شـمار نویسـندگان  در مقدمـۀ خالـد ارن )1/ 
کتـاب بـه زبـان اصلـی بـه هیجـده تـن می رسـد. در ترجمـۀ فارسـی شـمار  ایـن سـطور، شـمار نویسـندگاِن 
کتاب در ترجمۀ فارسی  گفته شد،  نویسندگان نوزده تن است. چنان که در معرفی بخش های جلد دوم 
از پنج بخش تشـکیل شـده، حال آنکه این جلد در نسـخۀ ترکی شـامل چهار بخش اسـت. بخش سـوم 
کتاب  با عنوان »جلوه های حیات فکری والیات عرب در دورۀ عثمانی« نوشتۀ لیال صباغ در متن ترکی 
نیامده و به نظر می رسد از افزوده های چاپ فارسی باشد. شایسته بود این مطلب در مقدمه یا پانوشت 

یادآوری می شد.

92. Bernard Lewis.
93. Joseph von Hammer Purgstall.
94. Stanford jay Shaw.
95. Michael Cook.
96. Colin Imber.
97. Norman Itzkowitz.
98. Suraiya Faroqhi.
99. Osmanli Araçtīrmalarī.
100. Trih Araştīrmalar Dergisi.
101. Diyanet İ�slam Ansiklopedisi.
102. Studia Islamica.
103. Encyclopedia of Islam.
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کمل الدیـن احسـان اوغلو مهم تریـن  آنهـا ا تـرک و در صـدر  اّول  نویسـندگان طـراز  و   همـکاری محققـان 
و  کل سـازمان همـکاری اسـالمی  نهمیـن دبیـر  و  کتـاب اسـت. احسـان اوغلو سیاسـتمدار  ایـن  مزیـت 
یـخ علـم در دانشـکدۀ ادبیـات دانشـگاه اسـتانبول104 و اسـتاد مدعـو در چنـد دانشـگاه  گـروه تار مؤسـس 
پایـی اسـت و همـکاران او در ایـن کتـاب، همگـی از متخصصـان و صاحب تألیفات بسـیار در زمینۀ  ارو
یـخ دان و عضـو افتخـاری  یـخ، فرهنـگ، دیـن و هنـر عثمانـی هسـتند. بـرای نمونـه فریـدون امجـن تار تار
یخ  یـخ و تمدن تـرک، جغرافیا و تار یـخ تـرک؛ کمـال بی دیللـی نویسـندۀ هشـتاد مقاله دربارۀ تار انجمـن تار
یخ تـرک؛ تانریکرور  یـخ دان و عضـو افتخـاری انجمـن تار اسـالم در دائرة المعـارف اسـالم؛ ایلبـر اورتایلـی تار
یـخ  یـخ سـالنیکی، تار کـه آثـاری چـون تار آهنگسـاز، موسـیقی دان و هنرمنـد عودنـواز و محمـد ایبشـیرلی 

یـخ احمـد جـودت پاشـا بـه اهتمـام او بـه چاپ رسـیده اسـت. نعیمـا و تار

4. هدف، شیوۀ تألیف و نگرش جدیِد نویسندگان 
یخی و سیاسـی امروز مبتنی اسـت  کتاب، شـناخت تحوالت تار بنا بر نوشـتۀ احسـان اوغلو105 در مقدمۀ 
یـخ  یـخ حکومت هـا، بـرای درک تار یـخ دیـروز. او افـزون بـر شـناخت تار یابـی درسـت تار بـر شـناخت و ارز
یـخ ملت هـا را نیـز ضـروری دانسـته اسـت.106 احسـان اوغلو107 می افزایـد هـدف از  تمدن هـا، شـناخت تار
یـخ و فرهنگ  کردن آنان با تار تألیـف ایـن کتـاب تقویـت پیونـد و قرابـت میـان ملت های مسـلمان و آشـنا
گفتۀ او108 ایرسـیکا  یکدیگر و معرفی فرهنگ اسـالمی در جهان، به ویژه در غرب بوده اسـت. از این رو به 
یخ ملل  یخ اسالم، بر آن شد تا به تهیه و تدوین تار به عنوان مرکزی پیشگام در تهیه و نشر آثار معتبر در تار
کاِر ایرسیکا قرار گرفت و اثر  یخ سـرزمین های اسـالمی« در دسـتوِر  مسـلمان بپردازد و بدین سـان طرِح »تار
حاضـر در چارچـوب طـرح مذکـور به قلم مورخان ترک مدّون شـد. احسـان اوغلو109 هـدف از تألیف این اثر 
یـۀ نگرشـی نـو بـه موضـوع، در پرتـو معلومات بی طرفانـه و موثق و پژوهش های نوین« دانسـته  را »آفریـدن زاو
یـخ عثمانـی  گـزارش تار اسـت. منظـور از نگـرش نـو، شـیوۀ جدیـد نـگارش نویسـندگان ایـن مجموعـه در 
گاه شماری110 و دورۀ حکومت  یخی و  یکرد سنتی )کالسیک( مبتنی بر توالی تار که شباهتی به رو است 
یدادهای  سالطین یا گزارش حوادث ندارد، بلکه برای مطابقت تحقیقات با روش های علمی، گزارش رو
یخی،  یدادهـای تار کـه خواننـده بتوانـد با یافتن رابطـۀ علت و معلولـی میان رو یخـی بـه گونـه ای اسـت  تار

کتاب دیگری به نام جهان اسالم در دوران معاصر به قلم فرشته نصراللهی به فارسی ترجمه و از سوی انتشارات  104. از احسان اوغلو 
مهرگان خرد در سال 1394 به چاپ رسیده است.

Islamic World in the New Century: The Organisation of the Islamic Conference, 1969-2009.
105. ر.ک به: مقدمه، دولت و جامعه در دورۀ عثمانی، ج 1، ص 31.

106. همان، ص 32.
107. همان جا.

108. همان، ص 33.
109. همان، ص 37.

110. Chronologic.
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حوادث را با توجه به عناصر مهم تشکیل دهندۀ تمدن عثمانی تبیین کند. برای نمونه در فصل »ادبیات 
کـه  ترکـی در آناطولـی« در جلـد دوم، نویسـنده، ادبیـات ترکـی و ادبیـات دورۀ عثمانـی را بـه صورت هایـی 
در  ترکـی  ادبیـات  می دانیـم  چنان کـه  اسـت.  کـرده  بررسـی  یافتـه  بـروز  اجتماعـی  گـون  گونا سـاختار  در 
تقسـیم بندی کالسـیک بـه سـه دسـتۀ ادبیـات دیوانـی، عامیانـه و صوفیانه تقسـیم می شـود، اما نویسـنده 
کـرده اسـت. احسـان اوغلو111 بـر آن  یخـی تبییـن  بـا پرهیـز از ایـن کلیشـه، ادوار ادبیـات را در پنـج مقطـع تار
گرفته شـده اسـت. همچنین در فصل چهارِم  کار  کتاب به  که این روش برای بار نخسـت در این  اسـت 
پـا در دورۀ امپراتـوری عثمانـی« نویسـنده  کتـاب بـا عنـوان »ادبیـات مردمـان مسـلمان ارو همیـن بخـش از 
پایی موسـوم به ادبیات آلخامیادو )االعجمیه(،112  بخشـی را به صورت مسـتقل به ادبیات مسـلمانان ارو
آثـاری بـا الفبـای عربی از مسـلمانان اسـپانیایی و شـبه جزیـرۀ بالکان تحت حکومـت امپراتوری عثمانی 
یخ ادبیات سـابقه نداشـته و فقط  کـه پیش تـر در کتاب هـای عمومـی تار اختصـاص داده اسـت؛ ادبیاتـی 

میان بومیان همان مناطق شناخته شده بود.

گاه شمار  5. تهیۀ دو 
یخ عثمانی در سال 1299 تا  یکی در پایان جلد یکم در 26 صفحه )18 صفحه در متن ترکی( از آغاز تار
پایان آن در سال 1924م و دیگری گاه شماری در پایان جلد دوم در 12 صفحه )14 صفحه در متن ترکی( 
کـه از ورود آلب ارسـالن بـه آناطولـی و آغـاز سـکونت ترکان در این سـرزمین  یدادهـای سـال 1063  شـامل رو
گانـه  تـا وقایـع سـال 1923م را در بـر می گیـرد. چنان کـه پیداسـت هـر یـک از نویسـندگان بـه صـورِت جدا
گـردآوری شـده و از ترکیـب آنها  کـرده و سـپس همـه آنهـا در یـک جـا  بـرای مطالـب خـود گاه شـماری تهیـه 

یخی واحدی در پایان هر جلد فراهم آمده است. یدادنامۀ تار رو

 6. تصویر، نقشه و نمودارها 
چـاپ 126 تصویـر در جلـد یکـم و 238 تصویـر در جلـد دوم در مجمـوع 364 تصویـر )در چـاپ ترکـی 
یخـی قدیمـی بـه صـورت سـیاه و سـفید و رنگـی اسـت  250 تصویـر(، آلبومـی منحصربه فـرد از تصاویـر تار
کتـاب افـزوده شـده اسـت. بیشـتِر ایـن تصاویـر برگرفتـه از  کـه شـماری از ایـن تصاویـر در ترجمـۀ فارسـی بـر 
کتابخانه های ترکیه است. این تصاویر شامل انواع  آرشیو عکس ایرسیکا و نسخه های خطی موجود در 
طغرای سـالطین عثمانی، اشـیای قدیمی، لوحه ها، ابزار نگارش، آالت موسـیقی و نقشـه های قدیمی از 

جهان و آثار هنری برجستۀ نقاشان غربی است.

111. همان، ص 15.
112. Alhamiyado Edebiyatī/ Aljamiado.
یسکوها در فرهنگ اسپانیا«؛  دربارۀ مسلمانان اندلس و ادبیات الخامیادو یا االعجمیه ر.ک به: همتی گلیان، عبداهّلل؛ »مدجنان و مور

مطالعات اسالمی؛ ش 63، بهار 1383، ص 187- 214.
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در پایان این بخش دو نکتۀ ضروری را شایستۀ یادآوری می دانم: 

اسـتفاده شـده، جـای خالـی  آنهـا  از  کتـاب  ایـن  در  کـه  پایـی  ارو و  ترکـی، عربـی  آثـار  انبـوه  میـان  1. در 
یخی به فارسـی محسوس است. حتی در صورت ناآشنایی  نسـخه های خطی فارسـی و آثار ارزشـمند تار
نویسـندگان کتـاب بـا زبـان فارسـی، دسـت کم برای اسـتفادۀ محققان می توانسـتند به برخـی از این منابع 
یخ سـلجوقیان113  یخ عثمانی، در حوزۀ تار کنند. برای نمونه در جلد یکم پیش از بحث دربارۀ تار اشـاره 
از دو مأخـذ اسـتفاده شـده اسـت: یکـی تحقیقات ارزشـمند عثمـان تـوران )1914-1977م(، متخصص 
دربـارۀ  رسـمی  اسـناد  و  سـلجوقیان115  زمـان  در  ترکیـه  نـام  بـه  روم114  سـلجوقیان  یـخ  تار و  ترکیـه  یـخ  تار
ُکیَمن،117 اما در چنین  یخ امپراتوری سلجوقیان بزرگ از آلتای  کتاب تار سلجوقیان در ترکیه116 و دیگری 
کـه بی تردیـد از مآخـذ آن  یـخ  سـالجقۀ روم بـه فارسـی  پژوهـش جامعـی نمی تـوان از سـه منبـع مهـم در  تار
ئیة118 )تألیف: 680ق( نوشـتۀ  ئیة فی  االمـور العال دو محقـق نیـز بـوده اسـت بی نیـاز بـود: یکـی االوامر العال
یخ نویـس ایرانـِی قـرن هفتـم و دیگـری مسـامرة االخبـار و مسـایرة االخیـار119 نوشـتۀ  ابـن بی بـی مؤلـف و تار
محمود بن محمد آقسـرائی مورخ و منشـی عهد سـلجوقیان روم در اوایل قرن هشـتم و سـوم الولدالشـفیق 
و الحافدالخلیـق نوشـتۀ احمـد نیغـده ای در شـرح بـزرگان دولـت سـلجوقی در آناتولـی در قـرن هشـتم. از 
ایـن منابـع، بسـیاری از مورخـان  متقـدم عثمانی  مانند احمد بن لطف اهّلل معروف به منجم باشـی،  مؤلف 
یـخ  دولـت علیـۀ عثمانـی121  در نـگارش آثـار خـود  کتـاب مهـم  جامـع  الـدول120  و خیـراهّلل  افنـدی  مؤلـف  تار
یـخ عثمانـی از دو  کتـاب دولـت و جامعـه همچنیـن در حـوزۀ تار بسـیار تأثیـر پذیرفته انـد.122 نویسـندگان 

یخ سلجوقیان آناتولی«؛ ترجمۀ نصراهّلل صالحی؛ کتاب ماه  گاهی بیشتر ر.ک به: ارطغرل، علی؛ »منبع شناسی توصیفی تار 113. برای آ
ردین و اردیبهشت 1385، ص 40- 75. یخ و جغرافیا؛ اسفند 1384، فرو تار

یز زارع شاهمرسی از سوی نشر اختر در سال 1395ش منتشر شده است. یخ سلجوقیان تألیف عثمان توران با ترجمۀ پرو 114. تار
115. Osman Turan, Selçuklular Zamanīnda Türkiye, İ�stanbul 1971.
116. Türkīye Selçuklularī Hakkīnda Resmi Vesikalar (Metin, Tercüme ve Araştīrmalar), Ankara 1988.
117. Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1975-92, I-III; ve ’’Alp Arsalan Zamanı 

Büyük Selçuklu Imparatorluğu Dini Siıyaseti’’, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, c. IV, S. 27-155; ve ‘’Alp Arslan 
Zamanı Dini Siyaseti”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Sayı: IV 1975, s.127-155.

ئیه فی االمـور العالنیه )جلـد اّول(؛ به کوشـش نجاتی لوغال  118. ابـن بی بـی، حسـین  بـن محمـد بـن علـی جعفـری رغدی؛ االوامـر العال
و عدنـان صـادق ارزی؛ آنقـره، دانشـکدۀ الهیـات دانشـگاه آنـکارا، 1975م؛ همـان، به کوشـش ژالـه متحدین، تهران، پژوهشـگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.
کتاب به کوشش عثمان توران تصحیح و در سال 1934م در آنکارا و سپس به همان شکل در سال 1362 از سوی انتشارات  119. این 

اساطیر به چاپ رسیده است.
یـخ عثمانـی سـال های 1299 - 1481م( به کوشـش احمـد اغیرآغچـه )Ahmed Ağırakça( در دو جلـد  کتـاب جامـع الـدول )تار  .120
یـخ عمومـی جهـان از خلقـت آدم تـا سـال 1083ق را در بـر  در اسـتانبول در سـال 1995م بـه چـاپ رسـیده اسـت. ایـن کتـاب کـه در تار

رۀ تیموری تا صفوی است. یخ ایران در دو می گیرد، شامل مطالب مهمی دربارۀ تار
یـخ دولت عثمانی به کوشـش احمد ظهوری دانشـمان )Ahmed Zuhuri Danışman( در هفت مجلد در  121. ایـن کتـاب بـا عنـوان تار

سال1971-1972م در استانبول به چاپ رسیده است.
یخ )اخبار امرا و پادشـاهان سـلجوقی(  یـخ آل سـلجوق کـه به زبان عربی نوشـته شـده کتاب زبدة التوار 122. یکـی دیگـر از منابـع مهـم تار
نوشتۀ سیدصدرالدین حسینی است که به قلم رمضان علی روح اللهی به فارسی ترجمه و از سوی انتشارات ایل شاهسون بغدادی 

در تهران در سال 1380 به چاپ رسیده است.
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کتابخانه های ترکیه موجود اسـت:123 یکی  که نسـخه های آن در  کرده اند  مأخذ مهم فارسـی چشم پوشـی 
یخ  یس بدلیسی مورخ قرن هفتم و دیگری بهجة التوار یخ آل عثمان اثر معروف ادر هشت بهشت124 یا تار
یـخ آل عثمـان بـه فارسـی از جملـه:  )تألیـف: 851-861ق( نوشـتۀ شـکراهّلل رومـی و آثـاری بـا عنـوان تار
یـخ آل عثمـان نوشـتۀ کاتب قونـوی در قـرن نهـم در شـرح رخدادهـای روزگار سـلطان محمـد فاتـح )قـم:  تار
یخ آل عثمان )ظفرنامه، فتح نامه( نوشـتۀ علی  بن  ملوک منشـی دربارۀ  مجمع ذخائر اسـالمی 1396(؛ تار

یس بدلیسی.125 کشورگشایی های محمد فاتح و سلیم نامه های منثور و منظوم از جمله سلیم نامۀ ادر

کتاب نیز اشاره شد، در پایان فصل اّول از جلد دوم با عنوان  2. چنان که پیش تر در بخش معرفی فصول 
»زبـان و ادبیـات ترکـی«، بخشـی بـه »مناسـبات ترکی عثمانی با دیگر زبان هـا« )2/ 47- 48( اختصاص 
کوتاه نیز بیشتر به تأثیر زبان ترکی بر زبان های عربی،  کمتر از دو صفحه است و در همین بخش  که  یافته 
فارسـی و زبـان اهالـی بالـکان پرداختـه شـده اسـت. دربـارۀ تأثیـر زبان هـای عربی و فارسـی بر ترکـی تنها به 

که جا داشت بیشتر به این مقوله پرداخته شود. اشاره ای بسنده شده است، در حالی 

کتاب   سخن آخر در باب ترجمۀ 
ترجمۀ کتاب به قلِم مترجمان متخصص و توانایی چون توفیق سبحانی، علی کالی راد و سایر همکاران 
کـه بـدون هیـچ تغییـر و تحریفـی و بـا امانتـداری  کامـاًل وفـادار بـه متـن  ایشـان ترجمـه ای اسـت دقیـق و 
کامـل، تمامـی مطالـب متـن اصلـی بـه زبانی سـاده و شـیوا به خواننده فارسـی زبان منتقل شـده اسـت. در 
مـواردی حتـی نگـرش و تحلیـل نویسـندگان کتـاب و نتیجه گیری آنان که کاماًل مغایر بـا نظرگاه های رایج 
گونـه دخـل و تصرفـی ترجمـه شـده  یـخ ایـران و جهـان تشـیع اسـت، به درسـتی و بـدون هیـچ  مـا دربـارۀ تار
اسـت. چنان کـه حدادعـادل126 نیـز اشـاره کرده چنین دیدگاهی امری اسـت طبیعـی و اجتناب ناپذیر که 
از تفاوت هـای مذهبـی و نـژادی و عالقـۀ شـدید بـه قومیـت و ملیـت نشـأت می گیرد. با این حال شایسـته 

یخ اسـالم؛ س  رۀ عثمانی«؛ مطالعات تار یخ نـگاری فارسـی در دو گاهـی بیشـتر ر.ک بـه: صالحـی، نصـراهّلل؛ »تأمالتـی در تار 123. بـرای آ
8، ش 30، پاییز 1395، ص 101- 118.

124. نسخه ای از هشت بهشت به خط مؤلف )نسخۀ کتابخانۀ نورعثمانیه به شمارۀ 3209( با مقدمۀ محمدرضا نصیری، مدیر گروه 
مطالعات زبان و ادب فارسـی در آسـیای صغیر، در دو مجلد از سـوی انتشـارات فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی به صورت عکسـی 
کسـیمیله )چـاپ عکسـی( منتشـر شـد. مقدمـۀ کتـاب بـه همـراه بهشـت اول و بهشـت دوم به کوشـش دکتری  در 1395بـه صـورت فا

کزاد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد، در 1397 تصحیح و منتشر شده است. مهری پا
یـخ آل عثمـان  توار یـا  ُخنکارنامـه  فارسـی  کـرد: منظومـۀ  اشـاره  نیـز  فارسـی  بـه  منظـوم  یـخ  توار از  برخـی  بـه  ایـن می تـوان  بـر  افـزون   .125
)تألیـف:880ق(، منظومـه ای در شـرح نبردهـای سـلطان محمـد فاتـح، سـرودۀ میرسـیدعلی مظفـر متخلـص بـه معالـی؛ غزانامـۀ روم 
کـه بـا عنـوان غزانامـۀ روم و چنـد فتح نامـۀ دیگـر از سـلطان محمدفاتـح به کوشـش  کاشـفی  زن شـاهنامه، سـرودۀ  )در 882ق( بـر و
محمـود حسـن آبادی و علـی محـدث از سـوی انتشـارات مرندیـز در 1396 در مشـهد منتشـر شـده اسـت؛ منظومـۀ غـزای سـلیمانی 
)تألیف:933ق(؛ غزوات سـلطان سـلیم سـرودۀ ظهیرالدین لطیفی در قرن دهم هجری؛ سـلیمان نامه سـرودۀ عبدالرحمان غباری 
و سـلیمان نامه یا شـاهنامۀ سـلیمانی سـرودۀ فتح اهّلل عارف عجمی هر دو در قرن دهم هجری و سـلیم نامه های منظوم و منثوری که 

کتابخانه های ترکیه نگهداری می شود. شماری از این آثار به چاپ نرسیده و به صورت نسخۀ خطی در 
126. همان، ج 1، ص 20.
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بـود مترجمـان محتـرم در بعضـی از مـوارد ماننـد وقایع مربوط به نبرد چالدران و صلح آماسـیه توضیحاتی 
در پانوشت می افزودند.127

کتاب هایـی بـا چنیـن حجمـی از مطالـب معمـواًل خالـی از سـهو و خطـا نیسـت، امـا در ایـن مجموعـه   
کی از دقت نظر دسـت اندرکاران آن بوده اسـت. در ادامه  شـمار خطاها اندک و بسـیار ناچیز اسـت که حا
کتاب در جلد یکم، ذیل بخش سـازمان نظامی  به چند لغزش اشـاره می شـود: در فهرسـت مفصل آغاز 
کتـاب  کـه بخش هـای اصلـی  یایـی بـه شـکل مجـزا ذکـر نشـده اسـت. از آنجـا  ی در عثمانـی، فصـل نیـرو
بـا رنـگ طالیـی و فصـول هـر بخـش بـا جوهـر آبـی پررنـگ و مطالـب فرعی تـر بـه خـط ریزتـر تفکیـک شـده، 
کار، شـاید بهتـر بـود بخش هـای اصلـی و فرعـی  ایـن اشـتباه اجتناب ناپذیـر می نمایـد. بـرای سـهولت در 
کتاب  همانند متن اصلی با شماره و الفبا مشخص و نام نویسندگان نیز مانند متن اصلی، هم در آغاز 
و هـم در کنـار هـر بخـش یـا فصـل ذکـر می شـد. در فهرسـت نـام نویسـندگان نیـز عبدالقـادر اوزجـان اسـتاد 
دانشـگاه حاجت تپه، ولی در متن اصلی، اسـتاِد دانشـگاِه معمار سـنان معرفی شـده اسـت؛ در فهرسـت 
نـام نویسـندگان در جلـد یکـم نـام بیگ دیللی یـا بی دیللی )Beydilli( به صـورت بیگدللی و در جلد دوم 
کری قـورو نوشـته شـده اسـت. همچنیـن در متـن اصلی و به  تانری ُکـرور/ ُقـرور )Tanrīkorur( بـه صـورت تا
کار رفته، آوانگاری التین آن در پانوشت  تبع آن در ترجمۀ فارسی، هر جا اسامی خاص یا دشوار التین به 
کـه در متـن، اصطالحـی ترکـی بـه کار رفته که خوانـش آن برای خوانندۀ فارسـی  ذکـر شـده، امـا در مـواردی 
 )voyvoda( »زبان ناآشناست، مترجمان در پانوشت به ضبط ترکی آن اشاره ای نکرده اند، مانند »ویوودا

که در متن اصلی به صورت )kefe( و )azak( آمده است. )ر.ک به: 1/ 350(؛ »کفه، آزوف« )1/ 76( 

کامل تر و جامع تری نسبت  که نسخۀ   انتخاب چنین اثری با ویژگی های یادشده برای ترجمه به فارسی 
کنـار چـاپ رنگـی  بـه نسـخۀ ترکـی آن اسـت، نیـز دقـت و سـعی مترجمـان در برگـردان دقیـق مطالـب در 
کـه بـه نظر  ی نگارگـر چیره دسـت و جلـد زیبـای کتـاب  و نفیـس کتـاب بـا تذهیـب  زیبـای مسـعود خسـرو
ینی به زبان فارسـی  می رسـد شـکیل تر از چاپ ترکی اسـت، شایسـتۀ قدردانی اسـت. ترجمۀ چنین اثر وز
کـه بی گمـان پژوهشـگران ایـن حـوزه از مطالعـۀ آن  گامـی اسـت بلنـد در حـوزۀ عثمانی شناسـی در ایـران 

بی نیاز نخواهند بود.

گاهـی بیشـتر ر.ک بـه: گفت وگـو بـا حسـن حضرتـی دربـارۀ کتـاب دولت و جامعـه در دورۀ عثمانی در سـال 1397 در پایگاه  127. بـرای آ
تحلیل و اطالع رسانی فرهنگ و علوم انسانی.




