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  متون تاریخی  ۀمترج يکارها ها و راه ضرورت
 عثمانی به فارسی

  *رضا دهقانی

  چکیده
ــان و ادبیــاتعثمــانی  هــاي صــفوي و دولــتروي کــار آمــدن ابتــداي از   زب

زبان ترکی  .آمد می شمار اي ممتاز در روابط فرهنگی ایران و عثمانی به شاخصه
هـاي   زبـان  ةفارسـی و عربـی در زمـر    هـاي  هفراوان از واژ گیري بهرهعثمانی با 

. امپراتـوري بـود  این زبان رسمی تا پایان حیات دولت عثمانی  واست اسالمی 
مـابین   و تحـوالت فـی   ،جواري، زبـان مشـترك   ممورخان عثمانی به اقتضاي ه

هاي ایران و عثمانی در آثار خود به مسائل و رخدادهاي ایران به اجمـال   دولت
نگاري ایران درخور توجه و  گونه آثار از نظر تاریخ اند که این یا تفصیل پرداخته

ر بـه  از این آثا برخیشاه  الدین ناصر ةویژه در دور قاجار به دورةدر . مل استأت
آثـار تـاریخی عثمـانی در ادوار     ۀسنت ترجمـ  حال اینبا .فارسی برگردانده شد

مبحـث   کـه اساسـاً   اي و این نظر به چنین زمینه .و مغفول ماند ادامه نیافتبعد 
 بهره نـدارد ي ا از ادبیات غنی ،با وجود اهمیت وافر آن در ایران ،پژوهی عثمانی

رد آثـار برگزیـده و منـابع اصـلی و     آید، ضـرورت دا  شمار می و مبحثی نوپا به
نگـاري روابـط ایـران و عثمـانی      نگاري عثمانی و باالخص تـاریخ  معتبر تاریخ

هـاي عمیـق    الزم براي پژوهشمنابع شناسایی و به زبان فارسی ترجمه شود تا 
  .آیدو دوسویه فراهم 

                                                                                                     
  rdehghani@tabrizu.ac.irاستادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز  *

  6/11/1390: ، تاریخ پذیرش17/9/1390: تاریخ دریافت
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 و با توجه به چنین ضرورتی نوشتار حاضر بر آن است تا بـا نگـاهی بـه علـل    
و منـابع   آثـار  اخیـر،  ةسـد متون تاریخی از عثمانی به فارسـی در دو   ۀترجم ۀنپیشی

هـایی  کار راهها و پیشـنهاد و در پایـان   اجمال معرفی کنـد  بهترجمه  برايبرگزیده را 
  .کند وصول به این مقصود ارائه براي

 .کار راه، ، پیشینهعثمانی، ترجمهمنابع تاریخی  :ها کلیدواژه

  مقدمه
مفاهیم و معنـا  فن انتقال  شاید بتوان آن را صرفاً ،بنگرندشناسی به ترجمه  زبان اگر از دیدگاه

 ،افکننـد  تمـدنی بـه ترجمـه نظـر     ــ  یعلمـ ، اما اگر از دیدگاه دانستبه زبان دیگر  یاز زبان
جا ترجمه نـه   پس در این. افزایی و تحرك علمی باشد دانش تواند مبدأ می ترجمهحقیقت  در

مثـال بـارز   . تمدنی از زبان مبدأ به زبان مقصد اسـت  ـ فرهنگیمل بار فن بلکه واسطه و حا
فـایی و درخشـش    سـاز شـکو   چنین حرکتی نهضت ترجمه در جهان اسالم است که زمینـه 

بـه   ایلخانان هم ترجمه از متون چینی و مغولی ةدوردر  .شدروز  جهان آندر  تمدن اسالمی
 ماننـد سـنگی   شد و آثـار گـران   ،نگاري یخباالخص علم تار ،باعث بالندگی در علوم فارسی

توانـد نقشـی    ترجمـه در مقـاطعی مـی    پـس . را پدید آورد التواریخ جامعو  تاریخ جهانگشا
  .افزا داشته باشد ساز و دانش تمدن
نوشـتار   اخیـر کـه موضـوع    دةسفارسی در دو آثار ترکی عثمانی به  ۀمخصوص ترج در

هـاي   دسـتاورد لحاظ  زاقرون نخستین حیاتش  عثمانی درکه  با آن ،گفتنی است ،حاضر است
از  بـود و ترجمـه عمـدتاً    دار فرهنـگ ایرانـی   وام ،و ادبیـات معماري  و ویژه هنر به ،فرهنگی

قرابت جغرافیـایی بـا غـرب و     ۀجنتی به بعد در هجدهماز قرن  ،فارسی به ترکی عثمانی بود
هاي تمدن  با دستاوردیرانیان هاي دول غربی و دیگر عوامل زودتر از ا شدن در سیاست درگیر

که بخـش مهمـی    ،شدتبدیل انتقال مظاهر تمدن غرب به ایران  گاه منزل بهغرب آشنا شد و 
  .شدحاصل  ،بار از ترکی عثمانی به فارسی البته این ،از این انتقال ازطریق ترجمه

منابع خارجی  ۀو ضرورت ترجم ،حاضر بررسی پیشینه، اهمیت ۀلمقااساس هدف  براین
ویـژه   بـه  ،گیري در تحقیقات تاریخی بهره برايمنابع ترکی عثمانی خاصه کلی و  یدر نگرش

  :شود میطرح مهاي زیر  تبع آن پرسش به و است ،روابط خارجی ایران و عثمانی
ویژه تـاریخ روابـط    براي تاریخ ایران بهمنابع ترکی عثمانی  ۀمضرورت و اهمیت ترج. 1

  ؟خارجی ایران و عثمانی در چیست
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  قاجار شد؟ دورةآثار ترکی عثمانی به فارسی در  ۀمچه عواملی باعث اقبال و رونق ترج. 2
  در ایران رو به افول نهاد؟ قاجاریه برافتادنآثار عثمانی بعد از  ۀمچرا جریان ترج. 3
ـ  آثار ترکی و در ۀتوان بار دیگر فرایند ترجم ایی میه از چه راه. 4 مطالعـات   ۀنتیجه مقول

  در ایران احیا و پربار کرد؟ عثمانی را
بـه   گشـا  راهو  مناسـب  هـاي  هطـرح فرضـی  شود با  کوشش می در ضمن بحث و بررسی

ذکر اسـت روش تحقیـق در    شایان .داده شود مناسبهایی درخور و  پاسخ یادشدهاالت ؤس
  .نتایج تحقیق است منزلۀ به کار راه ۀاین پژوهش روش تحلیلی به همراه ارائ

  
  تاریخیهاي  جی در پژوهشاهمیت منابع خار

کـه  داننـد   ناپذیر مـی  مستقیم و تجدید شناسی علوم معرفت تاریخی را معرفتی غیر در معرفت
نتیجـه شـناخت آن نیازمنـد تأییـد      اي مفقود است؛ در ، اکنون گزارهیعنی گذشته ،موضوع آن

. )28 :1387 مکـاال، ( بودن معرفت تاریخی اسـت  شواهد است که این خود حاکی از خاص
مورخ تا کند  شواهدي که کمک می .است گذشته شواهد تاریخی باحال این پل ارتباطی  بر بنا
تـر   نزدیـک  ،که مطلوب مـورخ اسـت   ،و بهتر گذشته را بشناسد و به امر واقع تر بیشچه  هر

) احـراز حـداکثري حقـایق تـاریخی    (سازي تاریخ از گذشـته   تعبیري دیگر به آزاد بهشود یا 
ه آگاهی از گذشته منوط به حضـور و حجـم کلمـاتی اسـت کـه از بازنمـایی       ک چرا ،بپردازد

ازجملـه  ( باشـد  معنـاي عـام   تاریخ رخداد بـه  ةدپس اگر ما .گیرد ت میئشواهد تاریخی نش
یا به تعبیـر اهـل تـاریخ،     ،یگانه طریق وصول به این رخداد شاهد است )هاي فکري رخداد

  .)123: 1384 استنفورد،(است  تاریخی یمنبع
آن در مقایسـه بـا مجهـوالت وسـیع     بخشی از اهمیت منبع تاریخی در محدودیت ذاتی 

توانـد تمـام گذشـته را بازنمـایی کنـد و محـدودیت        منبع تاریخی نمـی  زیرا ،تاریخی است
دهد، معرفتـی کـه بـا بافـت      مستقیم در اختیار قرار می که معرفتی غیر دیگر این .مشاهده دارد

و اسـت  گـره خـورده    گـر تـاریخی   و خاستگاه فکـري گـزارش   تاریخی و زمینه ـ اجتماعی
هـایی اسـت کـه اهمیـت      چنین ویژگی .شده است پردازشمعرفتی حدودي  تاتوان گفت  می

، ماننـد اسـناد   ارادي منـابع غیـر  ویـژه   بـه  ،گیري از منابع متکثر تـاریخی  و بهره ،شناخت، نقد
شناسـی   منبـع تـاریخی در روش   تأثیر. کند تاریخ مسجل می گر پژوهشرا براي هر  تاریخی

تحقیق  موضوع ،یاب منابع تازهویژه  به ،است که اکثر اوقات این منابع حديپژوهش تاریخ تا
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  .شوند هاي پژوهشی می کنند یا مبین الگو تاریخ اقتراح می گر پژوهشرا براي 
و دارانـه   گفتن و نوشتن و بریدن از عوالم جانب علمی تاریخ مستند سخن ۀجامعامروزه 

آگـاهی  تاریخ بـا   گر پژوهش .داند تاریخ می گر پژوهشپردازانه را ضرورتی مسلم براي  خیال
نسخه و حتی  و کردن تحقیق خود از هیچ منبع کردن و مستند بار پر برايچنین ضرورتی و از 

کـه پـژوهش    چـرا  ؛کند غفلت نمی ،هاي دیگر چه به زبان خود و چه به زبان ،یک برگ سند
  .تضایی داردحقیقی چنین اق

ـ  این با عنایت به  پـژوهش روابـط خـارجی در ایـران دو      ۀمطالب گفتنی است کـه مقول
قلـت اسـتفاده از منـابع     يشناسـی و دیگـر   نخسـت فقـر روش  : داردضعف عمده و مفرط 

وافـی بـه   موضوع نخست خارج از بحث این نوشتار است و خود بحثی مفصل و . خارجی
  :شود میاختصار مطالبی عرضه  وم بهاما درباب موضوع د .طلبد مقصود می

هاي تاریخی یا منابع اطالعـاتی دارد، بـه هـر     آگاهی تاریخی ارتباط مستقیمی با یافته. 1
تـوان امیـدوار بـود کـه بتـوان حقـایق        به همان اندازه می ،دنها متنوع و متکثر باش میزان یافته

 ،نادري ةدور وصفویه  دورة میاناي  مقایسهبا  .کردتبیین را ها  آنو ي را احراز تر بیشتاریخی 
  .برد  پی هدوربه بینش تاریخی حاصل از هر دو توان  میبهتر  ،بعااز حیث کثرت و قلت من

 تـاریخی  ة، هر پژوهش تاریخی از دو عنصر دادتحقیق ۀشناسان روشقالب  گذشته از. 2
)historical data (و اندیشه یا تخیل )imagination(  که برآمـده از  گیرد  سرچشمه مینویسنده

هاي تاریخی  به هر میزان که بر حجم داده .اجتماعی عصر اوست ـ سیاسیهاي  الگوها و پسند
و این  یابد و تفسیر مستند بر تفسیر به رأي غلبه می شود تر می تخیل کوتاه ۀنافزوده شود، دام

  .نگاري ریخیاب و تجسس براي تکثر منابع تا مگر با رجوع به منابع تازه شود نمیحاصل 
ان ایرانی خود مـانعی بـزرگ   گر پژوهشنزد هاي خارجی  به زبانتسلط کافی  نداشتن. 3

ایـن در حـالی اسـت کـه آگـاهی از زبـان یـا         .گیري از منابع خارجی اسـت  بر سر راه بهره
  .ناپذیر است اساسی و اجتناب یضرورت گر پژوهشتخصص  ةزهاي حو زبان

و  کنـد  مـی ون زافـ مواقع دانش تاریخی را  تر بیشآگاهی و شناخت منابع خارجی در . 4
شود که  گاه آشکارتر می مصداق این سخن آن .گشاید به روي محقق می را هاي جدیدي افق

در ایـن   ،تاریخی انـدك و نارساسـت   اي هلئمسخصوص رخداد یا  اطالعات منابع داخلی در
یـک و پنهـان وقـایع    توانـد بـر زوایـاي تار    از منابع خارجی میگیري  صورت است که بهره
خواهـان در   تحصن مشـروطه  ۀعدر تاریخ معاصر ایران واق مثالً. فکندبیتاریخی پرتو آگاهی 

تـوان در   کـه ایـن واقعـه را مـی     درصـورتی  ،سفارت عثمانی بسیار مجمل و کلی آمده است
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  .هاي کنسولی سفارت عثمانی مشاهده کرد گزارش
ظرایـف و   بـا را  گـر  پـژوهش که  اینمنابع داخلی و خارجی ضمن  ۀسنجش و مطالع. 5
در دام  گـر  پـژوهش شـود کـه    د، باعث مـی نک نگاري منابع خارجی آگاه می هاي تاریخ روش

اعم  ،خصوص مسائل تاریخی با رویکردي فراگیر به منابع در و سونگري نیفتد تعصب و یک
  .به قضاوت بنشیندطرفانه  منصفانه و بی ،از داخلی و خارجی

  
  متون ترکی عثمانی به فارسی ۀترجم علل تاریخی

ـ  بـه  ،شدن دولت عثمانی برکشیدهآناتولی و استقرار ترکان در  و نقشـی کـه    ،امپراتـوري  ۀمثاب
مؤیـد روابـط دیرینـه و     فرهنگ ایرانی در ساخت و پرداخت تمدن این امپراتـوري داشـت  

 گونـاگون بـر اجـزاي    را تـوان تـابش فرهنگـی ایـران     مـی  وایران و عثمانی اسـت   ةدگستر
هـا در   که عثمـانی  جا ازآن. خوبی مشاهده کرد ویژه در ادوار متقدم آن، به به ،عثمانی امپراتوري

دوختـه بودنـد و عناصـري از هنـر،      چشـم زمـین   مشرقفرمایی خود به  قرون نخستین حکم
آثار  ۀمروند ترج و حتی عرفان ایرانی را اخذ و اقتباس کردند، طبیعتاً ،ادبیات، معماري، دین

  .سی به ترکی بوداز فار
 ،زمین مانند خیام، حـافظ، سـعدي   هاي شعراي بزرگ ایران مجموعه دیواندر این دوران 

ادبـی و   عمـدتاً  دورانترجمـه در ایـن    ۀصـبغ  .فردوسی بـه ترکـی ترجمـه شـد     ۀمشاهناو 
تـر   هـاي نزدیـک   درپـی تمـاس   مو نوزده من هجدهواما در قر ،حدودي متون دینی است تا

سـازي نهادهـاي    و نـو  ،ایـران  در مقایسه بـا  ،هاي تمدن غرب با دستاوردامپراتوري عثمانی 
هـاي   تجدد و اندیشـه هاي  رددستاوانتقال  ۀطبار واس امپراتوري این دولت عثمانی بود که این

جهت عکس از ترکـی عثمـانی بـه فارسـی      گونه جریان ترجمه در غربی به ایران شد و این
بـه   شناسـی و  علوم طبیعی، فیزیک، زمـین  ةزدر حو متنوعیهاي  کتابدرنتیجه  .قوت گرفت

ادبیات و تـاریخ از ترکـی بـه     تر کمعلوم مهندسی و نظامی و البته به مقیاسی  تر بیشمیزانی 
  .فارسی ترجمه شد

قالـب   در ،ویژه متون تاریخی به ،متون عثمانی به فارسی ۀماختصار علل ترج بهجا  در این
  :شود میهاي زیر بیان  مؤلفه
تـرین دولـت    عباسی بـزرگ امپراتوري عثمانی پس از خالفت  تاریخ جهان اسالم در. 1

بـا   و گرفـت  می بر ها و ممالک اسالمی را در سرزمین وسیعکه بخش  آمد میشمار  اسالمی به
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کـه   کما ایـن  ؛بخش جهان اسالم باشد برخورداري از چنین امکانی طبیعی بود که الگو و الهام
هـا   گرایی بسیاري از متجددان و متفکران جهان اسالم دستاورد در جریان اصالحات و تجدد

ایـن  . کـار بسـتند   هاي خود بـه  دولت عثمانی را اخذ و اقتباس کردند و در کشور تجاربو 
 .گرفـت  جرایـد و کتـب ترکـی صـورت مـی      ۀمـ ازطریـق ترج  ي فکري عمـدتاً  هاورددستا
از  هاي غربی را عمدتاً ا و انگارهدادند که الگوه و متجددان ایرانی هم ترجیح می شمندانیاند

بـا   حـدودي  هـا را آزمـوده و تـا    تـر آن  که پیشپذیرا شوند  )عثمانی( دولتی اسالمی مجراي
  .ندو منطبق ساخته بود فرهنگ و اصول اسالمی سازگار

ویـژه در   بـه  ،ان و بازرگانـان ایرانـی در عثمـانی   فکر روشناقامت جمع کثیري از . 2
ترین منازل تجدد ایران در  از مهم ،استانبول تام باعث شده بود در قرن نوزده ،استانبول

 بـه علـل   اسـتانبول  .ارتباط ایران با دنیاي غرب شود ۀطامتداد کاروان تجدد غرب، واس
و بود که داراالسالم و مرکز خالفت  نخست آن :گوناگون محل مناسبی براي ایرانیان بود

تر بود، مضاف بر  تر و پسندیده لمانان راحتمس از زندگی در سرزمین غیر جا زندگی در آن
گذار در جذب ایرانیان به این دیار  ثیرأو زبانی خود عواملی ت ،آن اشتراکات دینی، فرهنگی

داشـتند و بـا    مستقیم ان ایرانی در این شهر با دنیاي غرب تماس فکر روشن .ندشده بود
ماندگی ایران  عقبمتوجه دنیاي مدرن بیش از پیش هاي  تپیشرفها و  دگرگونیة دمشاه

ثیر أت .)43: 1377 عابدي،(آوردند  هاي تغییر و اصالح جامعه روي می روشبه و  شدند می
احمد وفیـق و  به ترجمۀ مولیر از آثار الرزاق بیگ دنبلی  ترکی به فارسی عبدهاي  ترجمه

 کیکروسینس مۀنا عبرتو  )T. du Ponson( پونسونتریال دو هاي  رمان ۀترجم چنین هم
)J. T. Krusinski(، و چند اثر دیگر ازجمله عواملی بود که باعث شـد   ،کشیش لهستانی

  .)40 /2 :1349 بهار،( نددر ایران به فن ترجمه روي آوربرخی 
ترجمـه   سـهولت خود عامل مهمـی در   ،یعنی زبان ترکی عثمانی ،زبان کتب و جراید. 3

هـاي   زبان ةرراتوري عثمانی بود و در زمرسمی امپزبان ترکی عثمانی زبان  .آمد حساب می به
طی حیات دولت عثمانی هم از نظـر نحـو و هـم از نظـر      زبان در این. اسالمی قرار داشت

که بیش از نیمـی   طوري به ،فارسی بود ثیر زبان عربی وأتحت ت و اصطالحات شدیداً ها هواژ
کـه  عثمـانی  مقـیم  انـی  مهـاجران ایر  .بودشده  مشتقآن از زبان فارسی و عربی هاي  هاز واژ

زاده  اغلب از مناطق آذربایجان و آشنا به این زبان بودنـد ماننـد محمـدعلی تربیـت یـا تقـی      
مانند دهخدا هم  يدیگر اشخاص ؛مشکلی در مراوده با اندیشمندان و مردم عثمانی نداشتند

ایـن  . نـد گرفتو آن را فرا ا این زبـان آشـنا شـدند   طوالنی در استانبول ب اقامت نسبتاً سبب به
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  .)76 :1369 ،ریاحی( کرد آثار را به زبان فارسی فراهم می ۀمترج ۀنآشنایی زمی
ها در ایران خود  مدت چند قرن درمقابل تغییر مداوم پایتخت ثبات پایتخت عثمانی به. 4

کـه   مضاف بر ایـن  .عامل مهمی بود که به تمرکز و ماندگاري کتب و اسناد دولتی کمک کرد
 ،)Özkan, 2003: 321( مـدي برخـوردار بـود   اثبت دقیق و کار  و  ضبط ظامندولت عثمانی از 

ترین منـابع در جهـان    اي از غنی عثمانی گنجینههاي  ها و آرشیو       خانه کتاب که امروزه نحوي به
ممالـک   ورزان  اندیشـه  ،مشـروطه باالخص عصر  ،قاجاریه ةدور در. دنآی حساب می اسالم به

 ۀقـ بضاعت و عال ند و از این میراث وزین معنوي به فراخوربودقف اله وئاسالمی به این مس
فرهنگـی و علمـی جهـان     که اسـتانبول را پایتخـت   اي گونه به ،گرفتند علمی خود توشه برمی

تربیـت ازجملـه    علی محمدو ، حسین دانش اصفهانی، حبیب دستان  میرزا .دانستند اسالم می
انی به تحقیـق  عثمي هاها و آرشیو       خانه کتابها در  و فرهیختگان ایرانی بودند که سال یباناد

  .)586 /1 :1382 ،نیا رئیس( بودند مشغول
  

  ترجمه از ترکی عثمانی به فارسی ۀچتاریخ
آن مرهـون   عمـدة بخـش   وقاجار آغـاز شـد    دورةاز  متون تاریخی به فارسی اساساً ۀمترج

وزیـر انطباعـات و رئـیس     ،خـان اعتمادالسـلطنه    حسـن  هـاي محمـد   گیـري  پیها و  کوشش
فکـري مترقـی و روشـن     ،در دنیاي دانـش و ادب  ،اعتمادالسلطنه. است ،ناصري ۀدارالترجم

خواه نـا  خـواه  کـرد گـران را بـدان ترغیـب    داشت؛ آثاري که خود تألیف یا ترجمه کرد یا دی
 اختهشـن نـام او    بـه هایی که  اند که بسیاري از کتاب اما گفته ،خود بود ةدورتحولی علمی در 

ـ  دارخصوص اعضاي  به ،اثر دیگران شده  :گویـد  مـی قزوینـی   .اسـت  ،و دارالترجمـه لیف أالت
ها را وي معین کـرده اسـت و چـون     موضوع آن تر بیشکارهایی که به نام او شهرت دارد، «

 .)58: 1327 قزوینی،( »کرد رساندند به نام خودش منتشر می دیگران تألیف آن را به انجام می
، محـیط طباطبـایی هـم او را    کـرده اسـت  تبع قزوینی به این نکته اشـاره   ن نیز بهد براورادوا

 .)266: 1355 پـور،  آریـن (شـمارد   ي عصر خـویش مـی   ترین استثمارگر علما و فضال بزرگ
کـه همـه را    ولـو آن است آوردن این همه کتاب متنوع نصیب او شده  حال افتخار فراهم هر به

  .د نیاورده باشدپدی خود
در  خیرات حسانکتاب  فقطالسلطنه یا منتسب به اعتماد ،اي لیفی، ترجمهر آثار تأدر شما

موضوع  و است شدهحال نسوان اسالمی است که از ترکی عثمانی به فارسی ترجمه   حسب
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اعتمادالسلطنه این کتاب را . اشعار زنان شاعر مسلمان است ۀنزنان اسالم و نمو ۀمنا زندگیآن 
ترجمه کـرده و آن را  تألیف و  افندي محمد ذهنی ۀتنوش النسوان شاهیرماز اثري ترکی به نام 

 ۀعـ اسـتقبال جام  .ق بـه چـاپ رسـانیده اسـت      1307 - 1304هاي  سال ۀلجلد در فاص 3در 
ق آن   1312 - 1311هاي  سالطی روز از این کتاب سبب شد که اعتمادالسلطنه  خوان آن باکت

کتاب را از ترکـی بـه   ین ا فقطاعتمادالسلطنه  .)1967 /2 :1350 مشار،( را تجدید چاپ کند
مترجمان و فضالیی که در انجمن دارالتألیف و دارالترجمه گـرد آورده  اما  برگردانده،فارسی 

از ایـن  . هاي دیگـر ترجمـه کردنـد    هاي بسیاري تألیف یا از زبان بود بنا به سفارش او کتاب
ار زیـادي از ترکـی بـه فارسـی ترجمـه      اعتمادالسلطنه آث زیر نظرکه  ،مبرز و پرکار مترجمان

اشاره اعتمادالسلطنه در ضمن . سپناقچی پاشازاده استخان معروف به ا  ، محمد عارفاند کرده
 »خان منشی و مترجم ترکی  عارف« :خان با این تعبیر یاد کرده است  مترجمان دربار از عارف به
داشته شغل مترجمی رسمی دولتی  ۀمدر دارالترج او ،بنابراین. )409 /1 :1363 السلطنه، اعتماد(

ترین این  شاید از مهم .است و در این سمت آثار فراوانی از ترکی به فارسی ترجمه کرده است
 ت تألیف و ترجمه آن را تدوین وئاست که در هی الخواص و العوام  االسالم بین  انقالبآثار 

وي و شرح زندگانی و دولت صف روي کار آمدن ۀچموضوع کتاب تاریخ .منتشر ساخته است
شاه   الدین سلطان سلیم عثمانی است که مؤلف آن را به ناصر اسماعیل صفوي و  نبردهاي شاه
کتـاب و کتـابی دیگـر بـا نـام      ایـن   فقـط خان   از میان آثار پرشمار عارف. است تقدیم کرده

کتاب  جز این .)11: 1379 اسپناقچی پاشازاده،(منتشر شده است تاکنون جغرافیاي عالم اسالم 
ایـران و  گونـاگون  هاي        خانه کتابخان در دسترس است که در   آثار متعدد دیگري از عارف

نگارنده توانسته  چه آن. ها چندان مشخص نیست که البته رقم دقیق آن شود می داري نگهترکیه 
  :هاي ایران و ترکیه احصا کند از این قرار است       خانه کتابخان در   از آثار عارف

خـان    حسن محمدکتاب را  اینبه فارسی  ترکی بغداد، ترجمه از دربارة ،یهاطالعات فنّ .1
ـ    فهرست نسـخه (است  کردهشاه پیشکش   الدین السلطنه به ناصر اعتماد  ۀهـاي خطـی کتابخان

  .)1610 /10 :1378 ،مجلس
ی از احمد مدحت افندي، ترجمه از ترکی به فارسی از محمد عارف منش چیان تاریخ قره. 2

 .)356 /10 :همان( ر هفت مبحث و مقدمه به قلم مترجمدوش د به در احوال کولیان خانه
بـه فارسـی از   ، ترجمه از ترکـی  از احمد مدحت افندي جغرافیاي خارطوم و سودان. 3

 .)352: 1349 مقصود،( محمد عارف منشی
در . رده اسـت شاه تقدیم کـ   این اثر را به ناصرالدین خان  ، عارفجغرافیاي عالم اسالم. 4
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حدود ممالک عالم اسالمی آمده و نیز شهرها و عوارض زمـین از قبیـل    تفصیل بهاین کتاب 
در آن از عقایـد و   ضـمناً  .هاي ممالک اسالمی شرح داده شده اسـت  کوه و دشت و دریاچه

سنن مردم مسلمان این نواحی ذکري رفته و از تمدن قدیم این مردم شـرحی مفصـل آمـده    
 شـود  مـی  هایی اشارههاي مردمان  و گویش ،، خطمیگاهی به اسامی اسال ن گهدر آ نیز. است

  .)3: 1369 اسپناقچی پاشازاده،(
والیـات حلـب و بغـداد و     یـۀ حالوضع عنوان  بامطالبی است  ۀم، ترجایران ۀمسفرنا. 5

 .)352: 1349 مقصود،( ایران و ترکستان
این کتـاب در سـال    ،عثمانی نۀاتوپخاز محمد عاطف بیگ از مستوفیان  تاریخ کاشغر. 6
 .)353: همان( از ترکی به فارسی ترجمه شده استجلد  3در ق   1304
 لدج 2در خان   عارفرا کتاب این  ، ظاهراًالزمان فی احوال سالطین آل عثمان  مرقات .7

است که جلد اول آن عصر متقدم تاریخ عثمانی تا زمان سـلیم دوم را   کردهتألیف و ترجمه 
  .گیرد می دربر

، ترجمه از خارجه درباب اقتصاد و سیاستالیحه در مناسبات تجاري ایران با ممالک . 8
 .خط نسخفارسی به ترکی به 

از خـان    محمـد عـارف   ۀترجمـ  ،دست سلطان سلیم عثمـانی  قتل خوارج کوه لبنان به .9
 .به اقتراح اعتمادالسلطنه خط تحریريبه  به فارسیترکی 
  .خط نسخفارسی به ، ترجمه از ترکی به هحربی ةوق مۀنا قانون .10
  .خط نسخفارسی به ترجمه از ترکی به  ،فرمان گلخانه از سلطان عثمانی .11
 .خط نسخفارسی ، ترجمه از ترکی به انحصار دخانیات ممالک عثمانیه ۀمنا انتقاد و قانون .12
فارسی بـه  مه از ترکی به ، ترجبانک عثمانی ۀمنا نامه و قانون امتیاز، آهن  راه ۀمنا امتیاز .13

 .خط نسخ و نستعلیق
شاخص و مبرز این دوره عبدالرزاق بیگ فرزند نجفقلی  ةرچه ،خان از عارفگذشته 
تبار . دنیا آمد  ق در خوي به 1185دار است که در  و مترجم نام ،مفسر ،شاعر ،دنبلی مورخ

همراه  نویسی به گوي سادهآثار عبدالرزاق بیک ال. رسد ها به کردان یزیدي شامات می دنبلی
تقی  نویسی محمد که از مغلق ،براي مورخان بعد از خودش ونثري استوار و متین است 

عبدالرزاق بیگ نویسنده . جستند، سرمشق بود احتراز می تاریخ محمدي ةدساروي نویسن
هاي  یادداشت او ۀترین ترجم مهم .کتاب تألیف و ترجمه کرد 16 و و مترجمی پرکار بود
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دست محمـود افغـان اسـت کـه بـا عنـوان        وقایع سقوط اصفهان به ةروسینسکی درباکر
 سبب به مهترجاین  .)3: 1382 طباطبایی،( از ترکی به فارسی ترجمه کرده است نامه عبرت
 آیـد  حساب می قاجار به ةدوردر  شده هاي ترجمه و استواري کالم از بهترین متن روانی

  .)108: 1369 ریاحی،(
تـاریخ  او  اثـر ، خان افشار اسـت   میرزا محمود ترکی کتب تاریخیآثار رجمان از دیگر مت

رسد  نظر می به .است رسیدهآن به پایان  ۀمق ترج  1302نام دارد که در سال  سالطین عثمانی
اي از  ایـن کتـاب ترجمـه   . نویس کتـاب متعلـق بـه خـود متـرجم باشـد       دست ۀخیگانه نس

 تاریخی ۀعثمانی ۀسنیدولت علیه و سلطنت با عنوان کتاب خیراهللا افندي  11تا  7هاي  بخش
بـه نـام محمدحسـین     يمترجم دیگر رااز کتاب خیراهللا افندي  اي پراکندههاي  بخش. است

  .از جلد اول کتاب است 2و 1است که شامل دفتر  کردهخویی ترجمه 
دالباقی عب  بن  بیگ که علی تاریخ عثمانی از محمد فرید بارةکتابی است در التواریخ احسن

زاده در سال  برادران باقر ۀاست و در مطبع کردهمستوفی اصفهانی از ترکی به فارسی ترجمه 
 .استصفحه چاپ سربی شده  513 ش در  1292/ ق  1332

نشـان در   و نـام  بـی  هـا و رسـاالت بعضـاً    کتابچـه از  برخـی آثاري که ذکر شـد   افزون بر
بـه فارسـی   کـه از ترکـی    دنشو می داري نگه گوناگونهاي        خانه کتابهاي خطی و  مجموعه

تـاریخی از ایـن قـرار     غۀصـب ها با مضمون تاریخی یـا   بعضی از این کتابچه. اند ترجمه شده
 ،کـاظم  محمـد  ۀمـ ترج ها اوضاع دربار عثمانی و پریشانی ینچري چۀتاریخمنشآت در : است

 ،لـی گیالنـی  ع میـرزا محمـد    بـن   استنسـاخ از عبـدالکریم   بـه  تاریخ جنـگ روس و عثمـانی  
ق   1304سـال   در آناز ترکی به فارسـی   هترجم که نامه در تاریخ جنگ روم و روس سلطان

  .درآمده استچاپ سنگی  صورت در بمبئی به
کـه همـت    ستها       خانه کتابسنگی مضبوط در  خطی و بعضاً ۀنسخ اشاره شدآثاري که 

و بـا گـزینش و تصـحیح     بزداینـد ها  آن ةرچهطلبد تا گرد ایام از  محققان و مصححان را می
  .بازار پژوهش را پررونق کنند ها آن انتقادي

ازجمله تـاریخ از همـان    گوناگونهاي  خطی آثار چاپی چندي در حوزه نسخاز گذشته 
اما نشان  ،این آثار چندان زیاد نیستتعداد  .اند قاجاریه به فارسی ترجمه و منتشر شده ةدور

  :ند ازا این آثار عبارت .آثار ترکی دارداز فعالیت و کوشندگی مترجمان 
 ،ایرانشـهر  ةدزا کاظمهمت حسین  به عثمانی و یک درس عبرت براي ایرانیاندر معارف 

از  اي اسـت،  کـه رسـاله   ،کتـاب  مطالب ایـن . شده استنوشته  ،کاوه ۀماز گردانندگان روزنا
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 قصـد این کتـاب   مؤلف در .است ها و مقررات وزارت معارف عثمانی ترجمه شده نامه سال
یا همان آمـوزش و   ،هاي عثمانی در تنظیم و گسترش معارف جدید موفقیتکه  استداشته 

  .کندرا به الگوبرداري از عثمانی ترغیب  ها آنبراي ایرانیان تشریح و را  ،پرورش
ــاریخ حمیــدي ــیرا  ت ــردآوري و  خــان  قلــی عل ــرده اســتمــترجگ ــار  او، ه ک در درب

سـلطان   ةردربـا  اي نگـاري  تـک ایـن کتـاب    .بـود دولتـی   ۀمطبع ۀلشاه وزیر داخ  ناصرالدین
  .عبدالحمید است تاریخ دولت عثمانی در عهدو عبدالحمید 
آثار  ۀمي براي ترجگیر چشمدر عصر پهلوي فعالیت  ،قاجارحکومت  برافتادنپس از 

و راهی را که امثال اعتمادالسـلطنه گشـوده    صورت نگرفتترکی به فارسی از تاریخی 
ارتباط مستقیم  ناشی ازشاید گسترش مناسبات  ،نخستآن  عللاز  .نکردم پیدا ابودند دو

 ؛ی مانند عثمانی نبودگاه منزلایران و غرب باشد که دیگر نیازي به کشورهاي  طۀواس بیو 
استانبولی بود کـه  ی رکتجدید  تغییر و تطور زبان ترکی عثمانی و ظهور زبان يدیگر و
از  نحو و واژگانش عموماًو تفاوت داشت ترکی عثمانی و آذربایجانی زبان حدودي با  تا
زبانی براي ایرانیان  وهاي ترکی شرقی مشتق شده بود  لهجه ترکی جغتایی و دیگر ۀشری
ورد نیاز مدادند اطالعات  میمشابه ایرانیان ترجیح  علل وعلت  این به .آشنا بودنانوس و أمنا

کسب  ،ویژه انگلیسی و فرانسه به ،منابع غربیطریق ترجمۀ ازرا تاریخ عثمانی  دربارةخود 
ریچارد  به قلم جمهوري ترکیه و از وین ووسینیچ تاریخ امپراتوري عثمانی :مانند ،کنند

  .رابینسونداوید 
 ،آثار تحقیقی اعم از منابع و ،آثار تاریخی ۀماخیر اقبال و عالقه به ترج ۀهطی یکی دو د

طی این مـدت آثـار چنـدي بـه      .فزونی گرفته است ،ویژه در میان نسل جدید دانشگاهی به
ـ از . فارسی ترجمه شده است که خوشبختانه این روند سیر صـعودي دارد  ایـن آثـار    ۀجمل

 ،اوغلـو   ابـراهیم قفـس   ۀتنوش تاریخ دولت خوارزمشاهیان: ها اشاره کرد کتاب توان به این می
ادبیات دانشگاه استانبول و رئیس کرسی تاریخ عمومی ترك، اثر تحقیقی  ةدید دانشکاستاد فق

به قلم اسماعیل حقـی اوزون   تاریخ عثمانی ؛استخوارزمشاهیان  ةردربا يخوب و ماندگار
ولـی بـه     ایـرج نوبخـت و وهـاب    راجلد از این تألیف مفصل  4تاکنون  است ولی  یچارش

اوزون  .)نشـده اسـت   چاپولی   هاي وهاب ترجمه ۀاکنون همت البته( اند کردهفارسی ترجمه 
بنیاد تـاریخ تـرك    تۀبرجسلی استاد تاریخ دانشگاه استانبول و از مؤسسان و اعضاي  یچارش

صـالحیت   .تاریخ ترکـان تأسـیس شـد    بارةآتاتورك براي تحقیق در فرمانبنیاد به این  .بود
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اثر جایگاه واالیی بخشیده اسـت،  به این علمی نویسنده و استفاده از منابع داخلی و خارجی 
» مدخلی بر تاریخ عثمانی«عنوان  بالی قبل از تألیف این اثر عظیم مدخلی  یالبته اوزون چارش

همـراه   احتوا بر جامعیت و بینش علمی آن بـه  سبب بهبر آن نوشت که کاش این مدخل هم 
لی آثار متعدد دیگـري بـه    یجز این کتاب از اوزون چارش .شد اصل اثر به فارسی ترجمه می

 یـۀ بحر ،تشـکیالت دربـار عثمـانی   ، تشکیالت کانون قاپی قولی :چاپ رسیده است ازجمله
انسـیکلوپدي  ترکـی   مـۀ ترجدر اي  مقـاالت ارزنـده   چنـین  هم .امراي مکهو  ،دولت عثمانی

  .)1368لی،  یاوزون چارش( از او منتشر شده است) Islam Ansiklopedisi( اسالمی
داشـته   اقبـال بلنـدتري  ترك دیگر مورخان  ازفاروق سومر ترك محققان معاصر از میان 

 قراقویونلوهـا  ،اغوزها :ازجمله ي از او به فارسی برگردانده شده استتر بیشآثار  زیرا ،است
فاروق سـومر در   .دولت صفوي عۀتوسدر تشکیل و  آناطولینقش ترکان تر از این دو  و مهم

و ا .اسـت وي و سـیادت تشـیع صـفویان را مـردود دانسـته      بودن دولت صـف  این کتاب ملی
و فرهنگـی ایـن    ،هاي اجتماعی، سیاسی حکومت ترکان و سازمان ۀلحکومت صفوي را دنبا

هـاي   دیـدگاه  .)4: 1371سـومر،  ( داند هاي ترکان آناتولی و جغتایی می سنت ۀلدولت را دنبا
  .بحث و تأمل است درخورفاروق سومر در این مورد 

عبدالحمیـد دوم،   دربـارة فـرد   بـه  منحصـر  اي نگاري تک سلطان عبدالحمید دومخاطرات 
بـار در   22در ارزش و اهمیت این کتاب همین بس که تاکنون  .است ،سلطان نامور عثمانی

از محققـان و مورخـان    ،کتـاب عصـمت بـوزداغ    ةدنویسـن . ترکیه تجدید چاپ شده است
 هـاي سیاسـی ترکیـه در    م از شخصـیت هاي دیگري هـ  نگاري است که تک ،ترکیه ۀتبرجس
 جالل بایـار  و عدنان مندرسکه ، اند که بارها در ترکیه تجدید چاپ شده خود دارد ۀمکارنا

  .توان نام برد را می
شـرح یـورش عثمـانی بـه قفقـاز و آذربایجـان و        عبداهللا  بن  ابوبکراثر  تاریخ عثمان پاشا

ایـن کتـاب از سـه مـتن     . اسـت  دهمحمد خدابن عهدق در   993 - 986تبریز به سال تصرف 
متن اول که عنوان کتاب را هم دارد تاریخ عثمـان پاشـا اسـت،     :تاریخی تشکیل شده است

 شرح دادهرا شماري از وقایع عثمان پاشا نوشته و عوض افندي به اي است که  متن دوم نامه
مربوط به  هک چاوش است ةزاد رحیمیبه نام ابراهیم  یقلم شاعر و مورخ به، متن سوم است

  .است عهدوقایع همین 
استاد تـاریخ   اوجاق،  احمد یاشار نۀمحققاهاي صوفیانه تألیف  ها و فرقه طریقت ۀزمیندر 
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 ان آنـاتولی یعلویان و بکتاشکتاب او با عنوان  .درخور ذکر است ،آنکارا پۀتدانشگاه حاجت 
  .طریقت بکتاشی استها با  آن پیوندعلویان آناتولی و  ۀجامعپژوهشی عالمانه در تاریخ 

خلیـل   نـۀ محققاواپسین کتابی که به فارسی ترجمه شده است جلد اول کتاب پـرارج و  
خلیـل اینـالجیق اسـتاد    . است 1600 - 1300امپراتوري عثمانی عصر متقدم عنوان  بااینالجیق 

شناسی تاریخ  و کتاب و آگاه به اسناد ،هاي شرقی و غربی زبانمسلط به  ،مسلم تاریخ عثمانی
تا  آغازاقتصادي امپراتوري عثمانی از ـ  اجتماعیجلد نخست این کتاب تاریخ  .عثمانی است

این کتاب مترجم . عثمانی استامپراتوري تا فروپاشی  1600و جلد دوم از سال  1600سال 
مؤلف از به قلم  1997که در سال است به فارسی ترجمه کرده انگلیسی آن  خۀنساز روي را 

امیـد   .است کردهچاپ آن را کمبریج دانشگاه شارات تبرگردانده شده و ان ترکی به انگلیسی
  .است هرچه زودتر جلد دوم آن هم ترجمه شود

  
  ترجمه برايي نهادپیشمنابع 

رغم اهمیت وافر آن در شناخت تاریخ ایـران و   به ،مطالعات عثمانی ةزاشاره شد حوه ک چنان
ت ئآشنایی با منابع اولیه و اصلی آن نشناان از بخشی از این نقص .نداردغناي چندانی  ،منطقه

تتبعات ها در  ن گیري از آ بهرهو تا منابع اصلی تاریخ عثمانی بازشناخته نشود، امکان  گیرد می
. بـود  ایران و عثمانی مقدور نخواهـد  مدت طوالنیروابط  دربارةتاریخی و باالخص تحقیق 

 .شـود  میترجمه معرفی  برايقاجار  ةدوربه  با توجه به چنین ضرورتی منابع مربوط بنابراین
نگاري روابط  ها از دیدگاه تاریخ اول اهمیت آن ۀجدراست مالك انتخاب این آثار در  گفتنی

 در ذیـل . ایـران اسـت   دربارةها بر اخبار و اطالعات  ایران و عثمانی و احتواي حداکثري آن
  :شوند میمعرفی منابع این 

  
  منابع آرشیوي )الف

 مناسبات ایران و عثمانی و کـالً  مربوط به يها ترین آرشیو ثمانی در استانبول از غنیآرشیو ع
که از ادغام چندین آرشیو بزرگ تشکیل شده است،  ،آرشیو عثمانی. ایران استمعاصر تاریخ 
 .غنی و پربار اسـت قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بسیار در ان تاریخ ایران گر پژوهشبراي 
دفاتر احکام «نظیر  متنوعیهاي  ها هزار برگ سند مربوط به ایران و دفتر ي دهآرشیو حاواین 
اسـت   )Düvel Ecnebiye Defterleri( »دفاتر دول بیگانـه « و) Iran Ahkam Defterleri( »ایران
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از  برخیهایی براي گزینش و نشر  تاکنون کوشش. که هریک حاوي اطالعات فراوانی است
از عبدالحسین نـوایی یـا    اسناد و مکاتبات تاریخی :است ازجمله انجام شدهاسناد به فارسی 

جلد از محمدرضا نصیري که در جـاي خـود    4در  اسناد و مکاتبات تاریخی ایران، قاجاریه
ایـن اسـناد و   آرشیو عثمـانی   ةدالعا اما با توجه به غناي فوق ؛ارزنده و درخور تحسین است

 ،نگاري ایران و عثمانی نظر نگارنده در تاریخ به چه آن. ندسته از دریا اي مدارك درحکم قطره
، مبحـث روابـط اقتصـادي ایـران و     به آن شده استی کمتوجه  ،متعددرغم اسناد و دفاتر  به

 اسناد ایـن . نفع ایران مثبت بود عثمانی همواره بهایران تنها با تراز تجاري  زیرا ؛عثمانی است
تـر   گونه که پیش زیرا همان ،ستا  بندي شده بقهمنظم در آرشیو عثمانی ط شکلی بهارتباطات 

 و شایسـته اسـت اسـناد مـذکور گـزینش     . و دقیقی دارنـد  مداها آرشیو کار گفته شد عثمانی
 اسـباب سـندي بـه فارسـی ترجمـه شـود تـا        عـه صورت مجمو و بهشود علمی بندي  طبقه

  .شودتر  تر و پرمایه نگاري روابط ایران و عثمانی متنوع تاریخ
  

  ها نامه رتسفا) ب
 این نمایندگان عموماً. از عثمانی به ایران آمدند بسیاريهاي سفارتی  تئقاجاریه هی ةدوردر 

مالحظـات مأموریـت خـود را بـا نـام       و شـدند  از میان صاحبان علـم و ادب انتخـاب مـی   
 ي همـ نا سفارت هدورهاي این  نامه ترین سفارت مهم. نگاشتند رساله می در قالبنامه و  سفارت

نمونـۀ   .اسـت  ،1808 - 1807هـاي   سال ۀلمد رفیع افندي، سفیر عثمانی در ایران در فاصمح
نوشـته شـده    1810کـه در سـال   است از عثمان شاکر افندي  مصور ایران مۀنا سفارتدیگر 
بـه ایـران    )سـفیر (زاده افنـدي   مترجم همراه عبدالوهاب یاسینجیدرمقام شاکر افندي  .است

  .است این سفر دستاوردور مذک مۀنا سفارت ،آمده بود
  

  هاي عثمانی نامه وقایع) پ
مـابین   عثمـانی بـه اقتضـاي حـوادث فـی      نـوزدهم و  هجـدهم هاي اواخر قرن  نامه وقایع در

هـا   نامـه  در ایـن وقـایع   .پرداختـه شـده اسـت   نیـز  هاي ایران و عثمانی به وقایع ایران  دولت
مواقـع درخـور درنـگ و     یبرخـ کـه در   ستااطالعات و تفاسیري  ایران بعضاً درخصوص
اشـاره   تاریخ اسد افندياسد افندي موسوم به  ۀمنا مثال به وقایع برايجا  در این. توجه است

 ،اسـت  1826 - 1821 /ق  1241 - 1237هـاي   سالکه شامل وقایع  ،نامه این وقایعدر  .شود می
سیري بدیع تف است و حاوي مطالبی است که بعضاًشده مورد از ایران نام برده  100بیش از 
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نامه موضوعاتی چون مـردم، حجـاج،    در این وقایع .از چگونگی روابط ایران و عثمانی است
مأموران مرزي، تجار، ولیعهد ایران، شاهزادگان ایرانی در قلمـرو عثمـانی، سـفیر و کـاردار،     

ر هاي مهم ازجهت اشتمال ب نامه دیگر وقایع .شود زائران ایرانی مشاهده میو قبایل و عشایر، 
به قلم احمـد   تاریخ لطفی ،احمد جودت پاشا اثر تاریخ جودت :ند ازا حوادث ایران عبارت

از  تـاریخ نـوري   ،از سـعداله انـوري   تاریخ انوري ،زاده  شانیاز عطاءاهللا تاریخ ،افنديلطفی 
  .ادیبمحمدامین  ۀتنوش تاریخ ادیبو  ،خلیل نوري

عثمـانی در اسـتانبول بـه چـاپ      ةرعـام  ۀعـ عثمانی در مطب ةرها در دو نامه این وقایع همۀ
بـا الفبـاي   همراه مقدمه و تعلیقات  بهاین آثار را در عصر جمهوري محققان ترك اند و  رسیده
 سـبب  بـه ها آن اسـت کـه    نامه جالب درمورد این وقایع ۀتنک. اند رسانده چاپ  بارها بهالتین 
باهت و یکسـانی در اسـناد   نـوعی شـ   مدارك دولتـی آرشیوها و  ها از نویسندگان آن ةداستفا

  .شود ها مشاهده می نامه آرشیوي و اطالعات وقایع
  

  تحقیقات) ت
عثمانی و برخـورداري از   متنوعسبب تتبع فراوان در منابع  محققان ترك به ۀتتحقیقات برجس

از ایـن مجموعـه    .شـود  هاي شاخص محسـوب مـی   پژوهش ةردر زم یي پژوهشمند روش
  :کرد پیشنهادترجمه براي ها را  ره کرد و آنتوان به تحقیقات ذیل اشا می

 .انور ضیا کارال مۀخاپژوهشی محققانه به  ،جلد 4تاریخ عثمانی در یا  Osmanli Tarihiـ 
اجتمـاعی در  ــ   سیاسی ۀشاندییا  Political and Social Thougt in Ottoman Empire ـ

  .عثمانی به قلم کمال کارپات
 یۀترکمذهب و تغییر اجتماعی در یا  Religin and Social Change in Modern Turkeyـ 

 .جدید از شریف ماردین
 ۀتمانـدگی در ترکیـه نوشـ    تـاریخ عقـب  یا  Türkiye’de Geri kalmışliğın Tarihiـ 

 .اسماعیل جم

 
  گیري نتیجه

  :چنین نتیجه گرفتتوان  میشده  با توجه به مطالب و مباحث مطرح
منوط به تنوع و کثرت ) هاي تاریخی حراز حداکثري دادها(سازي تاریخ از گذشته  آزاد. 1
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  .است ،ارادي ویژه شواهد غیر به ،شواهد تاریخی
است که امکان پـژوهش  یاب  تازهاز منابع ان بازتابی گر پژوهشي ها از نوآوري برخی. 2

 .سازد فراهم می گر پژوهشرا براي  موضوعات تاریخی ۀنهاي ناشناخته یا تعمق دام در زمینه
هـاي   را از روش گـر  پـژوهش که  بر این سنجش تطبیقی منابع داخلی و خارجی عالوه. 3
شدن در دام تعصـب و   را از گرفتار کند، او نگري منابع خارجی آگاه می تاریخ نگاري و تاریخ

 .دارد سونگري بازمی یک
زمـین بـر ایـن امپراتـوري      ایـران تمـدنی  ــ   در عصر متقدم عثمانی که تابش فرهنگی. 4

 .شد ترجمه میآثار فارسی به ترکی  عمدتاًتر بود،  روغپرف
در مقایسـه   ،هاي تمدن غرب ردوبا دستاتماس و آشنایی زودهنگام امپراتوري عثمانی . 5

جریان ترجمـه   و قاعدتاًد وتبدیل شتجدد ایرانیان  گاه منزلبه باعث شد که عثمانی  ،ایران با
 .داد فارسی تغییر جهت ـ ترکی به ترکی ـ از فارسی

، تجــاريـــ  سیاســیهــاي  تئــوســیع ممالــک عثمــانی، حضــور سـفرا و هی  ةرگسـت . 6
گـران   اصـالح  تجـارب ، اسـتانبول ویـژه در   ، نمایندگان صنایع و تجارت اروپا بهاندیشمندان

 ،ایرانیـان در اسـتانبول   گونـاگون هاي  اقامت دیرپاي طیفو دینی،  و عثمانی، نزدیکی زبانی
ازجملـه   ،اسـالمی  هاي غربی براي ممالک دستاوردتجدد و  گاه نزلمامپراتوري عثمانی را به 

 .مبدل کرده بود ،متجددان ایرانی
ناصـري و اسـتخدام    ۀمـ دارالترجمتون ترکی عثمانی بـه فارسـی بـا تأسـیس      ۀمترج. 7

هـا و   شـک حمایـت   محمد عارف افندي قـوت گرفـت، بـی    مانند پرکار و مبرزيمترجمان 
 .این راه بسیار مؤثر بود اعتمادالسلطنه در هاي تالش
در  ،جوش ترجمه از ترکی عثمانی اسـت   و  پرجنب ةدورکه  ،قاجاریه برافتادنپس از . 8
ـ  ،کـه ترکیـه   چـرا  ؛انجـام نشـد  ي در ایـن خصـوص   گیر چشمپهلوي فعالیت  دورة  ةدبازمان

ی خود را براي ایرانیـان از دسـت داد و ارتبـاط ایـران بـا غـرب       گاه منزلخاصیت  ،عثمانی
کـه درپـی اصـالحات     ،ترکـی اسـتانبولی   که زبان جدیـد  دیگر این .واسطه شد بییم و مستق

دیگر مانند گذشته براي ایرانیان مـأنوس و مـألوف    ،آتاتورك از دل ترکی عثمانی سر برآورد
را تـاریخ عثمـانی    دربـارة خـود  مـورد نیـاز   اطالعات این عوامل باعث شد ایرانیان  .نبود

 .کسب کنند ،ویژه انگلیسی و فرانسه به ،منابع غربیطریق ترجمۀ از
فرهنگی و اقتصادي بین ایران و  ـ اخیر با گسترش ارتباطات سیاسی ۀهطی یکی دو د. 9
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آثـار ترکـی اعـم از     ۀمترکیه در میان نسل جدید دانشگاهی عالقه و اقبال فراوانی براي ترج
آثار چندي از زبان ترکی به  ۀمعثمانی و استانبولی پدید آمده است که این امر تاکنون به ترج

 .شده است منجرفارسی 
  

  هاکار راه
همـراه   هـاي ایـران و ترکیـه بـه     سـطح دانشـگاه   برگزاري نمایشگاه مشترك کتاب در. 1
ایـن   .ان ایـران و تـرك  گـر  پژوهشبا آثار و تحقیقات  تر بیشآشنایی  برايهاي جنبی  بخش

رتباطات اسالمی و بنیاد تاریخ ترك تواند با جلب مشارکت سازمان فرهنگ و ا نمایشگاه می
  .برگزار شود

. صـورت پایگـاه داده   ها به سازي آن اندازي بانک نسخ خطی ترکی عثمانی و نمایه راه. 2
ازطریـق  و هـاي ترکیـه       خانـه  کتـاب هاي داخلی و     خانه کتابگیري از منابع  با بهره این بانک

هـاي فرهنگـی دو    هاي فرهنگی بـین نهـاد   مه نا تفاهمامضاي چوب راهو در چ خرید و مبادله
 .کشور محقق خواهد شد

دو  در» تـاریخی ایـران و عثمـانی    عـۀ مجمو« عنـوان  بـا هایی تعریف مجموعه منشور. 3
 .انتشار تحقیقاتمنزلۀ مواد خام پژوهش و  نسخ خطی، به تصحیح و انتشار ـ احیا بخش
آشـنایی   بـراي مـن تـاریخ   هاي آموزش زبان ترکی عثمانی ازسوي انج برگزاري دوره. 4

 .محققان ایرانی با این زبان تر بیشهرچه 
 .شناسی عثمانی شناسی و سند هاي نسخه برگزاري کارگاه. 5
 .شناسی ایران و عثمانی تدوین کتاب. 6
  
 منابع
  .طهوري: تهران صالحی، نصراهللا ترجمۀ زیرك، یونس کوشش به پاشا، عثمان تاریخ). 1388( عبداهللا بن  ابوبکر

  .عامره مطبعه: استانبول ،ادیب تاریخ). ق  1313( محمدامین یب،اد
  .زوار: تهران ،نیما تا صبا از). 1355( یحیی پور، آرین

 ،عثمـانی  سـلیم  سلطان دست به لبنان کوه خوارج قتل ).39/ 9451 ش( خان  عارف محمد پاشازاده، اسپناقچی
  .مجلس کتابخانۀ

: تهـران  فـر،  سـلطانی  صدیقه کوشش به اسالم، عالم جغرافیاي). 1369( خان  عارف محمد پاشازاده، اسپناقچی
  .دانشگاهی جهاد
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 رسـول  اهتمـام  بـه  ،العـوام  و الخـواص  بـین  االسـالم  انقالب). 1379( خان  عارف محمد پاشازاده، اسپناقچی
  .دلیل: قم جعفریان،

 ،عثمانیـه  ممالـک  نیـات دخا انحصـار  نامـۀ  قانون و انتقاد). 33290 ش( خان  عارف محمد پاشازاده، اسپناقچی
  .مجلس کتابخانۀ

 در خارجه ممالک با ایران تجاري مناسبات در الیحه). 13/ 9452 ش( خان  عارف محمد پاشازاده، اسپناقچی
  .مجلس کتابخانۀ ،سیاست و اقتصاد باب

  .مجلس کتابخانۀ ،حربیه قوة نامه قانون ).40/ 9452 ش( خان  عارف محمد پاشازاده، اسپناقچی
 .مسکویه  ابن عمومی ۀکتابخان: اصفهان ،ایران ۀسفرنام). 15751 ش( خان   عارف محمد پاشازاده، اسپناقچی
  .سمت ،)ع(  صادق امام دانشگاه: تهران صادقی، مسعود ترجمۀ ،پژوهی تاریخ بر درآمدي). 1384( مایکل استنفورد،

  .عامره مطبعۀ: استانبول ،افندي اسد تاریخ). ق  1311( افندي اسد
  .اساطیر: تهران افشار، ایرج کوشش به ،اآلثار و المآثر). 1363( خان  محمدحسن سلطنه،اعتمادال
  .مجلس کتابخانۀ ،عثمانی سالطین تاریخ). 3225 ش: ق  1302( خان  محمود افشار،

  .مجلس کتابخانۀ). 290777 ش( عثمانی بانک نامۀ قانون و امتیازنامه آهن،   راه امتیازنامۀ
  .عامره مطبعۀ: استانبول ،انوري تاریخ. )ق  1319( سعداله انوري،
 انسـانی  علوم پژوهشگاه: تهران ولی، وهاب ترجمۀ ،عثمانی تاریخ). 1380( حقی اسماعیل لی، چارشی اوزون
  .فرهنگی مطالعات و
  .کیهان مؤسسه: تهران جلد، 4 نوبخت، ایرج ترجمۀ ،عثمانی تاریخ). 1368( حقی اسماعیل لی، چارشی اوزون

  .بصیرت: تهران قرقلو، کیومرث ترجمۀ ،1600 - 1300 متقدم عصر عثمانی امپراتوري). 1388( لیلخ اینالجیق،
  .پرستو: تهران ،شناسی سبک). 1349) (الشعرا ملک( محمدتقی بهار،

: تهـران  جـودکی،  الـه  حجت و وفایی داود ترجمۀ ،دوم عبدالحمید سلطان خاطرات). 1377( عصمت بوزداغ،
  .قبله نشر فرهنگی مرکز

 2 گیالنـی،  محمـدعلی  میـرزا   بن  عبدالکریم از استنساخ). 10893 ش: ق  1311( عثمانی و روس جنگ تاریخ
  .مجلس کتابخانۀ جلد،

  .عامره مطبعۀ: استانبول جلد، 12 ،جودت تاریخ). ق  1309( احمد پاشا، جودت
 عزیـزاهللا  یراسـتار و قزوینـی،  محمد تصحیح به ،جهانگشا تاریخ). 1385( محمد عطاملک الدین عالء جوینی،

  .فردوس: تهران علیزاده،
  .نا بی: استانبول لد،ج 3 ،تاریخی عثمانیۀ سنیۀ سلطنت و علیه دولت). ق  1292( افندي خیراهللا

  .مجلس کتابخانۀ ،ییخو نیترجمۀ محمدحس ،یعثمان نیسالط خیتار). 2280ش ( يافند راهللایخ
  .ا ن بی:  ران ته ،جلد 3 ، ه طن ل س ادال م ت اع  ان خ  ن س دح م ح م رجمۀت ،ان س ح خیرات .)ق  1307 - 1304( محمد ،افندي ذهنی

  .مبنا: تهران ،بیستم قرن آستانۀ در عثمانی و ایران). 1382( رحیم نیا، رئیس
  .فرانکلین: تهران امینی، ایرج ترجمۀ ،ترکیه جمهوري). 1356( داوید ریچارد رابینسون،

  .پاژنگ: تهران ،عثمانی قلمرو در فارسی باد و زبان). 1369( محمدامین ریاحی،
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  .امیرکبیر: تهران مجد، غالمرضا اهتمام به ،محمدي تاریخ).  1371( دتقی م ح م  ن ب  د م ح م ، اروي س
  .مجلس کتابخانۀ الکتاب، ملک اهتمام به). 1733 ش: ق  1304( روس و روم جنگ تاریخ در نامه سلطان
  .فرهنگی تحقیقات و مطالعات مؤسسۀ: تهران ولی، وهاب ترجمۀ قراقویونلوها،). 1369( فاروق سومر،
 و اشـراقی  احسـان  ترجمـۀ  صـفوي،  دولـت  توسعۀ و تشکیل در آناطولی ترکان نقش). 1371( فاروق سومر،

  .گستره: تهران امامی، محمدتقی
  .گرگان: تهران عنصري، آنادردي ترجمه ،ها ترکمن اغوزها،). 1381( فاروق سومر،
  .عامره مطبعۀ: استانبول جلد، 4 ،تاریخ). ق  1324( طاءاهللاع زاده، شانی

  .معاصر نگاه: تهران ،کروسینسکی روایت به اصفهان سقوط). 1382( جواد طباطبایی،
 نامـۀ  پایـان  ،»ایرانـی  خواهـان  آزادي و مـردان  دولـت  هـاي  حرکـت  بـر  استانبول تأثیر«). 1377( طالب عابدي،

  .تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی
  .شاهنشاهی مبارکۀ مطبعۀ: تهران ،حمیدي تاریخ). ق  1327( خان  قلی علی
  .مجلس کتابخانۀ مستوفی، عبدالباقی  بن  علی ترجمۀ ،التواریخ احسن). 10777 ش: ق  1332( محمد بیگ، فرید

  .مجلس کتابخانۀ: تهران ،10 ج حائري، عبدالحسین کوشش به). 1378( مجلس ۀکتابخان خطی هاي نسخه فهرست
 .3ش ،5 س ،یادگار ،»معاصرین وفیات«). 1327( محمد ی،قزوین
  .گستره: تهران اصفهانیان، داود ترجمۀ ،خوارزمشاهیان دولت تاریخ). 1367( ابراهیم اوغلو، قفس
  .ایرانشهر چاپخانۀ: برلین ،ایرانیان براي عبرت درس یک و عثمانی در معارف). 1303( حسین ایرانشهر، زادة کاظم

  وي ف ص ر ص ع  انی ت س ه ل  شیش ک  اي ه ت ادداش ی ،نامه بصیرت یا نامه عبرت). 1370( تادئوس سیودا کروسینسکی،
  .آناهیتا: تهران قائدي، یداهللا کوشش به دنبلی، بیگ عبدالرزاق ترجمۀ ،)1725 - 1707(
  .عامره مطبعۀ: استانبول جلد، 14 ،لطفی تاریخ). ق  1310( احمد افندي، لطفی

ـ اکت: سـلیمانیه  ها، ینچري پریشانی و عثمانی دربار اوضاع تاریخچۀ در منشآت). 2091 ش( محمدکاظم  ۀبخان
  .افندي اسد بخش ،سلیمانیه

ـ : اصـفهان  منشـی،  عـارف  محمـد  ۀترجم ،کاشغر تاریخ). 15727 ش :ق  1304( بیگ عاطف محمد  ۀکتابخان
 .مسکویه  ابن عمومی

 ۀکتابخان: اصفهان منشی، عارف محمد ۀترجم ،انسود و خارطوم جغرافیاي). 11476 ش( احمد ،افندي مدحت
  .مسکویه  ابن عمومی

  .تهران دانشگاهانتشارات : تهران ،فارسی چاپی هاي کتاب فهرست). 1350( خانبابا مشار،
  .هنر و فرهنگ وزارت: تهران ،اصفهان عمومی کتابخانۀ خطی هاي نسخه فهرست). 1349( جواد مقصود،

 محمـدي،  گل احمد ترجمۀ ،تاریخی شناخت اعتبار و چیستی ،تاریخ علم ادهايبنی). 1387( ین بی سی مکاال،
  .نی نشر: تهران

  .کیهان: تهران ،قاجاریه ایران، تاریخی مکاتبات و اسناد). 1366( محمدرضا نصیري،
  .ایران فرهنگ بنیاد: تهران ،تاریخی مکاتبات و اسناد). 1350( عبدالحسین نوایی،
  .عامره مطبعۀ: استانبول ،نوري ریختا). ق  1321( خلیل نوري،
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 پژوهشـی  مرکـز : تهران روشن، محمد تصحیح به ،التواریخ جامع). 1386( اهللا فضل رشیدالدین همدانی،
  .مکتوب میراث

  .فرانکلین: تهران آذري، سهیل ترجمۀ ،عثمانی امپراتوري تاریخ). 1346( وین ووسینیچ،
  .فرهنگ: تهران امامی، محمدتقی ترجمۀ ،آناتولی نبکتاشیا و علویان). 1384( احمد اوجاق، یاشار
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  تاریخ معرفتی تعامل و متون  ۀترجم
  *رضوي سیدابوالفضل

 چکیده
 تداخل و است تاریخیهاي  واقعیت گزارش به نامورخ انضمام حاصل تاریخ علم
 ،بینش دانش، پرتو در حال زمانی افق. دارد خود در را گذشته و حال زمانیهاي  افق

ۀ جامع مرهون را ها گی  ژیو این نامورخ و کند می پیدا نمود نامورخ روش و ،ارزش
 در نامورخ معرفتی و فکريهاي  اندوخته اگر. ندا جهانی ۀجامع بر حاکم شرایط و خود
 تاریخ علم از و شود خالصه ،نوشتاري و ،مفهومی ،گفتاري از اعم ،ها نآ ادبیات و زبان

 و فکري میراثکه  این به با توجه ؛شود ارائه زبان سیالیت با متناسبو  پویا برداشتی
 که است راهی تنها متون ۀترجم ،یابد می تبلور آن زبان قالب در جامعه هر معرفتی
 و کند می فراهم را گوناگون جوامع بر حاکمهاي  گفتمان التقاط و ارتباط امکان
 جامعه هر معرفتی و فکري میراث از را جوامع دیگر نامخاطب برخورداريهاي  زمینه

 مکاتب و متکثر علمیهاي  گفتمان که ،نیز تاریخی معرفت ةحوز در. سازد می هموار
 در بیستم قرن پایانیهاي  دهه از خصوص به و نهاده رشد روبه متعددي نگاري تاریخ
 ،است شده متداول مختلفی رویکردهاي شناسی معرفت و شناسی روشهاي  زمینه
 یاري ملل دیگر میراث از گیري بهره در را تاریخ نامحقق جدید هاي وهشژپ ۀترجم

 ۀترجم اثرگذار نقش. کند می فراهم را تاریخ معرفتی شئون يارتقا امکان و دهد می
 و تعامل در تاریخی شناسی فتمعر و شناسی روش ةحوز در مطرحهاي  وهشژپ

 ،دارند تاریخ علم تحول روند در ثريؤم نقش که کسانی یعنی ن،امورخ ۀاندیش تکامل
  .پردازد می آن به همقالاین  که است اي لهئمس

، تـاریخ  علـم  بـودن  انضـمامی  تـاریخ،  ممترج متون تاریخ، علم تاریخ، :ها کلیدواژه
 .تعامل معرفتی تاریخ

                                                                                                     
  razavi_edu@yahoo.com لرستان دانشگاه تاریخ گروه استادیار *
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  مقدمه
 ،آنی فرهنگـ ي فضـا  ژهیـ و به ،جامعه بر حاکمي فضا از که است یفرهنگ يداریپد علم

 درخصوصیی گرا پسااثبات نگرش با را آن توان می که ،یبرداشت نیچن. شود می حاصل
 آن هـواداران  شـمار  در را علم ۀفلسف بزرگ پردازان هینظر ازی برخ و دانست برابر علم

 مهـم  ،علـم  تحـول  و نیتکـو  سازوکار رد راها  فرض شیپ و باورها نقش ،آورد شمار به
 ث،یـ ح نیا از. آورد می شمار به مهمي امر را آن ،ینییتب وی روش سطوح در و شمارد می
 ها، ارزش در مستغرقی انسان امور ریسا همانند که استی فرهنگ وی انساناي  دهیپد علم

 کـرد یرو بـا  مطـابق  که ،یبرداشت نیچن اگر .است جامعه بر حاکم یکل روح و ،هنجارها
هاي  کنشی دگرگون و تحققی چگونگ درخصوص شمندانیاند از یبرخ ۀانیساختارگرا

منزلۀ  به ،را خیتار تواند می ،رود کار بهی خیتار معرفت و خیتار در حوزة است،ی اجتماع
ی تلق» هاساختار« یا و »ها ارچوبهچ«ة دآورندیپد حال، و گذشته در انیآدم مستمر کنش
ـ ماه و ادراك هـا  انسـان ی جمعـ  وی شخصی زندگي رخدادها آن پرتو در که کند  و تی

  .شود می نییتعها  آن تیموقع
 تـوان  مـی  ،یشناسـ  جامعـه  و خیتـار  ۀرشـت  دو تعامـل  حاصـل  واي  رشته میاني منظر از

 را هـا  ن انسـا  متقابـل  کـنش  ةکنند تیتثب نیقوان و قواعد ، یعنی»ساختارها« و »ها چهارچوب«
 و جامعـه  و خیتار رسالت و )554 - 548: 1385ریتزر، ( کرد معناي ساختار یوجه در خیتار
 از( خیتار دانش رهگذر نیا از. پنداشت سان یک رای شناس جامعه وی خیتار معرفت آن تبع به

ـ ا کـه را ي بسـتر  و هـا  انسانی جمعهاي  کنش )يعصر هر در بشری معرفتي دستاوردها  نی
اي  مطالعه نیچن بر مترتب هدف ،تردید بی. کند مطالعه می اند گرفته شکل آن قالب درها  کنش

 نیا نامورخ و است حاضر عصر در جامعه بر حاکمي ساختار تیوضع بهترشدني برا تالش
ی برداشـت  و حـال  تـا  گذشـته  از جامعهي ساختارهاي  تیوضعی منطق و قیوث ربط با را مهم

 اگـر  .)424 - 422: 1378 کـار، ( رسـانند  می انجام به گذشته و حالی زمانهاي  افق از مستمر
 و) آن تـر  منعطف و الیسي معنا در( »گفتمان«ي عصر هر در جوامعي ساختارهاي  تیوضع
 ژهیـ و به ،یکنش چیه که استی عیطب ،شودی تلق یگفتماني امری انسانهاي  کنش خوردن رقم

ي گـر ید برداشـت  هـر  یا نییتب فهم، ادراك، معرفت، علم، را آن توان می که اي شهیاند کنش
 مفهـوم ي شـناور  بـه  نظـر  ،اوصـاف  نیا با. ستینی گفتماني فضا نیا از ریتأث یب ،کرد عبیرت

 کـه  اسـت  برخـوردار ی گفتمانیی فضا ازی زمان خاص طیشرا در جامعه که چنان هم گفتمان
 دارد زیـ نی خاصی معرفتي دستاوردها ،کند می تیهدا را ها آن متقابل روابط و ها انسان کنش
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 جامعـه  آن عالمـان ی معرفتـ ي مباد و ،ها فرض شیپ ،جامعهي ازهاین دل زااین دستاوردها  که
  .است شده حاصل
ـ ن )مقاالت و کتب از اعم( یخیتار معرفت قیمصادیا ی خیتار متون ،جهت نیا از  در زی

 بـا  معـارف  گرید مانند خیتار دانش تحول و نیتکو. کنند می دایپ نمودی گفتمانی ارچوبهچ
 جامعـه  هـر ی زبـان  وی ذهنهاي  يمرزبند به نظر و است ختهیآم هم در زبان و ذهن مقوالت
 تمـدن  و تفکـر  تحـول  ریس که استی حال در نیا. شود می قلمداد جامعه آنی بوم دستاورد

 مفهـوم  در رایـی  گرا یبـوم  و انحصـار  آنی فرهنگ وي فکرهاي  راثیم خصوص به وي بشر
 وي فکـر ي دسـتاوردها  وهـا   شـه یاند یتعاط و ،تعامل تبادل، و تابد یبرنم گرانید از دنیبر

 عصـر  خاصـه  و دیـ جد قـرون  از پسي ایدن در ویژه به. طلبد می را گوناگون جوامعی معرفت
ي ایدن و کینزد تیواقع به ایرؤ از را شدن یجهان ارتباطات، و فنّاوري شرفتیپ که ،پسامدرن

 و کرده دایپي رت بیش ضرورت افکاری تعاط نیا است، کرده دگرگون رای واقع جهاني مجاز
  .گیري از آن ممکن نیست پیشي تاحدود

 است ریفراگ و الیساي  مقوله زبان و ردیگ می صورت زبان قیازطر ها انساني فکر تعامل
 طیشـرا  و بااست،  محدود ،ندارد یثابت و واحد تیماهي بشر خیتار گوناگون طیشرا در که
ـ  و قـوم  هـر ی خیتـار  راثیـ م وی طیمح ستیز ـ ا از. اردی سـازگاري د ملت  بـا یی آشـنا  ،رو نی

 و هاسـت  آنی زبـان  ساختار و زبان بایی آشنا به منوط گوناگون جوامعی معرفتي دستاوردها
ـ . اسـت  ملـل  ریسـا  بـا  ارتبـاط  تـرین راه  ممکن حال نیدرع و نیتر ساده نیا ـ یواقع نیچن ی ت

ـ ا از. آننـد  رشیپذ از ریناگز فنون و علوم همۀ و ستین خیتار دانش مخصوص  ،جهـت  نی
 ماحصـل  انتقـال راه  تنهـا زیـرا  ؛ دارد زیـادي  تیاهمی علم ۀرشت هری تخصص متون ۀترجم
  .است جوامع گرید متخصصان به رشته آنی معرفت
 نگـرش  وباشـیم   داشتهاي  رشته انیمی برداشت خیتار علم از کهی هنگام کردیرو نیهم با

 که ،یخیتار متون ،انیمبدی انسان علوم مختلفهاي  شاخه بر متناظر را دانش نیبدي ساختار
 تبلـور  در فراوانـی  سهم ،اند آمده دیپد جامعه هری شناخت روشی مبان وی معرفتي مباد ۀیبرپا
ي دسـتاوردها  و تجـارب  انتقـال هاي  نهیزم متون نیا ۀترجم و دارند ها انسان عمل و شهیاند
  . کند می هموار را گوناگون مللاي  شهیاند

هـاي   افق گسترش و گشودن دری خیتار متون ازجمله و متون ۀترجم تیاهم به با توجه
ی اجتمـاع  ۀتوسع آن تبع به وی علم ۀتوسع روند بخشیدن به سرعت و جوامع بر حاکمي فکر

 ،یانسان علوم يمند دهیفا وی شناس معرفت گاهیجا به پرداختن ضمن حاضر ۀمقال ،یفرهنگ و
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 پرتـو  در وي سـاختار  یاشـت برد در را آن گـاه یجا و خیتـار  علـم  تحـول  و نیتکو سازوکار
ـ م و کند می یبررساي  رشته میان یافتیره ـ اهم زانی  دررا  اثرگـذار ی خیتـار هـاي   ترجمـه  تی

 .گذارد به نقد می دانش نیای شناخت روش وی معرفت بستری دگرگون
  
  يبشر اتیح در علمي مند دهیفا و تیماه

 موضـوع  هـا  آن درسـتی نا یـا  درسـتی  اریمع و زانیم نییتع و علوم تیماه لیتحل و شناخت
ـ نظر« و )epistemology( »يستمولوژیاپ« یا شناسی معرفت. استی شناس معرفت  »معرفـت  ۀی

)theory of the knowledge( ـ کن بررسی می را گوناگونهاي  دانشی معرفت شأن و تیماه  و دن
 در معمـوالً . دنشـو  مـی  جدا آن اخصي معنا به معرفت از خود خاص مباحث و خچهیتار با

 در نیا ،نیستند قائل تفاوتی چندان علم با )episteme( »شناخت« و معرفت انیم یفارس زبان
ـ ن را معرفت و داردي تر بیش شمول )science( »علم« ةواژ که استی حال  ردیـ گ مـی  دربـر  زی

 بـا را  علم که یدرصورت البته ؛)54 ،24: 1386ایی و شریفی، ؛ رض63 - 55: 1385زاده،  حسین(
 علوم مختص )داشتند نظر مد دیجد قرون اول قرن چند در که چنان آن( رت بیش شمول ةحوز

 نیهم. ردیگ دربرنیز  رای انسان وی عیطب علوم که برند کار به يتر عامي معنا به و ندانندی عیطب
 مجموعـه  ،یآگـاه  و فهـم  مطلـقِ  ،گونـاگون ی معـان  در را آن توان می که است علم از ریتعب

 حـول  شده میتنظی کلي ایقضا ،یجزئ وی کل از اعم واحدي رمحو حول شده میتنظي ایقضا
ي ایقضا مجموعه ،واحدي محور حول شده قیتنسی قیحقی کلهاي  گزاره ،مشخص يمحور

 ون،یمنطق اصطالح در آنهاي  يبند میتقس وی حصول علم ،یتجربهاي  کاوش از حاصلی کل
زاده،  ؛ حسـین 63 - 55: همـان ( ردب کار بهی انسان وی عیطب علوم و ،یتفهم وی نییتبهاي  دانش
  .)9 - 5: 1369؛ خوانساري، 44: 1385

ی خاصـ  سـازوکار  مشمول آن تحول و شیدایپ باشد، نظر در علم از کهي ریتعب هر
ـ ا. اسـت  بـوده  علم ۀفالسف ۀمطالع موضوعنوزدهم  قرن اواخر از که است  از دسـته  نی
 معروف کتاب در )T. Kuhn( کوهن توماسي پرداز هینظر از پس ویژه به که ،علم ۀفالسف

 او هیـ عل یـا  لـه  ،)The Structure of Scientific Revolutions( یعلم هاي انقالب ساختار
ی بزرگهاي  تیشخص ،آوردند فراهم را علم ۀفلسف قوام موجبات و ندکردي پرداز هینظر

، )R. Carson( کارسن راشل ،).Lakatos I( الکاتوش مرهیا ،)K. Popper( رپپو کارل چون
 انـد  داشـته  خـود  عـداد  دررا ) P. Feyerabend( رابندیفاپل و  ،)J. Ravetz( راوتزي جر

  .)632 -631: 1385 ،ریتزر؛ 28 -22: 1385 ؛ سردار،53 -52: 1385 باقري،(
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 قـرن هـاي   ینسـ یوتیهرمن يآرا از یبخش با که ،علم ۀفالسف از دسته نیا افتیره تیاهم
 نیا در ،داردی خوان همی انسان علوم تحول و شیدایپی چگونگ و گاهیجا درخصوص ستمیب

ـ  از کـه  دنـد ید می يساختار و بستر تابع را علم شیدایپ که است نهفته مهم  هـا،  فـرض  شیپ
: 1384اسـتنفورد،  ( بـود  متأثر جامعه بر حاکمی گفتماني فضا کالً وی کیزیمتافي مباد ،باورها

ـ  بـدون  علـم  ،ثیـ ح نیا از .)52 - 28: 1385باقري، ؛ 63 ـ آ ینمـ  وجـود  بـه  فـرض  شیپ  و دی
 جامعه،ی کلي فضا از رندیگ می کار به علوم در تحول یا جادیاي برا عالمان کهیی ها فرض شیپ
 دری جمعـ  وي فـرد هاي  کنش که شود می حاصلیی ها چهارچوب و ،اعتقادات آن،ي ازهاین

ـ ماه علـم  کـه جا  آناز .)Steinberger, 1970: 52-60( رنـد یگ می قوام آن قالب  وی انضـمام  تی
 رشـد  روبـه  دائمـاً  است وندیپ در آني ازهاین و جامعه بر حاکمی کل روح با و دارد مند خیتار

 رد،یـ گ قـرار ی جهان ۀجامع دسترس درعلوم ي دستاوردها که یهنگام. شود می روز به واست 
ـ ب و شود می واقع دیمف زین جوامع ریسا در ،أمبد ۀجامع براي دبودنیمف ضمن  نگـرش  و نشی

 پرتو در کوهن ریتعب به علمی غنابخش و تحول ریس نیا. بخشد می غنا زین را جامعه آن مانعال
ـ تعب به .)Kuhn, 1970: 45( شود می حاصلها  میپارادا رییتغ وي ساختارهاي  انقالب ـ یر ری  زرت

 راي زیـ چ چه دیبا علم در کند می نییتع که است نیا دری علم تحوالت در میپارادا تیاهم
هـاي   پاسـخ  ریتفسـ  در و کرد طرح را ها آن چگونه کرد، طرحهایی  پرسش چه کرد،ی بررس

؛ 278 - 277: 1367 رایـن،  ؛632: 1385، ریتـزر ( کـرد  تیـ رعا راي قواعـد  چـه  آمده دست به
 ،است شده وارد آن بر کهی انتقادات و میاپاراد درخصوص کوهن ۀینظر .)306: 1377 اباذري،

ـ ن علم جامعه، ساختار تحول ریس مانند  هک دارد خود در را مهم نیا درمجموع  و بسـتر  در زی
ي رگذاریتأث و ارتباط ،ساختار دسته دو نیا انیم و گذارد می تحول به رو خود خاص ساختار

 استی عیطب ،یعلم قیطر نیا در. کند می کمک جوامعی تعال و شرفتیپ به که استی متقابل
سـطوح  ي اعـتال  بـه  میرمسـتق یغ یا میستقم و بخشند غنا را تحول روند زین ممترج متون که

 یانسـان  علـوم  یـافتن  تیموضـوع  و تحـول  ریسـ  ،از این حیـث . کنند کمک امعوجمعرفتی 
 علوم نیاي دستاوردها ۀترجم ضرورت و دیجد قرون دري ساختارهاي  یدگرگون موازات به
  .است تیاهماز  وجه نیهم مشمول زین گوناگوني ها زبان به
 

  دیجد قرون دری انسان علوم تیماه و گاهیجا
 و شناسی معرفت نظر از و دهد تشکیل را مستقلی ةحوز بتواند انسانی علوم که تصور این

 و است اي تازه نسبتاً تصور باشدداشته ي زیمتما موقعیت) methodology(ی شناس روش



 49   رضوي سیدابوالفضل

  1390سال یازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

 فروند،( آورد دست به آن درخصوص مطالبی مهفده قرن از پیش منابع در توان می ندرت به
 ریاضی و  طبیعی علوم مانند تواند می نیز انسانی علوم که موضوع این طرح .)7: 1372
 و نهاد قوت به رو مهجده قرن از باشد داشته خود خاص شناسی معرفت و شناسی روش

 رنسانس از پس زمانی دیر تا که مبهمی تصور. شد پذیرفته ضرورت به منوزده قرن در
 بود آن از مانع کرد می ارائه ارسطویی بندي تقسیم که غالبی جو و داشت وجودعلم  دربارة

 طور به علم لفظ. باشد داشته وجودگوناگون  علوم دربارة اي شده تعریف نگرش و بینش که
 نظم داراي و منسجم کردار و گفتار هرگونه به هم و مند روش هاي پژوهش به هم سان یک

 علوم: ندشد می تقسیم دسته سه هب علوم ارسطویی بندي تقسیم در. شد می اطالق منطقی
 یا صناعات از دسته آن یا ذوقی علوم ؛بود ضروریات تحلیل آن موضوع که نظري

 نفس با که عملی علوم و ؛داشت قرار فاعل ذهنیت از بیرون در ها آن غایت که ییها فعالیت
  .)8 :همان( داشت ارتباط فاعل فعالیت
 قرن از پس ویژه به و ،رنسانس از پس نقرو در انسانی علوم شد موجب مهم ۀواقع دو
 علوم این که ییدورنماها و طبیعی علوم شگرف ترقی )الف :گیرد قرار تأمل مورد ،مهفده
 هـاي  اندیشـه  بـا  کـه ) R. Dekart, 1596-1650( دکارترنه  ظهور )ب ؛کردند می عرضه

 ،دستوري شک ۀارائ و) بدن و نفس( ماده و روح دوگانگی به بودن قائل ازجمله ،خویش
  .مطرح کرد را روح به مربوط علومیا  انسانی علوم به پرداختن
 علـوم  و علـوم ایـن   میـان  عمیقـی  شکاف طبیعی علوم سریع رشد هفدهم قرن از )الف
 وجـود  به را ذهنیت این انسانی علوم انفعال و طبیعی علوم سریع پیشرفت. کرد ایجاد انسانی

 در. باشـد  داشـته  وجود هایی تفاوت علوم از هدست دو این علمیت میان است ممکن که آورد
 انسانی علوم در اگر که پنداشتند چنین علوم این میان تفاوت هرگونه انکار با اي عده بین این

 و شـود  مـی  جبـران  انسـانی  علـوم  تـأخر  ندریگ کار بهرا  طبیعی علوم هاي روش و هنجارها
 مهجـده  قـرن  در که شناسی معرفت گاهدید این. داد ارتقاطبیعی  علوم ۀپای به را آن توان می
 اخالقی نظام طبیعی علوم هاي شیوه کارگیري به با تا بود آن بر داشت غلبه ها دیدگاه سایر بر
 دوره ایـن  در بـه همـین سـبب   . کنـد  بررسـی  مـادي  موضوعات مانند را انسان اجتماعی و

 غیـره  و ،طبیعـی  تـاریخ  طبیعی، حقوق طبیعی، اخالق طبیعی، دین ةدربار متعددي مطالعات
 بشـر  که داد نشان اروپا مردم به بعد به مهفده قرن علمی هاي موفقیت .)همان( انجام گرفت

ـ اخ هاي تیموفق. بسازد را خود ةآیند علم با تواند می و داردرا  چیز همه درك قدرت  ایـن  ری
 علـوم  در تـوان  مـی  طبیعـی  و ریاضـی  علوم روش کارگیري به با که آورد وجود به را ذهنیت
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 در طبیعـی  علوم پیشرفت تأثیر .)7 - 5: 1340 نف،( ی دست یافتهای پیشرفتبه  نیز انسانی
 سـعی  نامورخـ  از بسیاري و بود فراگیر آن از تاریخ الگوپذیريي برا تالش و انسانی علوم

  .کمک گیرند طبیعی علوم در مرسوم هاي شیوه از گذشته شناخت براي  کردند
 و داد قرار تأثیر تحت را انسانی علوم هاي رشته همۀ سو ازیک دکارت هاي اندیشه )ب
 اثر تاریخ بر دیگر سوياز و کرد فراهم طبیعی علوم از را ها آن جدایی و استقالل هاي زمینه

 دکارت. کرد فراهم را آن معرفتی سازوکارهاي ۀارائ و شدن علمی هاي زمینه و گذاشت
 تا آورد فراهم را زمینه این و کرد منتقل شناسی روش به را ماده و روح ۀانشناس هستی تفاوت

 و بنگرند متفاوت ماده و روح همانندنیز  را تاریخ و طبیعت بعدهاو  طبیعت و اندیشه اي عده
 را) يماد علوم( طبیعیعلوم  و) یروح علوم( انسانی علوم جدایی و استقالل هاي زمینه
 تأویل امکان انسانی، عمالا در مندي غایت اهمیت سبب به ،ها آن نظر در. آورند فراهم
 نظري مبانی يزیر یپ براي ، بنابراینشتندا وجود فیزیکی هاي پدیده به انسانی هاي پدیده

 کردند تالش )بود معروف اخالقی علوم به مهجده قرن در که علومی( انسانی  علوم استقالل
  .)9: 1372فروند، (

 خود در اي نکته شود فسیرت که صورتی هر به مهجده و مهفده قرون در علوم پیشرفت
 تبدیل دائمی جدل و بحث موضوع به دوره این در انسانی علوم ۀلئمس که است این آن و دارد
 وجود انسانی علوم هاي حوزه از هرکدام درخصوص کافی فکري عناصر چون و بود شده

 دنبال به که امري( بود نشده مطرح علوم شدن تخصصی بحث هنوز عالوه به و نداشت
 انسانی علوم بر اي آشفته وضعیت که بود طبیعی ،)داد رخ کار تقسیم و تکنولوژیک تتحوال
 بیکن فرانسیس افرادي مانند بندي طبقه همانند دوران این علمی هاي بندي تقسیم. باشد حاکم

)F. Bakon (داالمبر یا )De'lembert ( دهد می نشان را ها آشفتگی نوع این نیز علومدر )همان: 
هاي  حوزه دآمدنیپد وی انسان علوم شدن یتخصص .)75 -74: 1377کاپالدي، ؛ 14 -10

ي ایدن مالحظات ویژه به و منوزده قرنهاي  یدگرگونی درپ عرصه نیا در مختلف
 ستمیب قرن ۀمین تا شد شروع نوزدهم قرن از کهی انسان علومي بند میتقس. داد رخي دار هیسرما

 شکل به جیتدر به و شد ظاهر مجامع و ،ها مرتبه ها، کانون ها، نام ازاي  مجموعه قالب در
 قرنی برالیل جیرا دیعقا از چنان ماتیتقس نیا. رود می کار به امروزه کهکرد  دایپ نمودی مقوالت
 و) استیس( دولت ةحوزیی جدا به قائل که بود فتهریپذ ریتأث آنی فرهنگي فضا و منوزده
 قادر بازار و دولت که دانست میهایی  دهیپد ةکنند نییبت را یاجتماع علوم و بود) اقتصاد( بازار

 از اعم(ی انسان کنش گوناگونهاي  حوزه واقع عالم در که یدرحال. ستندین ها آن نییتب به
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 کامالً را ها آن توان ینم و ستندین هم از مستقل...)  و ،یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیس
 و ندداد سوق شدن تر یتخصص سمت به رای انسان علوم نوظهور اتیمقتض .دانست هم ازجدا 

 ها انسانی جمع وي فرد اتیح گوناگونهاي  عرصه نییتب و شناخت که استی حال در نیا
اي  رشته انیمهاي  افتیره قالب در امروزه که طلبد می رتریفراگي کردیرو و تر جامع نگرش

 .)214 - 213: 1383سو، (یافته است  هدوبار ضرورت
  

  تاریخ به علمی نگرش هاي زمینه شدن فراهم
 مبیست و منوزده قرون در ،آن مشخص معناي به ،تاریخ علم ۀفلسف ظهور و تاریخ علم پیدایش
 دیگر مانند  نگاري  تاریخ و تاریخ علم .ه بودشد فراهم قبلی قرون در آن هاي زمینه اما ،رخ داد
 مسلم قدر. ندگرفت تأثیر مبیست تا مهفده قرون هاي دگرگونی از انسانی علوم هاي شاخه

 تغییر را جامعه تشکیالت حتی و مادي محیط که ،طبیعی علوم عملی و فنی هاي پیشرفت
 ادعا و بکشند علمی اي هاله خود کار دور به که آورد پدید نامورخ برايرا  اشتیاق این داد، می

از  اي پاره برهم هجد قرن در نامورخ اگرچه. آورند وجود به علمی تاریخ توانند می که کنند
 در. نبود مورخان براي موفقی عصر دوره این کل در ،آمدند غالب پیشین نگاري  تاریخ نواقص

 پیشرفت تأثیر تحت اما بود، نگاري  تاریخ براي محرکی گرایانه ملیهاي  گرایش ظهور عصر این
 تاریخ وحدت به که( بشري جوامع تطور بر حاکم کلی قوانین تدوین درپی و طبیعی علوم

 ادوار یتمام به را جوامع خاص هاي دوره از هایی جنبه باکانه بی نامورخ) داشت توجه بشري
. نوشتند می بشري تمدن پیشرفت با مرتبط را تاریخ اًمشخص و دادند می تعمیم یخیتار

) J. B. Bossuet ()1627- 1704( بوسوئهژاك بنینی را در کار  نگاري  تاریخاي از این  نمونه
 )Discourse on Universal History( گفتار در تاریخ عمومیدر  1681 سال دران یافت، او تو می
 یا بزرگ یاختراع با دوره هر که کرد تقسیم دوره هفت به را انسان ةشد شناخته  تاریخ کل

 چنین). 61: 1372 ؛ فروند،173 - 171 /6 :1380کاپلستون، ( شد می آغاز جغرافیایی یاکتشاف
 چون هم کسانی جدي واکنش با نیز خویش عصر همان دری حت تاریخ صدرخصو بینشی

  .)35 - 34: 1354 ؛ پوالرد،14 -12: 1340 نف،( شد مواجه ولتر
 معناي ترقی ۀاندیش از تأثیرپذیري و متفکران میان درتاریخ  مداوم پیشرفت به اعتقاد
 اي گونه به را بشر طوالنی ۀگذشت توصیف توانست و بخشید تاریخ کل ۀمطالع به جدیدي

 خود کار در را نگرشی چنین که) E. Gibbon( گیبون ادوارد چون نیامورخ اما .کند توجیه
 سقوط نگران باشند، داشتهرا  تاریخ یمعرفت شرفتیپ ۀدغدغ که این از قبل گرفتند، کار به
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 حفظ هدف باو  انتقادي نگاه با را انسان پیشرفت سیر و بودند خویش عصر گر روشن تمدن
 سرنوشتی تاحدودي نیز گیبون اثر عالوه به. کردند می بررسی خود زمان شرایط تثبیت و

 تیشأن در مورخان ـ لسوفیف نیرگذارتریتأث از() G. Vico( ویکو ستایجامبات آثار مانند
 عصر در. نداشت بالفصلی پیروان خود از پس نیز او چراکه ؛کرد پیدا) خیتار یعلم

شد  نمی تدریس تاریخ ها دانشگاه در و شد نمی دانسته لمیع اي هرشت تاریخ يگر روشن
  .)62 -61: 1354 ؛ پوالرد،63: 1340 نف،(

 آموزش. یافت گسترش گذشته با متفاوت کامالً مسیري در نگاري  تاریخ نوزدهم قرن در
 راه اروپایی کشورهاي سایر سپس و آلمان هاي دانشگاه و مدارس در تاریخ منظم و رسمی
 این در که ،فکري آزادي ةعالو به ازحد بیش گرایی تخصص اما .کرد فراهم را تاریخ بسط
 در ناپلئون ۀغلب دنبال به که گرایانه، ملی هاي گرایش رشد طور همین و ،آمد وجود به قرن

نف، ( گذاشت جاي به نامورخ ذهن رد منفی تأثیراتی گذاشت، رشد روبه آلمان مثل مناطقی
 مجالت و نشریات ظهور و بایگانی مراکز تدریجی رشد با عصر این در .)64: 1340

 علوم از الگوپذیري دنبال به چنان هم غالب نگرشاما  نهاد، رشد روبه تاریخ دانش تخصصی،
 تأثیر علمی کامالً چهارچوب از تاریخ اصحاب تدریجی دورشدن در امر همین و بود طبیعی
 صورت اروپایی کشورهاي در تاریخ درمورد هایی ویژگی چنین هرچند. داشت یفراوان
 بر حاکم شرایط بنابر نامورخ از دسته هر که هایی ضعف نقطه لحاظ به ،نداشت یسان یک

 در. نکرد ظهور تاریخ به علمی کامالً ینگرش قرن این اواخر تا داشتند، خویش مملکت
 و داد رخ روسیه و آلمان و ایتالیا در چه آن همانند ،سیاسی هاي نظام پیدایش نیز زمان همین

 تکنولوژي رشد روند ازي ریاثرپذ و سو ازیک منوزده قرن گرایانۀ ملیهاي  پردازي نظریه از
 هاي ارچوبهچ سمت به را مورخان نگرش و بینش بود، متأثردیگر ي ازسو غرب، دنیاي
 انداخت تعویق به یاندک را تاریخ از شده تعریف کامالً علمی نگرش ظهور و داد سوق قالبی

 قرن در گرایی اثبات مکتب رشد تأثیر تحت که ،اي اندیشه چنین .)210 -209: همان(
 ییواگرا در ویژه به و کرد فراهم را نامورخي انزوا موجبات ،بود نهاده رشد روبه منوزده

 در غالب گرایی اثبات کردیرو البته( بود مؤثر یاجتماع علوم گرید از خیتار علم
ی انسان علوم شدن تر یتخصص موازات به زمان نیا از. )نبود ریتأث یب آن دری شناس جامعه

 از را شیخوی واقع گاهیجا کسبهاي  نهیزم جهیدرنت و گرفت فاصله علوم ریسا از خیتار
 گسترش براي) L. V. Ranke, 1795-1886( رانکه فون لئوپولدي ها تالشهرچند  .داد  دست
 به مند هعالق انیدانشجو ازي ادیز دادتع تیترب و آلماني ها دانشگاه در خیتاری آموزش مراکز
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 سطح يارتقا دری پژوهشهاي  داده بودن موثق لزوم و منابع نقد براو  خاص دیتأک و خیتار
 افتیره تیتثب در که ،روانشیپ و اوي ها تالش سلسله، داشتي ثرؤم سهم خیتار دانش
 خیتار دانش تحول ریس بهز ینهایی  بیآس ،بود ثرؤمی خیتارهاي  پژوهش در گرایانه اثبات

 جامع ۀمطالع ضرورت گرید بار ستمیب قرنی معرفت وي فکر اناتیجر حال نیباا .وارد آورد
 با بتواند تا داد سوقی سمت به را خیتار علم آشکار کرد و نامورخ براي را گذشته رتریفراگ و

 وي ختارسا نگرش گرفتن شیدرپ و پژوهش امر در گرایانه اثبات کامالًي کردهایرو از عدول
 جامعه و انسان خدمت در و کند حاصل دوباره جایگاهی گذشته فهم دري ریتفس

  .داشته باشدي مدتراکاري کارکردها
ـ ا و هـا  سینتیویهرمني ها تالش از نظر  صرف ،خصوص نیا در  سلسـله  هـا،  سـت یآل دهی
 یاعتراضـ  زیـ هرچ از قبل آنال مکتب. است داشتهي تر مشخص سهمها  ستیآنالي ها تالش

 و ،منـد  هـدف  ،يسـاختار  ۀمطالعـ کـه   آن تر مهم و بود خیتار ۀمطالع در گرایانه اثباتی مش هب
ـ ا امـد یپ اگـر  1.کـرد  مـی  وجـو  جستی نظام وی اسیس خیتار از عدول با را گذشته جامع  نی

 بـا  خیتـار ي سـاختار  دركي بـرا  تـالش  ،اسـت  نگاري تاریخ مکتب نیتر موفق که ،مکتب
 بهبـود  جـاد یا هدف با را گذشتهي ساختار درك خیتار علم ،ودشی تلقاي  رشته انیم افتیره
  .دارد نظر مد حال زمان ساختار در

ساختار حیات جمعی آن جامعـه در ادوار پیشـین    ۀیافت ساختار هر جامعه صورت تکامل
 ةشـدن حـوز   تخصصـی . طلبـد  مـی اي  جانبـه  آن درك همـه  گوناگونو شناخت ابعاد  است
ارتبـاط میـان علـوم     مـا اهموار کرده است،  خوبی بهاین ابعاد را  ۀمطالع ۀاتی علوم زمینمطالع

تـر مسـائل    علمـی  ۀامکـان مطالعـ   ،ضوعات متفاوتمو ةدرباراي  رشته میانو درك  گوناگون
  .آورد می مربوط به حیات اجتماعی یک قوم و ملت را فراهم

  
  اي رشته ك میانعلم تاریخ و ضرورت در

 ،علما همۀ ۀمطالع موضوعیک موضوع کلی  منزلۀ بهنسانی یک کلیت و حیات ا منزلۀ بهانسان 
هرقـدر اندیشـمندان ایـن علـوم بـه       ،رو ایـن  از. هستند ،مان علوم طبیعی و انسانیاعم از عال

و بیـنش و روش بینـابینی را در شـناخت انسـان در پـیش گیرنـد        شـوند نزدیک  دیگر یک
گرایـی علمـی بـه     انسانی هـم  علوم ةدر حوز. حاصل خواهند کردمدتري اکارهاي  دستاورد

پیش  اندیشی و نگرش از باریک ةرا از محدود خودکند که  می کمکها  اندیشمندان این رشته
 ةچنین رویکـردي در حـوز  . حرکت کنند وفاق علمی درجهتشده رهایی بخشند و  تعریف
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دانش تاریخ شمول موضوعی فراگیرتري دارد  زیرا ؛دارد يتر بیشمطالعات تاریخی ضرورت 
 مطرح علوم انسانی پهلوهاي  تاریخی با بسیاري از تخصصهاي  ن در انجام پژوهشاو مورخ

و براي مورخان الزامـی  علوم انسانی  گوناگونهاي  با حوزه تر بیشآشنایی  ،رو ازاین. زنند می
پی آنند که ن درامورخ. را درك کنندها  این رشته بر حاکمبینش و نگرش آنان  تا مقتضی است

را از بازگویی  د و دانش تاریخنوقایع تاریخی ارائه ده از مفهومیو  ،بط، منسجمضمن یشرح
د تا در خدمت شرح و تفسیر سرگذشت جمعی انسـان  نسمتی هدایت کن حوادث پراکنده به

در مقـاطع  داده  رخهـاي   علم تـاریخ دگرگـونی   ،در این جهت. در روند تکاملیش قرار گیرد
و شرح ساختاري حیات اجتمـاعی آن را   کند ررسی میب رامختلف تاریخی یک قوم و ملت 

ند که با شناخت و تحلیل ا این هدف دنبال بهن امورخ ،توان گفت می بیان دیگر به .در نظر دارد
ی تحوالت تاریخی، پاسـخی بـراي مشـکالت    اعصار گذشته و تبیین علّ در جوامعمند  نظام
؛ 41 - 27: 1357گلدمن، (پیوند بزنند گر دی یکبیابند و حال و گذشته را به  ۀ امروز خودجامع
ـ را تصـورات  یبرخـ  برخالف .)58: 1375 ؛ ساماران،27 - 11: 1385 برك،  را خیتـار  کـه  جی

 امـور  ۀمطالعی درپ خیتار علم داند، می گذشته فرد منحصربه و خاص موارد حیتوض یا مطالعه
 حوادث نییتب و شناخت. است یجمعي بستر در منفرد موارد لیتحل وی کلي منظر از خاص

ـ ا ۀمطالع گرو در فرد منحصربه  تـالش  و هاسـت  آن وقـوع ي سـاختار  بسـتر  در حـوادث  نی
 استی خیتار ةگستردي ساختارها وها  نظام ۀمطالع ویژه به و امر نیا بررسیاي  حرفه نامورخ

 نمـود ی خیتـار ي ساختارها وها  نظام .)139 ،129: 1384 ؛ استنفورد،218 - 215: 1383سو، (
هـدف قـرار    راهـا   نظام نیهم ۀمطالع خیتار علم واند  جامعه هر فرهنگ و فکر نیتع و شنک

براساس  را شیخو روش و نشیب کهی شمندانیاند يآرا به مراجعه ث،یح نیا از. داده است
 و داردي ثرؤمـ  نقشی خیتارهاي  پژوهش تر بیشي مداکار در اند، کرده میتنظی افتیره نیچن
 که است یعیطب. کند می هموار را مختلف جوامع در خیتار اصحاب یمعرفت تعاملهاي  نهیزم

ـ ن و جامعه هری زبانهاي  تیمحدود و سو ازیک زبان و ذهن تیاهم به نظر  نبـودن  مسـلط  زی
ـ  تعامـل ي بـرا  نهیزم نیبهتر ،گریدي ازسوگوناگون ي ها زبان به خیتار انگر پژوهش ی معرفت
  .خواهد بود جوامع گریدی خیتار متون ۀترجم خیتار اصحاب

 
  تاریخ در ممترجایگاه متون اهمیت و ج

ذهـن و   ۀرابطاز آن تر  هستی آدمی است و جایگاه زبان ملفوظی و مفهومی و مهم ۀزبان خان
برخـی  . رود مـی  شـمار  ی و پدیدارشناسی اصـلی بنیـادي بـه   هرمنوتیکهاي  زبان در برداشت



 55   رضوي سیدابوالفضل

  1390سال یازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

انـد   تی و جهـان قلمـداد کـرده   ارتبـاطی انسـان بـا هسـ     ۀدریچـ  یگانـه اندیشمندان زبان را 
)Bleicher, 1980: 11-15; Gadamer, 1977: 59-82(. دیگـر، زبـان فرهنـگ اسـت و      يازسو

کامـل الگوهـاي رفتـاري     ةاگر فرهنگ را گستر. یابد می فرهنگ هر جامعه در زبان آن تجلی
هـاي   ها، نظام محسوس انسان، اعم از ایدئولوژيو دستاوردهاي محسوس و غیر بدانندانسان 

جامعـه را فرهنـگ    بـر  حاکمو روح  ،اخالقی، ساختارهاي اجتماعی و سیاسی، آداب و سنن
نمودهـاي   یو بیـان تمـام   ،ابزار بیان هر جامعه، مجراي فهم، تفهـیم  یا؛ زبان کنندآن قلمداد 

زبـان تجسـم فکـر انسـان و     . اردفرهنگی اسـت و هویـت فرهنگـی جامعـه را در خـود د     
هـا   بودن و تعلق فکري و فرهنگی انسـان  با اصل و جوهر انسان اعمال اوست و ةدهند شکل

ــت ــاط اس ــدي،( در ارتب ــالمر،275: 1370 احم ــو .)195 ،168: 1382 ؛ پ ــر يازس در  ،دیگ
ماننـد هـر علـم دیگـري از دل فرهنـگ و      ري از تاریخ، معرفت تاریخی هم برداشت ساختا

اگـر از تـاریخ برداشـتی     ویـژه  بـه . شـود  مـی  بر جامعه حاصل حاکم يسنن پنداري و کردار
مـوازات سـیالیت و    توان به می گاه ، آنندباشداشته » پسامدرنی« هاي گفتمانی مطابق با اندیشه

گـویی و   کلـی شناوري زبان در هر جامعه، گفتمـان تـاریخی سـیال و فـارغ از جامعیـت و      
 س،زاکـ (داشـت   ،کالن و الگوهاي فراتـاریخی هاي  معناي آمریت قرائت به ،قطعیت و ثبات

 قرائتـی تبع چنـین   به .)123 - 112: 1380 ؛ روسنائو،261 - 258: 1373 ؛ احمدي،3 - 1: 1377
 ،محـور  محور و مـتن خصوص هرمنوتیـک مفسـر   به ،هرمنوتیکیهاي  از تاریخ که با برداشت

بر جامعـه در   با گفتمان حاکم اًمشخصت تاریخی و مبانی روشی آن نیز خوانی دارد، معرف هم
معرفتـی  هـاي   فـرض  ه از چـه فکـر و فرهنـگ و پـیش    کـه جامعـ   به این تناظر است و بسته

  .شناسی آن نیز معلول همان شرایط خواهد بود برخوردار است، علم تاریخ و روش
آن جامعـه اسـت و    ۀگذشـت تداخل حال و اي  گونه ن در هر جامعه بهاحاصل کار مورخ
حاصل کـار   ،نهایت امر در. و فرهنگ آن جامعه را در خود دارد ،فکر ،پیوند ماهیت، هویت

انجامد و تحول و تداوم  می نگاري تاریخگیري متون علمی تاریخی و متون  به شکلن امورخ
کـه   ،نگـاري  تـاریخ متـون  . کنـد  بیان میتاریخی هر قوم و ملت در طریق تکاملی خویش را 

ر بـا هـ   سـت، ها پژوهشـی آن   منطق ان، وآنۀ جامع ،ناشناسی مورخ مبانی هستیدهندة  نشان
نفسـه امـري    و لذا فـی  شود می نوشتهآن  است که دراي  خاص جامعه ،از پیشرفتاي  درجه

 بـراي شـود و تـا زمـانی کـه مترجمـی       می متون در چهارچوب زبان متعیناین . بومی است
ایـن دنیـاي   هـاي   شکسـتن قفـل دروازه   بـراي انضمام با این دنیاي بومی داوطلب نشـود و  

و  گونـاگون مـانع تعامـل تـاریخی جوامـع      وزنـدانی اسـت   ، زبـان  نکندسعی راز   و  رمز  پر
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اي است که میان دو دنیاي  مترجم متون تاریخی واسطه. شود می دیگر ها بر یک اثرگذاري آن
دارد  أزبان مبـد  بهتسلط کند و لذا هم نیاز به  می برقرار ارتباطمتفاوت و دو گفتمان تاریخی 

اسـت کـه مـتن در آن پدیـد     اي  ار ذهنی جامعهو هم نیازمند آشنایی الزم با فرهنگ و ساخت
آن اشراف  علم تاریخ و شئون معرفتی شایسته است مترجم متون تاریخی هم بر. آمده است

  .و مقصد را بشناسد أمبد ۀخ و فرهنگ جامعیداشته باشد و هم در حد نیاز تار
و محافل ن اشناختی تاریخی از آنِ مورخ معرفتی و روشیاري از دستاوردهاي امروزه بس

جوامـع   ۀیافتـه اسـت و حتـی شـناخت گذشـت      آکادمیـک کشـورهاي توسـعه   هـاي   و حلقه
. ن ایـن کشورهاسـت  امورخـ  يهـا  تالشنیافته تا حد زیادي مرهون  توسعه و توسعه حالدر

در و تغییر در بینش و روش معرفتـی   دگرگونی در حیات مادي و تکنولوژیکی دنیاي غرب
هاي کسب اندیشه در ایـن جوامـع رو بـه     زي و روشور قرون جدید موجب شد تا اندیشه
اصـحاب  . گیـرد در اختیار  ،صورت یک جریان متداوم به ،تعالی گذارد و میراث گرانبهایی را

ـ  منظور بهافته ی تاریخ در دیگر کشورها براي مراوده با محافل تاریخی کشورهاي توسعه  ۀارائ
 ـ مورخاین . از وادي ترجمه وارد شوند یدبا ها آنهاي  گیري از یافته خویش و بهرههاي  یافته

گشاید و میان دنیاي بومی و جهانی عصر خـویش   می زندان زبان را ةمترجم است که درواز
 هـا  اندیشـه  تعـاطی ن از این راه به تعامل معرفتی تاریخ و اآشتی مورخ. کند می آشتی برقرار

  :کهچرا. کند می شود و راه را براي اعتالي فکر و فرهنگ جهانی هموار میمنجر 
 شـکل ی گفتمـان ي فضـا  در ،انـد  خیتـار  علـم ي نوشـتار  نیتعـ  که نگاري تاریخ متون .1

. شـوند  می یتلق جامعه هري رفتار وی کنش قواعد و ،چهارچوب ساختار، ندیابر و رندیگ می
 دري واحـد  زبـان  از اسـتفاده  هنـوز ي بشري ها شرفتیپ ۀهم با که ،جهانی کنون طیشرا در

ـ ا از يریـ گ بهره راه تنها است، نگرفته قرار ناورخم کار دستور  کـه  اسـت  ترجمـه  متـون  نی
 فـراهم  را جوامـع  گـر یدی کنشـ  واي  شـه یاندهـاي   چهـارچوب  و گفتمـان  با ییآشنا امکان

 .سازند می ریپذ امکان را جوامعدیگر ی خیتاری تعاط و تعاملن امورخ ـ مترجم و آورد می
یی فوکو سنخ از یگفتمان ریتعب با چه ،زین علم است، الیس اي مقوله که گفتمان همانند .2

یی ایپو و تحول در همواره ،او مخالفان و هواداران وی کوهن سنخ از  یمیپارادا ریتعب با چه و
. ردیـ گ می خود به گوناگونیي ساختارها و دهد می ارائه يدیجدي دستاوردها دائماً و است

 هستند ها ترجمه نیا و یابند می نمود زبان لبقا در ساختارها و دستاوردها دری دگرگون نیا
 .سازند می آشنای گفتمان تحوالت نیا با را گر پژوهش که

. دیگشـا  مـی  یخیتـار هـاي   پـژوهش  در رای نینـو هاي  افق نگاري تاریخ متون  ۀترجم .3
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 و مسـائل  نـوع  چـون  و کنند می یبررس را شیخو ۀجامع به مبتال مسائل جامعه هر نامورخ
 در گشـایند  می نگاري تاریخمترجم  متون کهیی فضا ،است متفاوت گوناگون امعجوي ازهاین

 انجـام  طـور  نیهمـ  وی هسـت  و خیتـار  بـه  متفاوتنگرش  و مقصد زبان نامورخي ریگ الهام
 .شود می واقع مؤثر مداکارهاي  پژوهش

 قـرن  در چـه  آن خصـوص  بـه  و ،افتـه ی توسعه جوامع در خیتار علم ۀتوسع به با توجه .4
 علم نیا ۀفلسف و خیتاری پژوهش  منطق و شده محققیی اروپاي کشورها ازی برخ در ستمیب

ي کشــورها نامورخـ  خیتـار ی علمـ  متـون  ۀترجمـ  اسـت،  قـرار داده یی بـاال  سـطوح  در را
 و کنـد  مـی  آشـنا  نوظهور شناسی معرفت وی شناس روش میمفاه و مسائل با را توسعه درحال

هـاي   پـژوهش  دراي  رشته انیمهاي  افتیره شدن محقق در گذشته ازي ساختار درك ویژه به
 .شود می واقع مؤثری خیتار

 و قـوم  هـر ی بومي دستاوردها شناساندني برا موفق راهی خیتاری علم متون ۀترجم .5
 تـر  مهـم . اسـت ) یفرهنگـ ی افتیره با(ی جهانهاي  عرصه به آگاهانه ورود و گرانید به ملت

 ۀفلسـف  و ،نگـاري  تـاریخ  ،یخیتـار  معرفت تحول ریس رب اشراف در را خیتار اصحابکه  آن
 ،نگـاري  تـاریخ  مکاتـب  وی علمـ ي دسـتاوردها  ۀترجمـ  ،ثیـ ح نیا از. کند می يیار خیتار

 یِمعرفتـ هـاي   حـوزه  ریسـا  و ،یشناس روان ،یشناس جامعه ،گرایانه اثبات ،یکیهرمنوت ،یفلسف
 .بود خواهد اثرگذاری خیتار معرفت  قیعمت در که استي بلند گام یافته توسعه جوامع
 وي فکـر ي فضـا  کـردن  دگرگـون  در متـرجم  متـون  بزرگ سهم به با توجه همه، نیا با
 مناسـب  راه یعنـی  ،ها ترجمه که کرد توجه زین مهم ۀنکت نیا به دیبا گوناگون جوامعی معرفت
ن بـه همـی  . شـود انجام ي انتقادی مش و شناسانه بیآس کردیرو با ،لمل و اقوامی معرفت تعامل
ـ م و دارد دهیچیپی تیماه خیتار علم تحول و نیتکو روند که چنان هم ،سبب ـ ا انی  و علـم  نی
ـ  بـا  زین خیتاری علم متونباید  است، متقابل ارتباط آنی نیتکو بستر  نگـاه  و کـرد یرو نیچن
 براي همین باید. شود تیرعا ها در آن متون ریسااي  ترجمه الزامات و ترجمه شوندي انتقاد
 مـتن  لفظ به لفظ ۀترجمي جا به و توجه آن عناصر لیتحل و متون سبک به ناجممترـ  مورخ
 مقـارن  جامعه هري ساختار بستر بای خیتار متون نیتکوچون . کنند دركرا  آنی کل مفهوم

ی رسـالت  درنظرداشـتن  بـا  و شوق سر از باید و است مؤثرتر ها انسان کنش تحول در ،ستا 
 کننـد  می ترجمه کهی متون بر مترجم مورخان است الزم. ودش انجام) متون ریسا از( تر میعظ

 داشـتن  و مقصد و أمبد زبان دو هر بری کاف تسلطي امر نیچن و باشند داشتهی مفهوم تسلط
ی زبان سطوح و متنمبدأ یی محتوا وی زبان سطوح به توجه چنین هم. طلبد می را یادب ۀحیقر
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ی مفهوم زبان انتقال بهخود را  توجه هعمد باید مترجم و است الزمي امرمترجم  متن مقصد
 هست زین متن ریتفس ترجمهی عبارت به. مصروف کند الفاظ پشت در نهفتهی گفتماني فضا و
ي بـرا  را آناي  گونـه  بـه  أمبد زبان گفتمان فهم ضمن که استی کس موفق مترجمِ ـ مورخ و

 سـاخت ی متن هر. سازد نآسا ها آني برا رای گفتماني فضا نیا فهم که کند ترجمه نامخاطب
ي بـرا  دیبا مترجم دارد؛ را خود خاصی کالم و ،یاخالق ،یفلسف ،یاجتماع ،یخیتار ،يفکر
ي اثرگـذار  و فهـم هـاي   نهیزم تا شدیندیباي  چاره ها آن انتقالی چگونگ و میمفاه نیای تمام

 امکـان  حد در مترجم ـ مورخ که دارد ضرورت عالوه به. کند هموار را متنی خیتاري محتوا
 به اثرگذار اي گونه به را متن امیپ تا کند مبادرت )آني ساز یسطح نه البته( متني ساز ساده به

 انیـ م الزمی یکنـواخت  وی همـاهنگ  جادیا و متنی زبان ساختار به توجه. دهد انتقال مخاطب
 متون مثالً( ترجمه در شیخوي باورها وها  فرض شیپ واردکردن از دنیگز يدور ،آني اجزا

 مـتن  ۀترجمـ  دری سـع  ،)سـت ینی خـال ي کـرد یرو نیچن از قاجار ةدوری خیتاراي  ترجمه
 کـه ی مسائل و ازهاین به توجه ،آمده وجود به آن در متن که ییفضا و مؤلفي باورها براساس

 و مسـائل  بـا  بایـد  متـرجم  متن که نیا به اهتمام باالخره و ،هاست ن آي گو پاسخ مترجم متن
 دگرگون بهترشدن براي را موجودی گفتمان افق وباشد  داشته تناسبی بوم نامحققي ازهاین

  .توجه کند ها آنبه  توانا مترجم ـ مورخ دارد ضرورت که استهایی  دغدغه ازی بخش کند،
 

  يریگ جهینت
ـ ا لیـ تحل و شـناخت  خیتـار  علـم  و اسـت  گذشته دوران در انیآدم یجمع کنش خیتار  نی

 دو تـداخل  از خیتار علم. دارد نظر مد حال زمان در نایآدم اتیح بهترشدن را برايها  کنش
ـ ازا. شـود  مـی  حاصل مورخ نگرش و ،روش نش،یب پرتو در گذشته و حالی زمان افق  رو نی

هـاي   نهیزم و دهیرس بلوغ به آن در کهاي  جامعه گفتماناز آن  تر مهم و مورخ نگرش و نشیب
 بسـتر  جامعـه  هر. است کننده نییتع اریبس ریمس نیا در است ختهیری پ را خیتار شدن یعلم
 دری خیتـار  معرفت ازجمله و گوناگون علوم و دارد را خود خاصی زبان ساختار وی خیتار

 جوامع گریدی علمي دستاوردها از توانند می عالمان که راهی تنها. ندیآ می وجود به بستر نیا
 جـاد یا امکـان  نامترجم ـ مورخ زین خیتار ۀعرص در. است ترجمه به آوردن يرو رند،یگ بهره

 انضـمام  از خیتار علم که چنان هم. کنند می فراهم را جوامع گرید در خیتار اصحاب با تعامل
 هـم  بـه را  گذشـته  و حالی زمانهاي  افق و شود می حاصل اوی نشیگز موضوعات با مورخ

 عجوامـ ی گفتمـان ي فضـا  با زین نامترجم ـ مورخ د،یآ دست بهی خیتار معرفت تا ونددیپ می
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 گـر ید نامورخی پژوهش وی معرفتي دستاوردها انتقال در اي واسطه و شوند می مرتبط گرید
 تیرعا با که نیا شرط بهی خیتار متون ۀترجم ،ثیح نیا از. هستندي خود ۀجامع به جوامع

 انجامـد،  مـی  خیتاری روش وی معرفت سطوح يارتقا به هم باشد همراهی ادب وی علم نیمواز
 جوامـع ی فرهنگـ  رونق به هم و ،دیگشا یمی خیتارهاي  پژوهش در را يدیجدهاي  افق هم

 سـطوح  در جامعـه  شـرفت یپ حاصل خیتار دری منطق و منظم ۀشیاند داشتن. کند می کمک
 رای سـطوح  نیچن به دنیرس راه که هستندهایی  واسطهی خیتار متون ۀترجم و است متعدد

  .کنند می تر هکوتای خیتاری شناس یهست وی معرفتی مبان تعمیق با
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  م در ترجمۀ متون تاریخیلَهاي ع نام
  *کورش صالحی

  چکیده
تنهـا   نه ب متفاوتدو بستر مفهومی در دو قال میانمتون و ایجاد پل ارتباطی  ۀترجم

وانـایی کـاربرد مفـاهیم    که تاست  توجهدرخور اي  ترجمه غالباً. علم بلکه هنر است
متون تاریخی و  کار ترجمۀپیچیدگی با اذعان به . را در زبان دوم داشته باشدمناسب 

ایـن   رخی نکات ظریف اما کلیـدي در ترجمـۀ  اشاره به ب، داشت کار مترجمان پاس
 انتقـال . داشـت خواهـد  دربـر  ها  براي این دسته از ترجمه را دورنماي بهتري، متون

تفـاوت در الفبـا و   سـبب   بـه هاي خارجی به زبـان فارسـی    تاریخی از زبانهاي  نام
کند  میایجاد خلل این مهم زمانی در کار ترجمه . استاي  کار بسیار پیچیدهآوانوشت 

، بیـان دیگـر   بـه  .باشـد تخصص مترجم بیرون  ةاز دایریا معروف  تر کمها  نام که آن
نام علم تشخیص ناتوانی در سبب  بهاما  کند میخوبی ترجمه  مترجم کلیت جمله را به

هاي  از این دست ترجمهدر دو قرن اخیر  .اندازد می خطر ه را بهتاریخی ماهیت ترجم
زبـان فارسـی    بـه  ،دنانتقال مفهوم نیز بسیار پرتـوان باشـ   درکه شاید  ،غیرتخصصی

چه ( تاریخیهاي  نام ۀاصول ترجم نکردن رعایتسبب  که به، شود یده میهایی د نمونه
عدول  خواستهاز قانون رعایت امانت در نقل مطلب نا) و چه نام اماکناشخاص نام 

کـه ارزش   بر این تاریخی در ترجمه عالوههاي  نامجاي  عیب و به بی کاربرد. اند کرده
پژوهشـی   دریافت مفهوم اثر شده را در برد خوانندگان متون ترجمه می ترجمه را باال
بودن نام باقی  ابهام ناشی از مجهول مخاطب در ،به دیگر سخن. کند می اصلی یاري

توجـه در  درخـور  این تحقیق بر آن است که به ارائۀ برخی از محورهاي . ماند نمی
  .بپردازد شده ترجمهترجمه و مراحل نهایی تدوین متون تاریخی 

ویرایش علمی، زبـان مبـدأ، زبـان مقصـد،      ،ي ترجمهها آسیب ،ترجمه :ها واژهکلید
                                                                                                     

  salehi@lihu.usb.ac.ir ستادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستانا *
  15/10/1390 :تاریخ پذیرش، 7/7/1390: تاریخ دریافت
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  .تاریخیهاي  نام

  مقدمه
آثار تـاریخی کشـور و   بزرگ  شمردن کار مترجمان بودن کار ترجمه و محترم با اذعان به فنی

 ،میـان اسـت  در شناسی ترجمه  جاکه سخن از آسیب ازآن ،این استادانبه ورزي  بدون غرض
یح و حبـراي تصـ   شـود،  دیـده مـی  بعضی از مترجمان کار  در ی که عیوب فندسته از  بیان آن
ایـن  گی به پیچیـد  آشناست،کسی که با فرایند ترجمه  ،شک بی. استضروري  تر بیشدقت 

 رعایت اصـل امانـت و ارائـۀ    به زبان مقصد با انتقال یک متن از زبان مبدأ. دانش آگاه است
 از عهـدة و طلبـد   مـی لطایف خاصی زبان مقصد ظرایف و  درفهم قابل مشخص و  یمفهوم
  .آید که دانش آن را داشته باشند میبر يافراد

سـادة  مـتن   ۀترجمـ . اسـت  ناپـذیر  بسـته و انعطـاف   يعلمی متون رونـد  ترجمۀ اصوالً
چراکه مترجم در کـار خـود مخیـر     ،طلبد می همان ظرایف و لطایف متن پیچیده را یداستان
ترجمـۀ علمـی   . کندن مقصد منتقل وجود است به زبارا در متن مبدأ م چه آنباید  او. نیست

علمی است که مفهوم مـتن اصـلی در   اي  ترجمه .داردگونه تفاوت بسیاري  با اقتباس ترجمه
  .به زبان مقصد منتقل کندصورت شیوا و دقیق  بهرا  زبان مبدأ

آن نـدارد یـا   دربـارة  اطـب اطالعـاتی   خصوص متونی که مخ به ،تاریخی متن در ترجمۀ
بـر   در این متـون عـالوه  . نیاز استهاي توضیحی  به زیرنویس، عاتش بسیار اندك استاطال

ر صـورت امکـان انطبـاق آن بـا     سال و د انتقال درست اسامی خاص با شناسۀ، متن ترجمۀ
 .غنـی سـودمند باشـد   اي  ترجمـه  تواند در ارائۀ می )انطباق تاریخی(ذهنی مخاطب  محدودة

متون تـاریخی بـا    ترجمۀ، بدانندزبان مقصد به م از زبان مبدأ اگر ترجمه را روند انتقال مفهو
نهایی پرداخـت   بر مرحلۀ متن تاریخی عالوهیک  اما ترجمۀ، اشتراك دارد متونترجمۀ سایر 

ــه ــی را   ،ترجم ــرات علم ــرین تغیی ــرجم آخ ــه مت ــتن در ک ــیم ــال م ــد اعم ــه، کن ــبب  ب س
. مـی اعـالم تـاریخی اسـت    نیازمنـد پرداخـت عل  ، بودن رویـدادهاي تـاریخی    فرد بهمنحصر
در زبان مقصد دارند و دقت در انتقال صـحیح  معادلی اسامی که دسته از  آنبراي  یابی معادل

  .تاریخی است شدة مراحل پرداخت متن ترجمهترین  اسامی به زبان مقصد از مهم
متـون را  ایـن  در آن اسامی خاص و فراوانی ن علوم انسانی است کههاي  تاریخ از رشته

تعبیـري   و بـه تـاریخی دارنـد   اسامی هویـت  این . کند ر متون علوم انسانی متمایز میاز دیگ
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از نـام   اسـامی خـاص در تـاریخ   . سـازند  محقق را از فضاي تاریخی دورة خود مطلـع مـی  
که در یک رویداد نقش یا حـداقل  شود  شامل می ي راو مناطق تاریخی تا نام افرادها  سلسله

  .اند حضور داشته
نـوع نگـارش و تلفـظ نـام     باید بـه  ، بر دقت عالوه ،سم خاص در فن ترجمهقال ادر انت

شـود و   مـی  نادیده گرفته اغلبدر فرایند ترجمه انتقال اسامی . کردخاص در دو زبان توجه 
هـاي   نـام  کـه  ،کنـد و از ظـاهر کـالم    میمعطوف مفهوم به انتقال ین توجه را تر بیشمترجم 
، بازنویسـی اسـامی   البتـه در  .کنـد  مـی  عبـور سـطحی   ،از ظواهر بسـیار مهـم اسـت   خاص 

 و هـر  نـدارد خاصـی وجـود    خط فارسـی قاعـدة   شکل خارجی بههاي  و واژه ،اصطالحات
اي  گونـه  به، خود دانشبنابر سلیقه و ذوق یا میزان  ينگار روزنامهو  ،محقق ،نویسنده، مترجم

یک نام  ،درنتیجه .رداندگ میهاي خارجی به فارسی بر کلمات را از زبان دسته از این ،متفاوت
معین باعث شده است  ضابطۀنبود و گی قاعد بیین هم. دوش میبه دو یا چند صورت نوشته 

در روند انتقال به زبان مقصد به چند صورت مختلف  ...و  ،شهر، کشور، تا نام یک نویسنده
  .)3 ،2 :1375، صدیق بهزادي(نگاشته شود 

گروهی که به زبـان  : اند توجه درخوردو گروه  کشوردر مترجمان متون تاریخی  میاندر 
خـاص اطالعـات انـدکی دارنـد یـا      اي  اما از مـتن تخصصـی رشـته    ،دارند تسلطخارجی 

 رشـتۀ بـا  زبـان خـارجی   تسـلط بـه   بـر   عالوه کهدیگر گروهی  ؛متخصص آن رشته نیستند
قـال  بـر انت  عـالوه بایـد   خـوب  این دو گروه در تدوین ترجمـۀ . ی دارندآشناینیز تخصصی 

  .کنندشده را نیز طی  مفهوم مراحل پردازش متن ترجمهدارانۀ  امانت
  

 رعایت امانت در ترجمه. 1
زبـان مقصـد   کاسـت بـه    و کـم  بیرا نویسنده است که عین گفته یا نوشتۀ  مترجم امین کسی

 ،کـزازي ؛ 35 :1379، قاضـی ( کنـد   از آن کـم بیفزاید و نه چیزي بر آن برگرداند و نه چیزي 
، به زبان مقصـد  مبدأ بر درستی انتقال مفهوم از زبان امانت در ترجمه عالوه .)47 - 46 :1374

؛ و امري بافت متن ،شرطی، درست وجه خبري ۀارائ. شود می متن هم گوناگونشامل وجوه 
انتقال صحیح اسم خاص و تعیین جایگاه و نقش آن ؛ و )نفی یا اثبات(انتقال بار ارزشی متن 

  .است متن تاریخی در ترجمۀ داري ترین ارکان امانت در زبان مبدأ از مهم
در ترجمه به این معنی بود که عبـارت زبـان اصـلی     داري امانت تا حدود نیم قرن پیش 
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نخسـتین  هـاي   ترجمـه ( گذشتۀ مترجماننسل . فارسی درآیدبه کسوت زبان  تر بیشهرچه 
 ن بـا مـتن اصـلی   آ تـر  بـیش چـه  حسـب انطبـاق هر  ارزش ترجمـه را بر  )هاي اروپایی زبان
 و شـد  توجه خاصی به نقش کلمات نمـی  ها ترجمهدر این  .)4 :1365، نجفی(سنجیدند  می

امروز این متون اگر که  اي گونه به شد می منتقل، در توان مترجم بود که چنان آناسامی علم نیز 
کـه حاصـل    شـود  یافت می ،حتی در یک متن ،اسامیمتفاوت ضبط انبوهی از ، شودمطالعه 

  .در انتقال اسامی به زبان مقصد است نبود روشلت و فغ
انتقـال  . اسـت از وظـایف مترجمـان    )هاي تاریخی و جغرافیایی نام(اعالم ضبط صحیح 

ها به فارسـی و عربـی    گرداندن آناردو به انگلیسی یا فرانسه و بازفارسی یا  ،از عربیها  واژه
 مـثالً  ؛بسـیار سـختی اسـت   کـار   ،اطلس مفصل اعالم در دسـت نیسـت  که  صحیح هنگامی

به زبـان اولیـه ناصـرالملک    ترجمه از انگلیسی در ، به زبان انگلیسی انتقالنصرالملک بعد از 
وجـه   و به هیچ گیرد کار بهاعالم را پیدا کند و در ترجمه اصل این  باید مترجم. شود می ضبط
عبـارت اصـلی دور   از مـتن و   سـهواً  چون ،فارسی برگرداند آن را به معتبربدون سند نباید 

  .)192 :1372، امامی( دشخواهد 
  

  متغیرهاي  نام ـ ناپذیرهاي تغییر نام. 2
. متغیـر هاي  نام و دیگري ناپذیرتغییرهاي  نام یکی :اند اسامی خاص در متون تاریخی دو نوع

از آن اي  مفهوم فرهنگی یک نام سـایه . دارددنبال خود  بههر نام خاص یک فرهنگ تاریخی 
  .است ادوار تطور و تحول آن نام در طول تاریخ نندةک بیانو 

را بـه زبـان    با رعایت امانت آن باید دارد که یآوانوشت مخصوص ،در زبان مبدأ ،هر نام
در هـا   نـام  امـا اگـر ایـن   ، کرد تصرف   و   دخلتوان  نمی خاص هاي نام در. کرد ترجمهمقصد 
ترین نام را انتخـاب   مصطلح باید، دوارد زبان مقصد شده باشن يزبان دیگر ۀواسط باگذشته 

، رفـت  مـی  شـمار  بـه که زبان فرانسه اولین زبان اروپایی در ایـران   ،در زمان قاجار مثالً. کرد
به  یا  اند زبان گرفته شدهاز این ان فرانسه زباي  نقش واسطه سبب بهها  نام بسیاري از کلمات و

ایجـاد   شدههاي وارد نامدر را  ین درخشانچندا نهسابقۀ که اند  کار رفته آوانوشت فرانسوي به
با آوانوشت فرانسـوي متفـاوت اسـت و    ها  نام زیرا در زبان انگلیسی آوانوشت این ؛اند کرده

بـود  چنین مرسوم پیش از جنگ جهانی دوم . کنددقت  بسیارباید در انتخاب آن نام  مترجم
 تر بیشبا رواج  ،دورهبعد از این . ندبیگانه را با تلفظ فرانسوي بنویسهاي  و واژهها  نام که اکثر
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هـاي   تلفـظ  مثالً ؛اند شده تلفظ انگلیسی ضبط با تر بیشالحات اعالم و اصط، زبان انگلیسی
ثبت  »ویلیام، بوستون، کالیفرنیا« شکل در نوع انگلیسی به »ویلیم، باستان، کلی فارنیه« فرانسوي

  .)2، 1 :1375 ،صدیق بهزادي( اند هشد
. انـد  شـده وارد فارسی  زبان یا عربی به زبان ترکی ۀواسط بهها  نام بسیاري از بر این عالوه

یعنی آن نام یا کلمه از زبان فرانسوي یا انگلیسی به زبان عربی یا ترکی درآمده و بعـد از آن  
در اصل  »قنسول« و »کنستانتینوپل« در اصل »قسطنطنیه« مثالً. شده است واردبه زبان فارسی 

 اسـت مصطلح قسطنطنیه  زیرا ؛دنشوترجمه و ضبط  »کنسول«و  »قسطنطنیه« باید ،»کنسول«
تر  راحتهم  کنسولو  اشته استگذ يبرجا )پایتخت عثمانی(اي  در طول تاریخ نیز سابقه و

وارد ) فارسـی (بـه زبـان مقصـد    ) انگلیسی(ان مبدأ از زب اًو هم مستقیمشود  میادا قنسول از 
 تلفـظ  یزبـان اصـل   کـه در  چنانو نوشت مطابق با آوا عیناً باید »شارل«کلمۀ اما . شده است

  .کار رود به شود می
  

  متون تاریخی ۀخطاهاي شایع در ترجم. 3
که به دهد  رخ میخصوص متونی  به متون تاریخی که در ترجمۀخطاهایی ترین  از رایج

موارد زیر  به توان می ،ندارد ها و مترجم اطالعات کافی از آن اند هاي دیگر پرداخته تمدن
  :اشاره کرد

  
  آنسهوي نی در شناخت اسم خاص و ترجمۀ ناتوا 1.3

آشنایی مترجم با موضوعات تخصصـی   باشد درست کامالًمتن تاریخی  که ترجمۀ براي این
جایگـاه  متن و اسامی علم ) زمانی و مکانی(با فضاي تاریخی  آشنایی. تاریخ ضروري است

متـرجم بـه    ،تاریخیمتون ترجمۀ در اگر  .)99 :1372 ،هژبرنژاد( ترجمه داردفن در اي  ویژه
خطا و اشتباه در انتقال احتمال ، نداشته باشد احاطۀ کامل اصلیزمانی و مکانی متن  محدودة
نـاتوانی متـرجم در    شـود  دیده میمتون  امري که بارها در ترجمۀ. دارد خاص وجوداسامی 

بـه زبـان مقصـد     تغییـر  بیاید و ب نیستپذیر  که ترجمه ،تشخیص درست اسم خاص است
و بـه   کننـد  مـی تصـور  ... ، و صـفت ، مصـدر ، را اسم اما بعضی از مترجمان آن ،منتقل شود

در متن اسامی خاص را  همۀابتدا  باید در این خصوص مترجم متبحر. پردازند می آن ترجمۀ
 تـاً طبیع ،باشدداشته تسلط مترجم بر موضوع ال اگر ح. متن را ترجمه کندمشخص و سپس 
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باشد خطـر هرگونـه   را نداشته دانش الزم مترجم اما اگر  ؛گیرد می خوبی انجام این مرحله به
نشـناختن اسـم خـاص اسـت کـه       درستاثر  بر. متن وجود دارد ترجمۀ رو اشتباه د لغزش

. کننـد  مـی  حـذف دهنـد و آن را   مـی اهمیت و حشو تشـخیص   را کم ن آنابعضی از مترجم
هنگـام   بهدارد و در ذهن خواننده، را یداد فاعل مخصوص به خود در تاریخ هر رو جاکه ازآن
االت مکـرر در  ؤسـ ایجاد این حذفیات با آید،  پدید میقیاس  مسئلۀ ،شده متن ترجمه ۀمطالع
 ، کلمـۀ میـراث ایـران  در کتـاب   مـثالً . برد می الؤماهیت کار ترجمه را زیر س، خوانندهذهن 

»advocates diabolic« تفهـیم بهتـر    بـراي  اسـت و نـوعی تشـبیه    »ل شـیطان وکی«معنی  که به
  :اصل جمله این است. )6: 1384 ،ایلیف( حذف شده است، موضوع بوده است

To present the Persian side is to assume the role of, advocates diabolic: so completely has it gone 

by default (Iliffe, 1953: 1). 

ـ   صاحب این منصـب . گردد میبه قرون وسطاي اروپا باز »وکیل شیطان«اسم خاص   دبای
ایـن   .بپردازد اوصفات نیک به نفی ، خواست به مقام اسقفی دست یابد می دربرابر فردي که

. یافت می منطقی ادامه ۀتا حصول نتیج، شد برگزار می شکل قضاوت در دادگاه که به ،مناظره
سبب نداشـتن اسـناد و    که در دادگاه تاریخ به ،انایرانی در این متن نویسنده براي احقاق حق

استفاده کـرده اسـت تـا نشـان      »وکیل شیطان«و نقش از مثال ، اند غیابی محکوم شده شواهد
 دربارة ایران ارائه و قضـاوت شـده اسـت   براساس متون یونانی کنون اي که تا دهد هر نوشته

البته مترجم مفهوم  .رست نفی شودبودن تا رسیدن به نتیجۀ منطقی و د طرفه سبب یک باید به
  .اما فضاي ترجمه با فضاي متن اصلی متفاوت شده است ،کردهاصلی را ارائه 

ترجمـۀ متـون سـایر    کار ببندنـد از   متون به در ترجمۀباید  مترجمان متون تاریخی چه آن
اصـل دقـت و   ، داري اصـل امانـت   ماننـد اصـول نظـري در ترجمـه    . جـدا نیسـت  ها  رشته
در  متـرجم بایـد   کـه  هسـتند تـرین اصـولی    اصل وفاداري و صداقت از مهـم و ، سنجی نکته

در موضـوعات  کـه   بـا درنظرگـرفتن ایـن    .)146 :1372 ،هژبرنـژاد ( کنـد دقت  ها رعایت آن
ایـن مـوارد   ، اسـت  مشـخص هـر رویـداد   زمـانی و مکـانی    و محدودةاسامی علم  یتاریخ

 سقمصحت و  توان میسهولت  به ، زیرادنشکار مترجم با ستیدربراي  معیارد بهترین نتوان می
  .دادو تشخیص کرد گیري  پیرا این اسامی 

 
  اسم خاص انتقال نادرست 2.3

اسـم  هـاي   شناسـه ، مقصدمتن و انتقال نام خاص به زبان  بعضی از مترجمان بعد از ترجمۀ
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. کننـد  نمـی  منتقـل  ترجمـه متن کنند و آن را به  می حذف یدقت بیتوجهی و  علم را بر اثر بی
و لـرد   ،کنـت ، دوك ی مانندالقاب، اشخاص قبل از اسامی اروپاتاریخ متون مربوط به در  مثالً

یـا در اسـامی    ؛دنکن می زبان مبدأ مشخص جایگاه اسم خاص را در جامعۀرود که  می کار به
در شاه جایگاه  ةکننداین عدد بازگو، رایج است III, VI, IVکاربردن عدد یونانی  به پادشاهان

 در تـاریخ جهـان   .سـت ها از همین نشـانه سال ؛ تاریخی است ۀشناس واي مشخص  سلسله
یـا  ) B.C 53-42(: درو مـی  کـار  قبل از میالد و بعد از مـیالد بـه   به دو صورت عموماًها  سال

 تـر  تر به عدد کوچک ها در تاریخ قبل از میالد از عدد بزرگ سالذکر ترتیب . )1653-1674(
کننـد و از آوردن   می را اضافه فرض که مترجمان یا آن ،قبل از میالد 42 تا 53 از مثالً ،است

. کننـد  ذکر مـی تر را  تر و بعد عدد بزرگ کنند و یا به غلط اول عدد کوچک می آن خودداري
تـر و بعـد عـدد     خصوص عددهاي بعد از میالد هم ترتیب به همان روش عدد کوچـک در

ترین جزئیاتی  نام علم نیز از مهمهاي  ست شناسهحال دقت در انتقال درهر به .تر است بزرگ
  .کرد توجهآن  بهاست که باید در ضمن ترجمه 

  
  جایی نقش فاعل و مفعول جابه 3.3

 مفعـول و  تشخیص جایگاه فاعل ،هنگامی که چندین اسم خاص در جمله باشد ،در ترجمه
. بیان مفهوم متن است ترین عوامل در از مهم بگیرد به خودتواند  میهر نقشی که اسم علم یا 

قادر به تشخیص درست جایگاه اسـم علـم نیسـت و نقـش      سهواً بسیاري از اوقات مترجم
خوبی  بهفضاي تاریخی متن  باآشنایی مترجم  اثر امر براین  .کند منتقل می فاعل را به مفعول

 ه باشدفضاي تاریخی متن نداشت دربارةکه مترجم اطالعات چندانی  اما هنگامی ،شود می مهار
  .شود می تر نمایاناین خطا بسیار 

  
  تاریخیهاي  ویرایش علمی ترجمه. 4

  .ندا در فرایند ترجمه بسیار مهممراحل پرداخت متن 
اصـالحی   ترجمـۀ  ؛)ي اصلیاحفظ محتو(خام ترجمۀ  باید از مرحلۀ می خوب یک ترجمۀ

 ترجمـۀ  و ؛)و اسـتفاده از نظـرات اهـل فـن     ،خودداوري مترجم، هاي نحوي تصحیح غلط(
خـوانی و برابـري در محتـوا و     اطمینـان از هـم   تصحیح واژه و نحـو و ( نهایی یا قابل چاپ

  .)78 - 77 :1384 ،حدادي( عبور کرده باشد) صورت

رفـع   بـراي متـون تـاریخی    خطاهـاي رایـج در ترجمـۀ   بروز جلوگیري از  مترجم براي
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 تـر  بـیش  کارهـاي زیـر   راه .کنـد اسـتفاده  از چنـدین روش  توانـد   می خود ۀترجماشکاالت 
  :کند را برطرف میخطاهاي رایج 

 
  هدور همشده با متن تاریخی  مقایسۀ متن ترجمه 1.4

در توانـد   مـی  از نظـر زمـان و مکـان   مقارن شده با متن تاریخی مشابه و  مقایسۀ متن ترجمه
منتقل  خاص بهترهاي  نامدر این روند خصوص  به. کندکمک بسیار شده  متن ترجمهتصحیح 

ها را به زبان خـود   آن و محقق اروپاییاست آن فارسی یا عربی  در متونی که مبدأ. دنشو می
تشـخیص  بـراي  مقیـاس  تـرین   مهمبهترین و ، ها آنبا مقایسه تکیه بر منابع و ، استترجمه 

اما در متون  ،)32 :1387، زاده حسین( صحت و درستی انتقال اسامی خاص در ترجمه است
بـه   هـاي اعـالم و توجـه    رجـوع بـه فرهنـگ   ، ها نیز خارجی است آنخارجی که زبان مبدأ 

براي تشخیص صحت ضبط  مثالً. است ترین وظایف مترجم نویسی این اسامی از ضروريآوا
 ،»Saladin« ،هـاي صـلیبی   القالنسـی مـورخ دمشـقی جنـگ      ابـن  ،»Ibn al-Qalanisi«: کلمات
ــوبی صــالح ــدین ای  ،»Tagarib al-umam-Ibn Miskawaih« و ،)Makdisi, 1965: 2, 6( ال
درمورد  .کرداصلی مراجعه متن به باید  ،)Wiesehofer, 1996: 211(مسکویه   االمم ابن تجارب

باسـتانی میـان دو رود    ۀمنطق(النهرین  بینیا  رودان میان ،»Mesopotamia«براي تشخیص  دوم
هـا   ت در این فرهنگاما بعضی از کلماکرد رایج مراجعه  يها به فرهنگباید  ،)دجله و فرات

  :باره آورده است امامی دراین مثالً. شوند می ندرت یافت به
این فرهنگ  ییااسالمی چقدر از کار ایرانی و بعضاًهاي  دانم کمبود این مدخل نمی من

هایی از این دست را که در  خواست مدخل می دلم. کاهد می کنندگان براي استفاده) هزاره(
 ،دریــاي خــزر Caspian ،خامنشــیه Achaemenian .دیمدیــ مــی آورم در آن مــی زیــر

circumumbulation طواف، Kaaba کعبه، kevir کویر، kurdish کردي، Qajar قاجار و  ...
، امـامی (پـارتی را یـافتم    parthianمربوط به ادوار تاریخ ایران تنها هاي  و در میان واژه

1385: 182، 183(.  

  .سامی علم در متون تاریخی بسیار خطیر و پیچیده استبا این وصف کار مترجم در انتقال ا
  
  به زبان مقصد أاطمینان از صحت انتقال نام از زبان مبد 2.4

بـه زبـان    از صحت انتقال اسم خاص از زبان مبـدأ باید  مترجم ،متن تاریخی بعد از ترجمۀ
، سیاسـی  ۀرا بـراي هـر مجموعـ   » empire« ةواژاروپاییـان   مـثالً . کندمقصد اطمینان حاصل 
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اما در تاریخ  ؛برند کار می ، بهي نامتجانس باشدکه داراي اجزا ،فرهنگیو ، اجتماعی، اقتصادي
زیـرا   ،ترجمه شود» خالفت«و در تاریخ اسالم به » شاهنشاهی« بهباید  ایران باستان این واژه

معنـی   به» people«واژة  نمونۀ دیگر. دهد می انتقال شا تاریخی ةمفهوم خاص خود را در دور
 .جزئی دارد و دیگري مشخصۀ شمول عمومیاست که یکی معنی اقوام  به» peoples« مردم و

 با کمی دقت ؛رسد می نظر بهاشتباه  ترجمه شود،» مردم امپراتوري« به» امپراتوري«کلمۀ که  این
  .ارداصلی د مفهومی صحیحی با واژة که رابطۀ ترجمه کرد» اقوام امپراتوري«این واژه را  توان می
  نام خاص ۀتاریخی و مرتب ةتطبیق دور 3.4
تاریخی از ضروریات کـار   ةمتعلق به دور  هاي واژه استفاده ازصحیح متن تاریخی  ترجمۀ در

جان آربري  آرتور، که )The Legacy of Persia( میراث ایران در مجموعه مقاالت مثالً .است
)A. j. Arberry(     اول کتـاب   لفصـ  عنـوان گردآوري کـرده اسـت، متـرجم»Persia and the 

Ancient World« )Iliffe, 1953: 1-38 ( ایـران و دنیـاي قـدیم   «: کرده اسـت ترجمه  چنینرا« 
ایـران و  «یـا  » ایران و دنیـاي کهـن  «توان  می ؛ براي ترجمۀ این عنوان)53 - 5: 1384، ایلیف(

به » جهان باستان«طالح اصۀ تاریخ در رشت جاکه ازآناما  ؛در نظر گرفتنیز را  »دنیاي باستانی
بایـد عبـارت   ، کـه ایـن مـتن بـر آن تکیـه دارد      شـود  ی اطـالق مـی  مشخصزمانی  محدودة

، چـون خالفـت عثمـانی   ترکیباتی براي . کردرا انتخاب  »ایران و جهان باستان«تر  تخصصی
تـاریخی و   ةتوجـه بـه محـدود    ایوبیانو ، حکومت ممالیک، عباسیخالفت ، خالفت اموي

  .بزرگ مصون نگه داردهاي  اشتباهمترجم را از تواند  می خوبی بهجغرافیایی 
  
  اسامی خاص علمی با تکیه برویرایش  4.4

از ضـروریات   ،بر اسامی خـاص  ویژه تکیه به ،هایی متون تاریخی ویرایش علمیدر تدوین ن
پیشـوند و  آوردن رود مترجم هنگام نقل مفهوم جمله بـه زبـان مقصـد از     می احتمال. است

کـه در   ،تـوجهی بـه آن نکـرده باشـد     یـا اصـالً   ،پوشی کرده باشد اسم خاص چشم پسوند
اسـامی  در ترجمـۀ   مثالً. کار بست دوباره بهها را  یافتادگجااین توان  می ویرایش اسامی علم

ــاص  ــرو دوم » Khosrow II«خ ــپر  خســرویــا خس و  ،)Wiesehofer, 1996: 174(ز وی
»Shalmaneser III«، شلم نصر سوم )Iliffe, 1953: 4(، ًبه عدد بعـد از اسـم    باید مترجم حتما

معنـی   بـه » materialism« همچنـین . را صـحیح ترجمـه کنـد    توجه کامل داشـته باشـد و آن  
و با ماده تفاوت ارزشـی دارد   مادي ؛)327 :1375، ادواردز(گرایی  مادهنه  است »گرایی مادي«

  .ودش برطرفترجمه ر تدوین نهایی دخطاها گونه  اینباید 
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  خاص در دو زبان مبدأ و زبان مقصدتوجه به تفاوت کاربرد نام  5.4

داخلی و خارجی در مبحث اسامی خاص  گوناگونگیري از منابع  بهرهسبب  بهمتون تاریخی 
با نـام   ینام پدیده یا شخص خاص که در زبان مبدأ هستاین احتمال  .دارنداي  شرایط ویژه

یا کارتاژ » Carthage« ،گري زرتشتی» Zoroastrianism« الًمث. آن در زبان مقصد متفاوت باشد
 »Cyrus«، شـاه خشایار »Xerxes«، قفقازي» Caucasian«، ها گل» Gauls«، فنقیه در زبان فارسی

 »Euxine«، جیحـون  »Oxus«، فـرارود یـا  النهر  ماوراء »Trans-oxiana«، شوش »Susa«، کورش
ها با تلفظ فارسی متفـاوت   که تلفظ انگلیسی آن ،پادشاه ماد ،هوخشتره »Kyaxares«، سیحون

متـون  صـحیح   ۀترین قسمت در تدوین ترجمـ  دقت در انتقال درست این اسامی مهم. است
مخاطـب مفهـوم    ،درستی منتقـل نشـود   کدام از این اسامی بهکه هر درصورتی. تاریخی است

  .یابد می راه ریختگی درهمدر ترجمه  که فهمد یا این نمی جمله را
  

  گیري تیجهن
به مقصد  أشده از زبان مبد اسامی خاص و اعالم تاریخی در شناساندن متن ترجمه جاکه ازآن

 ،وقـایع تـاریخی  . کننـد  مـی  توجه و دقت بسیار مترجم را طلـب ، عهده دارندبر یمهمنقش 
هـا بـه زبـان     گونه اشتباه در انتقـال آن و هر دندار یخاصاسامی  ،بودن فرد به منحصر سبب به

 نویسی اسامی خاصتفاوت در آوا. اندازد می خطر بنیان ترجمه را در نظر مخاطبان به ،مقصد
، هـاي معتبـر   مترجم را بر آن دارد تا با مراجعه به منابع دست اول متن اصلی یا فرهنـگ  باید

یـت امانـت در   رعا ازرعایت امانـت در ایـن کـار     .منتقل کندنام خاص را با استناد به منابع 
هـاي   نام عمدتاً .دارد يبلکه از جهاتی اهمیت چندین برابر، نیست تر کمتنها  نهانتقال مفهوم 

هـاي   نـام  .شوند می متغیر تقسیمهاي  نام و ناپذیرتغییرهاي  نامۀ دستبه دو در ترجمه تاریخی 
زبان  آوانوشت مطابق با وندارد  ها هایی هستند که زبان مقصد معادلی براي آن نام ناپذیرتغییر
زبـان مقصـد   در هـایی هسـتند کـه     متغیر نامهاي  نام اما. شوند می زبان مقصد منتقلبه  أمبد
کـار   را بـه نـام   آنبراي انتقال  باید و مترجم هست ها براي آن أزبان مبد جدا از واژة اي واژه
، شـناخت اسـم خـاص    در خطاهاي رایج در انتقال اسامی تـاریخی از نـاتوانی   تر بیش. ببرد

بایـد   متـرجم  و شود ناشی مینقش فاعل و مفعول اسم خاص  جایی ابهجو  ،درستانتقال نا
شـده بـا سـایر متـون      مقایسۀ متن ترجمه. کندرا بررسی  دقت آن ترجمه بهنهایی در تدوین 
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هـاي   از زبان مبدأ به زبان مقصد با توجه بـه شناسـه   ها اطمینان از صحت انتقال نام، تاریخی
هاي کاربرد نـام خـاص    و توجه به تفاوت ،می خاصویرایش علمی با تکیه بر اسا، تاریخی

و  لغـزش و خطـا در ترجمـه   گیري از کارهاي جلو ترین راه در دو زبان مبدأ و مقصد از مهم
  .انتقال اسامی خاص تاریخی است
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 اهمیت و ضرورت ترجمۀ متون تاریخی عثمانی به زبان فارسی

  )پاشا تاریخ عثمانمطالعۀ موردي (
  *نصراهللا صالحی

 چکیده
عالمـان   ،رو ازاین .زبان عربی و فارسی سومین زبان جهان اسالم ترکی است بعد از

فارسـی     ویـژه  بهعثمانی در کنار تألیف آثار به ترجمۀ متون از عربی و  اندیشمندانو 
از قرن دهم به بعد بیش از صدها اثر مهـم از فارسـی   . به ترکی عثمانی نیز پرداختند
امـا درسـت   . دارد ادامه ترکیهروند هنوز در  این. است به ترکی عثمانی ترجمه شده

شده از ترکی عثمـانی بـه فارسـی بـه تعـداد       تعداد متون ترجمهروند، برعکس این 
تنها در دورة ناصري و با تشکیل دارالترجمۀ همـایونی  . رسد انگشتان دست هم نمی

جمـه  رکی به فارسی ترزبان تاز  راتعدادي از منابع و متون عثمانی مترجمان بود که 
که بعد از دورة ناصري روند ترجمۀ متون ترکی به فارسی تقریبـاً   عجیب این. کردند

از زبـان  برگرداندن متون و منـابعِ   از این غفلت بزرگ و جدي ایرانیان. شدمتوقف 
شـده  منجـر  تـاریخ ایـران    مـرزي  منابع برون فقربه ی بیش از هرچیز ترکی به فارس

هـاي    عثمـانی حـاوي آگـاهی   از منـابع   این در حالی است که بخش مهمـی . است
، شناخت منابع رو این از. است ،ان، از صفویه تا قاجاریهدربارة تاریخ ایر يمند ارزش

. رسـی نیازمنـد عـزم جـدي اسـت     و متون عثمانی و نیز برگرداندن این متون بـه فا 
که مستشرقان بیش از دو سده اسـت کـه منـابع عثمـانی را تصـحیح و بـه        حالیدر

نسـبی از ایـن منـابع     یشـناخت  حتـی هنوز  اند، در ایران خود ترجمه کرده هاي زبان
نخست از اهمیت و ضرورت ترجمۀ متون عثمانی  همقالاین در . حاصل نشده است

و نیز ترجمۀ  تاریخ عثمان پاشادربارة اهمیت به میان آمده و سپس به فارسی سخن 

                                                                                                     
  ns_salehi@yahoo.co.uk شهید مفتحمدرس مرکز تربیت معلم  *

  17/9/1390: ، تاریخ پذیرش7/7/1390: تاریخ دریافت
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  .فارسی آن بحث شده است
 ،تـاریخ سـالنیکی   ، متون تـاریخی عثمـانی،  ه فارسیاز ترکی ب ترجمه :ها واژهکلید

  .اتاریخ عثمان پاش

  مقدمه
جایگاه بارز  گوناگونهاي   ترتیب در دوره و ترکی به ،فارسی ،عربیدر جهان اسالم سه زبان 

جهـان   اندیشـمندان . ها تألیف شده اسـت  ي به این زبانمند ارزشو آثار  ی داشتندو مشخص
تألیف آثار بـه   هجرياز قرن چهارم و پنجم بعد . نوشتند  عربی میابتدا به  یاسالم از هر قوم
زمان با تألیف به زبـان فارسـی، ترجمـه از عربـی بـه       هم. بیش آغاز شد و کمزبان فارسی نیز 

بنـابراین، ترجمـۀ متـون عربـی بـه فارسـی از       . تدریج گسـترش یافـت   فارسی نیز آغاز و به
حاصـل ایـن کـار عظـیم     . بیش ادامـه دارد  و کم و هنوز نیزاست هاي گذشته آغاز شده   سده

متونی که بعضاً شاهکارهاي زبان . به زبان فارسی است مند ارزشپدیدآمدن انبوهی از متون 
  .آیند  می شمار به فارسیو ادب 

از اوایـل     ویـژه  بـه بعد از زبان فارسی سومین زبان جهان اسالم زبـان ترکـی اسـت کـه     
ن اصـلی و رسـمی ایـن دولـت تبـدیل شـد و عالمـان و        گیري دولت عثمانی بـه زبـا    شکل

این عالمان در کنار تألیف، . عثمانی به تألیف آثار خود به این زبان همت گماشتند اندیشمندان
از سـدة دهـم    ،ترتیـب  بـدین . ترجمه کردندبه ترکی عثمانی را فارسی    ویژه بهمتون عربی و 

علت این امر از دیـد  . ی عثمانی ترجمه شدهجري به بعد تعداد زیادي از آثار فارسی به ترک
رفته آشنایی با زبان فارسی در آناتولی کم و نیاز بـه   امین ریاحی آن بود که رفتهمرحوم محمد
رواج  ،س از جنگ چالـدران ترجمۀ متون فارسی از قرن دهم، پ. شد  می تر بیشترجمۀ متون 

از دیـد مرحـوم ریـاحی    . درآمـد شاهکارهاي زبان فارسی به ترکی  تر بیشرفته  رفتهیافت و 
کثرت سبب  بهمترجمان   شده از فارسی به ترکی و نام هاي ترجمه تنظیم فهرست کاملی از متن

 مترجمـان را حتی برخی از شـاهکارهاي ادب فارسـی   . تقریباً ناممکن است آثار و مترجمان
ونـد ترجمـۀ   ر .)220: 1369ریـاحی،  ( انـد  کردهترجمه بارها  گوناگونهاي   در دورهمختلف 

تنهـا   عثمانی و تشکیل جمهوري ترکیـه نـه   متون فارسی به ترکی بعد از فروپاشی امپراتوري
ریـزي   زبـان ترکـی در برنامـه    یافتن خط التین و نوسازي رسمیتکه بعد از بل ،متوقف نشد

آثـار کهـن اسـالمی     هسلسلهایی از ادبیات جهان،   ترجمه« ۀمجموعدولتی جاي گرفت و در 
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بسیاري از شـاهکارهاي ادبیـات ایـران ترجمـه و      ،تشارات وزارت فرهنگ ترکیهاز ان »شرق
  ).همان( از نجاتی لوغال است شاهنامهچاپ شد که از آن جمله ترجمۀ 

ابتدا زبان فارسی به بستر مناسبی براي ترجمۀ متون عربی به  فرهنگ و تمدن اسالمیدر 
از عربـی و  ترجمـه  دیگـري بـراي   ی به بستر مناسب این زبان تبدیل شد و سپس زبان ترک

توان گفت کـه زبـان عربـی      ها می میان این زبانمقایسه در . فارسی به زبان ترکی تبدیل شد
زبان ترکـی بـا   هاي گذشته  طی سده. بودندگیرنده  تر بیش صرفاً زبان دهنده و دو زبان دیگر

. داختـه اسـت  میـراث مکتـوب خـود پر   ترکـردن    گیرندگی فراوان از دو زبان دیگر به غنـی 
گیرندگی درخور از زبان ترکی، از حیث  نداشتنسبب  به عربی و فارسی هاي که زبان حالیدر

قلمرو قصد ورود به جا  در این. اند  عمل کرده ترکیزبان  تر از  ضعیفمیراث مکتوب، ترجمۀ 
  .است به زبان فارسی و ترکی معطوف تر بیشنوشتار حاضر و توجه را نداریم زبان عربی 

. اسـت  اثر مهم از فارسی به ترکی عثمانی ترجمه شده هاقرن دهم به بعد بیش از صد از
صدها اثر، اعم از  سی سال گذشته طی فقطکه  اي گونه به، داردترکیه ادامه این روند هنوز در 

ایـن در حـالی   . اسـت منتشر شـده  متون و تألیفات جدید، به زبان ترکی استانبولی ترجمه و 
شده از ترکی به زبان فارسی بسیار اندك  آثار ترجمهتعداد  همین مدتدر است که در ایران 

شده از زبـان ترکـی عثمـانی بـه      به همین نسبت، تعداد متون ترجمهو  و محدود بوده است
در دورة ناصري و با تشکیل دارالترجمـۀ   فقط. رسد  فارسی به تعداد انگشتان دست هم نمی

رکـی بـه فارسـی ترجمـه     زبـان ت از  راو متون عثمـانی  تعدادي از منابع مترجمان همایونی، 
که بعد از دورة ناصري روند ترجمۀ متون ترکی به فارسی تقریباًً متوقـف   عجیب این. کردند

با ترجمـه   ترجمۀ متون از فارسی به ترکیتوان گفت که   کلی می اي بنابراین، در ارزیابی. شد
ي ایرانیان نسـبت  ت بزرگ و جداین غفل. تنیسمقایسه قابل وجه   هیچ بهاز ترکی به فارسی 
تـاریخ   مـرزي  منابع بـرون  فقربه رسی بیش از هرچیز و منابعِ ترکی به فا به برگرداندن متون

  .شده استمنجر ایران 
نظر از . شودتر بیان   از منابع تاریخ ایران روشن منظوراست  نظر الزم نقطهاین براي تبیین 

مرزي یعنـی   نخست، منابع درون :دنشو می تقسیمدستۀ کلی و نگارنده منابع تاریخ ایران به د
 يمـرز  و دوم، منابع برون اند تهنویسندگان ایرانی درون مرزها به زبان فارسی نگاشمنابعی که 

ارسی جوار با ایران، نظیر عثمانی، به زبان ف نویسندگان کشورهاي همدسته از منابعی که  آن یا
  .اند نوشتهیا ترکی 
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تـرین   مهـم عثمـانی   ،جـوار  در میان کشورهاي همقویونلوها به بعد،  مت آقاز دورة حکو
ایـن دو  . داشتبا ایران  یکه براي چند سدة متمادي روابط بسیار پرفراز و نشیببود کشوري 
حکومـت  صـفویه در ایـران تـا هنگـام فروپاشـی      حکومـت  تشکیل از زمان    ویژه بهکشور، 
. داشـتند م با جنگ و صـلح  وأروابطی ت چند سده مدت به ،جنگ جهانی اولپس از  ،عثمانی

آمده در عثمانی در پیوند با تاریخ  پدیدتاریخی متون تا بخش مهمی از شد همین امر موجب 
توان گفت شمار منابع مـرتبط بـا تـاریخ      ت میئجر به .ایران یا تاریخ مشترك دو کشور باشد

 ،آمده در خود ایـران نیسـت   پدیدمنابع  از تر کمتنها  است نه نگاشته شدهعثمانی  ایران که در
  .است تر بیشکه بسیار بل

  :کرد به چهار دسته تقسیم را آثار مورخان و مؤلفان عثمانیتوان  میکلی  اي بندي در تقسیم
  .است مربوط رانوقایع و مسائل ای به اًمستقیم ها مطالب آنهمۀ منابعی که . 1
  .داردربط وقایع و رویدادهاي ایران  هبها  منابعی که بخش مهمی از محتواي آن. 2
 .اند به زبان ترکی یا فارسی نوشته تبار و شاعران ایرانی ،منابعی که مورخان، مؤلفان. 3
 .ندارددربارة ایران  اطالعاتیگونه  هیچها  منابعی که محتواي آن. 4

. اسـت  مربوطتاریخ ایران  به اًاز این چهار دسته منابع مستقیم هسه دستکه پیداست  چنان
تـوان بخـش مهمـی از رویـدادهاي تـاریخ ایـران، از         ها می بنابراین، با آگاهی از محتواي آن

حال، در مطالعات ایرانی هنـوز توجـه چنـدانی بـه      بااین. را از نو نوشت ،صفویه تا قاجاریه
پیش، تعداد  هسدکم از دو  دستکه مستشرقان الی است این در ح. منابع عثمانی نشده است

بنابراین، در ایران . اند  هاي اروپایی ترجمه کرده از منابع عثمانی را تصحیح و به زبان بسیاري
شدن تـاریخ ایـران، غفلـت     منابع و متون عثمانی و اهمیت آن در روشن ازاز گذشته تا حال 

انتشار منـابع عثمـانی    ترجمه ودر تنها  نه چنان است که توجهی  این غفلت و بی. است شده
. شناسی نیز گام مهمی برداشته نشـده اسـت    که در زمینۀ منبعبل، انجام نشدهي جدهیچ اقدام 

از میان محققان . رو، آگاهی از منابع مربوط به تاریخ ایران در عثمانی بسیار اندك است ایناز
عبدالحسـین  و نیـز مرحـوم    فارسـی  خ ادبیـات تـاری اهللا صفا در جلد پنجم  ذبیحفقط معاصر 

صـفا،  ( اند کردهرا معرفی  چند مورد از منابع عثمانی ان بعد از اسالمتاریخ ایرکوب در  زرین
شناســی  ثواقــب در منبــع. )71 - 70: 1363 کــوب، ؛ زریــن1695 - 1603 ،2 بخـش  /5، 1370

 اسـت  معرفی کرده وار  فهرسترا  کوب چند منبع عثمانی  حجیم خود به نقل از مرحوم زرین
  ).410 - 405: 1380ثواقب، (

کیف منـابع و   و کمنسبی از  یمحققان تاریخ ایران حتی شناخت ،توان گفت که  بنابراین می
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 ،در چند دهۀ اخیر در ترکیه مکرر تصحیح و منتشر شده استکه منابعی    ویژه به ،متون عثمانی
زیرا بدون برگرداندن  ؛ي برداشتی جدیها کاري باید گام  کماین رو، براي جبران  ایناز. ندارند

تـر تکـرار    از صفویه تا قاجاریه، بیش   ویژه به ،ه فارسی پژوهش در تاریخ ایرانمنابع عثمانی ب
گر در تألیف آثار خود بارها و بارها  هاي گذشته صدها پژوهش در سال 1.مکررات خواهد بود

هاي تازه  براي گفتن حرف و اند ها را گفته  و گفتنی اند منابع شناخته شدة موجود بهره بردهاز 
به را توان پرتویی از روشنایی   انتشار چنین منابعی است که می با فقط. استجدید بع نیاز به منا

مرور در ایران  ناشناخته بهجدید و منابع این اي از   دسته. زوایاي تاریک تاریخ ایران انداخت
اما  ،گیري یافته است در دو دهۀ اخیر شتاب چشم   ویژه بهاین امر . شوند منتشر میتصحیح و 

پیش از آن  البته. منابع باید از زبان ترکی عثمانی به فارسی برگردانده شوداز این دیگر اي  دسته
در عثمانی در پیوند بـا تـاریخ    چه آنهاي جامع شناخت کاملی از   شناسی باید با انتشار کتاب

چنین کاري صورت هنوز در ایران . دست آید به تألیف شدهایران یا تاریخ مشترك دو کشور 
مـدخل  از همین آثار . اند  آثار متعددي منتشر کردهدر این زمینه مستشرقان اما  2ته است،نگرف

بنـابراین، در قـدم اول بایـد     3.اسـت ) J. Sauvaget(اثـر ژان سـواژه    تـاریخ شـرق اسـالمی   
و سـپس بـه   کـرد  به فارسی تـدوین و منتشـر    شناسی جامع و مفیدي از منابع عثمانی کتاب
ایـن کـار   . ریزي کـرد   ها به زبان فارسی برنامه خت و براي برگرداندن آنها پردا بندي آن  طبقه

بـه انتشـار    تمایلیهیچ  زیرا ؛خارج است بزرگ از عهدة فرد یا افراد و نیز ناشران خصوصی
. ، ندارنـد ندبرسـ ها بمانند تا به فـروش   فروشی ها باید در گوشۀ کتاب منابع و متونی که سال

ها کـم نیسـت و از امکانـات     متولی تاریخ در ایران، که شمار آن باید نهادهايسبب،  همین به
. را منتشر کنندو با حمایت از مترجمان این قبیل منابع ند شوقدم  پیش ،برند  دولتی نیز بهره می

تقریباً این بنیاد . دهد انجام میچنین کاري را » بنیاد تاریخ ترك«در ترکیه چندین دهه است که 
  .استکرده چاپ و منتشر  ،بهترین وجهبه  ،راو متون تاریخ عثمانی قسمت مهمی از منابع 

بر ضرورت پرداختن به ترجمۀ متون، که بدان اشاره شد، کار مهم دیگري که هنوز  عالوه
دسـته از متـونی اسـت کـه در دورة      آنآغاز شود، تصحیح و انتشار  بایدو است  انجام نشده

صـورت   بـه یـر آن بـه فارسـی ترجمـه شـده و      ناصري به سفارش دارالترجمۀ همایونی یا غ
خـوبی   گـاه بـه   آن ،دهمۀ این آثار شناخته و منتشـر شـو   اگر. است هاي خطی موجود  نسخه

روشن خواهد شد که در دورة ناصري توجه به شناخت تاریخ عثمانی و نیز تاریخ مشـترك  
  .اهمیت داشته است حديدو کشور تا چه 

  .شود میشاه ترجمه شده اشاره   ناصرالدینفرمان انی که به از متون عثم اي نمونهجا به  در این
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این اثر از سه سـالِ آخـرِ   . النیکی استاثر مصطفی افندي س تاریخ سالنیکیمتن مزبور 
شروع و تا ششمین سالِ سلطنت محمد سـوم   )ق  974 - 926: حک( قانونیسلطنت سلیمان 

چهـار سـلطان عثمـانی    دورة قـایع  کتاب مشتمل بر و. یابد  ادامه می) ق  1012 - 1003: حک(
سلطنت این چهار سـلطانِ  دورة . و محمد سوم ،سلیمان قانونی، سلیم دوم، مراد سوم: است

شـاه طهماسـب، شـاه    سـلطنت   سـیزده سـالِ آخـر   : عثمانی با سلطنت چهار پادشاه صفوي
ـ  همشاه عباس یکم  سلطنت و دوازده سالِ اولِ ،اسماعیل دوم، شاه محمد خدابنده وده زمان ب

تصـحیح   را ایـن اثـر  هاي اخیـر   محمد ایپشرلی در سال .قمري 1003تا  971یعنی از است 
 .)Selaniki, 1999: 2(اسـت   کـرده در دو جلد منتشـر  آن را بنیاد تاریخ ترك و  کردهانتقادي 

در اسـتانبول بـه چـاپ     ق  1281صورت چاپ سربی در رجـب   بهنیز لد نخست این اثر ج
در اختیـار  شاه   به فرمان ناصرالدینفاصله بعد از انتشار در استانبول، این اثر بال. رسیده است
 هترجمـ  آن را فـوراً ر گرفـت و او  قرا ،علی  بن  به نام حسن ،دارالترجمۀ همایونی مترجمی از

چنـین سـرعت عملـی در    . است شده قیدق   1282رمضان  15 ترجمۀ متنتاریخ اتمام . کرد
شـاه بـه     توجه و اهتمام جدي ناصـرالدین دهندة  شانبه کتاب و ترجمۀ کامل آن ن یابی دست

رجم نیز در که مت چنان. شد  است که در عثمانی منتشر می اي آگاهی از محتواي منابع تاریخی
  :نویسد  در این خصوص می او. له اشاره کرده استمقدمۀ خود به این مسئ

لمین فداه و خلـداهللا  العا اللهی روحنا و روح حضرت اقدس، ظل یچون افکار معدلت آثار اعل
هللا ا ملکه و سلطانه، آگاهی از افکار کافۀ دول و ملل در حق دولـت و ملـت ایرانیـه، صـانها    

اگر همین تاریخ، عبـارات رکیکـه    ]که[ الحدثان بود، دستخطّ مبارکه صادر فرموده بودند عن
حضـرت   یاعلـ األمر اقدس ارفع  هم داشته باشد؛ بدون تغییر بعینها ترجمه نماید، لهذا حسب

ظهـور   ده، عبارات ناشایستۀ تاریخ را بـه اللفظ ترجمه نمو العالی تحت شاهنشاهی، امتثاالً ألمره
  .)427: 1389سالنیکی، ( درآورد

آگاهی از احوال ملل دیگر داشت و موجـب ترجمـۀ آثـار     بهشاه   اهتمامی که ناصرالدین
که حتی  اي  گونه به. متوقف شد باًتقریبعد از او  ،به فارسی شد گوناگونهاي  متعددي از زبان

ها باقی ماند و در دسترس     خانه کتابهاي خطی در گوشۀ   صورت نسخه ها نیز به همان کتاب
تصحیح و انتشار این دست آثـار  به باید که گفته شد  چنان ،بنابراین. ر نگرفتاهل تحقیق قرا

  .شودتوجه جدي 
  

  تاریخ عثمان پاشا
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  :بر سه متن تاریخی است مشتمل 4پاشاتاریخ عثمان 
شـرح تهـاجم عثمـانی بـه قلمـرو       بـارة عبداهللا، در  بن  ، به قلم ابوبکرتاریخ عثمان پاشا. 1

 .صفویان در قفقاز و تصرف این مناطق
 .به عثمان پاشا) دربند(نامۀ عوض افندي از دمیرقاپو . 2
فرمانـدهی  بـه  عثمانی سپاهیان یورش از چاوش  ةزاد  ابراهیم رحیمیگزارش مشروح . 3

 .به آذربایجان و تصرف تبریزعثمان پاشا 
صفویان و عثمانیان رویارویی ي که درخصوص مند ارزشهاي   آگاهیسبب  بههر سه متن 

) ق  1003 - 982(و سلطان مراد سـوم  ) ق  996 - 985(در دورة حکمرانی شاه محمد خدابنده 
از چگونگی آغـاز  است ستندي هاي م  این متون حاوي گزارش .اند مهمگذارند،   اختیار میدر 

روي به مرزهاي شـمال غربـی و غـرب ایـران در      حرکت اردوي عثمانی از استانبول تا پیش
هـایی    نویسندگان هر سه متن با ذکر جزئیات سودمند به توصیف جنـگ . قفقاز و آذربایجان

  .گرفته استدرپردازند که بین قواي قزلباش و قشون عثمانی  می
هاي دو اردوي عثمانی و صفوي بـود و    ه خود از نزدیک شاهد جنگعبداهللا ک  بن  ابوبکر

ها درآمد و حدود دو سال در ایران محبوس بـود و   گوید به اسارت قزلباش  که خود می چنان
ها  از قزلباشدر هیچ جاي اثر خود کینه و نفرتش  ،ایران به عثمانی گریخت بعد با ترفندي از

ـ  می در نوشتن تاریخ تالش حال باایناما کند،   را پنهان نمی او  .ت کنـد کند تا انصاف را رعای
که بارها از قتل و غـارت و   گیرد، چنان  گاه قتل و غارت مکرر سپاه عثمانی را نادیده نمی هیچ

جمعی دختران و  اسارت دسته بارةدراو . گوید  تفصیل سخن می ایران در قفقاز به اسارت اتباع
ــا در ازا پســران گنجــه و فــروش آن ــگفتی آورده اســت  يه ــال اطالعــات ش  دو ســکۀ ط

ست اولـی بـراي   بع دابا این توصیف، هر سه متن در حکم من. )95: 1387عبداهللا،   بن  ابوبکر(
از . هسـتند  قمري 993تا  986هاي  برخورد صفویان و عثمانیان در میان سال آگاهی از نحوة

ف نبردهاي دو اردوي صفوي و کی و کماز  بر کسب آگاهی الي هر سه متن تاریخی، عالوه هالب
  :ازجمله. دست آورد بههاي مهم و درخور توجه دیگري نیز  توان آگاهی  عثمانی، می

زبـان،   دربـارة منـدي   شدر هر سه متن اطالعات مفیـد و ارز  :شناختی هاي قوم  آگاهی .1
  .)86،  83،  81: همان( شهرهاي قفقاز ارائه شده است گوناگوناقوام  و آداب ،آیین

همـراه سـپاه    عبـداهللا   بن  ابوبکرجاکه  ازآن :هاي جغرافیایی و جغرافیاي تاریخی  آگاهی .2
هـا،   اطالعات مفید و جالبی از موقعیت جغرافیایی بسیاري از رودها، کوه  ،است عثمانی بوده
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 او حتی. )85،  82 - 78، 62 - 60: همان( کند  و شهرهاي قفقاز ارائه می ،ها  ها، قصبه ها، راه  قلعه
غفلـت  از شرح و وصف سـنگ مزارهـاي ایـن منطقـه     دمیرقاپو  ۀمنطقدر توصیف تفصیلی 

  .)81 - 80: همان( هایی بوده است  که همه حاوي نوشتهکند   نمی
زادة چاوش،   ابراهیم رحیمی: هاي تاریخی شهرهاي ایرانهاي جالب توجه از بنا آگاهی .3

تـک   تـا تصـرف تـک   ارزروم نی از دوي عثمـا متن سوم، که در اثر خود حرکت ار نویسندة
اي که بعـد از تصـرف     بیگانهمنزلۀ  به ،است گزارش کردهرا تبریز  ویژه بهشهرهاي آذربایجان 

، تحت تأثیر عظمت آثار و بناهـاي تـاریخی،   است قلمرو ایران قدم در این سرزمین گذاشته
  :نویسد  تبریز می در» سراي امیرخان« دربارة مثالً. ها پرداخته است ناخواسته به وصف آن

توان به وصـف آن    با گفتن و نوشتن نمی. افزایی بود گشا و چه منزل فرح چه سراي دل
حضـرت سـردار سـراي مزبــور را گشـته و سـپس از سـرایی کـه از زمــان        . پرداخـت 

بهشت در آن واقـع و آن   حسن و جهانشاه غازي به بعد باقی مانده و منزل هشت اوزون
این جامعِ . جامع اوزون حسن رفت ]مسجد[سپس به . دیدن کردنیز معمور و آباد است، 

شریف، چنان هنرمندانه و زیبا بنا شده بود که نقاش چین نیز قادر به خلق چنین نقش و 
  ).110: همان(نگاري نیست 

  :نویسد  عظمت گنبد شنب غازان می دربارةباز در جاي دیگر 
عظمت بناي گنبد قابل . رسید  کمربند آن نمیچنان گنبد مرتفع و بلندي بود که گنبد افالك به 

شـود،    چون بناي ایاصوفیا یافت نمـی  چه بر روي زمین، بنایی هماگر. نیستگفتن و نوشتن 
ازجملـه  . هاي قابل تعریف آن صدبرابر بـیش از ایاصـوفیا اسـت     حال، برخی از قسمت بااین

توحیـد نوشـته    هاي آن، یکی این است که بر روي هشتاد هزار آجر، کلمۀ  اوصاف و ویژگی
  ).111: همان( ... اي موزون و مرتب در میانۀ بنا قرار گرفته است  گونه شده و این نوشته به

ي مختصر به وجود برخی بناهاي تـاریخی در شـهرها   بر این موارد، مؤلف با اشارة عالوه
خـوي   ي ازمختصرف یوصتبعد از  مثالً. ندان کرده استچآذربایجان، ارزش اثر خود را دو

اکنـون  « :نویسـد   کنـد و مـی    شمس تبریزي در این شهر اشاره می مرقدصراحت به وجود  به
شـکر و سـپاس خـدا را کـه     . مرقد حضرت شمس تبریزي، نوراهللا مرقده، در خوي اسـت 

  5).106: همان( »زیارت آن مرقد شریف میسر شد
زادة   رحیمـی ابـراهیم  : ر توجه از رونق و آبادانی شهرهاي آذربایجانهاي درخو  آگاهی .4

امـا   ،و رونق شهرهاي آذربایجان پرداخته است ،اختصار به توصیف زیبایی، آبادانی بهچاوش 
ها به سـرودن شـعر نیـز     گاه چنان تحت تأثیر آبادانی این شهرها قرار گرفته که در وصف آن
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ازجهـت  . تبریز در حقیقت امر شهر خوبی است« :نویسد  ز میتبری دربارة مثالً. پرداخته است
  6.)111: همان( »نظیر است  عمران و آبادي بسیار بی

ازحد مرغـوب   باغ و بوستان صوفیان خیلی خوب و زیاده« :نویسد  در وصف صوفیان می
  .)107: همان( »است

  :نویسد  میو ه مرند ضمن بیان ویران شدن آن، به وصف وضعیت طبیعی آن پرداخت دربارة
گزیدن در آن، حضـرت   ویران کرده بودند که بعد از منزلمرند را در اندك زمان چنان 

نظـر رسـید کـه     که براي سیر و سیاحت وارد شهر شد چنان به وقتی ]...[ سردار کامکار
حـال بـاغ و    انۀ جغدان شوم تبـدیل شـده اسـت، بـااین    از صدسال قبل ویران و به آشی

گشاسـت کـه قابـل گفـتن و نوشـتن       انگیز و دل ي مرند چنان فرحوستان و آب و هواب
  .)27: همان( نیست

ارچوب روابط ایران و عثمـانی  هتبریز در چ 7:تبریزهاي مربوط به کشتار مردم   آگاهی .5
مرکزیـت و اهمیـت ایـن    . داردخاصـی   از منظر تاریخ نظامی عصر صفوي اهمیت ویژه بهو 

این صفویان بودند  صفوي دارد، امادورة پیش از  اي هسابقان دیگر شهرهاي ایران در می شهر
نخستین پایتخت خود بر اهمیت و جایگاه ایـن شـهر صـحه     عنوان بهشهر که با انتخاب این 

و  ،صـفوي همیشـه مـورد طمـع، تجـاوز      دورة سراسـر در  مهم و کلیدي این شهر. گذاشتند
عصـر   گونـاگون هـا در مقـاطع     نیهاي متعدد عثمـا   داستان حمله. اندازي عثمانیان بود دست

بـرگ مسـتند    تـاریخ عثمـان پاشـا   . بـار  ریز داستانی است طوالنی و انـدوه صفوي به شهر تب
تـا  اسـت  مـورخ تـالش کـرده    در این اثر . است ین داستان بلندبه قلم عثمانیان از ادیگري 

 تلویحـاً  کهبلنیافته  تنها در این زمینه توفیقی مردم تبریز را توجیه کند، اما نهکشتار و قتل عام 
. جمعی مردم تبریز نیز پرده برداشته است در کشتار دسته ها چري  هولناك ینیاز عمق جنایت 

و پایداري مردم تبریـز   ،، سوي دیگر آن مقاومت، سلحشوريالبته این یک سوي ماجراست
 ورانـۀ مقاومـت دال . اسـت عثمانی به مرز و بومشان  قواي بیگانۀگري   دربرابر تجاوز و سلطه

 هاي متمادي اشغال ایـن شـهر    سال طی مردم تبریز، هم در زمان تجاوز اردوي عثمانی و هم
و پیش ا. پاشا، بوداعظم عثمانی، صوقللی محمد  رست صدربینی د  ها، مؤید پیش آن دست به

از لشکرکشی سلطان مـراد سـوم بـه قلمـرو ایـران، ضـمن مخالفـت صـریح بـا جمالتـی           
  :با این استدالل که. انی را از این امر برحذر داشته بودهشدارآمیز، سلطان عثم

 ]...[حتی اگر ایران تصرف شود، مردمش نخواهند پذیرفت که جزو رعایاي ما شوند  ...
 دانند  اند که معنی جنگ با عجم را نمی  کنند، کسانی  کسانی که چنین جنگی را تلقین می
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  .)91 -90 /3: 1372 ی،ل اوزون چارشی ؛68 /3: 1369 ،لی اوزون چارشی(

و دو مـتن دیگـر نیسـت؛     پاشـا تاریخ عثمان  مند ارزشهاي   جنبه گویاي همۀ موارداین 
دهندة ارزش و اهمیت این منبع دسـت اول بـراي شـناخت تـاریخ ایـران و       حال نشان بااین

  .سلطنت شاه محمد خدابنده استعهد  ور با دولت عثمانی در مقطع کوتاهروابط این کش
نبع مهـم  سه م ویژه بهصفوي کنندة اطالعات منابع عصر  تکمیل اریخ عثمان پاشات مطالب

گذشـته از اطالعـات   . اسـت  دون ژوان ایرانـی و  ،آراي عباسـی  عـالم تاریخ ، التواریخ خالصۀ
بـا منـابع    تاریخ عثمان پاشـا نویسی   تاریخی این منابع، مطالعه و بررسی تطبیقی سبک تاریخ

  .ند خود موضوع پژوهش مستقلی باشدتوا  ایرانی عصر صفوي می
  

  درباب ترجمۀ این اثر
بـا  . واحد است یربارة موضوعد هنوشت دستحاوي سه  تاریخ عثمان پاشا که گفته شد، چنان
و در یک دورة زمانی مشـخص نوشـته    اند نوشته مربوط به یک موضوع که هر سه دست این

ري تفـاوت  نوشـتا  اسـلوب نثر و  نظراز  ،اند ها متفاوت که نویسندگان آن آن علت به ،اند  شده
  .دارند دیگر یکفاحشی با 
روي ترجمـه سـخن     توان از مشـکالت پـیش    بهتر می اثراي گذرا به نثر هر سه   با اشاره

تـا وقـایع    اند کردهتالش بسیار ها  ویژگی مشترك هر سه این است که نویسندگان آن. گفت
هـا انـواع صـنایع      رو، در این نوشته ایناز. ان کنندري وزین و ادیبانه بیتاریخی را در قالب نث

دیگـر ویژگـی   . کار رفتـه اسـت   مکرر به... و  ،نظیرال مراعات ،ادبی نظیر جناس، تشبیه، مبالغه
هاي اصلی متون ترکی عثمانی است، این اسـت کـه     که اصوالً از ویژگی ،مشترك این سه اثر

هـاي ترکـی     اي عربی و فارسی در کنـار واژه ه واژهکاربرد ها تعمد زیادي در  نویسندگان آن
فروشـی و   یکـی فضـل  : اند ظاهراً دو هدف داشته روشنویسندگان عثمانی از این . اند داشته

نویسندگان این سه اثر براي بیان منظور  .دیگري آموختن عربی و فارسی به خوانندگان ترك
ها اغلـب از هـر سـه زبـان ترکـی        هاین واژ. اند هاي مترادف استفاده کرده  از واژه اًخود مکرر

خواهد کثرت سپاهیان   می تاریخ عثمان پاشاوقتی مؤلف مثالً . و عربی است ،عثمانی، فارسی
آالي،  گـروه، آالي  گـروه که مأمور بودند، نیز  ]...[ ها بیگلربیگی«: نویسد  روم را نشان دهد، می

یا در اشاره به جنـگ   ،)48: 1387 عبداهللا،  بن  ابوبکر( »فوج آمده جمع شدند و فوج ،موج موج
یک از این سه هاي نثر هر  ویژگی .کند  استفاده می» جنگ و جدال«و » حرب و قتال«از تعبیر 



  ...  اهمیت و ضرورت ترجمۀ متون تاریخی عثمانی به زبان فارسی   62

  1390سال یازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  :قرار است بدیناثر 
کاربسـتن نثـري روایـی در بیـان وقـایع       عبداهللا بـا بـه    بن  ابوبکر تاریخ عثمان پاشادر  .1

هـا و    توصیف. وشتن تاریخ نشان داده استتاریخی، نهایت استادي و هنرمندي خود را در ن
هـاي    هـا و میـدان    صـحنه  ویژه به، هاي نویسنده از وقایع و رویدادهاي تاریخی  تصویرسازي

چنان جذاب و گیراست که گاه خواننده خود را شـاهد و نـاظر وقـایع و حـوادثی      آن ،جنگ
تخاب هنرمندانـه و تـوأم بـا    نویسنده با ان گذشته از آن. خواند  ها را می که وصف آنداند  می

هـاي    کار برده تا نقل تاریخی را چنان با آرایـه  ا و جمالت، نهایت تالش را بهه  وسواس واژه
دو اردوي  هـاي نبـرد    ادبی در هم آمیزد که خواننده ضمن خوانـدن توصـیف دقیـق صـحنه    

مشـکل  تنهـا  . ي دنبـال کنـد  تـر  بـیش متخاصم در میدان جنگ، روایت تاریخی را با اشتیاق 
است که گـاه در   طوالنیهاي بسیار   جملهاساسی این اثر، همانند دیگر متون عثمانی، وجود 

بـر   چـون بنـا  نیز در ترجمۀ فارسی . کند  هاي جدي ایجاد می  مؤلف دشواريمنظور دریافت 
کهـن و هـم از لحـاظ    هـاي   هد واژکـاربر  و سـبک مـتن اصـلی، هـم از لحـاظ       حفظ شـیوه 

از مـتن   اي نمونـه جـا   در این .شده است طوالنیي فارسی نیز ها  جملهبوده گاه  ،بندي جمله
  :شود  براي آشنایی اجمالی با ترجمۀ آن نقل می تاریخ عثمان پاشا

چنان جنگ عظیمی برپا شده بـود کـه قابـل گفـتن و     . جا در هم فرو رفتند دو سپاه در آن ...
زادگـان   شکافته شد و اجساد آدمـی ها  ها جدا شد و سینه که سرها از بدن چنان. نوشتن نیست

 از گـرد و غبـار و از آتـش و دود   . دگ سختی واقع شـ نج .ن تگرگ زمین را پوشاندچو هم
از . یحۀ اسبان و از نعرة آدمیان مکان معرکه بدل به صحراي محشر شـد شتوپ و تفنگ و از 

به خـاك   زیادي شهید شدند و از عساکر قزلباش نیز کسان بسیار هاي چري ینیعساکر روم، 
  .)67: 1387عبداهللا،   بن  ابوبکر( ... درافتادند

هـاي    پیـروزي  اعـالم است به مقامی مافوق و عـالی بـراي    اي متن دوم نامهجاکه  ازآن .2
و عبـارات   ترا در نوشتن جمالخود نویسنده نهایت سعی  ،نظامی اردوي عثمانی در قفقاز

نویسـنده بـراي بیـان    . کار بسـته اسـت   و ترکی به ،فارسی ،هاي عربی  ترکیببا  مغلق همراه
 ۀمعترضهاي   یا با آوردن جمله یا جمله از موارد به تشبیه توسل جسته برخیمنظور خود در 

چند  بر این، در این نامه از عالوه. متعدد در دلِ عبارت اصلی فهم جمله را دشوار کرده است
ددي کـه در اختیـار بـود،    متعـ  هـاي لغـت    یک از فرهنگ که در هیچاست واژه استفاده شده 

  .فت نشدیاها  معنایی براي آن
 8.اسـت ) حریمـی (چاوش  ةزاد  رحیمیابراهیم خی به نام اثر سوم به قلم شاعر و مور .3
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 اطنـاب «تعبیـر  . تر و دشوارتر از دو اثر قبلی اسـت   مراتب سخت شیوه و سبک این نوشته به
. کـار بـرد   ربارة نثـر ایـن نوشـته بـه    توان د  بهترین توصیفی است که می» ممل و ایجاز مخل

کـه جـان    اي  گونه بهاست کار برده  هاي بسیار بلند و پیچیده به  نویسنده در برخی موارد جمله
قدر کوتـاه و   دربارة برخی حوادث و رخدادها آن هاي بلند گُم شده و گاه  کالم در دلِ جمله
د و قرائن تـاریخی توسـل   مؤلف باید به شواه منظورکه براي فهم  است مجمل سخن گفته

منظـور  ضـه بـه مـتن افـزود تـا      هاي معتر  جملهقالب  درست، یا حتی استنباط شخصی را ج
  .شودوضوح بیان  مؤلف به

  9.متوجه دو اثر اخیر بودین دشواري تر بیشدر ترجمۀ هر سه متن 
بـدان  یکـی  . در انتهاي ترجمۀ کتاب عکس متن اصلی هر سه اثر عیناً درج شـده اسـت  

دسـترس  در ایران هاي   یک در کتابخانه خطی و نه متن چاپی این اثر، هیچ ه نه نسخۀکسبب 
که با انتشار عکسِ متن اصلی، ضمن حفـظ اصـالت آن، ایـن امکـان بـراي       نیست، دیگر آن

کسانی که بخواهند متن ترجمه را با متن اصلی مطابقت دهند تا میـزان وفـاداري ترجمـه را    
  .اهم خواهد شددریابند فر

کـه در   اسـت   حاضر یادآوري آن ضـروري اسـت، ایـن    خصوص ترجمۀاي که در  کتهن
اما . و هم به متن آوانگاري التین رجوع شده استنسخۀ خطی زمان هم به  ضمنِ ترجمه هم

زیـرا در طـول کـار دانسـته شـد کـه در بـازخوانی و         ؛خطی بـود  نسخۀمالك و مبناي کار 
  .آوانگاري التین سه مشکل وجود دارد

ال اول جاافتادگی برخی کلمات و حتی جمالتی است که به معنا و مفهوم عبـارات  اشک
بـرگ  ، 23صـفحۀ   b8 بـرگ  ،19صـفحۀ   b6برگ  توان به می مثالً .اند  جدي وارد کرده ۀلطم

b19  برگ و  ،40صفحۀb34  سـطر   درمورد اخیر جاافتادن یکویژه  بهاشاره کرد،  66صفحۀ
  ).1387عبداهللا،   بن  ابوبکر( استکرده امالً مختل کرا فهوم عبارت و نیم معنا و م

چینـی التـین و    یکـی اشـتباه در حـروف   : توان دانست  اشکال دوم را ناشی از دو امر می
گونه  که باید این» صویوب«متن اصلی آمده  a28برگ در  مثالً. در بازخوانی کلمات يدیگر

 :شـده اسـت   ینه بازنویسـی التینـ  گو این 55در صفحۀ که  حالی ، درsöyüp: شد  آوانگاري می
sürüp. برخی از ایـن مـوارد را در   . نددار نا دو مفهوم کامالً متفاوتاین دو کلمه ازجهت مع

، برگ 47 صفحۀ a23، برگ 19 ۀصفح b6برگ  :ازجمله توان دید  ها می  ها و صفحه  این برگ
b60 همان( 75 ۀصفح.(  
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گذاري و تقطیـع    تا با نقطهاست رده گردد که تالش ک  اشکال سوم به مصحح کتاب برمی
هـا و    گـذاري  کـه نقطـه   حـال آن . و مفهوم عبارات کمک کند هاي بلند به دریافت معنا  جمله
ـ   تقطیع کـرده  وارد اشـکال  اي جملـه  ها در اغلب موارد با دقت صورت نگرفته و لذا در معن
درسـتی   یی مـتن بـه  زبان عربـی، تعـابیر دعـا    امصحح بآشنایی ناسبب  بهکه  و دیگر آناست 

آمـین، یـا   «عـاي  کـه د  جـاي ایـن   بـه ، 4صـفحۀ   a3در برگ  مثالً. نشده است تشخیص داده
ــرالمرادات یــا «را در انتهــاي جملــه و » آمــین«در انتهــاي جملــه آورده شــود،  کــامالً» میس
جاي دیگر نیـز   این اشکال در چند. )همان(بعد آورده است جملۀ را در آغاز » میسرالمرادت

در داخـل دو گیومـه،   » الی عمـره اهللا تعـ  زاده«تعبیر آوردن با  ییجاازجمله در . شود میدیده 
  :گونه آوانگاري کرده است قبل یکی گرفته و این را با کلمۀ» زاده«کلمۀ 

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

اهللا   بخـت، زاده  جـوان  ةشـهزاد و «: درست این عبارت چنـین اسـت   که بازخوانی حالیدر
  »... تعالی عمره و دولته،

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

مـتن   ارو بوده امـ  هر دو متن پیش ،ترجمه در طیشد، با توجه به اشکاالتی که برشمرده 
  .مبناي کار قرار گرفته است نسخۀ خطی

بر ترجمۀ متن حاضـر هرجـا    ر پایان، اشاره به این نکته ضروري است که مترجم افزوند
مشـخص شـده، تـالش کـرده     ) م(با آوردن حواشی و توضیحات کافی، که با  هکه الزم بود

جز این در . سازد تر کاررفته در کتاب را روشن نا و مفهوم اصطالحات و تعابیر بهتا معاست 
. قـرار داده اسـت   [ ]را بـراي رسـایی جملـه افـزوده در داخـل       اي  متن ترجمه هرجا کلمه

یک که کتاب، کوشیده است تا متن حاضر،  ها، با افزودن چند پیوست به انتهاي  بر این عالوه
مـد  شـاه مح  ة، براي مطالعه در تاریخ روابـط ایـران و عثمـانی در دور   است منبع دست اول

  .شودتر مطلوب و مفیدخدابنده و سلطان مراد سوم، 
  

  نوشت پی
اسـناد  ایـن  براي آگاهی از اهمیت . هستاسناد عثمانی نیز  ،متونبر  عالوهمنظور از منابع عثمانی،  .1

  .96 - 79 :1384، صبري ←در شناخت تاریخ دورة قاجار 
شناخت آثـار مؤلفـان و   با عنوان  شناسی منابع عثمانی کتابزمینۀ نگارنده چند سال پیش اثري در . 2
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ایران «مقاالتی با عنوان  چنین هم. کرده که هنوز منتشر نشده استتدوین  نی دربارة ایرانمورخان عثما
  ).69- 61 :1390صالحی، ( استمنتشر کرده  اثمیر گزارشدر مجلۀ » در متون و منابع عثمانی

در این . )397 - 343: 1364سواژه، ( سوم این اثر مربوط به معرفی منابع عثمانی است و بیستفصل  .3
هاي عثمـانی معرفـی شـده     هاي محققان غربی دربارة اسناد و بایگانی برخی از پژوهشل تنها فص

  .است
و چند  ،از ترکی استانبولی) یونس زیرك(مقدمۀ مصحح  ،گفتنی است که متن اثر از ترکی عثمانی .4

  .پیوست آن نیز از انگلیسی ترجمه شده است
از  زیرا شـماري  ؛دارد بسیارياهمیت تاریخی  آگاهی از وجود مرقد شمس تبریزي در شهر خوي. 5

بـا اسـتناد   امین ریـاحی  محمد. د شمس در قونیه استاند که مرق محققان معاصر ترکیه مدعی شده
محل تربت شمس پاسخ دهـد   دربارةه هگونه شک و شبمنابع فارسی تالش کرد تا به هر به برخی

  .)138 - 132: 1387، موحد ؛38 - 28: 1375ریاحی، (
  .)111: 1387، عبداهللا بن ابوبکر(اشعاري سروده است  ه درادامه در وصف زیبایی تبریزسندنوی. 6
  .174 - 161: 1387، صالحی ←دست سپاه عثمان پاشا  تبریز بهمردم درخصوص انعکاس قتل عام  . 7
  .130 - 124: 1387عبداهللا،   بن  ابوبکر ←براي آگاهی از زندگی و آثار این شاعر و مورخ عثمانی . 8
مترجم از این توفیق برخوردار بود که برخی از مشکالت متن را  تاریخ عثمان پاشادر طی ترجمۀ . 9

و علـی  ) دانشجوي دکتـري زبـان و ادبیـات ترکـی    (با دو دوست ارجمند ترك، اسرافیل باباجان 
مدت چنـد مـاه در تهـران در حـال گذرانـدن       بهکه مطرح کند ) دانشجوي دکتري تاریخ(ارطغرل 

اي از مشـکالت پـیش روي     گاه منجر به حل پاره وگو بحث و گفت. ورس تحصیلی بودنددورة ب
. شـد مکاتبـه  با مصـحح کتـاب   ازطریق ایمیل چندبار  نیز کار ترجمه طیگفتنی است که  .شد  می

جـا بـر خـود     در این. پاسخ دادند مترجمبه سؤاالت تا جایی که برایشان مقدور بود مصحح هربار 
  .کندگزاري  از این عزیزان سپاس تا ددان  فرض می

  
 منابع
 تبریز تصرف و جانآذربای و قفقاز به عثمانی یورش شرح ،پاشا عثمان تاریخ). 1387( عبداهللا بن ابوبکر

  .طهوري: تهران صالحی، نصراهللا از توضیحات و مقدمه و ترجمه زیرك، یونس تصحیح ،ق 993 -986
  .امیرکبیر: تهران افشار، ایرج اهتمام به ،عباسی يآرا عالم تاریخ). 1387( ترکمان اسکندربیگ

  .کیهان: تهران ،3 ج نوبخت، ایرج ترجمۀ ،عثمانی تاریخ). 1369( حقی اسماعیل لی، چارشی اوزون
 و مطالعات مؤسسه: تهران ،3 ج ولی، وهاب ترجمۀ ،عثمانی تاریخ). 1372( حقی اسماعیل لی، چارشی اوزون

  .فرهنگی تحقیقات
 .کتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران نیا، رجب مسعود ترجمۀ ،ایرانی ژوان دون ).1338( بیگ اوروج بیات،



  ...  اهمیت و ضرورت ترجمۀ متون تاریخی عثمانی به زبان فارسی   66

  1390سال یازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  .شیراز نوید: شیراز مآخذ، و منابع شناخت و صفویه عصر نگاري تاریخ). 1380( جهانبخش ثواقب،
  .پاژنگ: تهران عثمانی، قلمرو در فارسی ادب و زبان). 1369( محمدامین ریاحی،
  .75 - 73 ش ،کلک ،»کجاست؟ تبریز شمس تربت«). 1375( محمدامین ریاحی،

  .امیرکبیر: تهران اسالم، از بعد ایران تاریخ). 1363( عبدالحسین کوب، زرین
 ترجمـۀ  و تصـحیح  علـی،  بن  حسن عثمانی ترکی مترجم ،سالنیکی تاریخ). 1389( افندي مصطفی سالنیکی،

  .طهوري: تهران صالحی، نصراهللا
  .دانشگاهی نشر مرکز: تهران انصاري، آفرین نوش ترجمۀ اسالمی، شرق تاریخ مدخل). 1364( ژان سواژه،

 تحکـیم  در آذربایجـان  نقـش در  ،»عثمـانی  ترکـان  توسط تبریز عام قتل و اشغال«). 1387( نصراهللا صالحی،
 فرهنگـی،  معاونـت  فنـاوري،  و تحقیقـات  علوم، وزارت: تهران نیکبخت، رحیم کوشش به ،ایران هویت

  .نقده نور پیام دانشگاه ،فرهنگی مطالعات و اجتماعی ریزي رنامهب دفتر
  .48 و 47 ش ،5 س دوم، دورة میراث، گزارش ،»عثمانی منابع و متون در ایران«). 1390( نصراهللا صالحی،
 صالحی، نصراهللا ترجمۀ ،»قاجار عصر ایران در مطالعه براي عثمانی آرشیوهاي اهمیت«). 1384( آتش صبري،

  .35 ش ،9 س ،ایران معاصر تاریخ فصلنامۀ
  .فردوس: تهران ،ایران در ادبیات تاریخ). 1370( اهللا ذبیح صفا،
  .تهران دانشگاهانتشارات : تهران اشراقی، احسان تصحیح به ،التواریخ خالصۀ). 1383( حسین بن احمد قاضی قمی، منشی

  .کارنامه: تهران ،اموالن و شمس دربارة گفتارهایی ،سبز باغ). 1387( محمدعلی موحد،
ِِِِ  

[Abu Bakr b. Abdullah] (2001). Târîh-i Osman Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşanın Kafkasya Fetihleri (H. 
986- 988/ M.1578/1580) Ve Tebrizin Fethi (H.993/M.1585), Haz. Yunus Zeyrek, ANKARA: 
T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI. 

Selaniki, Mustafa Efendi (1999). Tarih-i Selaniki (971-1008/1563- 1600), Haz: Prof. Dr. Mehmet İpşirli, 
2 Cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu. 
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 چکیده

صـادقی بیـگ افشـار، نگـارگر برجسـتۀ عهـد        را   اصالخـو  مجمعادبی  تذکرة
ــان ترکــی  ق 1016در ســال صــفوي،  ــه زب دکتــر  1327و در ســال  نگاشــتب

تصحیح و بـه فارسـی ترجمـه    آن را  ،استاد دانشگاه تبریز ،پور  عبدالرسول خیام
بـر   باب وضعیت ادبـی حـاکم  سنگی در این تذکره اطالعات گران .کردو منتشر 

 چنـین  هـم . دهـد   ترك و تاجیک ایران آن روزگار ارائه مـی هاي اجتماعی   گروه
صـفوي و  حکومـت  و ارکـان   ،، شـاهزادگان شاهانرونق ادبیات و هنر در نزد 

 اوزبـک در آیینـۀ  هـاي   خـان ثمانی و گورکانی و عشاهان برخی از سالطین و 
 .ودش میمشاهده    الخواص مجمع

در نزد استادان این هنر  راصادقی بیگ در تبریز به دنیا آمد و هنر نگارگري 
هـاي قـزوین و     جریان حوادث سیاسی موجب حضور او در تختگـاه . آموخت
و اصفهان ارتباط  ،رو با بسیاري از اعاظم سبک تبریز، قزوین ازاین شد،اصفهان 

ــام و سرگذشــت برخــی از   ــانیافــت و ن ــه را آن ــع شعریشــان در ســبب  ب طب
  .گرد آورد   الخواص مجمع

نگاري عصـر   تاریخ بر تبیین اهمیت این تذکره در عالوه است تااین مقاله بر آن 
  .بگذاردنقد به آن را  ۀهاي ترجم  صفوي، برخی از کاستی
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  مقدمه
بـر کتـب    عـالوه . رونقـی اسـت  دورة پر نگـاري  تـاریخ منابع تـاریخی و  نظر عهد صفوي از 

آن عهـد بـه   گونـاگون  بسیاري دیگر از کتب تاریخی نیز در بازسازي زوایـاي   نگاري تاریخ
بـرخالف  . اسـت هـاي ادبـی     ترین این منابع تـذکره   از مهم .آید می پژوه  کمک مورخ صفوي

رونقـی نبـود و رواج شـعر و شـاعري در آن       بی ةدورصفویه از نظر ادبی  ةدور برخیتصور 
و ، قـزوین  ،تبریز هاي صفوي در تختگاه انشاه. شدهندي ظهور سبک  سبببود که  چندان

رودند و این در حالی بود که شـعر و شـاعري در نـزد اقشـار فرودسـت      س شعر میاصفهان 
تـوان    ت مـی ئـ پس بـه جر . ي رواج داشتگیر چشمکل ش بهاز ترك و تاجیک، اعم  ،جامعه

بخـش  فوي را بـه  صـ  ةتذکرنتایج حاصل از بررسی حیات اجتماعی شعراي مندرج در یک 
  .آن روزگار تعمیم داد ۀجامعاقشار  درخور توجهی از

صـادقی     الخـواص  مجمـع  ةهاي این عهد تـذکر   تذکرهترین  مند ارزشترین و   ازجمله مهم
 از گنجینـۀ  از تـألیف  و پنج قـرن بعـد  است جغَتایی این اثر به زبان ترکی . بیگ افشار است

  1.تصحیح و ترجمه شده است وج هاي ترکیه خار     خانه کتابیکی از 
صادقی بیگ ترك . افزاید  خاستگاه و موقعیت اجتماعی نویسنده نیز بر اهمیت این اثر می

الـدین بهـزاد    سرود و با یک واسطه از شـاگردان مکتـب نقاشـی کمـال      بود، شعر می 2افشار
تـوان رونـد     رو می این، ازبودنزدیک بسیار ترکان اهل فرهنگ جامعۀ به او . شد میمحسوب 

خـوبی   را در اثـر او بـه   3و جنگاوري به هنر و فرهنگگري  نظامیگرایش تدریجی ترکان از 
و خوشنویسی عصـر   اي از تاریخ نگارگري  گوشه اش هنرمندانهنگاه  ةکرد و از پنجرمشاهده 

  4.صفوي را به نظاره نشست
توجـه   ریخیاین پژوهش بر آن است تا با تبیـین اهمیـت ایـن اثـر بـراي مطالعـات تـا       

 افـزودن و  ۀ کتـاب ترجمـ و بـا نقـد    کنـد پژوهان را به این منبع بسـیار مهـم جلـب      صفوي
  .کندمتن فارسی آن تالش  براي تکمیل آن ةنشد هاي ترجمه  بخش
  

 صادقی بیگ افشار
از بزرگـان فرهنـگ و ادب و   ) ق  1018 - 940( دار کتـاب  صادقی بیگ افشار یا صادقی بیـگ 

ده سـال پـس از درگذشـت شـاه اسـماعیل اول و       او. اسـت صفوي  زمین در عهد ایرانهنر 
 بـه دنیـا آمـد    5»رجـو و« ۀنزدیکی محلطهماسب اول در تبریز در   شاهعهد سلطنت معاصر با 

گري دار هنـر نگـار   کـه در آن زمـان پـرچم    ،او را زندگی در این شهر 6.)212: ات ، بیتربیت(
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از  يمند  بهرهبا  7»مکتب صفوي تبریز«گرد سوي این هنر کشاند و این شا دنیاي شرق بود، به
  .بالیدتبریز استادان نامی این مکتب در فضاي هنري 

» صفوي تبریزمکتب «ار ذگ  ، بنیان8الدین بهزاد کمال صادقی بیگ با یک واسطه شاگرد استاد
 سرعت در مشق نقاشی یافت و به 9استاد مظفرعلی نزداو . بود ه،دورترین نگارگر آن   و برجسته

گران رق نگـا   962با انتقال پایتخت صفوي از تبریز به قزوین در سال . کرداین هنر پیشرفت 
نهادن مکتـب قـزوین تحـوالتی را در هنـر      بنیانکردند و با مهاجرت مکتب تبریز به قزوین 

انتقال مرکزیت سیاسی و فرهنگی به قزوین و حضور استاد مظفرعلی . سبب شدندنگارگري 
: 1386عـادلفر،  (این شهر سبب شـد  حضور صادقی بیگ را نیز در  ان عمرپایدر این شهر تا 

 اودعـوت امیرخـان موصـللو، حـاکم همـدان، بـه        درپیصادقی بیگ اما چندي بعد  10.)83
عباس اول، مالزمت بدرخان و اسکندرخان افشار را اختیار   بعد از آن، در زمان شاه. پیوست

زگار، خصوصاً نبردهاي ترکمانان استرآباد، شرکت هاي آن رو  در جنگ انکرد و مانند قزلباش
را از توجه به هنر نقاشی او گاه  نظامی هیچامور  .)175 /1 :1334 ترکمان،اسکندر بیگ (کرد 

  .بودآثار بدیع و زیبا  ةآفرینند چنان همآمیز او   غافل نساخت و کلک سحر
ر وصـف مهـارت و   خویش روایت بسیار جالبی د میرزا محمدطاهر نصرآبادي در تذکرة

او ي شـناخت شخصـیت هنـري    آورده اسـت کـه بـرا    زبردستی صادقی بیگ در هنر نقاشی
  :استسودمند 

اي در مـدح او    اندیش بود مسموع شد که وقتی قصیده قاز مرحوم مال غروري که صد
  ،خانه گذرانیدم به این بیت که در تعریف سخن او گفته شده بود، برسیدم  گفته در قهوه

ــان      زنگ و صداي زنگست عرصۀچون  ــان امک ــخنش در جه ــیت س   ص
و برخاسته بعـد   11تاب شنیدن نداردام بیش از این   را از این فقیر گرفته گفت حوصله مسوده

اي آمد پنج تومان به دستاري بسته با ده صفحه کاغذ کـه خـود از سـیاه قلـم طـرح        از لحظه
ـ     خرنـد کـه بـه     ه سـه تومـان مـی   کرده بود به من داد و گفت تجار هر صـفحه طـرح مـرا ب

  .)40 - 39: تا  نصرآبادي، بی( ... هندوستان برند مبادا ارزان بفروشی و عذر بسیار خواسته

صادقی بیگ بسان دیگر نگارگران عصر خود در هنر خوشنویسی نیز مهـارت داشـت و   
آذر بیگدلی، ( راه پیدا کرد 12صفویانهاي سلطنتی      خانه کتاباستادي در این دو هنر به سبب  به

در زمان  و آمد  شمار می سلطنتی به اسماعیل دوم از کارکنان کتابخانۀ   در زمان شاهاو  .)71: 1336
و تا پایان عمر بر این منصب  14آمدنائل  13»يدار کتابمنصب جلیل القدر «عباس اول به   شاه

  .)175/ 1: 1334ترکمان، اسکندر بیگ (گرفت  میي دار کتابمواجب اعال ماند و از دیوان 
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شعرایی چون موالنا میرصـنعی نیشـابوري، موالنـا فضـائی      نزدصادقی بیگ فن شعر را 
و بـا قرائـت   ) 247، 179: 1327 ،صـادقی افشـار  ( و حـافظ صـابونی فـرا گرفـت     ،همدانی

 نوشتنو در  15کردرا تقویت هاي ادبی این زمینه از استعدادش   هاي شعري و مجموعه  دیوان
  .)317 :همان( کرد آزمایی طبع نیز تاریخ ةماد

خـود  بـار   ایـن ادبی صادقی بیگ به پختگـی کامـل رسـید و    زودي شخصیت هنري و  به
میرابراهیم دردي به هنگام حضور صادقی بیگ  مثالً. کردشاگردانی را تربیت  ياستادمقام در

در اندك زمانی تحصـیل زیـادي کـرد و نقاشـی     « و شعر آموخت و از او نقاشی در همدان،
  .)91: همان( »خوب و شاعري مقبول شد

بـر   عـالوه . هنري صادقی بیـگ در کتـب متعـدد او انعکـاس یافتـه اسـت      دانش ادبی و 
 ؛ارعبـاس نامـد  نامۀ  فتحمثنوي ، الکالم زبدة :اشاره کرد دیگر آثار او توان به  می الخواص مجمع

هاي   به زبان غزلیاتدیوان ؛ سعدي بوستاننظامی و االسرار  مخزنبه وزن  مقاالت و حکایات
ت و آمنشـ مجموعـۀ  ؛ در بحر خسرو و شـیرین  نقاشی الصور قانون منظومۀ؛ ترکی و پارسی

اسـامی   بـا مشـتمل بـر رباعیـات معمـایی      الشعرا تذکرة؛ هاي ترکی و پارسی  به زبان مکاتبات
 معـین اسـترآبادي   لـذات رسـالۀ  سـبک  بـه   حظیات؛ و معاصر مؤلف ،شعراي متقدم، متأخر

؛ هجـو حیـدري   ؛درباب اشعار فیضی دکنی اللسان  سهورسالۀ ؛ قطعات؛ )213: تا  بی تربیت،(
بنـدها   و ترجیـع  ،بنـدها  هـا، ترکیـب   مرثیـه ؛ هجویات متفرقه؛ مثنوي هجو محمد بیگ مذاقی

 ).149: 1382 ،اتیحظبر  مقدمه افشار،(
هـاي    و مـوزه  هـا      خانـه  کتـاب بخـش    تا به امروز زینتاو نقاشی آثار  همچنین تعدادي از

گـراد    شـرقی لنـین   ۀمدرسـ  ۀکتابخان مجموعۀ دراثري از صادقی بیگ . جهان استگوناگون 
  :ده استموجود است که در ذیل آن چنین آم

منظـور هـزار و دو و یـا هـزار و      شاید[ 102خان ترکمان در سنه شبیه مرحوم مغفور تیمور
 1095سـنۀ  مینه معـین مصـور در   کبندة افشار ساخته بود  مرحوم صادقی بیگ]. بیست باشد

 .)212: تا بیتربیت، ( به اتمام رسانید

شـود کـه     ي میدار نگهبریتانیا  سخ شرقی کتابخانۀدر بخش ن نامه  گرشاسبهایی از   نگاره
طهماسـب    سلطنتی شـاه  ۀاستادان کتابخان امضاي صادقی بیگ و دو تن ازبه  ق  981در سال 

مجموعـۀ  بـه   کـه مصـوري   ۀنسخآخر  ۀدر صفح ).511: 1387 ،هیلنبراند( اول رسیده است
نـادرة  ، صـادقی بیـگ  «: آمده استبه قرار زیر یادداشتی تعلق دارد ) M. Bute( مارکیز بیوت

، نسـخه  ایـن ، منتشرکنندة )Robinson( رابینسون .)515: همان( »زمان، مانی ثانی، بهزاد عصر
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را  نگـارة ایـن مجموعـه     107کـل  صادقی بیگ براي رضایت خـاطر خـود   است که بر آن 
رشـحۀ  ها از   این نگاره همۀممکن نیست  که بر این نظرند البته برخی نیز. نقاشی کرده است

شاگردان هنرمندي بـه  که  ماند  میهایی  اهدائیهبه  تر بیشهنرمند تراویده باشد، بلکه  یکقلم 
 .)همان( اند  استادشان تقدیم کرده
هایی از  نمونه ؛دانند  صفوي می پیکره در دورةنخستین متخصص طراحی صادقی بیگ را 

یر پانـت مورگـان     پیکتابخانۀ ملی پاریس و کتابخانۀ آثار او در بخش نسخ فارسی گونه  این
)P. P. Morgan ( شود   ي میدار نگهدر نیویورك)517 :همان(. 

 کشـی دسـتی   در حجامت و دندان یادشدهمهارت در هنرها و فنون  بر صادقی بیگ عالوه
  .)307: 1327، صادقی افشار( داشت

  
    الخواص مجمع .1

. اسـت شـده  و یک خاتمه تشـکیل   ،هشت مجمعیک مقدمه، از    الخواص مجمعادبی  ةتذکر
البته باید گفت که نگارش کتـاب در  . استآور هشت در بهشت هشت مجمع این کتاب یاد

ـ        هشت باب از سنت ن سـنت را از  هاي معمول در شـرق اسـالمی بـود و صـادقی بیـگ ای
به کتاب  دمۀکه خود نیز در مق چنان آن ؛است اقتباس کرده 16نوائیامیرعلیشیر  النفائسِ مجالس

نیز باید تقلیدي قلمداد کاررفته در این اثر را  در این خصوص زبان و ادبیات به. معترف استآن 
را    الخواص عمجمبود و زبانش ترکی غربی اوغوز  افشار ي کهصادقی بیگ با وجودزیرا  ؛کرد

  .نگاشته است ،النفائس مجالسیعنی زبان امیرعلیشیر نوائی و  ،به ترکی شرقی جغتائی
 ،سـجع  ،انـواع جنـاس   ماننـد هاي ادبی   و آکنده از آرایه مصنوعمتنی    الخواص مجمعمتن 

آیات ( تضمین ،ایهام ،تلمیح ،تناقض ،تضاد ،نظیرال مراعات ،تکرار و تصدیر ،موازنه و ترصیع
ه از لغات عربـی و فارسـی در   گسترد استفادة .هاست جز این و)) ص(  رآنی، احادیث نبويق

  .استاسر متن مشهود است که از ویژگی متون ترکی آن دوره سر
سـپس   و شـعرا گونه است که مؤلف ابتدا به خاسـتگاه   قالب کلی در معرفی شاعران این

گاه از دیگر حـوادث   ، آنپردازد می ها آنخصایص اخالقی  و ،ها مهارت ،پیشه، حرفه، هنرها
در پایـان   و دهـد   اطالعاتی ارائه مـی ) و محل دفن ،مهاجرت احتمالی، وفات( شعرازندگانی 

  .کند بیان میرا  ها آنهایی از اشعار فارسی و ترکی   نمونه
سـودمندترین مـوارد   . داردبسیاري تاریخی بر اهمیت ادبی اهمیت  عالوه الخواص  مجمع

  :است قرارپژوهی بدین   ن کتاب براي مطالعات صفویهموجود در ای
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  مسائل فرهنگی و هنري 1.1
و امـراي صـفوي،    ،از شـاهان، سـالطین   تعـدادي تبیین شخصیت فرهنگـی و هنـري   ـ 

  :زبکواو  ،عثمانی، گورکانی

خواهر استاد بهزاد است فضـل و کمـال خـود را     ةعلی نقاش که نواستاد ما استاد مظفر
مـدیون بـود   ] طهماسـب اول  شـاه [بور به آموزش و پرورش این پادشاه بعد از استاد مز

  .)9: 1327 ،صادقی افشار(
  :و موسیقی ،وضعیت هنرهایی چون نگارگري، خوشنویسی ترسیمـ 

بسـیار  . موالنا میرعلی حسینی نسب است و در قلمرو خط بر امثال و اقران خود برتري دارد
هـاي خـود همیشـه      اسـتادي، در قطعـه  نفـس و خلیـق بـوده اسـت کـه بـا وجـود         شکسته

هـاي بسـیار خـوبی از او دیـدیم       ها و نوشته  قطعه. نوشت  می "فقیر میرعلی"و  "الکاتب علی"
ولی یک قطعه را که شعر و بیان حال خود وي بود چنان خوب نوشته بود کـه اربـاب قلـم    

راسـت  . انـد   ه ندیـده آري اهل هنر و ارباب استعداد هرگز روي رفا...  گشتند  گرداگرد آن می
  .)90 ، 89 :همان( شکند  آسمان کشتی ارباب هنر می: کهاند   گفته

خصوصـاً افشـارها، تکلوهـا،    مگسترش هنر و فرهنگ در نزد اقـوام و طوایـف تـرك    ـ 
 جهانشـاه  ۀنتیجـ » مقیمـی «حسن بیگ شـکر اوغلـی   « :و ترکان عثمانی ترکماناناستاجلوها، 

ـ  فضایلاي از   پارهپادشاه ترکمان است با این حال  خصـوص اقسـام سـاز و     هرا داراست و ب
  .)112 :همان( »آورد  انواع شعر را از قوه به فعل می

 
  مسائل اجتماعی 2.1

  :مردمگوناگون اعتیاد به تریاك در نزد طبقات  فراوانیـ 
از . جوانی بود بسیار نامراد و معقول. است ،حاکم کرمان ،قلی سلطان مراد بیگ پسر شاه

تراشـی   رفتار و اعتیاد به تریـاك امـور سـلطنت را گذاشـته بـه قاشـق       سپهر کج گردش
 .)67 :همان( پرداخته بود

در ] میرصـنعی [«): جنس بـازي  هم( گسترش فحشا و فساد، خصوصاً انحرافات جنسیـ 
سر کوي محبـوب یـک میـل راه بـود و     عطار پسري بود، از خانه تا  ۀشیفتتبریز  ۀدارالسلطن
 .)75 :همان( »شد  این حال خسته نمیبا کرد و   د میآم و رفتهمیشه 
نامرادي بود . موالنا خادمی از قزوین است«: )1جدول ( ها  و پیشه ها همعرفی انواع حرفـ 

  .)266 :همان( »کار و سرتراش خدمت
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کارمند دفتر است . محمد بیگ فسونی گویند از تبریز است«: معرفی علوم و فنون رایجـ 
  .)203 :همان( »داند  میو سیاق را خوب 

اش و مصـوري بسـیار   نقـ ] میرسیدعلی مصـور [«: و هنرمندان به هند نعرااش   مهاجرتـ 
الدین اکبر  سبب اندك رنجشی از عراق به هندوستان رفت و در خدمت جالل به. هنرمند بود

  .)97: همان( »ل گردیدئبه مراتب عالی نا
ه و گلـیم پـاره   ، موي سـر گذاشـت  وشپ قالیجنونی «: آرایش مردان و پوششوضعیت ـ 

  .)287:همان(»رفت  میپوشیده راه 
  :جامعه با بیماران روانیرفتار نامناسب ـ 

زد، مردم آن را به جنون حمل کرده او را   سرمی ]موالنا سائل[ ها از وي  خودي گاهی بی
منجر  عاقبت به سرش داغ جنون نهادند، تولید ناسور کرد و به مرگ. بستند  به زنجیر می

  .)181: همان( شد

 »زند  را آخوند می] خواري تبریزي[اش   زاده خواجه«: ها  خانه رواج تنبیه بدنی در مکتبـ 
  .)216: همان(

جوانی بود خیلی ] خان فگاريمراد[«: هاي عقاید خرافی امروز در آن روزگار  ریشهـ 
  .)31: همان( »زخم عجیبی دچار شد رو به چشم ایندست و از نوخاسته و قوي

سـتانۀ  آدر کرمـان در   ]میرابـراهیم دردي [گوینـد  «: نشـینی  و گوشه گزینی رواج عزلتـ 
  .)92: همان( »استنشین شده  ولی گوشه شاه

 
  مسائل سیاسی 3.1

معارضـان هنـد و روم بـا پـاي خـود بـه       «: طهماسـب   شـاه  ةدورپناهندگی سیاسی در ـ 
  .)8: همان( »شدند  میهنده جا پنا شتافتند و بدان  درگاهش می

ها مسـتولی بـود     در آغاز سلطنت رعبش چنان بر دل«: اسماعیل دوم  ی شاهاقتدار سیاسـ 
ت رئـ حـال کسـی ج   اینمی اعزام نشد و بـا که در مدتی متجاوز از دو سال به سرحدها حاک

  .)11: همان( »نکرد که راه نافرمانی پیماید
و یستان، هـرات، یـزد،   گیالن، خراسان، س مانندگوناگون شناخت حاکمان مناطق ـ 
 »ها حکومـت سیسـتان را داشـت     سال] میرزا میرزا پسر مرحوم بهرام الزمان بدیع[«: کرمان

  .)27: همان(
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 مسائل اقتصادي 4.1
کـه   ،از پرداخت عوارض بازرگانان را«: طهماسب اول  شاهدر دورة  هاي مالیاتی  معافیتـ 

 .)9: همان( »داشتمعاف  شد،  هزار تومان بالغ می هشتساله بر درآمد آن هر
شاه مرحوم  مهر] خواجه عبدالعزیز نقاش با جمعی از نقاشان در راه هند[«: جعل براتـ 

  .)255: همان( »سازند را تقلید کرده یک برات صدتومانی به اسم ارباب خود می
ـ  ، دورهتا صادقی بیگ ابداع جالب آن  شداي   جریان جعل برات بهانه پروتـز   ۀیعنـی تهی

را ها  و گوش و بینی آن کردنددستگیر را این ماجرا جاعالن برات در . گزارش دهدرا  ،بینی
سـاخت   )همـان (» نقاشی براي خود یک بینـی  ۀدر سای«نقاش اما خواجه عبدالعزیز  ،ندبرید

پزشکی بلکه  ينه کار هدوراین ابداع در آن  البته .)همان( »که از بینی حقیقی خیلی بهتر بود«
ة خـود را بـه   رسد نگارگران صفوي بدین نحو توجه ویـژ   نظر می شد و به  یهنري انگاشته م

 .کردند میابراز  پیکرتراشی ةشد فراموشهنر 

    الخواص مجمعمندرج در  هاي هها و حرف  انواع پیشه .1 جدول
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  الخواص مجمع ۀترجم. 2
او . اسـت  پـور  سـول خیـام  آن به فارسـی عبدالر و مترجم    الخواص مجمعمصحح متن ترکی 

 شمسی مدتی مدیر گـروه زبـان و   چهل ۀاستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز و در ده
تـاریخ و فرهنـگ    مؤسسـۀ «ها عضو   پور در همان سال خیام. بودادبیات فارسی این دانشگاه 

یـز در سـالی   دانشگاه تبر( بودنیز ادبیات در شوراي دانشگاه تبریز  ةدانشکد ةو نمایند» ایران
ادبیـات فارسـی و    زبـان و  ةآثار متعددي در حوز او .)143، 38، 23، 16: 1345 ،که گذشت

تصـحیح و  بـراي   مناسـبی فـرد   به همین دلیلهاي ادبی داشت و   تذکرهخصوص  بهعربی و 
 .آمد شمار می به ترجمۀ این کتاب

نظـر کـرده   صـرف  کتـاب   ۀخاتمو  ،مقدمه ،گانه  مداخل فصول هشت ۀمترجم از ترجم
مطلب در چنـد سـطر بسـنده     اصلها به تلخیص و بیان   و با حشو انگاشتن این بخش است
هاي ادبی متن در همین مداخل و مقـدمات نهفتـه    که بسیاري از زیبایی حال این. است کرده
  :شود میهاي مذکور ارائه   بخش ۀدر این مجال ترجم. است
  
 مقدمه ةنشد هاي ترجمه  بخش 1.2

. آرا کن  یا رب صدف طبعم را گوهرآفرین و خورشید کالمم را جهان :شعر ترکید ترجمۀ آزا
اي از  اي کسی که قطره. وجودم را با در شُکرت دریا ساز؛ یعنی زبانم را به حمدت گویا کن

اي از قلزم رحمت توست، چون صدف  فیض رحمتت دریایی از بخشش است و جهان قطره
عرصـۀ وسـیع چـرخ    که  اي آن. با گوهر نعتت ماالمال کنطبعم را درج خیال ساختی آن را 

جـاي  هت اراز  یپستبخش در پایۀ رفیع عقل گنجد و  محضرت میاز تنگی نقطۀ در  )دنیا(
  کند؟  رب اگر علی و اوالدش را شفیعمان نکنی این افعال شنیع با ما چه می ، یاگیرد می

ود است که قلم زبـان را  الوج قیاس مخصوص آن معبود واجب حد و سپاس بی  حمد بی
نام نیک آدم را بـر   ۀدیباچسخن جاري و زبان قلم را بر سخن تذکره قاري ساخته  ةبر تذکر

ـ   ) 4: تین( »قد خلقنا اإلنسان فی أحسن تقویمل« ۀلوح اسـت سـاخته  هب ذَّنقـاش قـدرت، م .
» ریمق اهللا العظیم و صدق رسوله الکدص«فهرست ذات حقیقی انسان کامل را با جدول مرصـع  

 و«و  )70: إسـراء (» لقد کرمنا بنـی آدم  و«چراکه انسان را با نوازش تلطفات ربانی  ؛مزین کرد
عاقـل را بـا گشـایش تحکمـات      ؛از حیوان ممتاز سـاخت  )31: بقره( »م آدم األسماء کلهالع

پیغمبر سـخن بلکـه سـخن پیغمبـر     . کرداز جاهل مستثنا » إالنسان من تفاوت خلق«سبحانی 
مخـروج  تـأخیر مـدخول و    ، کافی است که بـه تقـدیم و  شوده ناسخ ادیان علوم ک براي این
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اي که از ابتـداي فطـرت تـا انتهـاي       نه حرف بپردازد و تمامی کتب و رسائل منشوره و بیست
است و جاري خواهد شـد توانـایی رقابـت و     شدهو عالمان جاري  زبان فاضالنبر خلقت 

اي کـه کرامـت     د داشت و این براي اثبات معجـزه موافقت با یک صفحه را نداشته و نخواه
که از آغاز انتظام تا انجام اختتام از قلم شعراي  دواوینیاز تصانیف و . کافی است اي فرموده

و خواهد شد، یک غزل بلکه یک بیت توانایی مطابقت با آن  شدهعصر و نظماي دهر خلق 
 ۀراسـت اگرچه در . شافی است اي فرمودهپس کرامتی که شفقت  ؛را نداشته و نخواهد داشت

حضـرت سـید ولـد    . تر بیشخریدار متاع نظم  ،بازار کائنات نفاست کاالي سخن زیاد است
ـ من الشـعر   إن«: اند در بیان مراتب سخن فرموده ،محمد صلّی اهللا علیه و آله ،آدم و إن  ۀلحکم

خانقـاه تکلـم    ارباب نظـم در بارگـاه شـعر صدرنشـین و در     ،بر این تقدیر» سحران من البیا
کالم ترك، براي  سازان مرغوب اعالم فرس و سخن شایستۀپردازان  لهذا نکته. اند گزین خلوت

مجـالس شایسـته و محافـل     ،جمعیت پریشان این جماعت و پریشانی جمعیت ایـن طایفـه  
 االسالم نورالـدین  شیخ بهارستاناي از   اوالً روضه: که از آن جمله اند ساختهآراسته و پیراسته 

و  دولتشـاه  ةتـذکر امیرکبیر علیشیر است و دیگـر   النفائس مجالسعبدالرحمن جامی و دیگر 
  .عالمیان استعالم و  ةشهزاد سامی ۀتحفدیگر 

دانـم؛ در   مان و در دفتـر مالمـت نکتـه    و خان در ملک مشقت بی :شعر ترکیترجمۀ آزاد 
ترین گیـاه   یفدر دشت حقارت ضع. کوبم روب و در مجلس مودت پاي گوشۀ محبت خاك
گیـر   گوشـه . درمان عشـقم  بند رشتۀ وفا و دردمند درد بی پاي. راهم خاكو در درگاه ارادت 

در . خوانم در کشور تجرد کامران و در مجلس تفرد قصه. ام عقبۀ مالمت و فقیر آستان گدایی
  .دست و در خمخانۀ فنا می پرستم هنگامۀ بال پیش

عبـاد  اقـل  ، نشـود  هـا نـابود    این تـذکره  سررشتۀ رشته از هم گسسته و که این براي این
کالمـان   ، شـیرین ]کـه  با عنایت بـه ایـن  [ دار کتاببضاعت خاکسار، صادقی   جمهور، حقیر بی

کثرت مضیق  وعایدي  قلترغم  بهنظامان سحرساز این دوران،  معجزطبع این زمان و  خوش
ها را ادامه  خوبی راه آن و بهنمانند روي نظماي ماضی عقب معاش، از تتبع شعراي سابق و پی

کردن قطـار  هماهراه آن سیاحان و براي شبه پیمایان  آن بادیههدایت براي  اي یهعلّبناي ، دهند
اکابر فصاحت گزیدة بختشان با آن سرمستان، در اسلوب مغول آن بزرگوار بالغت دثار و آن 

خامـۀ  ه بـا نـوك   کـ  ، آنپی افکنـده اسـت   شکرخاي بستان سخن أعنی نوائیشعار، طوطی 
گاه  ضمیر گیتی به جلوه ةو از پردساخته زبان را پریشان  شیرینموشکافش تار زلف مطلوبان 

  .ستون سخن کشانده  خیال رسانده و به کلک خارا، طالبان فرهاد نیرو را از زندان تکلم به بی
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و  دکسی که اصطالح مغول را مشـهور کـر   آن] امیرعلیشیر نوائی: [شعر ترکیترجمۀ آزاد 
هاي جهـان    این زبان را در میان زبان این زبان بیش از زبان عرب و عجم نشر یافتدرنتیجه 
  .مقدور نبود چنینکاري که براي هیچ مردي ساخت،مذکور 

اي نگارش کرده است و قصد دارد موافـق و    اي گزارش داده و در چند صفحه  چند کلمه
ــس ــع خــاص بیارا    مطــابق مجل ــرت مجم ــیس آن حض ــاي نف ــیه ــد و م ــد آن را   ی خواه

و ماننـد  » االشـکال  طرمـع «و » الجنس  نس معجال«هد که این کار مصداق نام ن   الخواص مجمع
مقـدار را مخاطـب آفتـاب عـالم       بـی  ةکران اسـت و ذر   قطرات سحاب دربرابر بحر بی ارائۀ

» لـوب لـین الکـالم قیـد الق   «بـوده و تـرنم   » الیحـل منعـه   العلم«ولکن عذرخواه کالم . نمودن
رو به راه ساخته بـا اسـتمداد از   » مزدحم مشرب العذب«عنایت به  پوش گناهم کرده و با  پرده

معاونـت   ۀتازیانـ همت روح پرفتوح ایشان امیدوار است که در آغاز کمیت تیزگام قلم را با 
. ا مرعی داشته و رعایـت نماینـد  عنانی راهنما ر عنان کرده و تا اختتام این هم و راسترهوار 

 سخن به درازا کشـید و  .ماند که خار و خس از پرورش قطرات سحاب محروم نمی چنان نآ
  .براي عازم ساختن سمند مدعا به سرمنزل مقصود خواندن دعا الزم شد

دانـش،   ۀآراي اهل سخن و ذکر گهرزاي این لجـ  ذکر دل یا رب :شعر ترکیترجمۀ آزاد 
که ایـن   شکرد صو ادنی این است که  و ذکر مورد قبول عوام اعالذکر مورد نظر خواص و 

کسی که از التفات او خـاص و عـام هـم    . خیر کالم در زمان این شاه جهان تمام شد ةتذکر
رأي که بـا عـدلش ظلـم و        داراآن سکندرشأن و آن . عشرت بر دوام و هم عیش مدام یافتند

ریـز تـار و    خون دار خیل دشمن را با سیل که با تیغ آب آن. تعدي از باغ دهر رخت بربست
عبـاس ابـوالفتح مظفـر را ثبـت        که در دفترخانۀ قدرش نام شاه آن کردگار . مار ساخته است

نهال دولت این . کرده است تا قضا با تمناي قدر همراه شود و قدر با تقاضاي قضا مدارا کند
  .بخت در گلشن اقبال و نصرت پایدار بماند شهنشاه جوان

قاف بـه   ۀمانند عقاب شیرشکار از استعالي قل جاه به لیاگرچه طبیعت این پادشاه عا
سواري معرض  و شهسوار میدان استعدادش یکه آورد،  شکار اشعار حضیض سر فرود نمی

وحش و طیر دامگاه بگذرد چراکـه  اندیشۀ تواند از   خیال نمی داند، حالِ  نظم را عار می
 ۀگذارد و اسیر سرپنج  دم نمیتفکر ق ۀشود و تهمتن نکات به عرص  کمند تصور بند نمی

شـود  ش خطور کند و متوجـه نظـم   خاطر مبارک شود و اگر گاهی به  نمیادراك قدرت 
  :گوید  گونه شعر می این

  .)5 - 2 :1327، صادقی افشار( »]یشعر فارس[«



 79   و دیگران سجاد حسینی

  1390سال یازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  مجمع اول ةنشد هاي ترجمه  بخش 2.2
 :نسـاء ( »أولی األمرِ منکم سول وأَطیعوا اللّه وأَطیعوا الر«لواي  ۀشقدر ذکر سالطین روزگار که 

ظـل اهللاِ فـی    السـلطان «هماي  ۀ، در سایکنند حرکت میو با نسیم عدالت  گشایند میرا  )59
الملـوك   أبـواب «دهند و درب   عالم را در پناه جناح حمایت خود قرار می ،نشسته» األرضینِ

رسـانند و بـه     مـی خـاص و عـام   را مفتوح گذاشته صداي عدل را به گـوش  » الحاجات قبلۀ
مختصر چندان وسعتی ندارد تا متحمـل یـک    ۀاگرچه این رسال. کنند میماع تگوش جان اس

اسـم   شـدن  مرقـوم از هزار ذکر خیر این پادشاهان گردد، العالج به رسم تـیمن و تبـرك بـا    
  .)7: 1327، صادقی افشار( رود میشریف و اشعار لطیفشان گستاخی 

کارهاي ناقص     خانه کتابهر بود که اگر استادان سرآمد قدر ما در فن نقاشی و تصویر آن«
  .)8: همان( »توانستند به پایان ببرند  رساندند، نمی  خود را به صالح اصالح آن پادشاه نمی

 
  مجمع دومة نشد هاي ترجمه  بخش 3.2

تالطم بحر سـخا و   ،بودند کشورستانی ۀو حدق بانی جهان ۀحدقذکر آن شاهزادگانی که نور 
و شـعاع سـعادت و    شـد  مـی شان بر ساحل مراد عالم و عالمیـان درپـاش و گـوهرریز    همت

  .)21: همان( ساخت میر اقبالشان از مشرق تا به مغرب را مزین و منو
  
  مجمع سومة نشد هاي ترجمه  بخش 4.2

پادشـاهی بـر وجـود ایشـان و شـادروان       ةاي که اساس معمـور   السلطنه ذکر اتراك رکندر «
  .)29: همان( »پایدار بودایشان  بر ستونشوکت خاقانی 

  
  مجمع چهارم ةنشد هاي ترجمه  بخش 5.2

ـ   گوهرنثارشـان، عقـده   ۀخامکه نوك  اي  تازیکیهدر ذکر ارکان دولت  دوران  ۀگشـاي کارخان
همـان مقـدار کـه     ،دهد بوستان جان و جنان خبر می ۀعنبربارشان از شمام ۀو نسیم نام است

نیازمنـد  کشورگشـاي   ۀخامـ ، صدبرابر به سـنان  محتاج استست سیا دار آبسلطنت به تیغ 
  .)39 :همان( 19شمشیرزنو  دار نگهزن  قلم :گوید که  خوب می] سعدي[آن بزرگوار . است

  
  مجمع پنجم ةنشد هاي ترجمه  بخش 6.2

شجاعتشان از جوهر تیـغ   در ذکر اوالد ارشد ارکان دولت از ترك و تازیک است که دست«
  .)63: همان( »سخاوتشان از بحر مواج گوهرریز است ۀگیز و سرپنجان دار موج آب



   الخواص مجمعاهمیت تاریخی و نقد ترجمۀ    80

  1390سال یازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  مجمع ششم ةنشد هاي ترجمه  بخش 7.2
الصـالحون للّـه و   «است که سرهاشان به تـاج کرامـت   » أنا أفصح المتکلمین«در ذکر اوالد آن 

. اسـت مشـرف شـده   » سید القـومِ خـادمهم  « ۀخرقسرافراز گشته و قامتشان به » حون لیلالطا
  .)74 :همان( اهللا علیهم أجمعین ۀحمر

 
  مجمع هفتم ةنشد هاي ترجمه  بخش 8.2

رکی و فارسی و عربـی قـادر   طبعی است که با قوت استعداد بر کالم ت خوشدر ذکر اتراك «
  .)102: همان( »اند یافتهلطافت طبع و نزاکت ذهن در نزد عرب و عجم شهرت سبب  بهشده، 
 
  هشتم هاي ترجمه نشده از مجمع  بخش 9.2

در ذکر فصحا و بلغاي تازیک که امروزه گوي میدان سـخن از خـم چوگـان طبـع ایشـان      «
  .)131: همان( »گردد  میبند  فکرتشانسمند فتراك  بهشود و صید صحراي نظم   سربلند می

 
  خاتمه ةنشد هاي ترجمه  بخش 10.2

ایـن ابیـات    چین این خـرمن پیراسـته و مایـلِ    ین جماعت این مجمع آراسته و خوشهزیرنش
مذکور، یار موافـق طـالب اصـحاب نظـم و اربـاب      تذکرة ارقام این قائل گر و   جلوه يرعنا

و روا ندیده است که در خاتمـۀ  خارج ندانسته  ،شعر، صادقی، چون خود را از این جماعت
اي از مطلـع خورشـیدش     کـه ذره  ،خـود را  ی ازچنـد بیتـ   ذکر این گروه نام خود را نیـاورد 

بیـت   شـاه نشـین   و اگـر خـاك  اسـت  ز زیب و زینت حسن مطلع عاري و بري و ا شود نمی
صـف  نشـینی مقطـع    تواند بـر گوشـه    این عنوان نیست و نمی ۀدرگاهش نیز بنامد باز شایست

 هچنین مختصر کرده، ابیات مرقوم همه حال با عذر عجز و فروتنی ایننعالش دلیري کند، به 
میدوار است کـه موجـب مباهـات و خودنمـایی و     را به صالح اصالح ارباب نظم رسانیده ا

  .)314: همان( »]اشعار فارسی[ .بمنه و جوده و کرمه .سبب ستایش و خودآرایی ندانند

. اسـت ارائـه نشـده   اي از متن   نهاوفادار ترجمۀ مترجم ادعايرغم  به در بسیاري از موارد
رسد استفاده  نظر می به؛ تترجمه شده اس »ایرانی«به  »تازیک«ۀ کلم جاي کتاب جايدر  مثالً

شـهرها  عبارات وصفی حذف عناوین و القاب اشخاص و  .باشدتر   شایسته »تازیک«از لغت 
 اي ترجمـه خورد و آن را از  چشم می بههاي این ترجمه   قسمت تر بیشدعایی در  جمالتو 

بـه  » سامی مجلس«و » آئین مجلس بهشت«عبارات در اکثر موارد  مثالً. سازد  میدور وفادارانه 
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بـه  » بغـداد  ۀدارالخالفـ « ؛»یـزد «، بـه  »یزد ةدارالعباد« ؛»تبریز«به » تبریز ۀدارالسلطن« ؛»مجلس«
بـه  » دارالموحـدین قـزوین  « ؛»شـیراز «بـه  » دارالفضـل شـیراز  «و » پاك شیراز ۀخط« ؛»بغداد«
و  انـد  یافته تقلیل» اردبیل«به » داراالرشاد اردبیل«و  ؛»همدان«به » همدان ة طیبۀبلد« ؛»قزوین«

غفـر  «حذف عبارات دعایی چون  .تغییر کرده است» شاه مرحوم«به » مکان جنتشاه «عنوان 
» صلی اهللا علیـه و سـلم  «و ، »و السالم التحیۀعلیه «، »نور قبره«، »ظل اهللا«، »ور اهللا قبرهن«، »ذونوبه
 .)2جدول ( این اثر ضربه وارد ساخته است ترجمۀ نیز بر

    الخواص مجمعمترجم  و ترجمۀ ،ن ترکی، ترجمۀ وفادرانهۀ متمقایس .2 جدول
 مترجم ترجمۀ وفادارنه ترجمۀ متن ترکی

شیوه پادشـاه   حاتمالطبع و  کریم
 )9 :همان( ایردي

الطبــــع و  پادشــــاهی کــــریم
 .شیوه بود حاتم

پادشاهی بود صـاحب جـود و   
 )10: همان( کرم

حیاتی لباس عار فنـادن عـاري   
یرلـه  بولوپ خلعـت خـاص بقـا ب   

 )11 :همان( ملبس بولدي

حیاتش از لباس عار فنا عاري، 
 .به خلعت خاص بقا ملبس شد

 )همان( دنیا را بدرود گفت

مکان ظالل جاللیغـه   شاه جنت
 )13 :همان(ملجأ بولدي 

مکـان   به ظالل جالل شاه جنت
 .ملجأ نمود

بــه شــاه مرحــوم پناهنــده شــد 
 )14 :همان(

بو ابیات اول سلیمان زمانینـک  
 )همان( ورد

این ابیات بـدان سـلیمان زمـان    
 .اختصاص دارد

 )همان( این ابیات از اوست

قهقهه قورغانیدا شاهباز حیاتی 
 :همان( بدن برجیدین پرواز قیلدي

22( 

در زندان قهقهه شاهباز حیاتش 
 .پر کشیداز برج بدنش 

ــت  ــه درگذش ــه قهقه  در قلع
 )23: همان(

شاه جمجاه خسرو انجـم سـپاه   
بهادرخان مدظله نینـک  عباس  شاه

 )26: همان( اولوغ قرداشی ایردي

جاه خسرو  برادر بزرگ شاه جم
عبـاس بهادرخـان    انجم سپاه شـاه 

 .مدظله بود

ــزرگ ــرادر ب ــاه ب ــر ش ــاس  ت عب
 )همان( بهادرخان مدظله بود

عیل ثانی صرصر غضـبی  ااسم شاه
ریز حیاتالري سببی  برگالر   شاهزاده

گلستان بولغاندا اول میرزانینک غنچه 
 )همان( نوجوانلیغی پژمرده بولدي

ــه ــرگ  ب ــبب ب ــات   س ــز حی ری
ــب   ــه صرصــر غض شــاهزادگان ب

گلسـتان  غنچۀ عیل ثانی، ااسم شاه
 .نوجوانی آن میرزا نیز پژمرد

وقتی که شاهزادگان به غضـب  
اسمعیل دوم گرفتـار و کشـته    شاه

 )همان( شدند وي نیز مقتول گردید

بو اشعار اول صدارت پناه نینک 
 )45 :همان( دور

رت پنـاه  ااین اشعار بـدان صـد  
 .اختصاص دارد

 )همان( این اشعار اوست

مکان نینـک مجلـس    شاه جنت
ــت ــی   بهشـ ــدا قاضـ ــین الریـ آئـ

حضرتالرینه سـبقت توتقـان بیـر    

ــین شــاه  در مجلــس بهشــت آئ
مکان کس را امکان سبقت بر  جنت

 .نبودحضرت قاضی 

کسی بر  در مجلس شاه مرحوم
 )همان(وي سبقت نداشت 
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 )51: همان( کیشی بوق ایردي

ــالی اوز   ــبحانه و تعـ حـــق سـ
شــفاخانه ســیدین شــربت عاجــل 
 کرامــت قیلســون، بمنــه و جــوده

 )65 :همان(

شفاخانۀ حق سبحانه و تعالی از 
عاجل کرامت ] شفاي[خود شربت 

 فرماید، بمنه و جوده

خداوند شـفاي عاجـل کرامـت    
 )همان( فرماید

قضادین هندغه باروپ مرکـب  
گرداب بحر اجلدین شکسته عمري 
 )105 :همان( بولدي

از قضا به هند رفـت و مرکـب   
ــل    ــر اج ــرداب بح ــرش در گ عم

 .شکسته شد

از قضا به هندوستان رفت و در 
 )همان( جا وفات یافت آن

بو رباعی الر اول یار عزیزنینک 
 )117: همان( دور

این رباعیـات از آن یـار عزیـز    
 .است

 هــاي ذیــل از اوســت  ربــاعی
 )118: همان(

بلده طیبه همداندا عالمغـه وداع  
 )همان( قیلدي

همـدان عـالم را   بلدة طیبـۀ  در 
 .وداع گفت

در شــهر همــدان درگذشــت   
 )همان(

مکـان نینـک    جنـت اوایلده شاه 
مجلس سـامی سـیغه بـار تـاپوپ     

 )177 :همان( ایردي متردد بولور

شاه  ،در آن سال به مجلس سامی
 .شد  مکان بار یافته متردد می جنت

در اوایل به مجلس شاه مرحوم 
 )178: همان( کرد بار یافته تردد می

ولـی   اهللا نعمـۀ  شـاه  العارفین قدوة
ــدس ــره ق ــز درویشــالري  س العزی

 )301: همان(دیندور 

ــش از  ــدوةدراویــ  العارفینقــ
العزیـز   سـره   ولی قدس نعمۀاهللا  شاه

 .است

اهللا ولـی   نعمـت  از دراویش شاه
 )همان( است

اي معنـوي  گیجه سـی در دریـ  
 الرحمــۀ علیــهامیرخســرو دهلــوي 

کیشی نینک واقعه سـیغه کیلـوپ   
 )297: همان( آیتدرکیم

شب هنگام در دریـاي معنـوي   
بـه  الرحمۀ  علیهامیرخسرو دهلـوي  

 گوید آن مرد آمده میواقعۀ 

خسـرو را در خـواب   شب امیر
 )298 :همان( گفت  دید که می

پنـاه صـلی اهللا    رسالتحضرت 
 کل«حدیثی کیم علیه و سلم نینک 

اول کیشی دا وقوعی  »طویل أحمق
 )236: همان( بار

پناه  حدیث حضرت رسالتاین 
 طویل کل«و سلم که  صلی اهللا علیه

ــق ــوع و » أحم در آن شــخص وق
 .مصداق دارد

» کل طویل أحمق«حدیث نبوي 
 در این شخص مصداق پیدا کـرده 

 )237 :همان(

  
   نوشت پی

موجـود   خۀنسـ  استانبول و ۀاونیورسیت خانۀ موجود در کتاب و نسخۀپور در این تصحیح از د  خیام. 1
خانـۀ   در کتـاب    الخواص مجمعاي از   گفتنی است نسخه. نور عثمانیه بهره برده است خانۀ کتاب در

همـراه   بـه اي   ایـن نسـخه در مجموعـه   . شـود   ي میدار نگه 2729 ةعالی سپهساالر به شمار مدرسۀ
اولـین   با وجود این. ق کتابت شده است  1030 ۀالحج ذي 16نوائی در  امیرعلیشیر النفائس مجالس

تقـدم زمـانی   بر دیگر نسـخ   ،است پور بوده که اساس کار دکتر خیام ،ونیورسیتها خانۀ نسخۀ کتاب
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 مقدمـه پور،   ؛ خیاملز :1323 ،النفائس مجالسمقدمه بر  حکمت،( استتر   باارزشدارد و از این نظر 
  .)د ،ج :1327 ،الخواص مجمعبر 

از قبایـل تـرك   و  نـد تـرکمن بود  اوغوزهـا . بودنـد  اوغـوز  ۀقبیل ةتیر 22افشارها ششمین تیره از . 2
 ویژه و داغ مخصـوص  )تمغاي( دامغاي ۀ خویشگل براي اوغوزهاهر تیره از . آمدند  حساب می به

نیـز   التـواریخ  جامعدر  .)107 - 106 :1383کاشغري، (شناختند   را به آن نشانه می دیگر همداشتند و 
اغوز را شش پسر بوده و هریک از ایشان چهار پسر داشت، اغوز «: استبه تیرة افشار اشاره شده 

» قـارقین   یولدوزخان، اوشر، قزیق، بیگـدل، : دست راست. دست راست و چپ لشکر به ایشان داد
 .9 :1345الشعرا،  ادیب ← تر بیشبراي اطالعات  چنین هم .)42/ 1 :1373همدانی، (

و مناصب دهم هجري به بعد توانستند نیروهاي نظامی  ةچون رجال ایرانی و غیرترك از اواخر سد. 3
هـاي    دست آوردند تـا در حـوزه   رو قبایل ترك هم این فرصت را به این را اشغال کنند، ازحکومتی 
  .)155 - 154 :1387رویمر، (داشته باشند  لحضوري فعاحیات فرهنگی ایران گوناگون 

به این بخش از  صفویانترجمه و تدوین خود با عنوان  کتابپیش از این یعقوب آژند در مدخل  .4
  .)18 :1380سیوري و دیگران، ( است کردهاشاره    الخواص مجمعاهمیت 

رب تبریـز  غـ   ي در شمالا و در حال حاضر محله است شدهنیز ذکر » زرجو«و » ویجویه« ناماین  .5
  .)92 :1373نادرمیرزا قاجار،  ؛66  :1386خاماچی، ( است

کهکیلویه و خوزستان به سـر   ۀمنطققزلباش افشار در  تیرةاعضاي  تر بیش ۀصفوی ةهرچند در دور. 6
و  ،آذربایجـان، عـراق عجـم    ۀاز ایشان در سایر نواحی ایران خصوصاً منطقـ  اییه گروهبردند،   می

 ةافشـارها در دور  ي سیاسی و نظـامی ها  از فعالیت تر بیشبراي اطالعات . خراسان حضور داشتند
  .36 :1368استرآبادي، ؛ 225 ،174 ،121 :1371سومر،  ←صفوي 

را بـه تختگـاهی    ،قویونلو  پایتخت ترکمانان آق ،رسیدن تبریزبه قدرت اسماعیل پس از  شاه. 7
که در تبریز متمرکز بود، از آن خود ساخت و  ،قویونلوها را آقتشکیالت حکومتی او . برگزید

اوزون حسن و پسرش مورد حمایت که  ،آرایی تبریز را  از قرار معلوم هنرمندان مکتب کتاب
هـرات را از   ق 916اسماعیل در سـال   شاه. سلطان یعقوب بودند، تحت حمایت خود گرفت

باشکوه نقاشی بازپس گرفت و او را به قتل رساند و وارث مکتب ) خان شیبک(محمد شیبانی 
الدین بهزاد استاد بزرگ  ت سلطان حسین بایقرا شکل گرفته بود و کمالتیموري شد که با حمای

پنج  و سیاز تلفیق و ترکیب این دو سنت نقاشی دستاوردهاي مکتب صفوي تبریز در . آن بود
است تبریز پیش از این دوره  گفتنی). 497 -496: 1387، هیلنبراند( حاصل شدپس از آن سال 

در تلفیقی از هنر ایرانـی و چینـی   سنگ ایلخانی بود و  راننیز خاستگاه مکتب هنري بسیار گ
مکتب ایلخانی تبریز  دربارة تر بیشبراي اطالعات . رسیده بودظهور  ۀقالب این مکتب به منص

  .10 -4: 1388پناه و دیگران،  یزدان ←
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 مـۀ خبرنا؛ 11 - 6: 1353میرجعفري،  ←الدین بهزاد  با شخصیت هنري کمال تر بیشآشنایی براي . 8
 .1382، فرهنگستان هنر

امـا برخـی او را    نیسـت، الدین بهزاد هیچ تردیدي   نسبت خویشی موالنا مظفرعلی با کمال ةدربار. 9
بدیل نگـارگري    استاد بی او پس از بهزادهرحال  به. اند خواهر بهزاد دانسته ةزاده و برخی نورخواه

از بزرگان علم و هنر و فرهنگ آن  هاي دو تن نوشتهوصف عظمت و بزرگی او به در . بوده است
  :نگارد  استاد خویش می ةدربار صادقی بیگ: شود میعصر اکتفا 

در نقاشی نسبت به ایـن  . استاد بهزاد است ةاز اهل تربت و فرزند موالنا حیدرعلی خواهرزاد
بـر  از شاه مرحوم بارها شنیدم که وي را . .. به انواع هنر آراسته بود. حقیر سمت استادي دارد

علی را که اسـتاد خـط بودنـد     موالنا میرعلی و موالنا سلطانقطعۀ . داد  می استاد بهزاد ترجیح
. توانست تشخیص بدهد  چند هم اهل خبره بود نمیکرد که صاحب قطعه هر  چنان تقلید می

 .)256: 1327، صادقی افشار(بنویسد  "نقاش شاهی "هاي خود   امر شده بود که در قطعه

  : کند  توصیف میرا علی چنین موالنا مظفر مان نیز اینترکاسکندر بیگ 
گشـاي صـور    چهـره  شکاف مويدوران و وحید زمان موالنا مظفرعلی است که به قلم نادرة 

ر خدمت او کسب هنر نمـوده  وي نسبت خویشی به استاد بهزاد دارد و د. اهل انصاف است
گشایان بـدایع نگـار او را در    و چهره استادان نادر کارجمعی از کمال ترقی رسید و  به مرتبۀ

تصـویرات دولـت   . بـدیل بـود    مصور خوب و طراح بـی . دانستند  می عدیل مسلم  این فن بی
ارقام زرین فـام   ۀنگاشتستون طراحی مشارالیه و اکثر   همایون و مجلس ایوان چهل ۀدولتخان
  ).174 /1 :1334اسکندر بیگ ترکمان، (اوست 

  .1386یوسفی،  ←مکتب نقاشی قزوین  دربارة تر بیشبراي اطالعات . 10
در . خوي بود حوصله و درشت کم آید صادقی بیگ فردي  میبرکه از این روایت نصرآبادي  چنان. 11

  :کند توصیف میچنین  ایناو را اخالق و رفتار  نیزگفته اسکندر بیگ منشی ن تأیید ای
و بـدمزاجی هرگـز او را از    بـدخوي زشـت  ] بـود [حوصـله   مزاج و غیور و تنگغایت بد به

و همیشه با یاران و ابناي جنس به مقتضـاي طبـع عمـل     گذاشت  اغراض نفسانی آسوده نمی
کـه از بـازار اهلیـت     ،متاع کاسد راگذرانید و ایشان این   نموده بدسلوکی را از حد اعتدال می

یی خـو  در درشت یرون نهادهانصاف ب ةازو به جان خریدار بودند و او پاي از دایر ،نارواست
جهت از بساط قرب و منزلت دور و از خـدمت مرجوعـه    نمودند بدین  کس افراط می با همه

  .)175 /1 :1334ترکمان، اسکندر بیگ ( مهجور بود
جعفریـان،   ←هاي سلطنتی در عهـد صـفویه        خانه کتابوضعیت  ةدربار تر بیشبراي اطالعات . 12

  .163 - 153: 1380 ؛ سیوري و دیگران،86 - 83 :1381؛ آژند، 760 - 739/ 2 :1379
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 العلیـۀ العالیـۀ  ب الحضـرت  مقر«میرزا رفیعا، در میان عناوین صاحب جمعان بیوتات، به منصب . 13
سمیعا   میرزا .)258 :1385میرزا رفیعا، ( تومان بوده است 50مقرري او که ه کرداشاره » باشیکتابدار
چـی و زرکـوب و     تومان مواجب و از باسمه 50بخانه صاحب جمع کتا« :نویسد  باره می این نیز در

  ).71: 1378سمیعا،   میرزا( »گر و مذهب، بالتشخیص مبلغ رسوم داشته  کاغذگر و مقراض
ـ     نفوذ صادقی بیگ در نزد شاهافزایش  ویندگ می. 14  ،ادن رضـا عباسـی  عبـاس اول موجـب ازنظرافت

  .)521: 1387، هیلنبراند( شده است ،دورهآن  دیگر هنرمند برجستۀ
 گفتـه اسـت  هـزار بیـت موالنـا فضـولی سـخن       صادقی بیگ از قرائـت تمـامی سـی    مثالً. 15

 .)102: 1327، افشار صادقی(
کـه از   ، امـا امیرعلیشـیر نـوائی   تیموري رونق چندانی نداشـت  پیش از دورةنثر و نظم ترکی              .16

شروع بـه گفـتن   بود، ) وادگان تیموراز ن(دولت سلطان حسین بایقرا  کارة امراي بزرگ و همه
نظامی بگفت و دیوان غزلیـات بپرداخـت    شعر ترکی کرد و خمسۀ نوائی را بر منوال خمسۀ

میرزایان تیموري نیز بعد از او مانند ظهیرالدین محمـد بـابر و غیـره     .که امروز مشهور است
ست و در اسالمبول نیـز  ترکی جغتائی مشهور ا بابر به تزوكاند و در نثر نیز   شعر ترکی گفته

جسـته در   ۀ فارسـی بـه ترکـی جسـته    به ترکی عثمانی نوشتند و ترجمـ   فضالي ترك کتب
 .)237/ 3: 1381بهار، ( مملکت عثمانلو رواج گرفت

 .)چی ذیل بسمه :1352  دهخدا،( کند  که با ورق طال و نقره نقش می آن. 17
 .)ذیل بهله :1352  دهخدا،(دستکش شکاري  دوزندة. 18
  :به شعري از سعدي اشاره دارد. 19

ــم زن  ــهقلـ ــیرزن دار نگـ   و شمشـ
  

  نـه مطـرب کــه مـردي نیایــد ز زن   
  )251: 1380: سعدي(  

  
  منابع

  .ریرکبیام: تهران ،يناصر سادات حسن حیتصحبخش نخست،  ،آتشکده). 1336( گیب یلطفعل ،یگدلیب آذر
  .3، ش تاریخ، »هنرپروري و هنروري در دورة شاهرخ«). 1381(آژند، یعقوب 

: محمود رامیان و پرویـز شـهریار افشـار، تبریـز     حیتصح ،افشار تاریخ). 1345(میرزا رشیدالدین  الشعرا، ادیب
  .غربی آذربایجانسالۀ شاهنشاهی  2500شوراي مرکزي جشن ملی 

 .کتاب دنیاي: تهران ،نادري جهانگشاي تاریخ). 1368( خان  مهديمیرزا  ،استرآبادي
 .ریرکبیام: تهران، 1 ج ،یعباس يآرا عالمتاریخ ). 1334(مان ترک گیب اسکندر
  .4 ش، 1 س ،راثیم نهییآ افشار، گیب یصادق نوشتۀ ،اتیحظبر  مقدمه). 1382( رجیا افشار،
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  .اخترشمال: زیتبر پور،  امیخ عبدالرسول ۀترجم ،  الخواص مجمع). 1327( گیب یافشار، صادق
  .4 ش، 1 س ،راثیم نۀیآافشار،  رجیه کوشش اب ،اتیحظ ).1382( گیب یصادق افشار،

  .نا  یب: تهران حکمت، اصغر یعل حیتصح ،النفائس مجالس ).1323( نیالد نظام ،ینوائ ریشیرعلیام
 .زوار: ، تهران3ج  ،یفارس نثر تطور خیتار ای یشناس سبک). 1381( یمحمدتق بهار،

  .یفردوس خانۀ کتاب :زیتبر ،جانیآذربا دانشمندان). تا  یب( یمحمدعل ت،یترب
  .پژوهشکدة حوزه و دانشگاه: ، قم2، ج صفویۀ در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست). 1379(جعفریان، رسول 

  .نا  بی: ی، تهراننوائ ریشیرعلینوشتۀ ام ،النفائس  مجالس بر مقدمه). 1323(اصغر  علی حکمت،
  .شمس نداي: تبریز ،تبریز من شهر). 1386(بهروز  خاماچی،
  .13 ش، 2 س). 1382( بهزاد ژنامۀیو، فرهنگستان هنر خبرنامۀ

  .دانشگاه تبریز: تبریزار، افشبیگ  یصادق، نوشتۀ الخواص مجمعبر  مقدمه .)1327(عبدالرسول  پور،  امیخ
 .دانشگاه تبریز: تبریز). 1345(دانشگاه تبریز در سالی که گذشت 

  .نامه تمؤسسۀ لغ  :، تهراننامه لغت). 1352(  اکبر دهخدا، علی
 ،جیکمبر دانشگاه در پژوهش ـ انیصفو دورة ج،یکمبر رانیا خیتار ،»انیبرآمدن صفو«). 1387( .آر .اچ مر،یرو

 .یجام: تهران آژند، عقوبی ترجمۀ
  .امیرکبیر: ، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی، تهرانبوستان). 1380(الدین  سعدي شیرازي، شیخ مصلح

ترجمـۀ احسـان اشـراقی و     صـفوي،  دولـت  توسعۀ و تشکیل در اطولیآن ترکان نقش). 1371(فاروق  سومر،
  .گستره: محمدتقی امامی، تهران

  .یمول: تهران آژند، عقوبی ترجمۀ ،انیصفو). 1380( گرانیراجر و د ،يوریس
 بـه  ،صـفوي  عصـر  قزوین المللی بین کنگرة هاي  مقاله چکیدة، »مکتب نگارگري قزوین«). 1386(باقر  عادلفر،

  .خمینی  امام المللی دانشگاه بین: د خزائی، تهرانمحم کوشش
  .اختر: زیتبر ق،یصد محمدزاده نیحس ۀترجم ،الترك لغات وانید). 1383(محمود  خیش ،يکاشغر

 .142 ش، 12 س ،مردم و هنر ،»يبهزاد به پادشاه صفو نیالد از کمال يا  نامه«). 1353( نیحس ،يرجعفریم
: علی کردآبادي، تهـران  ۀتصحیح محمداسماعیل مارچینکوفسکی، ترجم ك،الملو دستور). 1385(رفیعا  میرزا

  .خارجه امور رتاوز
  .امیرکبیر: تهران دبیرسیاقی، محمدتصحیح سید ،الملوك تذکرة). 1378(سمیعا  میرزا
 .ستوده: تصحیح غالمرضا طباطبائی مجد، تبریز تبریز، دارالسلطنۀ جغرافیاي و تاریخ). 1373(میرزا قاجار نادر

  .یفروغ: تهران ،يدستجرد دیتصحیح وح ،ينصرآباد تذکرة). تا  یب(محمدطاهر  رزایم ،ينصرآباد
  .البرز: تهران ،1 ج  موسوي، مصطفی و روشن محمد تصحیح ،التواریخ جامع). 1373(اهللا  رشیدالدین فضل همدانی،

 پژوهش ـ انیصفو دورة ج،یکمبر نرایا خیتاردر  ،»انیصفو دورة در رانیا يهنرها«). 1387( رابرت لنبراند،یه
 .یجام: آژند، تهران عقوبیترجمۀ  ج،یکمبر دانشگاه در

ـ مکتـب تبر  يشاهکار مصورسـاز  ،خیالتوار  جامعبه کتاب  ینگاه«). 1388( گرانیو د میمر پناه، زدانی دورة  زی
  .133 ش ،هنر ماه کتاب ،»انیلخانیا
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 المللـی  بـین  کنگرة هاي مقاله چکیدةدر ، »ی قزوینمکتب نقاش گیري شکل و صفویه«). 1386( حسن یوسفی،
  .)ره(  خمینی  امام المللی دانشگاه بین: محمد خزائی، تهران کوشش به ،صفوي عصر قزوین



 

 

 
  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  114 -  87صص ، 1390، شمارة دوم، پاییز و زمستان یازدهمسال 

دورة  شناسی تاریخیابی محتواي کتاب درسی  نقد و ارز
  دانشگاهی با تأکید بر برنامۀ درسی پیش

  *سادات میرعارفین فاطمه

   یدهچک
دانشـگاهی، موضـوعاتی    دورة پیش شناسی تاریخ شدة منتشر  تازهمحتواي کتاب درسی 

مایۀ طرح بسیاري از مباحث اساسـی قـرار داده    و انسان را دست ،ادبیات، هنر چون هم
جایگـاهی مهـم و حسـاس در آگـاهی از      منزلۀ بهو ارتباط تاریخ با این علوم را است 

. و براي مخاطبان اصـلی خـود قلمـداد کـرده اسـت     حقایق و برخورداري از نگرشی ن
مواجه  پارچه یکشکل  بهآموزان در زندگی واقعی با تمامی موضوعات  جاکه دانش ازآن
و  را از منظـر تـاریخ    توانـد درهـاي نـوینی    شوند، رویکرد تلفیقی در این کتاب می می

هـاي   م از ارزشنگاري پیش روي آنان بگشاید تا آنان نیز هویت خود را بـا الهـا   تاریخ
کتاب پس از تـدوین و قبـل از ورود بـه    این لذا محتواي . اصیل بازخوانند و بازسازند

نظران و دبیران مجرب درس تاریخ بررسی شد و  هاي آموزش از دیدگاه صاحب عرصه
در فراینـد   یريو قرارگ ،اي را براي بازنگري، تغییر هاي حاصل از آن بسترهاي تازه یافته

هـاي   سایر کتاب در مقایسه بااین کتاب  گفتنی است. فراهم ساخت یريیادگـ  یاددهی
هـاي   و تناسـب محتـواي آن بـا مؤلفـه    است خود با رویکرد نوینی تدوین شده  همانند

هاي احتمالی و نقاط قوت مورد  مندرج در راهنماي برنامۀ درسی مربوط و نیز نارسایی
نامـۀ   عات مـورد نظـر از پرسـش   در این پژوهش براي گردآوري اطال. سؤال بوده است

استفاده شده است که با اسـتناد بـه    ساختاري ۀ نیمهمصاحبو ) با رویکرد کیفی(بازپاسخ 
هـا، نظـر    اطالعاتی در برخـی از مؤلفـه   گوناگونمنابع توان گفت  هاي پژوهش می یافته

  .اند گر از منظر تأیید سخن گفتهخصوص برخی دیو در اند انتقادي و اصالحی داشته
، اهـداف د، اصـول،  ویکـر ریـابی کتـاب درسـی،     ، ارزششناسـی  تـاریخ  :هـا  لیدواژهک

  .، نیازهاها ها، روش سرفصل

                                                                                                     
  mirarefin@hotmail.com ریزي آموزشی ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ارشد برنامه  کارشناس *

  15/10/1390: ، تاریخ پذیرش14/7/1390: تاریخ دریافت
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  مقدمه
ها و  شود، قطعاً نشانی از ارزش هر ملتی دیده می تاریخدر  چه آنو ینۀ گذشتگان است یتاریخ آ

ه خیراندیش در تأیید این نکت. شود میمحسوب   وجودي آن شاکلۀهنجارهاي آن ملت دارد که 
آیـد؛   شـمار مـی   مهم از هویت و موجودیـت آن ملـت بـه   تاریخ هر ملتی بخشی «: آورده است

 »پـذیر نیسـت   وجـه امکـان   آن بـه هـیچ   ه انکـار کـ   چنـان  سـاز، آن  بخشی حساس و سرنوشـت 
  .)2: 1384خیراندیش، (

اد چراکه هویت افـر  است،مردم سرزمین وظیفۀ ملی  هربنابراین، حفظ و حراست از تاریخ 
و اکنون بازتاب آن در رفتارهاي ملـت   ستا  زمان رخ داده طیبرگرفته از اتفاقاتی است که در 

بر خاصه و  یملت هرتوان گفت که رسالتی سنگین بر دوش آحاد  از این منظر می. یابد میتجلی 
هاي رسمی در نظام آموزش و پرورش هر کشـوري   روست که آموزش ازاین. دوش معلم است

هـاي هـویتی و مناسـب آن جامعـه      گیـري  هاي درسی خود را با جهت هداف برنامهرویکرد و ا
نامـۀ   منزلـۀ نسـب   درحقیقت تاریخ یک ملت بـه « :گوید میباره  ایندر خیراندیش. کند می تنظیم

اي مستمر از تحول زندگی  زیرا وضع کنونی یک ملت حاصل رشته ،فرهنگی و اجتماعی است
  .)همان( »آید شمار می مردم آن به

پـس الزم اسـت از تحریـف و تخریـب تـاریخ خـویش       « :گیـرد  چنین نتیجه می سپس وا
داشت تاریخ گذشته، بـه نسـل کنـونی     بپرهیزیم و با تأکید بر نقاط مثبت و قوت، ضمن گرامی

  .)همان( »ساز باشیم بیاموزیم که چگونه تاریخ
ت و آگـاهی تـاریخی   ناخداري از آن نیازمند ش جاکه الزمۀ توجه ویژه به تاریخ و پاس ازآن

درستی و از  بهها را  اي که گذشتۀ آن شدن نسل کنونی با متون فرهنگی و اجتماعی است، لذا همراه
 .اسـت انکارناپـذیر  کنند، ضـرورتی   و تفسیر می ،یادآوري، تحلیل مجراي انتخاب صحیح متون 

  :نویسد میکند و  ییاد م »فایدة آشنایی با تاریخ« عنوان ا باز آن  نیز کوب زرین
هـاي   خوشـی  آمیـز و دل  هـاي حقـارت   واقع، آشنایی با تاریخ انسـان را از بسـیاري از فریـب   در
جـا کـه    بخشد که در وراي حـوادث، آن  دارد و نگاه انسان را قدرت تعمق می حاصل نگه می بی

ــ بـا    ازطریق تاریخ ـ بیند، نفوذ کند و زندگی محدود و کوتاه خویش را چشم عادي چیزي نمی
تـر و پرمعنـاتر    و آن را عمیـق  پیوند دهد و با زندگی طوالنی گذشتۀ انسانیتدگی گذشتگان زن

  .)18: 1362کوب،  زرین( کند
قبیـل عالقـه و افتخـار بـه      توجه به موضوع هویـت بـه مـواردي از   نیز در اهمیت  رحیمی

بـه   یمـایل ت بی مین،سرزمین ایران، نگرش مثبت به آب و خاك ایران، آمادگی براي دفاع از سرز
رحیمـی،  ( کنـد  اشاره میحساسیت به نمادهاي سرزمینی مانند سرود ملی و پرچم و مهاجرت، 

1383 :36 - 38(.  



 
 

  1390سال یازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

هویـت و   ،تـوان گفـت کـه    شده مـی  ها و مباحث مطرح  دیدگاه هکلی به مجموع یدر نگاه
ویـت  کـه از ه  عبارتی، هنگامی به. دنشو مترادف دانسته میمفاهیمی از یک سنخ و شاید  فرهنگ

بندي به آن را در میان  شود سخن از فرهنگی است که آن هویت را ساخته و پاي میبحث  یملت
هنجارهاي اجتمـاعی، آداب  . آورده استشمار  هاي ارزشی به ترین مؤلفه ملت جزء ضروريآن 

هایی باشند کـه   توانند از مؤلفه می... هاي بشري، باورها، عقاید و  و سنن، دستاوردها و پیشرفت
  .شوند یده میدهند و فرهنگ یا هویت نام آن جامعه را تشکیل می آحادشخصیتی  اکلۀش

شود، در درجۀ اول، نگرشی است که  مواریث مهم تلقی می یملتهر در تاریخ مشترك  چه آن
شناخت  ،در این میان. کند سایر ملل و اقوام متمایز میافراد هایی دارد که او را از  فرد به ویژگی

. کنـد کمک مؤثري حفظ هویت و فرهنگ آن ملت  بهتواند  خی و مواریث ملت میگذشتۀ تاری
اي انجام پـذیرد کـه    گونه فرهنگی و هویتی بهگوناگون بنابراین الزم است این شناخت در ابعاد 

را ها  حفظ و حراست از آن بهبندي  سازان یک مرز و بوم مصادیق فردي و اجتماعی و پاي آینده
ده در جهان توانایی جرح و تعدیل آم پدید  هاي تازه قلمداد کنند تا فرهنگ هویتی ـ نگاه ارزشی

ویـژه   هـاي درسـی، بـه    هـا و کتـاب   در ایـن میـان، نقـش برنامـه    . یا حذف آن را نداشته باشند
؛ هاي واگذارشده به معلمان در نظام آموزشی هر کشور، اساسی و زیربنایی خواهد بود مسئولیت

نوع آموز این  گري معلم است که دانش وضوعات مورد نظر و هدایتزیرا در طراحی مباحث و م
ویـژه ایجـاد    تواند به هویـت فرهنگـی بـه    یادگیري تاریخ می« رو ازاین. کند آگاهی را کسب می

  .)1380 احمدي،( »وحدت ملی در کشور ما کمک کند
ـ   در دانشگاهی تاریخ دورة پیش درسی  راهنماي برنامۀدر  ن خصوص ضـرورت بـازنگري ای
  :درسی آمده  برنامۀ

دنبـال آن تهیـه و    دانشگاهی در نظام آموزشـی کشـور و بـه    دورة پیش ایجادیک دهه از  حدود
ریزي و  گروه تاریخ دفتر برنامه 1373در سال . گذرد ر این دوره میدرسی تاریخ د  اجراي برنامۀ

ا شـامل اهـداف   ر  هاي معمول آن زمان، راهنماي برنامه ارچوبهاساس چبرتألیف کتب درسی، 
سـپس  . دکـر هاي کلی و جزئی محتوا، تهیـه و تصـویب    کلی، اصول انتخاب محتوا و سرفصل

آمـوزان قـرار    براساس این راهنما تألیف و در اختیار معلمان و دانـش  شناسی تاریخکتاب درسی 
اگرچه تجربیات حاصل از اجراي این برنامـه نشـان از توفیـق قابـل توجـه آن دارد و      . داده شد

شده براي این درس را نقطۀ عطفی در سیر آموزش تاریخ در ایران نمایانـده   اب درسی تألیفکت
بـراي رفـع    کـردن بـه وضـع موجـود و غفلـت از تـالش        معناي بسنده است، اما این موفقیت به

: 1383 ،دانشـگاهی  درسی تاریخ دورة پیش راهنماي برنامۀ ( باشد ها و افزایش کیفیت نمی کاستی
3(.  

 یـابی  ارزشعرصـۀ   شناسی تاریخ عنوان بادانشگاهی  ف کتاب درسی جدید دورة پیشبا تألی
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گفتنـی اسـت ایـن کتـاب در     . بازنگري و رفع نقایص احتمالی به روي آن گشـوده شـد   براي
نظـر   بـه  1.یافـت اي بـراي آن   توان سابقه می تر کمکه است کامالً جدید تدوین شده  یارچوبهچ

، دبیران و متخصصان هايطبق نظر، است کتاب گذشتهاین تشار انکه از سالی چند  طیرسد  می
شـکلی علمـی و    هـاي پژوهشـی بـه    امـا از یافتـه   ،است شده اشکاالت محتوایی جزئی برطرف

بـر   کـه راهنماي برنامـه نیـز طبـق مصـوبات دفتـر،       گفتنی است. است استفاده نشدهمند  هدف
 ایرانمعاصر  تاریخ   اعتباربخشی انتشار ، پس ازتأکید دارد هاي درسی محورکردن برنامه پژوهش
  .و اصالح شده است بازنگري

  
  مسئله و ضرورت پژوهش

کننـدة   عنـوان عامـل تعیـین    برنامه بـه  یابی ارزشبر استفاده از  امروزه عقیدة مبتنی« زعم مهجور به
شدت رایج  و آموزشی به ،سودمندي هرگونه برنامۀ رشد و توسعۀ اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی

آمـوزش و پـرورش    گونـاگون طور عام و در سـطوح   در کلیۀ سطوح به یابی ارزشست و این ا
وکار فرایند پیچیدة آموزش و پرورش سـر  نحوي با افرادي که به. یابد اص گسترش میطور خ به

هـا و   حق منتظرند که هرگونه تغییر یا نوآوري در زمینۀ تعلیم و تربیت براسـاس روش  دارند، به
نیـز   در همـین خصـوص صـفوي    و )68: 1374، مهجـور ( »منطقی استوار باشددالیل علمی و 

  :دارد اذعان می
که برنامه  دهد و درصورتی دست می برنامه اساس معتبري براي انتخاب اصلح به یابی ارزش

صفوي، ( سازد قع را براي مجریان فراهم میمو به اصالحاتی نیاز داشته باشد، امکان اقدام به
1364 :73(.  

گشاي علمی و قابل دفـاعی بـراي    تواند راه می یابی ارزشگیري از مجراي  تصمیم ،بارتیع به
برخورداري از ماهیت علمی سبب  به ،برنامۀ درسی نیز. سازان یا تولیدکنندگان برنامه باشد برنامه

هاي گوناگون نیازمنـد   نقدگذاشتن و بررسی جنبه به حاصل ازهاي علمی  و عقالنی، به پشتیبانی
دهنـدة برنامـۀ    از عناصـر تشـکیل  را  یابی ارزش )T. Klein( کالینبه نقل از  مهرمحمدي. است

در اي  سـهم عمـده   واست  در تدوین و اجراي برنامه يکند که عامل کیفی مؤثر درسی ذکر می
 ریـزي درسـی نیـز    در فراینـد برنامـه  . )28 :ب 1369مهرمحمـدي،  ( دارد ۀ درسـی برنام اجراي
هـا و نقـایص    که قادر به کشف نارسـایی شود  میمهم و ضروري محسوب  اي همؤلف یابی ارزش

هـدف اصـلی    متخصصـان ایـن رشـته   « :نویسد می آموزشی یابی ارزشنویسندة . احتمالی است
  .)30: 1375ولف، ( »اند توصیف کرده هاي آموزشی بهبود برنامه را یابی ارزش

  :به باور فتحی نیز
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روسـت کـه از نتـایج     آن ۀ مهم برنامۀ درسـی، از ک مؤلفعنوان ی به یابی ارزشاهمیت و ضرورت 
هـاي درسـی اسـتفاده شـود،      برنامـه ریزي درسی بهتر و بهبود و اصـالح   براي برنامه یابی ارزش

 فتحـی ( مانـد  در برنامۀ درسی مبهم باقی می یابی ارزشصورت نحوة استفاده از نتایج  غیر ایندر
  .)213: 1377، واجارگاه

وظیفـۀ   یـابی  ارزشاختصاص یابد و  یابی ارزشمنابع کافی براي که دارد ضرورت  نظر فتحی به
کردن نقـاط   توان گفت که بررسی و روشن از این منظر می. شوداصلی طراحان و مجریان تلقی 

از این بسـتر،  . انجامد و بهبود آن برنامه می  کیفیتارتقاي کارهایی براي  راهمبهم برنامه، به تعیین 
مثابـۀ ضـرورتی    بـه  ،و تـألیف کتـب درسـی    ریـزي  رنامـه هاي درسـی دفتـر ب   برنامه یابی ارزش
ارتقـاي   تـورانی . کند پردازد و از آن پشتیبانی می به بازنگري و اصالحات برنامه می ،ناپذیرانکار

آمـوزش و پـرورش     کیفیـت  ارتقـاي  هاي مهم و مـؤثر در  از شاخصهرا، که کیفی برنامۀ درسی 
موجـب توسـعۀ   توانـد   امع مـی برنامـۀ درسـی کیفـی و جـ     او نظـر  بـه . داند ، ضروري میاست

 ،را سازي فرایند روش بهاو . )91: 1381تورانی، ( آموزان شود هاي کالن و انتقادي دانش مهارت
 »مـدیریت کیفیـت جـامع   «اصـلی در   کیفیت، موضـوع  ينوع ارتقاعلمی در این  یمثابۀ روش به

در ایـن زمینـه    ملکـی . )93 - 92: همان( است آن جملههاي درسی از  پندارد که تألیف کتاب می
  :دارد اظهار می

دهـد و معلمـان و    در کشور ما که کتاب درسی وسیلۀ اصـلی تعلـیم و تربیـت را تشـکیل مـی     
ـ یادگیري به این مادة آموزشی تکیه دارنـد، تهیـه و تولیـد      یاددهیهاي  آموزان در فعالیت دانش
  .)146 - 145: 1378ملکی، ( تهاي درسی مناسب امري بسیار ضروري اس کتاب

یعنـی   ،شوند، کتـاب درسـی   نوع تولید میدر کشورهاي دیگر نیز که مواد آموزشی مت او نظربه 
  .)146: همان( موقعیت خود را حفظ کرده است چنان همري، منبع اساسی یادگی
هـاي   دانشگاهی نیز که بیش از یک دهه در عرصه دورة پیش شناسی تاریخکتاب درسی 

مورد استفاده بوده است، با تغییرات کلی و نگـاهی نوآورانـه و نیـز بـا     ) آموزشی(اجرایی 
از کتاب این . ه استشدگذاشته بررسی  به، 2تلفیقیحال  عینی غیرمتعارف و درتألیف ساختار

محتـوا،   دهی سازمانها و عناصر اساسی مانند رویکرد، اهداف، اصول انتخاب و  بعد مؤلفه
عبارتی این  به. ه استبررسی شدهاي مورد نظر،  و سایر مؤلفه یابی ارزشهاي تدریس و  شیوه
شود، جزء  یاد می) formative evaluation( تکوینی یابی ارزشکه از آن با نام  یابی ارزشنوع 

دسـتاوردهاي  کننـدگان برنامـه براسـاس     ریزي درسی است که تدوین الینفک فرایند برنامه
شـده   یـر و اصـالح برنامـه یـا مـادة آموزشـی تولیـد       شده به تغی حاصل و شواهد گردآوري

  :دارد بیان می یابی ارزشخصوص ضرورت و اهمیت این نوع در مهرمحمدي .پردازند می
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شده و غیرقابل انعطـاف دارنـد و در کتـاب     هاي درسی که شکلی مقطعی و از پیش تعیین برنامه
ریزي درسی از  در فرایند برنامه اعتباربخشیه یعنی این مرحل ۀیابند، تعبی درسی واحد تجلی می

  .)112: 1372مهرمحمدي، ( شود اي برخوردار می اهمیت ویژه

عمده در علت به سه  دانشگاهی درسی تاریخ دورة پیش  برنامۀراهنماي شایان ذکر است که 
  :بوتۀ تغییر و تکمیل قرار گرفت

ضرورت توجه به تحوالت  .2، عدم انطباق راهنماي برنامۀ قبلی با ضوابط کنونی دفتر تألیف .1
ترکـردن   ابآمـوزان، جـذ   کـردن دانـش   هاي آموزشی نظیر فعال جدید در عرصۀ اصول و روش

ضرورت کاسـتن از محتـوا یـا افـزودن موضـوعات جدیـد از نظـر         .3، ... محتواي آموزشی و 
، هیدانشـگا  درسی تاریخ دورة پـیش  راهنماي برنامۀ ( برنامهمنظور غناي  معلمان و کارشناسان به

1383 :3(.  

توان بررسی میزان تناسب محتواي کتاب  هاي این پژوهش را می بنابراین، اهداف و سؤال
هاي اساسی برنامه از قبیل رویکرد، اهداف کلـی و جزئـی،    با هریک از مؤلفه شناسی تاریخ

یـابی پیشـرفت    یـادگیري، ارزش  ـ هاي یاددهی محتوا، روش دهی سازمانو  اصول انتخاب
. هاي پژوهشی در دسترس است آموزان برشمرد که در بخش یافته نیازهاي دانشتحصیلی و 

نظران و دبیران درس تاریخ،  است که از دیدگاه صاحب چنینترتیب، مسئلۀ پژوهش  بدین
 شده در راهنمـاي برنامـۀ   هاي تعیین تا چه حد با مؤلفه شناسی تاریخمحتواي کتاب درسی 

  هاي احتمالی آن چیست؟ و نارساییهاي مثبت  جنبهدرسی مربوط تناسب دارد و اساساً  
  3ها هتعریف واژ

 موضـوعی نظـران   صـاحب درسـی،    ریـزي  نظـران برنامـه   صاحب) الف: اند دو گروه منابع اطالعاتی
هـاي آموزشـی و دبیـران     سرگروه) ب ؛درسی  ریزي و تألیف کتب برنامه کارشناسان دفتر و ،)تاریخ(

از  »دبیـران «ن که در این پـژوهش بـا نـام    اتهر  ش و پرورش استانهاي آموز درس تاریخ در سازمان
 .ها یاد شده است آن

که  ،است دانشگاهی تاریخ دورة پیشدرسی  ۀراهنماي برنامگیري کلی  جهتشامل  ویکردر
گیـري دو   در ایـن جهـت  . انـد  با آن نوشته شده متناسب محتواي کتاب هاي برنامه و مؤلفه سایر

دورة تکمیلی یا دانشگاهی  دورة پیش .1 :حال مهم مد نظر بوده است نوضعیت متفاوت و درعی
با توجه به این دو . اي مقدماتی براي تحصیالت دانشگاهی دوره .2 ،سالۀ متوسطه سه براي دورة

. یابد دانشگاهی جایگاهی مهم و حساس می وضعیت متفاوت، برنامۀ درس تاریخ در دورة پیش
 ابدین معن 4.است» دیسیپلینی«رویکرد  نامۀ درس تاریخ در این دورهبر بر این رویکرد حاکم بنابر

هـا و    شـیوه و ارچوب مفهـومی تـاریخ   هبا چ ان پس از اجراي برنامۀ درس تاریخآموز که دانش
شوند تا بتوانند در شرایط جدید مطالعاتی و زندگی اجتماعی از آن  ابزارهاي پژوهش آن آشنا می



 
 

  1390سال یازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  .استفاده کنند
و شامل این  اند حیطۀ شناختی، مهارتی، و نگرشی و ارزشی تعیین شده سه در اهداف کلی

آشنایی با ماهیت و قلمرو علم تاریخ، آشنایی با مورخان و شیوة کار آنان، شناخت منابع : مواردند
هـاي علمـی    کسب آگاهی از گذشته، انجام پژوهش مقدماتی تاریخی، بازشناسی نوشـته متنوع 

هاي  رعلمی، کسب نسبی بینش و نگرش تاریخی، اهتمام به حفظ میراثهاي غی تاریخی از نوشته
 ... .تاریخی و فرهنگی و 

موارد را شامل این و  اند درنظر گرفته شده با توجه به تحلیل اهداف شناختی جزئیاهداف 
آشـنایی بـا   ، در تـاریخ  پـذیر ناآشنایی با روش مشـاهدة غیرمسـتقیم و تجربـۀ تکرار   : دنشو می

آشـنایی بـا میـزان قطعیـت نتـایج مطالعـات       ، اریخ و علوم انسانی با علوم تجربیهاي ت تفاوت
ل روز العات تـاریخی، شـناخت و تحلیـل مسـائ    تاریخی، آشنایی با مراحل کار مورخان در مط

رشتۀ علمی و دانشگاهی، آشنایی بـا  مثابۀ  بههاي تاریخی، آشنایی با تاریخ  جامعه برمبناي آگاهی
در ایجاد و گوناگون هاي  هاي تاریخی، آشنایی با سهم ملت راي انتقال آموزهظرفی بمنزلۀ  بههنر 

 ... .رشد تمدن بشري و 
. اسـت  شناسـی  تـاریخ کتـاب درسـی    موضـوعات  و مباحـث  شاملهاي تفصیلی  سرفصل

  :است ها بدین قرار اي از سرفصل نمونه
سـان و گذشـته   مقدمـه، ان : که شامل این رئوس است و مورخ ،تاریخ  انسان، ـ درس یکم

مشاهدة غیرمستقیم، تجربۀ ( ، چگونگی برقراري ارتباط با گذشته)انسانی  ۀجامع ۀحافظ  ،تاریخ(
، مورخ و اهمیت کار او، اخـالق علمـی   )بندي منابع دسته( ، منابع آگاهی از گذشته)ناپذیرتکرار

بـا   نیـد بدا تـر  بـیش و مورخ، شیوة کار مورخان در گذشته و حال، صـفات الزم بـراي مـورخ،    
دیگر نیز  اي گونه بههاي خطی در قالب توضیح یا  نسخه. پیوندهاي تاریخ با دیگر علوم موضوع

  .گیرد در این درس مورد توجه قرار می
مقدمـه، زمـان و اهمیـت    : که شامل این موضوعات اسـت  ـ زمان؛ محور تاریخ درس دوم

، دیگــر یــکهــا بــه  مآن، تقــویم و سرگذشــت آن در جهــان، تقــویم در ایــران، تبــدیل تقــوی 
سـعد و نحـس   « اتموضوعبه . تاریخ مادة با موضوع بدانید تر بیشو رویدادشماري در تاریخ، 

  .اشاره شده است یدر قالب توضیحنیز » کبیسه«و » زمان
مقدمه، نقش : که شامل این موضوعات است ـ جغرافیا بستر تحوالت تاریخی درس سوم

هـاي   نقشه تاریخی،  ـ  جغرافیاییاي  ، مرزها؛ پدیدهیخیمکان در تحوالت تاریخی، جغرافیاي تار
در کتب مسالک و ممالـک   .جغرافیاي تاریخی خلیج فارس با موضوع بدانید تر بیشو  تاریخی،

 ... .و  اند شدهمعرفی  یقالب توضیح
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فتـه شـده بـراي درس    گر جاکه محتواي در نظر ازآن :امحتو دهی سازمان و اصول انتخاب
هـاي مناسـبی    از ظرفیـت و گیـرد   را دربر می کامالً جدید   اي  انشگاهی عرصهد تاریخ دورة پیش

ایـن   دهـی  سازمانبراي توجه به رویکردهاي نوین آموزشی برخوردار است؛ ضروري است در 
د تا بر جامعیت و کیفیت آمـوزش افـزوده   ننیز مدنظر قرار گیر یمحتوا سلسله اصول و ضوابط

تحصیل یا ورود بـه   آموزان براي ادامۀ سازي دانش ادهآم: استموارد این این اصول شامل . شود
بودن درك مطالب براي مخاطبـان بـا توجـه بـه اهمیـت ایجـاد        آسان؛ زندگی شهروندي عرصۀ

هـاي پژوهشـی    بینـی فعالیـت   پـیش ؛ و آشنایی با ماهیت رشـتۀ تـاریخ  » بینش و روش تاریخی«
هـا بـا    برقراري ارتباط معنادار میان آنانتخاب مواد بصري مناسب و ؛ کالسی و خارج از کالس

محـوري درس،  ارچوب کلی هر درس شامل مقدمه، توضـیح دربـارة موضـوع    هچ؛ متن درس
؛ وجـو  ، ارائۀ نمونه، پرسش نمونه، اندیشه و جسـت )کاربرد در تاریخ( ارتباط موضوع با تاریخ

هاي قبلـی   و آموختهدانشگاهی  توجه به ارتباط افقی و عمودي محتوا با سایر دروس دورة پیش
پرداختن به مقوالتی چون تمامیت ارضی ؛ هاي ملی و اجتماعی توجه به ضرورت ؛آموزان دانش
جدیـد و  هـاي   فنّـاوري کـاربرد   ؛ وهویت ملی و تاریخ محلی ؛...)مسئلۀ خلیج فارس و (میهن 
 .ت و منابع اطالعاتی در عصر حاضرارتباطا توسعۀ

دانشـگاهی و نحـوة    محتواي درس تاریخ دورة پیش ماهیت: یادگیري ـ یاددهیهاي  روش
. اسـت هایی مناسب براي آموزش آن در کالس درس  کارگیري روش آن مستلزم به دهی سازمان

و  ،لهئحل مس، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، ایفاي نقش، توضیحی روش: ها شامل این روش
 .است بازدید علمی

منزلـۀ   بـه » حفظی«هاي  دادن به جنبه همیتدر حال حاضر ا :یابی ارزشها و ابزارهاي  روش
به آزمون کتبی پایانی، نامناسـب   یابی ارزشفرایند  تر بیشمالك سنجش یادگیري، محدودکردن 

درسی بـه مـواد     کردن همۀ جزئیات موجود در کتاب و تبدیل ،هاي امتحانی ن نسبی پرسشبود
کنکور  لۀدانشگاهی مسئ پیشدر دورة . استدرس تاریخ  یابی ارزشجمله مشکالت پرسیدنی از

 یـابی  ارزشهـاي آن بـا    زیرا نحوة برگزاري و نوع پرسش  ،شود نیز بر مشکالت فوق افزوده می
با این مقدمه بـراي  . آموزان فاصلۀ زیادي دارد هاي دانش کیفی و واقعی از سواد علمی و مهارت

و  ،تکـوینی  یـابی  شارزتشخیصـی،   یابی ارزشدانشگاهی  درس تاریخ در دورة پیش یابی ارزش
  .شود میپایانی پیشنهاد  یابی ارزش

 تاریخیهاي  ها و نگرش آگاهیمربوط به نیازهایی  :ها و نیازهاي زندگی فراگیران موقعیت
شهروندي، حفظ آثـار  حس مسئولیت  ،هاي تفکر هاي ذهنی و مهارت پرورش قابلیتمذهبی، ـ 

 ... .و  عالقه به بازدید از آثار تاریخی تاریخی،
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  پیشینۀ پژوهش

هـاي   اهـم یافتـه   ، لـذا پیشـینۀ چنـدانی نـدارد   موضـوع  بـودن   دیـد جسـبب   بهها،  این پژوهش
ریـزي و تـألیف کتـب     برنامه یا کتاب درسی تاریخ در دفتـر برنامـه   موضوعبا هایی که  پژوهش

 راتانتشـا جزء  شناسی تاریخشود کتاب  تأکید می. شوند اجمال ارائه می   به، اند درسی انجام شده
. اسـت  شده یابی ارزشنقد و  ها و نیل به غناي محتوایی ارساییرفع ن برايجدید دفتر است که 

ـ  را اي  شده هاي انجام دسته از نتایج پژوهش آن گر پژوهش سبب همین به  ه کـرده شناسـایی و ارائ
هـا از نـوع    گفتنـی اسـت ایـن پـژوهش    . مرتبطنـد تـاریخ  کتـاب درسـی   که با موضـوع  است 
 بـا انـد و   د و با هدف بازنگري در برنامه یـا کتـاب درسـی طراحـی و اجـرا شـده      نا یابی ارزش

  .اند متفاوتهاي صرف  پژوهش
شده  اهداف تعیین .1 :دارند اذعان می شده انجام پژوهش نتایجبا توجه به  مقصودي و فرادي

تحصیلی  تحصیلی با اهداف کلی برنامه در دورة گوناگونهاي  درسی در پایه  در راهنماي برنامۀ
اهداف برنامه  .3 ،اند آموزان متناسب اهداف جزئی هر پایه با شرایط سنی دانش. 2 دارند، تناسب

رئوس محتوا بـا اهـداف    .4 هیزات آموزشی مدارس هماهنگ نیست،و تج ،با شرایط، امکانات
  .برنامه متناسب است

گونه بیـان   را بدینشده در این موضوع  هاي پژوهش انجام ترین یافته مهم فرادي و مقصودي
 آسـان مطالـب از   .2 س تاریخ معاصر ایران متناسب است،محتوا با اهداف برنامۀ در .1: کنند می

محتـواي دروس بـا    .3 تناسب دارد، آموزان دانشبا قدرت درك  واست شده  مرتببه مشکل 
دهاي جامع به رویـدا  محتواي دروس نگاهی نسبتاً .4 هاي جامعه تناسب دارد، هنگ و ارزشفر

  .ردتاریخ معاصر ایران دا
بـرگ  «هـاي   بخـش  .1: شمارند پژوهش را بدین شرح برمیاهم نتایج  نوروزي و مقصودي

پربارتر  1378کتاب قبل از سال  در مقایسه باکتاب این  .2 اند، ذابج »عبرت تاریخی«و  »زرین
توجـه بـه     .3 ،کنـد  یآموز کلیاتی از تاریخ ایران قبل و بعد از اسالم را مطالعـه مـ   است و دانش

. 4، اسـت  1378و سیر تاریخی تا پیروزي انقـالب، بهتـر از کتـاب قبـل از سـال       ،تشیع، علما
اي تاریک و منفی تـاریخ  ه جنبه در بیان .5 ،اند حد خالصه شدهاز مقاطعی از تاریخ معاصر بیش

  .افراط شده استمعاصر 
بـا قـدرت    نحوة بیاناب از نظر کت نثر .1 :استچنین  رنجی و فرادياز  یپژوهش هاي یافته

آمـوزان   هاي قبلـی دانـش   در تنظیم محتوا به آموخته .2 آموزان متناسب است، ك و فهم دانشدر
تناسب بسـیار کمـی بـا    ) وجو جستتحقیق و ( هاي یادگیري فعالیت .3 شده است،توجه  تر کم
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ي تدریس محتواي کتاب برادرنظر گرفته شده زمان . 4 ،آموزان دارد ها و امکانات دانش یتوانای
محتواي کتاب با نگاهی جامع به رویدادهاي تاریخ معاصر ایران انتخـاب و  . 5 ،بسیار کم است

  .تنظیم نشده است
 تـازه منتشـر شـدة   کتاب  .1: آورد خود چنین میآمده از پژوهش  دست بهنیز در نتایج  آرمند

هاي مثبـت   وزش است ویژگیحال آم کتاب فعلی که در مدارس در در مقایسه با تاریخ معاصر
تـوجهی   و اقتصادي کـم  ،نگیویژه اجتماعی، فره تاریخی به گوناگونبه ابعاد  .2 ،داردي تر بیش

تناسـب بسـیاري   آمـوزان   با رشد سنی دانش وجو جستهاي اندیشه و  فعالیت .3 و شده است،
  .دارد

مـورد تأییـد اسـت،    رویکرد برنامه  .1 :چنین استداده  انجام فرادي ی کهپژوهشاهم نتایج 
 چنـان مسـائل   ازآمـوزان ایـن دوره بایـد     زیرا دانش ؛که به کل برنامه تسري یابد مشروط بر آن

در  .2 ،کننـد اتخـاذ   یتصـمیمات درسـت  براسـاس آن  ند بتوان کهداشته باشند  یشناخت و بینش
 سـت، ده امنابع تحقیق تأکید ش به تر بیشاهداف به قالب کلی روش تحقیق توجهی نشده بلکه 

در اهـداف نگرشـی و ارزشـی     .4، شود تري بیشتوجه  اهداف مهارتی و نگرشیبه تحلیل . 3
اهـداف و    .5، ي شـود تـر  بـیش مندي بـه مـیهن توجـه     الزم است به تقویت حس ملی و عالقه

هـا و   ریـزي  تناسـب دارنـد، اگرچـه در برنامـه     آموزان شده با نیازهاي دانش هاي مطرح سرفصل
بـراي دبیـران ایـن     هاي آموزشـی  ها و کارگاه گذراندن دوره .6، ی نیازمندندتاها به تغییر آموزش

از تـألیف کتـاب     نیازسنجی قبل از تدوین برنامـه و نظرخـواهی پـس    .7 درس ضروري است،
  .درسی ضرورت دارد

بـین برنامـه یـا محتـواي     شود که  اط میبنچنین است یادشدههاي  پژوهشنتایج  بندي جمع از
شایان ذکـر اسـت کـه در چهـار     . تناسب برقرار است گر پژوهشي مورد نظر ها کتاب با مؤلفه
هـاي راهنمـاي برنامـۀ درسـی      تناسب محتواي کتاب درسی مورد نظر با مؤلفـه  بهپژوهش اول 

گیري نهایی کتـاب،   که در اصالح و شکل حالی، دراست شده دقیق و جزئیتوجه  تر کمبوط مر
نظـر   نیازمندند، اما به  نظر موردمحتواي  باراهنماي برنامه عناصر اساسی  ارتباطمؤلفان به میزان 

عناصر اساسی راهنمـاي برنامـه   کتاب با  محتوايبر ارتباط میان بعدي هاي  در پژوهشرسد  می
بـه برخـی از    تر بیشجه شده حاکی از عطف تو اگرچه نظرات ارائه ؛است شدهي تر بیشتأکید 
  .جمله اهداف نگرشی استها از مؤلفه

کـه در   آندانشـگاهی، پـیش از    دورة پـیش  شناسـی  تاریخژوهش حاضر محتواي کتاب در پ
هاي اساسـی منـدرج در راهنمـاي برنامـۀ درسـی       مؤلفه نظر، از تدریس شود هاي درس کالس

بـا  . اسـت  شـده نظران و دبیران مجرب این درس بررسی  هاي صاحب مربوط و ازطریق دیدگاه
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 چـون  هـم شـده   ارائـه  هـاي توانـد از نظر  مربوط می توجه به دستاوردهاي حاصل، گروه درسی
شـده در کتـاب و    بهبود کیفی مباحـث و موضـوعات مطـرح    برايپژوهشی  ـ علمیاي  پشتوانه

  .کندآن استفاده  افزایش اعتبار
  

  روش اجراي پژوهش
که با مطالعۀ کلیۀ منابع مربوط به موضوع و است پژوهش حاضر توصیفی و پیمایشی روش 
 شناسی تاریخبه اطالعات دقیق و جامع درخصوص تناسب محتواي کتاب  یابی دستبراي 

هاي مثبت و  هاي اساسی برنامۀ درسی مربوط و نیز یافتن جنبه دانشگاهی با مؤلفه دورة پیش
 همراه بهپس از دریافت روایی آن، تهیه و تنظیم شد و ها  نامه هاي احتمالی، پرسش نارسایی

ارسال نظران منتخب  صاحببراي  شناسی تاریخیس کتاب نو راهنماي برنامۀ درسی و پیش
اي رسمی و  در جلسههاي آموزشی درس تاریخ در استان تهران  شود سرگروه آور می یاد. شد

و نحـوة   شناسـی  تـاریخ توجیهی براي آگاهی از علـل و چگـونگی تـألیف کتـاب جدیـد      
  .یافتندضمیمه حضور  نامه با استفاده از منابع گویی به محورهاي موجود در پرسش پاسخ

  
  پژوهشیجامعه و نمونۀ 

 یـابی  ارزشکـه   معیارها و اصولی مد نظر قرار دارد هاي درسی دفتر تألیف برنامه یابی ارزشدر 
نظران و دبیـران ایـن    هاي صاحب دانشگاهی نیز براي استفاده از دیدگاه پیش شناسی تاریخکتاب 

بـودن همـۀ عناصـر و     جـامع  :نـد از ا عبارتاین اصول . درس، از همین رویه پیروي کرده است
ها و منجرشـدن بـه اصـالح برنامـه، همـاهنگی و       بودن یافته گو ارکان برنامۀ مورد بررسی، پاسخ

ریزان و استانداردهاي دفتر  شناسی آن در راستاي نیازهاي برنامه خوانی اجزاي طرح و روش هم
و هـا،   گیـري  ها و تصـمیم  تولید یافتهتألیف، رعایت اصول علمی و مبانی نظري از آغاز طرح تا 

، راهنماي اعتباربخشی برنامۀ درسـی ( ها در تحلیل یافتهداوري  طرفی و پرهیز از هرگونه پیش بی
ریزي درسی شامل متخصصان دانشگاهی و کارشناسـان   نظران برنامه از میان صاحب. )1: 1380

انتخـاب  منـد   نفـر هـدف   15 نفر یعنی مجموعاً 11موضوعی ظران ن صاحبنفر و  4دفتر تألیف 
در استان تهران و هاي آموزشی درس تاریخ دورة متوسطه  کلیۀ سرگروهاز میان  چنین هم. شدند

. شـدند  دریافـت اطالعـات انتخـاب   بـراي  نفر دبیر مجرب  40نیز انجمن علمی معلمان تاریخ 
ریخ را بـه  تـا  حـوزة نظـر در   صـاحب  4شایان ذکر است که در خالل انجام کار، ناظر طرح نیز 

نفـر افـزایش    19نظـران بـه    حبترتیب، مجموع صا بدین. جمع این گروه از نمونۀ آماري افزود
  .یافت
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  گردآوري اطالعات ابزار

نامـۀ بـاز    پرسش .1: کلیۀ منابع اطالعاتی دو نوع ابزار درنظر گرفته شد هاينظربراي استفاده از 
کسب اطالعـات   براي. نظران صاحب با يساختار ۀ نیمهمصاحب .2، نظران و دبیران براي صاحب

قبیـل   از ،اسـناد و مـدارك مربـوط   مطالعۀ دقیـق  در انجام پژوهش، با  تر بیشمورد نیاز و دقت 
و   ها یابی ارزشدانشگاهی، راهنماي برنامۀ درسی مربوط، گزارش  دورة پیش شناسی تاریخکتاب 

هـاي   رسی مربوط و اخذ دیدگاهمسئول گروه د گو باو هاي مربوط به موضوع، گفت اعتباربخشی
گاه براي برخـورداري از روایـی    آن. شدتدوین و طراحی  ها نامه ، پرسشنظران و دبیران صاحب

ریزي درسـی و   گروه پژوهش دفتر و متخصص برنامه در اختیار مسئول گروه درسی، کارشناس
با رویکرد کیفی  ها بازنگري و در چند بخش نامه پرسشترتیب  بدین. نیز ناظر طرح گذاشته شد

شد تا توضیحات خود را مکتوب یـا ازطریـق    دهنده این امکان داده می تنظیم شدند که به پاسخ
  .کندمصاحبه مطرح 

هـاي   خصوص تناسب محتـواي کتـاب بـا مؤلفـه    هایی در ها سؤال نامه اول پرسش در بخش
را اي کتاب بخش دوم امکان بررسی محتو. طرح شدماساسی مندرج در راهنماي برنامۀ درسی 

نظـران و بخـش سـوم     نامۀ صاحب در بخش دوم پرسش. ساخت تفکیک هر صفحه میسر می به
دربارة محتواي کتاب از قبیل رعایت اصول مورد نظر در مشترکی هاي  نامۀ دبیران، سؤال پرسش

اسـب حجـم محتـواي کتـاب بـا زمـان       هاي یـادگیري، تن  ها، عناوین دروس، فعالیت متن درس
و  هـا مشـترکاً بـه سـایر نظر   هـا نیـز    نامه بخش پایانی پرسش. طراحی شدند... و شده  بینی پیش
را با رویکـرد   این بخش نیز اطالعات. اطالعاتی اختصاص داشتگوناگون منابع هاي نهاد پیش

نظـران در   نامۀ صاحب درمجموع، پرسش. ستا  داده قرار گر پژوهشکیفی و توصیفی در اختیار 
که بـا تأییـد مسـئول گـروه      شدان در چهار بخش طراحی و تنظیم نامۀ دبیر سه بخش و پرسش
 چنین هم. شدارسال منابع اطالعاتی  همراه سایر منابع مورد نیاز براي کلیۀ به درسی و ناظر طرح

کلیۀ منابع اطالعاتی و نیـز در   با کمکها  نامه گویی به سؤاالت پرسش اعتبار ابزارها هنگام پاسخ
  .عیین شدنظران ت مصاحبه با صاحب

 
  شیوة تجزیه و تحلیل اطالعات

دهنده امکان پرداختن دقیـق بـه موضـوع را     هاي پاسخ گروه و رویکرد این پژوهش کیفی است
شـد   بندي دسته و اطالعاتی استخراجگوناگون از منابع  شده دریافت اطالعاتبنابراین . اند داشته

که اطالعـات کیفـی    ترتیب بدین. شدها مبادرت  آنجامع و شفاف توصیف و تبیین به  و سپس
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در ایـن  . بندي نهایی شد هاي مستقیم در هر سؤال پژوهشی جمع قول   مربوط به هر مؤلفه و نقل
نظران و دبیران با درنظرگـرفتن معیارهـایی از قبیـل     هاي صاحب ها و دیدگاه  بندي قضاوت جمع

نگیزبـودن، و  برا بحـث  اظهارات اکثریت درخصوص موضوع مورد سؤال، طـرح اهـم مباحـث،   
توانستند در اولویت کاري گروه  می گر پژوهشکه از نظر  ،گرایش اظهار نظرها ها و گیري جهت

بـراي  دهندگان  پاسخ چه آن ،عبارتی به. ندشد تجزیه و تحلیل ،بازنگري قرار گیرند برايدرسی 
شـدن   برجسـته ، لذا از این منظـر . تر بیان شد شکلی برجسته ، بهکرده بودندتأیید یا اصالح ارائه 

 بخشـی محتـواي کتـاب    تکیفیـ در برانگیـز   کاري تأمـل  تواند راه نظر می برخی از مباحث مورد
  .شودمحسوب 

  هاي پژوهش یافته
شـود کـه یـا     اظهارنظرهایی پرداخته مـی  ترین کلیدي ترین و محوريدر این بخش به برخی از 

از نظـر نگارنـده    وآینـد   شمار می یا جزء مضامین و نکات انتقادي بهاند   تأیید مطرح شده براي
تلقـی   نهـایی گـروه درسـی مربـوط     هـاي  تصمیمدر اتخاذ  تر بیشمنزلۀ عطف توجه و تأکید  به

هـاي پـژوهش    شده در ذیل محورهاي اصلی سؤال شایان ذکر است که عناوین مطرح .شوند می
  .آیند شمار می به
  

  رنامهبر ب رویکرد دیسیپلینی حاکم محتواي کتاب وتناسب میان 
توان چنین استنباط کرد که محتواي کتـاب توانسـته    دهندگان، می هاي پاسخ با نگاهی به دیدگاه

میان تاریخ با سایر پیوند شده در راهنماي برنامه باشد و  محملی براي رویکرد در نظر گرفتهاست 
آموزان  انشکه مباحث تاریخ با زندگی روزمرة د اند بیان کردهدهندگان  پاسخ. علوم را حفظ کند

تاریخ آشنا شـود و بفهمـد کـه    مند  علمی و روشتواند با ماهیت  آموز می پیوند خورده و دانش
توان سرنوشت خود را در  است مانند بسیاري از علوم دیگر که با استفاده از آن میعلمی تاریخ 

را ایشان کتاب بـا دیـدگاهی تـازه موضـوعات     نظر  به. ن ساختابعاد فردي و اجتماعی دگرگو
و هویت ملی نگرش مثبت  ،ي توانسته نسبت به فرهنگ، تمدنزیادو تاحدود است  کردهبررسی 

هـم بـا روش تحقیـق     شده مطرحآموزان با مطالعۀ موارد  دهندگان، دانش زعم پاسخ  به. ایجاد کند
  .کنند دانش الزم را کسب می هشوند و هم براي دورة دانشگا تاریخی آشنا می

توانـد بـراي    کـه مؤلـف کتـاب مـی     منابع اطالعاتی حاکی از آن اسـت  انتقاديهاي  دیدگاه
 میـان تر  ایجاد پیوندهاي عمیق: کندتوجه  تر بیشموارد  به اینغنابخشیدن به مباحث محتوایی، 

مفهـومی   چهارچوبشناسی؛ تبیین  و فرهنگ ،شناسی شناسی، مردم شناسی، انسان جامعه وتاریخ 
آموز به میـراث   دانش دادن هایی از کار او؛ توجه نمونهدادن  ننشامورخ برجسته و تاریخ؛ معرفی 
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بنـدي و توضـیح    حفاظـت از ایـن میـراث؛ دسـته     و شیوةیا دستاوردهاي تمدن بشري جهانی 
ایران و جهـان از گذشـته تـاکنون و سـپس تقسـیمات تـاریخ جهـان و         اصولی درمورد تاریخ

هاي مربوط بـه   لی کتاب با توجه به نوآوريتغییر کیفی ساختار ک ؛ وهاي تاریخ ایران بندي دوره
  .هاي درسی کتاب

  
  برنامه اهداف کلیتناسب میان محتواي کتاب و 

در برخی از مباحث نیاز به کار  ،اظهار نظرهاي گوناگون در این زمینه مؤید این مطلب است که
اند و  ردههاي این مبحث را تأیید ک دهندگان توفیق برخی از بخش اکثریت پاسخ. استي تر بیش

امـا  خوبی عمل کنـد،   اهداف شناختی بهحیطۀ که محتواي کتاب توانسته است در  بر این نظرند
ایـن  . اندرکاران کتاب به برخی از موضوعات براي اصالحات کیفی ضروري است توجه دست
تـاریخ؛ شـرح دقیقـی از کـار و      تعریفی گویا از ماهیت و قلمرو علـم : از اند عبارتموضوعات 

و کشـورهاي   ،ملـل  ،مو فرهنگـی اقـوا   ،هـاي تـاریخی، مـدنی    رخ؛ اشاره بـه ویژگـی  تالش مو
هـاي   هایی دربارة آثار باستانی و تـاریخی؛ آمـوزش جنبـه    بندي تعاریف و تقسیم گوناگون؛ ارائۀ

هـاي جهـانی بـه علـم تـاریخ       کاربردي مطالعات تاریخی؛ میزان اهتمام ملل پیشـرفته و تمـدن  
جستن از علم تاریخ براي ایجاد تعـادل بـین سـنت و     یاريشکوفایی تمدن؛  توسعه و منظور به

و  آراوجـه بـه   با ت چنین هم. اهمیت و ارزش آشنایی با جایگاه تاریخ در زندگی انسانو تجدد؛ 
 توان گفت کتاب در حیطۀ مهارتی توفیـق نسـبی یافتـه    دهندگان، می پاسخاکثریت هاي  استدالل

انـد   هایی را مد نظر قـرار داده  ر اهداف این حیطه، انتقادها و توصیهت ، اما براي تحقق کاملاست
به باور برخی از منابع . تر کرد شده را غنی ارائه هاي موضوعتوان مباحث و  که از این رهگذر می

شناسـی در تـاریخ،    هـاي روش  حل مسئله، برخی از مهـارت  ،اطالعاتی اهداف این بخش مانند
از امـا  حقیقی مورخ به روش علمی در محتـواي کتـاب مسـتترند،    تبدیل تقویم و مراحل کار ت

یـا اصـوالً توجـه    به آن پرداخته  تر کمبازنگري در بعضی از بندهاي این حیطه که  ها آندیدگاه 
و موضـوع   ،وهـا، قلمـر   تعریف جدیدي از حدود، حوزه: اند از ، که عبارتشده ضروري است

ش و آگاهی تاریخی؛ ایجاد توانایی تحلیل مباحـث  مورخ و اهمیت دان کار و وظیفۀ؛ علم تاریخ
فصـل؛  هاي پژوهشی در پایان هر  تاریخی؛ روشی براي ارائۀ یک پژوهش تاریخی؛ ارائۀ فعالیت

  .بخشی از ساعت آموزشدر ها  از اماکن تاریخی یا موزهاجباري بازدیدهاي 
ـ  دهنـد کـه    اظهار نظرها در حیطۀ نگرشی و ارزشی نیز نشان می برخـی از  اب محتـواي کت

پاي برخی دیگر از اهداف را ضـعیف   ، رداین با وجود. است پوشش داده رااهداف این حیطه 
گیري خاص در این زمینـه   جهت نبودشده حاکی از  دریافت هاياکثریت نظر. اند توصیف کرده
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تقویـت حـس هویـت ملـی و     . شده استبه برخی از اهداف تأکید  تر بیشتوجه بر است، اما 
. انـد  و تقویت این حـس تأکیـد کـرده   مؤثرتر  بر توجهي به میهن از اهدافی است که مند عالقه

گـر تـاریخ    که بیان ،هاي ایران برجسته دادن فراگیر به نقش  که توجهنظرند دهندگان بر این  خپاس
تا بتواند ارتبـاط وقـایع    کند میخلق  آموز دانشگرا را در ذهن  مصور کشور است، تفکري نظام

درك کند و متوجه شود که آشنایی با ماهیت و قلمرو علم تاریخ چگونـه   دیگر یکا گذشته را ب
اي را به او بشناساند که هریـک   تواند او را به عرصۀ ادبیات و هنر بکشاند و ارتباط مجموعه می

بـا مطالعـۀ    فقـط اند؛ اثري که معموالً از انظار پنهان مانده و فراگیـران   داشتهاثر بر دیگري بسیار 
آنان کسب  نظر به. کنندآن درك  نگریستن پارچه یکبا ق آن قادر خواهند بود نظام موجود را دقی

صـورت   کـه مباحـث تـاریخی بـه     اسـت پذیر  و نگرش تاریخی در صورتی امکاننسبی بینش 
گر توأم با نگرش عمیق  مسائل تاریخی از ذهن تحلیل دربرابرآموزان  تحلیلی ارائه شود تا دانش

  :گوید درخصوص حفظ آثار تاریخی چنین می اي دهنده پاسخ .برخوردار شوند
عنـوان بخشـی از    آموز را به اهمیت میراث فرهنگی بـه  باید به دور از تعصبات ملی، ذهن دانش

او باید بداند کـه حفـظ میـراث فرهنگـی کشـور، حفـظ       . میراث فرهنگی جهانی معطوف کنیم
در نقاط دیگـر جهـان   دستاوردهاي تمدن  میراث فرهنگی جهان است تا به همان نسبت به سایر

  .نیز اهمیت دهد
  

  جزئی برنامهاهداف  تناسب میان محتواي کتاب و
ی تناسـب  کمـ رسـد در مجمـوع تعـداد     نظر مـی  بهنظران و دبیران  هاي صاحب با استاد به گفته

نـان،  نظـر تعـدادي از آ   اگرچه بـه . اند کردهشده در کتاب را با اهداف جزئی تأیید  محتواي ارائه
تحلیل درست تفاوت علـوم انسـانی و علـوم     :هاي کتاب مانند بسیاري از اهداف در متن درس
 یـا نقـش مورخـان   در تاریخ؛ تکرارناپذیر تجربۀ غیرمستقیم و   تجربی؛ آشنایی با روش مشاهدة

چگونگی پیدایش تقویم و توجه انسان به گذر زمـان  حافظان وقایع و رویدادهاي زندگی بشر؛ 
و حماسی ایران؛ بررسی هنرهـا و کـاربرد    ها ندگی؛ مبحث گاهشماري؛ تاریخ افسانهدر طول ز
و ریخی؛ ؛ تعریف سند تاریخی و اهمیـت کـاربرد آن در مطالعـات تـا    یکهرجداگانۀ تاریخی 
برخـی  سـبب   بـه ترشدن موضوعات را  مجموع، غنیدر. شود مشاهده می نامه و انواع آن زندگی

شـده از   باور منابع اطالعاتی تعریـف ارائـه  به . اند کردهحتوا تأکید ها میان اهداف و م ناهماهنگی
هاي  و گفته ،در قرآن، احادیث هاي تاریخی جامعیت الزم؛ سنتسبب نداشتن  بهتاریخ و مورخ 

بـر   چنین همآنان . ي نیازمند استتر بیشعالمان و اندیشمندان؛ به تأمل و بزرگان دین، مذهب، 
درس زنـدگی شخصـی و اجتمـاعی نگریسـت و فضـاي       چون همید که به تاریخ با این نظرند
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آموز  هاي تاریخی به دانش مبناي آگاهیاند تحلیل مسائل روز جامعه را بربر کتاب باید بتو حاکم
 و شناسـی،  زیست ،شناسی روان ،شناسی زبانشناسی، اقتصاد،  نگاه تاریخی از بعد جامعه. بیاموزد

راه دریایی جادة . است ي نیازمندتر بیشرده شده که به توجه ب  اهدافی نام در زمرة شناسی زمین
طالیی در فرهنگ و تمدن  ابریشم در ایرانِ باستان و معرفی جایگاه خلیج فارس؛ اشاره به عصر

هایش؛ تقسـیمات تـاریخ جهـان از     هاي جیرفت با تمام شگفتی از یافته »کتیبۀ روزت«اسالمی؛ 
یري از دستاوردهاي تمدن بشري در سراسـر جهـان نیـز    و تصاو شناسی؛ نظر معیشتی و باستان

  .هاي این بخش برشمرده شده است جزء کاستی
  

  هاي تفصیلی برنامه تناسب میان محتواي کتاب و سرفصل
ها را تأیید و برخـی   خوانی محتوا و سرفصل هم هانظرشده، برخی  با توجه به اطالعات دریافت

گیري خاصی  تآمده جه دست به اند، اما اکثریت آراي اشاره کرده دیگر نیز به ضعف این تناسب
برخـی  . اند نکردهمحتواي کتاب مطرح   کیفیتارتقاي و نکاتی را از جنبۀ اصالحی و   اند نداشته

اخالق علمـی و شـیوة کـار مـورخ؛     : اند ها چنین ها در تأیید تناسب محتوا و سرفصل از مصداق
برخی از . هاي مثبت کتاب ویژگی از »ر و تاریخهن«جایگاه جغرافیا در تحوالت تاریخی؛ درس 

هاي  ي نیازمندند یا باید طبق سرفصلتر بیشیا به توجه  ،دهندگان از نگاه پاسخ ،اهم مواردي که
پیونـد تـاریخ بـا علـوم اجتمـاعی؛      : اند موجود، در بازنگري، جزء محتوا قرار گیرند بدین شرح

مذهب؛ جایگاه و اهمیت علم تاریخ در جهـان  ضرورت مطالعۀ تاریخ از دیدگاه بزرگان علم و 
جاي رویدادشماري در تاریخ؛ مرزها  بهترین مبدأهاي تقویم در جهان  یافته و معاصر؛ مهم توسعه

پـول در  مصور   شناسی؛ تاریخچۀ هاي مربوط به سکه و جغرافیاي خلیج فارس؛ معرفی پژوهش
هاي  آن؛ ازدواج گوناگونهاي  ا در جلوهه هاي تاریخ مصور ایران؛ هنر انسان برجسته ایران؛ نقش

ینـۀ  یهـا و تـاریخ ایـران در آ    هاي تاریخی؛ ارزیابی مطالب سـفرنامه  سیاسی در تاریخ و خاندان
هـاي عصـر مشـروطه؛     هـایی از روزنامـه   ترین اسـناد تـاریخی؛ نمونـه    ها، قدیمی سفرنامه؛ کتیبه

  .مینگاري اسال نویسی و میزان اعتبار و صحت آن در تاریخ سیره
 

  امحتو دهی سازمان و اصول انتخابو کتاب تناسب میان محتواي 
گیري خاص اکثریت منابع اطالعاتی درخصـوص   جهتنبود شده حاکی از  هاي دریافت دیدگاه

کـه   حـالی در. شـده در کتـاب اسـت    مباحث ارائهبا  محتوا دهی سازمان و انتخاب تناسب اصول
. انـد  در این زمینه را مطـرح کـرده    اي نارسایی عده، کنند به تناسب موضوع اشاره می کمیتعداد 

آمـوزان بـراي ادامـۀ تحصـیل و ارائـۀ       سـازي دانـش   که آمـاده  اند بیان کردهاي درمقام تأیید  عده
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فرصت براي توجه به مسائل جزء اصولی است که محتواي کتاب متناسب بـا آن تـدوین شـده    
ـ   توجـه با که اند  کردهبیان  چنین هم ها آن. است هـاي قبلـی    ه اصـولی ماننـد تکمیـل آموختـه    ب
و بـودن نـوع نگـارش؛     مفهـوم آمـوزان؛ زیبـا و    پذیري در دانش آموز؛ ایجاد روحیۀ تاریخ دانش
اند بهترین کتاب تاریخ در دورة متوسـطه را بـه    آموزان توانسته شدن زمینۀ مشارکت دانش فراهم

تی ورود به زندگی شهروندي بـا توجـه   کنند، اما به گفتۀ برخی از منابع اطالعا  مخاطبان عرضه
کـه بـه تأمـل      هاي شدید براي کنکور از اصـولی اسـت   آموز و رفع نگرانی هاي دانش به انگیزه

نسـانی  ــ ا  اخالقـی بندي به اصول  به اصل اهمیت هویت ملی و پاي ها آن. تري نیاز دارد جدي
تـر توجـه کـرده اسـت، عنایـت       مکه کتاب به برخی از اصول ک با انتقاد از این و اند اشاره کرده

شناسـی؛   آشـنایی بـا علـم تـاریخ و باسـتان     : ند ازا کنند که عبارت ها را تصریح می تر به آن بیش
؛ نـاممکن بـودن انجـام    شناسـی  هـاي تعیـین سـن تقریبـی در باسـتان      هـا و روش  تبدیل تاریخ

زمان الزم بـراي   هاي پژوهشی در خارج از کالس براي مناطق محروم و دورافتاده؛ نبود فعالیت
آموزشـی، سـکه، روزنامـه، اسـالید،      CD هاي پژوهشی؛ استفاده از نقشه، عکس، انجام فعالیت
شناسـی؛ هویـت ملـی و تـاریخ محلـی؛       شناسی و روان ؛ ارتباط تاریخ با جامعه...فیلم، اسناد و 

تمـاعی  هاي ملـی و اج  جایگاه استراتژیک ایران در منطقه؛ افتخارات ملی؛ پرداختن به شخصیت
هـاي   هـا، کتابخانـه   هـاي تـاریخ، مـوزه    و رسوم ایرانی؛ معرفی سایت ،ها ها، آیین ایران؛ مناسبت

هـاي ارتبـاطی و فرهنگـی در سـایر      هاي تـاریخ؛ پیشـرفت   هاي دانشکده و سایت ،الکترونیکی
 .ازطریق اینترنتهاي علمی جهان  شدن با پیشرفت جوامع و همگام

  
  ـ یادگیري یاددهیهاي  شرومحتواي کتاب و تناسب میان 

هاي توضیحی و پرسش و  توان دریافت که روش ، میبا استناد به اظهار نظرهاي منابع اطالعاتی
انـد و   لقی کردهت ها ترین روش ، مناسب و در دسترسشناسی تاریخپاسخ را براي تدریس کتاب 

اجـراي آن را   آنان چندان انتقادي نیسـت، نظرهاي مورد روش بحث گروهی، که در با وجود آن
، تـر  بـیش دادن زمـان   آموز، اختصـاص  دانش ل تعداد محدودبودن شرایطی از قبی منوط به فراهم

اکثر منـابع اطالعـاتی   . دانند کالس می بردبیر و مدیریت  ،بودن حجم مطالب فضاي مناسب، کم
روش ایفاي نقش را با محتـواي کتـاب و شـرایط کـالس ضـعیف و بعضـاً نامناسـب        تناسب 
دهد و بهترین و  اجراي روش حل مسئله نیز از دیدگاه آنان گرایش مثبتی را نشان می. اند دانسته

  .اند کردهذکر  مؤثرترین روش را بازدید علمی
 :روش توضیحی. 1 :چنین استروش  6در مورد این  يتأیید يها برخی از اهم دیدگاه

زمینـۀ   :پاسـخ  روش پرسش و. 2 ؛هاي دیگر و اساس تدریس تاریخ مکمل و مقدمۀ روش
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هاي  و یکی از راه، ورودي و تکوینی یابی ارزشمناسب براي ، مناسبی براي موضوعات کتاب
اسـتفاده در   :روش بحث گروهـی  .3؛ آموزان در امر تدریس دادن دانش یادگیري و دخالت

، بحث و شور جمعی، آموزان هاي تاریخی و استنباط دانش ها یا مشاهدات مکان مبحث افسانه
واگـذاري نقــش مــورخ،   :روش ایفـاي نقــش  .4؛ آمـوزان در تــدریس  کت دانــشو مشـار 

اي از موارد  کاربرد در پاره، شده خبرنگار و چگونگی گزارش حادثۀ بازسازيو شناس،  باستان
واداشتن امکان به تفکر  :روش حل مسئله .5؛ ها یا افسانه ،نامه نامه، نسب مثل سفرنامه، زندگی

در از آن استفاده امکان  :روش بازدید علمی .6؛ یس با طرح مسئلهآموزان در شروع تدر دانش
آموزان به  تشویق دانش، بهترین روش آموزش و یادگیري در مطالعات تاریخی ،اکثر دروس

  .ها نگاري و رشد فکري و عقلی آن مشاهدة مستقیم موارد تاریخ
روش  6ایـن   درمـورد دهندگان  هاي اصالحی پاسخ برخی از مضامین انتقادي و توصیه

بـراي  هاي تاریخی  ها و شواهد و عینیت پرداختن به مثال :روش توضیحی. 1: قرارند  بدین
؛ و تخصص ،درك مفاهیم نظري، برخورداري معلم از قدرت بیان، خالقیت، ابتکار، انگیزه

و معنـادار و   ،آموزان در طرح سؤال و بیان پاسخ بودن دانش فعال :روش پرسش و پاسخ .2
در هـر   آن نبـودن  اجرایـی : بحث گروهی روش. 3؛ هاي هر درس گیزبودن پرسشتفکربران

؛ شده در کتاب و راهنمـایی دبیـر   آموزان از مباحث مطرح العات دانشبودن اطفراتر ،جلسه
نقش تکمیلـی معلـم در    ،در کتاب شده مباحث مطرحنداشتن  تناسب :ایفاي نقشروش  .4

دادن یک  اختصاص :حل مسئله روش .5؛ ن زیادیافتن زما و اختصاص ،ها و پاسخها   پرسش
، ترین مسائل تاریخ ایـران  همدرس به نحوة یافتن مسئلۀ پژوهشی در تاریخ و حتی طرح م

 ،یر در تدوین و طرح مسـئله ذوق و عالقۀ دب ،آموزان با مسائل جهانی کردن ذهن دانشآشنا
بازدیـد   روش. 6 ؛آموزان ازطریـق طـرح برخـی از موضـوعات     دانشگروهی کردن   فعالو 

، ناپذیر اري از مدارس اما ضرورتی اجتنابدر بسیاز این روش استفاده  نبودن ممکن :علمی
دقیق همراه با آموزش قبل از بازدید علمـی و توجـه مسـئوالن بـه ایـن روش        ریزي برنامه

نقش نظران و دبیران بر  صاحبها  روشهمۀ است که در  گفتنی. منظور یادگیري پایدارتر به
 .اند کردهآموزان تأکید  صلی و زیربنایی دبیر در هدایت دانشا

  پیشرفت تحصیلی یابی ارزشـ یادگیري و ابزارهاي  هاي یاددهی تناسب میان روش
 یـابی  ارزش مانند را با محتواي برنامه یابی ارزشهاي  ها روش رسد اکثر دیدگاه مینظر   هرچند به
ترین مقدمات براي ارائۀ درس ازسـوي   ضروري آموز و توجه به تحلیل ذهنی دانش :تشخیصی

آمـوزان در   دانـش  تر بیشو امکان مشارکت  یابی ارزشترین نوع  مهم :تکوینی یابی ارزشمعلم؛ 
بر امتحان و اعمال سلیقۀ محدود ازطریق برگـزاري   تر بیشنظارت  :پایانی یابی ارزش ها؛ فعالیت
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 یـابی  ارزشهـاي   نیز بـراي اجـراي بهتـر روش   ، نکاتی را اند  متناسب دانسته اي هماهنگ منطقه
: شـود  انـد کـه بـه ایـن مـوارد اشـاره مـی        منظور بهبود فرایند آموزش، برشمرده و تـذکر داده  به

هـاي مباحـث    زمینـه  نیازنداشـتن بـه پـیش   سـبب   بـه این روش  نیاز به بی :تشخیصی یابی ارزش
رورت ضـ  :پایانی یابی ارزش ؛علمی روز هاي همراه با روش کارگیري این روش شده و به مطرح

تکـوینی و پایـانی و    یابی ارزشطریق آموزان از کنندة نمرات دانش تعیین ،برگزاري آزمون نهایی
تسـري  براي رعایت قواعد طراحی سؤال  :آزمون کتبی؛ مهماي  منزلۀ نکته بهشیوة طراحی سؤال 

حـوة نهادینـه و   ن، ردیـف آزمـون کتبـی    هـم  گـرفتن آن درنظر :آمـوز  عملکرد دانش؛ به مدارس
آمـوزان   هـاي تحقیقـی دانـش    شدن امتیاز ویژه براي فعالیـت  کردن آن در کالس و قائلمند قانون

تـوان دریافـت    روشنی می هاي این سؤال، به با عنایت به یافته ترتیب بدین. منظور ترغیب آنان به
براي این را شده  در نظر گرفته )شفاهی و کتبی( یابی ارزش ها و ابزارهاي که اکثریت افراد روش

تکــوینی و پایــانی، از عناصــر اصــلی در توفیــق  یــابی ارزشهماهنــگ ویــژه انجــام  درس، بــه
شاید بتوان چنین نتیجـه گرفـت کـه قضـاوت هـر دو گـروه، برمبنـاي        . اند آموزان دانسته دانش

ایـن  . انـد  س درس کسـب کـرده  کال یابی ارزشهاي آموزش و  تجاربی است که خود در روش
اند و نمـرة آن   هاي معلم را با اهمیت ذکر کرده لیست، مهارت وص استفاده از چکخصگروه در

با توجـه بـه اطالعـات     چنین هم. اند آموز دانسته دانش یابی ارزشکنندة نمرة نهایی در  را تکمیل
ها در ابتـداي   اند و گنجاندن آن هاي مربوط به این بخش ضروري تلقی شده آمده توصیه دست به

  .عامالن اصلی ذکر شده است توسطها  ترین فضا براي آگاهی بهتر و تحقق آن کتاب مناسب
 

  یازهاي زندگی فراگیرانها و ن تناسب میان محتواي کتاب و موقعیت
انـد،   دانسته نسبتاً موفقها محتواي کتاب را  اکثریت دیدگاه ،دهد شده نشان می اطالعات دریافت

دانشـگاهی، بـا توجـه بـه انـواع و ابعـاد        ورة پـیش سـنی د گروه برخی از نیازهاي بر تأمین اما 
محتـواي کتـاب در ایجـاد روحیـۀ شـهروندي       ها نآنظر به . اند ي داشتهتر بیشتأکید  ،گوناگون

و تداوم  ،ها و اماکن تاریخی، تأکید بر روح ملی و بازدید از موزهاست چندان قوي عمل نکرده 
زعم آنان، ارتباط میان محتواي کتـاب و   به. ندا ثار تاریخی مؤثر دانستهفرهنگ ملی را در حفظ آ

آن را بـه   تـر  بـیش نیازهاي زندگی فراگیران از مواردي است که منابع اطالعاتی، تأکید و توجه 
شـدن از   ر پیشرفت سریع جوامع را نیز خارجبودن و حرکت در مسی هنگام اند و به تصریح کرده

هـاي   توجه به نیازهاي تـاریخی از جنبـه   خصوصدهندگان در پاسخ. اند دانسته انزواي فرهنگی
هـاي تـاریخی    مندان به پژوهش اند، اما آن را براي عالقه مذهبی چندان تناسبی را مشاهده نکرده

  خواهانه، ضـد  هاي عدالت جنبهبر آنان براي رشد فکري جوانان این دوره . اند نسبتاً مفید دانسته
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شده نقش اصلی  نیازهاي مطرح همۀ، در تأمین این با وجود. اند کردهو سازنده تأکید  ،استعماري
  .اند نشدنی ذکر کرده معلم را فراموش

  
  محتواي کتاب هاي احتمالی و نارساییهاي مثبت  جنبه

رسد  نظر می اند، اما به ها با تأیید یا تأکید همراه دهد برخی از قضاوت اطالعات حاصل نشان می
زیـرا در نکـات    کـرد؛ رد محتواي کتـاب مشـاهده    بر تأیید یا گیري خاصی را مبنی نتوان جهت

 .انـد  کـرده سازي، تأمل و تعمق  تر و غنی اصالح دقیق برايجنبۀ بازنگري بر  تر بیششده   مطرح
 .1: گونـه نـام بـرد    توان ایـن  میبدون تفسیر  شکل مستقیم و به شده را برخی از اهم موارد تأیید

کتـاب عالقـه و انگیـزة الزم بـراي      گاه متفاوتن .2؛ شود فهمیده میسادگی  شده به مطالب ارائه
بـودن و صـحت علمـی مطالـب موفـق      روز در زمینۀ به کتاب. 3؛ آورد میفراهم را آموزان  دانش

 .5؛ شـود  هاي این برنامه محسوب می از نوآوري »بدانید تر بیش«هاي  بخش .4؛ عمل کرده است
تـرین   اشاره به مهـم  .6؛ ب استاز نکات مثبت کتاآموزان  بخشی در دانش تقویت حس هویت

از بهبـود،  حـاکی  کلیت این برنامـه    .7؛ مبدأهاي تقویم در جهان به شیوایی مطلب افزوده است
است هاي بسیار جالبی در نظر گرفته شده  براي این کتاب سرفصل .8؛ استو تحول  ،دگرگونی

  .پیوستگی وجود دارد کتاب مباحثمیان و 
ر منابع اطالعاتی الزم است مورد توجه و تأمل قرار گیرند نیز برخی از اهم مواردي که از نظ

اگـر از  «جملۀ حذف آموزان،  در سخنی با دانش. 1 :قرارند  بدینو بدون تفسیر شکل مستقیم  به
حدیث . 2 ؛استبهتر  ،علت بار منفی به ،»...! خوشی نداشتید دلِِِ هاي گذشته، درس تاریخ در سال

ماننـد  ، »راي شـما عبـرت برجـاي مانـده اسـت     از آثار گذشتگان ب«: اند که فرموده) ع(   علی  امام
شود بخشی از کتـاب مصـور    می نهاد پیش .3؛ قبل، در پشت جلد کتاب گنجانده شود هاي سال

بـراي تحقـق    .4؛ کنندها به بازدید از آثار تاریخی تمایل پیدا  آموزان با مشاهدة آن باشد تا دانش
است به ساعات تدریس بهتر بنابراین  ي نیاز است،تر بیشمه به زمان شده در این برنا اهداف یاد

هاي عملـی نیـاز    بر مطالب نظري، به بازدیدهاي علمی و یافته اضافه شود چون این کتاب عالوه
هـاي   آشنایی با آخرین اخبـار و یافتـه  براي هاي بازآموزي دبیران تاریخ  برگزاري دوره .5؛ دارد

و ثمـود بـا    عـاد قوم مانند هاي نابودشده  به تمدن .6؛ ضروري استتاریخی، یک سال در میان 
سوسـات،  بـراي کلمـات منقـوالت، مح    .7؛ توجـه شـود    شناسـی  هاي باسـتان  استناد به حفاري

ــار باســتانی .8؛ شــودســازي  و معقــوالت معــادل ،مکتوبــات  از معمــاري ســنتی و نقــوش آث
حـل   شـدن، مشـارکت عمـومی در    جهـانی بـه   .9؛ ایران نیز نام برده شـود )  هاي برجسته نقش(

بـه اطالعـات جدیـد     یـابی  دستو نحوة  ،مشکالت عمومی و جهانی، دهکدة جهانی، اینترنت
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در دسترس ندارند تـا سـریعاً بـه     المعارف ةدایرآموزان مأخذ یا  جاکه دانش ازآن .10؛ شودتوجه 
هـا و معـادل    مربـوط بـه آن   هاي است در کتاب تاریخ بهتر اینها بروند، بنابر ها و سال اغ نامسر

ارتبـاط    .12؛ اندیشه و تاریخ در کتاب خـالی اسـت  بخش جاي  .11؛ اسامی التین نوشته شوند
، ... شناسی، اقتصاد، فلسفه، سیاست و  شناسی، انسان شناسی، جامعه تاریخ با سایر علوم مثل روان

ي دبیرسـتان، غـرور   ها ازطریق کتاباست ممکن  ی کهتا جایشود باید تالش  .13؛ شودمطرح 
افتخـارات بسـیار بـزرگ دورة    به  .14؛ یابدافزایش درستی  بههاي تاریخی جوانان  ملی و آگاهی

اگر قرار است در تاریخ امروز و آیندة عالم بمانیم، پیشرفت  .15؛ شوداسالمی باید دقت و توجه 
اید هویـت خودمـان را   ب. خودمان را تعریف کنیم و بشناسانیم باید، و امنیت داشته باشیم ،کنیم

و موقعیت خودمان است  ،، زبان، قومیت هویتی که یک طرف آن شناخت تاریخ. خوب بشناسیم
جیرفت مقولۀ بسیار مهمی است که حداقل بایـد بـه    .16؛ شود تعبیر می »شخصیت«و از آن به 

  .سایت آن اشاره کرد
 

  هاي پژوهش تفسیر یافته
ساختاري امکان نقد و قضاوت دربارة محتواي  نیمه هاي بازپاسخ و سؤال و کیفیروش پژوهش 

هاي خود تناسب محتواي کتاب را  در ارزیابی ها آن. اند دهندگان فراهم کرده کتاب را براي پاسخ
هـایی مواجـه    اند و برخی دیگـر را بـا چـالش    هاي مورد نظر مثبت تلقی کرده با برخی از مؤلفه

رفـع ابهامـات و   بـراي  نگـري و تأمـل    تـوأم بـا ژرف   هـا را  آن  اند که پرداختن مجدد به دانسته
تـرین   از برجسته ،در این میان. اند دانستهضروري  تر به نیازهاي این گروه سنی دقیقگویی  پاسخ

ساختار جدید کتاب از نظر پیوند موضـوعیِ تـاریخ بـا     ،است نکاتی که مورد اشاره قرار گرفته
. اسـت ... و  ،شناسـی  شناسی، سندشناسی، باستان کهسایر علوم از قبیل ادبیات، هنر، جغرافیا، س

 یتمدن و هویـت ملـی نگرشـ   و  رسد کتاب توانسته است نسبت به فرهنگ نظر می رو به ازاین
دهندگان، ضمن بیان ایـن مطلـب کـه     دهد که پاسخ نشان می چنین همها  یافته. مثبت ایجاد کند

شـکوفایی تمـدن    توسعه و اریخ موجبهاي جهانی به علم ت میزان اهتمام ملل پیشرفته و تمدن
مباحث تاریخی تحلیلی اند که کسب بینش و نگرش تاریخی مستلزم ارائۀ  ، تصریح کردهشود می

. گر توأم با نگرش عمیق برخوردار شوند تحلیل یمسائل تاریخی از ذهن درآموزان  است تا دانش
طبق . اند فت و امنیت ذکر کردهمبناي پیشرنیز را  »هویت خود«آنان تعریف و شناسایی  عالوه به

ي تر بیشکتاب توجه در رسد الزم است  نظر می از موارد بسیار مهمی که به شده دریافتنظرهاي 
هـاي بزرگـان دیـن،     و گفته ،هاي تاریخی در قرآن، احادیث مربوط به سنت ، مبحثشودبه آن 

گی شخصـی و  درس زنـد یعنـی   ،نگریسـتن بـه تـاریخ   . اسـت و اندیشمندان  ،مذهب، عالمان
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بر کتاب باید  که فضاي حاکم بر آننددهندگان است و  هاي پاسخ خواستدیگر نیز از  ،اجتماعی
زعم آنان،  به. آموز بیاموزد هاي تاریخی به دانش مبناي آگاهیعه را بربتواند تحلیل مسائل روز جام

شناســی،  شناســی، روان زبــاند، شناســی، اقتصــا برخــورداري از نگــاه تــاریخی از بعــد جامعــه
منـابع  . اهداف مورد توجه در این برنامه قـرار گیـرد   باید در زمرةشناسی  زمین و شناسی زیست

 تـر  بـیش «هـاي   نوآوري در بخش :کتاب از قبیلهاي مثبت  اطالعاتی با برشمردن برخی از جنبه
عالقـه و   و ایجـاد  ،آموزان ازطریق مباحث مربـوط  بخشی در دانش ، تقویت حس هویت»بدانید

که محتـواي  اند  کرده، بیان داردنگاه متفاوتی که کتاب در ارائۀ موضوعات با زة الزم در آنان انگی
جاکـه   نگارنـده ازآن نظر  بهلذا . کتاب در ایجاد روحیۀ شهروندي چندان قوي عمل نکرده است

گوي بسیاري از نیازهـاي آینـدة جامعـه باشـد، تأمـل       تواند پاسخ برخورداري از این روحیه می
رشـد   بـر  چنین همدهندگان  پاسخ. رسد نظر می به در این خصوص ضروريکنندگان برنامه  تهیه

و اند  کردهو سازنده تأکید  ،استعماري  خواهانه، ضد هاي عدالت فکري جوانان این دوره از جنبه
میان محتواي کتاب و  تر بیشنقش پراهمیت تاریخ در زندگی فراگیران، خواستار ارتباط سبب  به

و نحوة  ،شدن، اینترنت هاي منابع اطالعاتی در بحث جهانی دیدگاه. اند زندگی آنان شده نیازهاي
روزبودن  و به هاي پیشِ رو جدي به مسائل و چالشبه اطالعات جدید نشان از توجه  یابی دست

، چراکـه  اسـت ز در کتاب خـالی  اندیشه و تاریخ نیبخش در همین راستا، جاي . جوانان دارند
در میـان  . اي برخـوردار باشـد   رسد تفکر در کالس درس باید از جایگاه ویـژه  ر مینظ به اصوالً
تـأمین و تقویـت   بـراي  هاي پژوهش، توجـه جـدي بـه مطالبـات و تقاضـاهاي معلمـان        یافته

هـاي   تواند زمینه که پرداختن به آن میچرا ؛استانکارناپذیر اي آنان، ضرورتی  هاي حرفه قابلیت
هاي گوناگون برنامـه   و تکمیل بخشتوسعه آموزان فراهم آورد و به  انشفراگیري پایدار را در د

  .اجرایی بینجامد هاي در صحنه
  

  گیري نتیجه
هاي  هایی که در سرزمین از سرگذشت. گوید از زندگی گذشتگان میبراي عبرت آیندگان تاریخ 

 هـا، بازیـابی   نوشـته الي  بـه  هاي زندگی اتفاق افتاده و بازتـاب آن در ال  خم  و  گوناگون و در پیچ
مهم است نحـوة اسـتفاده از    چه آندر این میان . دار ، یا کامل و واقعی یا ناقص و خدشهشود می

اي  هاي درسی ها یا کتاب برنامه. هاي بعدي است این سرمایۀ بشري و انتقال درست آن به نسل
یتی تـاریخ در زنـدگی   گر نقش مبنایی و هـو  شوند، باید بتوانند بیان که در این زمینه نگاشته می

یابند تا بـه درك   کتاب درسی چگونه امکان میمؤلفان آموزان باشند، اما طراحان برنامه یا  دانش
  خود دست یابند؟آثار هاي  ها و نارسایی تري از قوت صحیح
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هـاي درسـی از     ریـزي  پژوهشـی در برنامـه   ـ علمیبازنگري منطقی و برخوردار از پشتوانۀ 
شـود   ریزان این حوزه قلمداد می هاي برنامه گیري تصمیم  بخشی به ر کیفیتکارهاي اساسی د راه
همـین منظـور و تضـمین      اي خاص، بـه  برنامه یا مواد آموزشیِ برخاسته از برنامه یابی ارزشو 

  :زعم مهرمحمدي به. گیرد سالمت و تداوم آن برنامه انجام می
م یکـ  و موزش و پـرورش در قـرن بیسـت   هاي الزامی براي آ یکی از ویژگی یابی ارزشتحقیق و 

 دسـت نیـاورده اسـت    توسعه، جایگاه حقیقی خود را بـه  باشد که در اغلب کشورهاي درحال می
  .)10: الف 1369مهرمحمدي، (

توانـد ضـامن حـل بسـیاري از      کـه مـی   استامري حیاتی  یابی ارزشتحقیق و  اوعقیدة  به
   :نویسد می) Patton( اتوناز قول پنیز در کتاب خود  بازرگان. مشکالت باشد

دادهـاي   هـا و بـرون   ها، ویژگی بارة فعالیتگردآوري اطالعات در: ارزیابی برنامه عبارت است از
گیـري   براي تصـمیم  رسانی بارة برنامه، بهبود اثربخشی برنامه یا اطالعمنظور قضاوت در برنامه به

  .)18: 1381بازرگان، ( ریزي آینده جهت برنامه
هاي درسی از موضـوعات مهـم و    هاي اخیر رویکرد تلفیق در برنامه ر سالازسوي دیگر، د

هاي درسـی   اندرکاران تولید برنامه ویژه دست مورد توجه متخصصان این رشته به و برانگیز بحث
هـاي گونـاگون محتـوایی و دانشـی      در ایـن رویکـرد حـوزه   . هاي آموزشی بوده است در نظام

آمـوزان تسـهیل    خورند و کسب تجارب یادگیري را براي دانش  پیوند می دیگر یکاي به  گونه به
نگـاه تلفیقـی بـه    . کـار گیرنـد   بهتر  ملموس بتوانند این تجارب را در زندگی واقعی کهکنند  می

 :زاده و اسـتوار  زعـم یوسـف   از آن جهت حائز اهمیت اسـت کـه بـه    ها یا دیسیپلین موضوعات
نیازمند دانش و  بعدي نیستند و حل مسائل ی یکمسائل مربوط به دنیاي واقعی زندگی، مسائل«

  .)82: 1382زاده و استوار،  یوسف( »مختلف است هاي مهارت
روي خـود را   و زندگی، نیازهـا و مسـائل پـیشِ     آموز در ورود به دنیاي کار عبارتی دانش به

هریـک   بینـد کـه   اي را مـی  پارچه یکبلکه در مواجهه با آنان کل  ،یابد شده نمی مجزا و تفکیک
زاده  یوسف. کاربردي متصور شودبراي آن شود و شاید هم نتواند  معنا تلقی می بدون دیگري بی

  :دارند اظهار می) S. Kovalik( نقل از سوزان کووالیک به چنین هم و استوار
باید نظر و دیدهاي واحد  پیوسته است، هم براي زندگی در جهانی که یک کل و مجموعۀ به

 گیري، سودمند است تلفیقی در این نوع جهت لذا رویکرد .دست آورد ي را بها پیوسته هم و به
  .)83: همان(

المللـی و   هـاي ملـی و بـین    عرصـه حضـور در   برداشـتن در دنیـاي جدیـد و    این، گـام بنابر
 منزلـۀ  بـه هاي دینی و ملی، نیازمند آگاهی از تاریخ و نگریسـتن بـه آن    حال حفظ ارزش عیندر
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هاي اسالمی،  شکل پشتوانه ارتباط تاریخ با سایر علوم به ست تا از این مجرااي ا رشته میان یعلم
هـاي عصـر جدیـد، بتوانـد      الشدر مواجهه بـا چـ   وو هویتی نسل جوان نمایان شود  ،فرهنگی

براي بسترسـازي  « :بر این نظر است روست که خیراندیش ازاین. انتخاب کندآگاهانه شایسته و 
سـازي را   نـگ گیري از تاریخ و میراث ایرانی و اسالمی خویش فره هرهدر این امر مهم، باید با ب

  .)3: 1383خیراندیش، ( »مورد توجه قرار دهیم
تسـهیل و پایـداري در   بـراي  آمیخـتن موضـوعات    با توجه به اهمیـت و ضـرورت درهـم   

 چـون  هـم موضـوعاتی   جدیـد دانشگاهی با رویکردي  دورة پیش شناسی تاریخیادگیري، کتاب 
و ارتبـاط  اسـت  مایۀ طرح بسیاري از مباحث اساسـی قـرار داده    و انسان را دست ،هنرادبیات، 

در آگـاهی از حقـایق و برخـورداري از     جایگاهی مهم و حسـاس منزلۀ  بهتاریخ با این علوم را 
نظران و دبیران مجرب  لذا محتواي کتاب در بوتۀ نقد صاحب. قلمداد کرده است جدیدنگرشی 

اي افـراد   هاي علمـی و تجـارب حرفـه    از حضور اندیشه گیري بهرهبا ا این درس قرار گرفت ت
 .سوق داده شود تر بیشغناي هرچه  سمت بهبود و ند بهابتو

  
  هانهاد پیش
 هـاي   آشنایی بـا آخـرین اخبـار و یافتـه     برايهاي بازآموزي دبیران تاریخ  برگزاري دوره

 .ضروري است یابی ارزشهاي تدریس و  تاریخی و نیز روش
 آموزان در حـوزة   پژوهشی از نوع نیازسنجی در زمینۀ آگاهی از نیازهاي دانش دادن جامان

  .تاریخ و ارتباط آن با سایر علوم ضرورت دارد
 شـده در کتـاب بـا     پژوهشی درخصوص میزان ارتباط میـان مباحـث مطـرح    دادن انجام
 .ي زندگی فراگیران مورد نیاز استنیازها
 دادن تی، مهـارتی، و نگرشـی و ارزشـی انجـام    خصوص میزان تحقق اهـداف شـناخ  در 

 .رسد نظر می ضروري به  پژوهش
 چـه شـرایط و    بـا هـاي تـدریس و    یک از روش که کدام بر این پژوهشی مبنی دادن انجام

  .شود تر است، توصیه می امکاناتی براي ارائۀ درس تاریخ مناسب
 چگونگی تحقـق   پژوهشی درخصوص »شدن جهانی«بحث در زمینۀ   به اهمیت  توجه با

 .شود می نهاد پیش آن ازطریق برنامه یا کتاب درسی تاریخ
  
  نوشت پی

 منظـور مصـاحبه   ، مسعود جوادیان، براي انجام کار نه بهگروه درسی تاریخوقت گو با مسئول و گفت .1
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  .)1384زمستان (
پیونـد   دیگـر  یـک آموزش تاریخ به  گوناگون برايهاي  طبق نظر مسئول گروه درسی تاریخ دیسیپلین. 2

شناسـی،   شناسـی، باسـتان   پیوند علـم سـکه  : اند کردهموضوع را بررسی  جدیداي  اند و از زاویه خورده
  .با تاریخ... شناسی، هنر و  سند

  .)1383( دانشگاهی راهنماي برنامۀ درسی تاریخ دورة پیش برگرفته از .3
رویکـرد   ، براسـاس دانشگاهی راهنماي برنامۀ درسی تاریخ دورة پیشطبق  .4

، انتقال دانش و اطالعات تـاریخی بـه مخاطبـان هـدف اصـلی      »دیسیپلینی«
ها،  تر آن است که آنان با ماهیت، روش آموزش تاریخ نیست، بلکه هدف مهم

تاریخ بتوانند در نقـش   به و منابع تاریخ آشنا شوند و با کسب نگرش علمی
جـا   ه در اینبدیهی است ک. جویندة اطالعات و حقایق تاریخی ظاهر شوند

رود، متفاوت است  تاریخ انتظار می گر پژوهشاز  چه آنآموز با  توقع از دانش
  .و ناظر بر سطوح اولیۀ پژوهش تاریخی است

  
 منابع
 يهـا  کتـاب  تـألیف  دفتر: ، تهران1383 چاپ، معاصر ایران  تاریخ کتاب  نظري   یابی ارزش). 1384(محمد  آرمند،
  .یآموزش يزیر هبرنام و پژوهش سازمان ،یدرس 
 .6 ش ،خیتار آموزش رشد ان،ی، مصاحبه از مسعود جواد»...هنوز در آغاز راه هستیم «). 1380(غالمعلی  ،ياحمد

 .سمت: تهران ،یاتیعمل ندیفرا و الگوها م،یمفاه: آموزشی یابی ارزش). 1381(عباس  بازرگان،
س  ،یآموزشـ  يها ينوآور، فصلنامۀ »سازي فرایند ارتقاي کیفی برنامۀ درسی به روش به«). 1381(حیدر  تورانی،
  .ریزي آموزشی ، سازمان پژوهش و برنامه2، ش 1

، دفتر انتشـارات کمـک   16 ش ،تاریخ آموزش رشد، »ساز تاریخ، دانش فرهنگ«). 1383(عبدالرسول  خیراندیش،
  .ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ،یشزآمو

 کمـک  انتشارات دفتر، 21 ش ،تاریخ آموزش   رشد ،»بداریم  پاس  را  ایران  ختاری«). 1384(عبدالرسول  خیراندیش،
  .آموزشی ریزي برنامه و پژوهش سازمان ،یشزآمو
ـ ر برنامه و پژوهش سازمان ،یدرس يها کتاب فیدفتر تأل: تهران). 1380( یدرس برنامۀ اعتباربخشی راهنماي  يزی

  .یآموزش
ریزي گـروه درسـی تـاریخ،     به کوشش شوراي برنامه). 1383( دانشگاهی پیش دورة تاریخ یدرس برنامۀ يراهنما

 .یآموزش يزیر برنامه و پژوهش سازمان ،یدرس يها دفتر تألیف کتاب: تهران
  سازمان: تهران جوان،  نسل در  هویت  بحران  با درسی  کتب  رویارویی  هاي شیوه بررسی). 1383(عزیزاله  رحیمی،

  .موزشیریزي آ برنامه و  پژوهش 
 و يریـز  برنامـه  دفتـر : تهران ،ایران معاصر تاریخ کتاب اعتباربخشی). 1381(یحیی فرادي  و جعفر صادق  رنجی،

  .یدرس  کتب  تألیف
 .امیرکبیر: تهران ،ترازو در تاریخ). 1362(عبدالحسین  کوب، زرین
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 پژوهش سازمان، 3و  2 ش ،تربیت و تعلیم ،»برنامه از یابی ارزش دربارة معاصر نظرات«). 1364( اهللا امان صفوي،
  .یآموزش يزیر برنامه و
  .زمین ایران: تهران درسی،  ریزي برنامه اصول). 1377(واجارگاه، کوروش  فتحی

 ،یدرسـ   يها کتاب دفتر تألیف : ، تهرانمعاصر ایران تاریخ  اعتباربخشی  ).1378( مقصودي  مجتبی و  یحیی فرادي،
  .یآموزش  يریز برنامه و پژوهش سازمان

دفتر ، )نویس پیش(دانشگاهی  شناسی دورة پیش کتاب درسی تاریخ). 1384(ریزي درسی تاریخ  گروه درسی برنامه
  .آموزشی  ریزي درسی، سازمان پژوهش و برنامه اي ه کتاب تألیف 

 و پـژوهش  سـازمان  ،یدرس  يها کتاب  تألیف دفتر ،معاصر خیتار). 1383( خیتار یدرس يزیر برنامه یدرس گروه
  .یآموزش  يریز برنامه
دفتر : تهران متوسطه، دورة تاریخ درس برنامۀ راهنماي از اعتباربخشی). 1377(مجتبی و یحیی فرادي  مقصودي،

 .یآموزش  يریز برنامه و پژوهش سازمان ،یدرس  يها کتاب تألیف 
 .مدرسه: تهران ،عمل راهنماي: درسی ریزي برنامه). 1378(حسن  ملکی،

هـاي   مفهوم و نقش آن در افـزایش و سـودمندي مـواد و فعالیـت    : یابی تکوینی ارزش«). 1374(سیامک  مهجور،
  .42و  41 ش ،تربیت و تعلیم ،»آموزشی
  .3 و 2 ش ،تربیت و تعلیم، »آموزش و پرورش، راه آینده«). الف 1369(محمود  مهرمحمدي،
، »ریـزي درسـی   عنوان راهنماي فرایند برنامـه  بهاستفاده از یک مدل تحقیقاتی «). ب 1369(محمود  مهرمحمدي،

  .1 ش ،تربیت و تعلیم
در جمهوري اسالمی ایـران و جمهـوري فـدرال     ریزي برنامه نظام تطبیقی بررسی«). 1372( محمود مهرمحمدي،

 .36 و 35 ش ،تربیت و تعلیم، »آلمان
: ، تهـران )متوسـطه دورة ( ایـران  معاصر تاریخ اعتباربخشی). 1381 - 1380( مقصودي مجتبی و جمشید نوروزي،

  .یآموزش  يریز برنامه و پژوهش سازمان ،یدرس  يها کتاب دفتر تألیف 
 .یمرکز نشر دانشگاه: ، ترجمۀ علیرضا کیامنش، تهرانیابی آموزشی ارزش ).1375( ریچارد ولف،

 تلفیقـی  رویکرد، »لرویکرد تلفیقی، از تئوري تا عم«). 1382(چوسري، محمدرضا و سیدعلی استوار  زاده یوسف
ـ اول انجمـن : تهـران  ،یملک حسن کوشش به ،ایران درسی ریزي برنامه انجمن سال کتاب درسی برنامۀ به  و ای

  .انیمرب
  
  

 


