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Abstract
The History of Al-Uthman perfectly illustrates the events and happenings of the Ottoman
government from the beginning of its emergence to the time of Ragheb Pasha. It also includes the
events taking place after 1744. Besides its historical value, this work provides the audience with
valuable knowledge about the social situation of the people, the behavior, and actions of the
Ottoman rulers, cultural changes, and the way of thinking and the viewpoint of people during that
era. The author of this work, Ahmad Judet Pasha, was born in 1823 in Bulgaria and was a very
prominent and influential person in the Ottoman government. The translator is Mohammad Hossein
Khoei and as said by his own words, he tried to translate this work by the order of Naser al-Din
Shah in 1900. The prose of this work, excluding the introduction, which is an artificial one, is in
colloquial language and is one of the anonymous texts of the Qajar era. There are two manuscripts
of this book, both of them date back to the thirteenth century. However, the first version is
complete and the second version is incomplete. Due to the importance of the Qajar colloquial
language in the changes and developments of modern Persian, the present study aims to investigate
the position of the author and translator and its translation style so as to elucidate the worth of this
anonymous historical version alongside its linguistic significance.
Introduction
The identity of any nation relies on the history of that nation, and history is always extracted from
the literary texts and manuscripts belonging to that nation's past. These literary and historical texts
need special amendment and revision as a result of the passage of time and the countless alterations
in them. The present study aims to answer the question of: What is the effect of translating the
History of Al-Uthman and what are its stylistic features? Moreover, it pursues to completely present
this manuscript to its audience, particularly those enthusiastic about manuscripts as well as students
and researchers of history and literature. Regarding the History of the Ottomans in Iran, works such
as The Chronicles of Al-Uthman by Muhammad ibn Haji Khalil al-Qanwi, The History of Uthman


PhD Candidate of Persian Language and Literature, Department of Persian Language and Literature,
Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shahid
Beheshti University, Tehran, Iran (Corresponding Author Email: k.dezfoulian12@gmail.com)

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and
Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2322-5181/ © 2022 The Authors. Published by University of Isfahan
This is an open access article under the CC-BY-NC-ND 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

: 20.1001.1.20085486.1401.14.2.1.4

Textual Criticism of Persian Literature, Vol. 14, Issue 2, No. 54, Winter 2022

Pasha by Abu Bakr ibn Abdullah in the account of the Ottoman invasion of the Safavid Empire in
the Caucasus and the conquest of these areas, Kunha al-Akhbar by Mustafa Ali have been
published. Conversely, since this research has been done on manuscripts and the modification of
this version has been the responsibility of the author of this research, there is no recorded
background for it. Hence, it is for the first time that this book and its stylistics are introduced.
The History of Al-Uthman is a comprehensive work on the history and politics of the Ottoman
government written in an introduction (in its biography and the reason for writing the book) and
twelve articles. In the introduction of the work, the author recognizes that the depiction of the
events and happenings of the Ottoman government endured in a state of ambiguity since 1677,
(Judat Pasha, 1900, p. 5). He has made this work on the orders of Abdul Majid Khan.
The author of the History of Al-Uthman is Ahmad Judet Pasha was born in 1823 in the
Bulgarian province of Lufcha and his father and grandfather were local dignitaries. Due to his
inherent intelligence and pure nature, he became a member of the General Education Assembly and
the manager of the Teachers' College. When he was young, he was appointed to write Ottoman
history from 1774 to 1826, since the Yeniçeri Corps was dispersed (Judat, 1929, p. 3). When he
was in charge of government officials, he wrote significant books including Tazkar, Judith History,
Debates, and Al-Adwar Calendar, which are solicited works for understanding the history of that
time. His works are deliberated as a turning point in the history of Turkish literature. Regarding
Mohammad Hossein Khoei, the Persian translator of the book, unfortunately, there is no thorough
account and our information is restricted to the statements of the translator himself in the
introduction of the book. His name is not stated in the annual book of the government against Iran,
where the names of the court translators, their nationality, and the language of their translation and
the translators of the Qajar court from 1912 to 1935 are documented. According to the translator,
he translated the book the History of Al-Uthman owing to Nasser al-Din Shah's personal interest in
historical texts in 1900 (Judat Pasha, 1900, p. 5).
Materials and Methods
In order to better comprehend the style of the translation of the History of Al-Uthman, it is essential
to investigate different ideological, lexical, syntactic, rhetorical, and pragmatic layers of the text
during the stylistics of the text by Mohammad Taghi Bahar and Sirus Shamisa. Initially, at the
lexical level, a number of indicators used in the author's language are recorded in separate tables.
Remarking the high frequency of these symbolic words, we have tried to achieve the stylistics of
the work and the hidden discourse behind the text. They have analyzed words as “many consider
style to be the art of lexicography, and in the work of recognizing styles in comparison with
anything else. This attitude is sometimes not so unsupported since the word is more recognizable
than other structures of language and it is flourishing and dynamic as a human being” (Fotouhi,
2012, p. 246).
Discussion of Results and Conclusions
After reviewing this work, we conclude that the style of translations of the Qajar era is still not in
conflict with the style of journalism and colloquial language notwithstanding being inadequate to
the original text. The prose of Mohammad Hossein Khoei is artificial in the introduction of the
book and is simplified in the subsequent parts. However, it is still not without literal terms in the
hidden layers of inter-textual discourse.
The translator is largely bound by the original text, and excluding a few short slips and changes
in sentence volume, no other changes are understood in the book to harm the historical content.
Some of its stylistic features include: 1) Being closer to colloquial language and not providing
much literary aspect, 2) the recurrent use of indefinite Arabic words, 3) the use of slangs in
numbers and nouns, 4) the matching of adjectives and adjectives, 5) the use of compound verbs, 6)
the common use of prepositions, 7) the use of verbs in the virtual meaning, 8) the use of compound
adjectives for the subject, 9) the use of words, idioms, and slangs, 10) the use of Turkish
pronunciation of foreign words, 11) the frequent use of synonymous words and short sentences in
the main text, and 12) the confusion of sentence components and adherence to Arabic syntax,
assurance and allusion, simile, metaphor, and irony.
Mohammad Hossein Khoei has used singular court and government ciphers, distinct names,
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personal, temporal, and spatial indicators in his translated lexical layer in order to authenticate his
scientific text and historical report. However, this writing style is not entirely objective and
scientific. For instance, he has applied virtual meaning and abstract words, and as stated, these
codes are tools for his distinctiveness in the field of moral and religious guidance. The syntactic
structure of this book provides a precise sign of a historical report through consecutive, short, and
discrete sentences. On the other hand, the author has been able to display the power of his writing
through adorning sentences with literary terms, and unquestionably he has not overstated in this
work.
Most of the verbs and words used indicate the author's assurance and confidence in what he
features out. The literary and rhetorical layers have provided a literary aspect to this historical text
and this is one of the most noteworthy aspects of the significance and worth of this work. Among
the literal terms, simile and, mostly, eloquent simile are the tools of the author's art and rhetoric.
Correspondingly, in the current study, we found that the author used rhetoric and literary tools as a
protection for his implicit thinkers in the text to assess his critical beliefs and in order to induce his
audience. To this end, he has written his phrases in expressive and persuasive actions and has tried
to use less obligatory, emotional, and desirable actions that have little certainty. We have explored
this in the applied stylistic layers of this book.
Keywords: Manuscript of the History of Al-Othman, Ahmad Judat Pasha, Mohammad Hossein
Khoei, Colloquial Prose
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معرفی و سبکشناسی نسخۀ خطی ترجمۀ تاریخ آلعثمان


طالب ربیع؛  کاظم دزفولیان؛ سید مهدی طباطبایی

چکیده
تاريخآلعثمان جزو متونتاريخی دورةعثمانیاستکهدر يکمقدمه و دوازدهمقالهدرشرحاحوالسلسلةعثمانیبه

اتفاقهايی
نگارشدرآمدهاست.ايناثرشرحوقايعواتفاقاتدولتعثمانیازمبدأپيدايشتازمانراغبپاشاوخالصة 
گرانسنگیدربارة
یهای  
افزونبرارزشتاريخی ،آگاه 
است کهبعدازسال 1188قمریبهوقوعپيوستهاست .ايناثر 
یهای فرهنگی و شيوة تفکر و نگرش مردم عصر به
اوضاع اجتماعی مردم ،رفتار و عملکرد حاکمان عثمانی ،دگرگون 
یدهد .نويسندة اثر ،احمد جودت پاشا ،متولد  1823ميالدی در بلغارستان است که در دولت عثمانی
مخاطب ارائه م 
شخصیبسيارمشهورومتنفذبودهاست.مترجمنيزفردیبهناممحمدحسينخويیاستکهبهاظهارخودش،بهدستور
بهجزمقدمهکهنثریمصنوعو
ناصرالدينشاهدر سال 1274قمریبهترجمةايناثرهمتگماشتهاست.نثرايناثر 
شمارمیرود.ازاينکتابدونسخةخطیدردست

متکلفدارد،بهزبانمحاورهاستوجزومتونگمنامدورةقاجاربه
بهسبباهميتیکهزبان
استکههردو بهقرنسيزدهمتعلقدارد .نسخةاول کاملونسخةدومناقصوناتماماست .
محاورهای  قاجار در تغيير و تحوالت فارسی امروزی دارد ،بر آن شديم تا به معرفی جايگاه مؤلف و مترجم و سبک

افزونبرارزشزبانی،ارزشتاريخینيزدارد ـ آشکارشود.براين
ترجمةآنبپردازيمتاارزشايننسخةگمنام ـکه 
اساس،بهتناسبموضوع،بهشرححالنويسندهومترجم،موضوعکتاب،ساختارمطالبکتاب،نسخههایموجودازآن،
الخطوسبکايناثرپرداختهمیشود .
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متنشناسی
 /2نشریه علمی 

1ـ مقدمه
استوآنملتهموارهدربزنگاههایتاريخیازاينهويتخودسود

هويتهرملتیبهتاريخآنملتوابسته
بهجزتاريخوادبياتآنملتنيست؛همةاينهادرنسخ
میجويدتابقایخودراادامهدهد.اينهويتنيزچيزی 

گذشتزمانوتحريف هایوارددراينمتونبهتصحيحوبازنگریويژهنيازدارند.

خطیثبتاستکهبهعلت
ايجادکردتابهمعرفیوسبکشناسیيکیازنسخخطیدرزمينة تاريخ

همينمهمانگيزهایبراینويسندگان

اينسرزمينبپردازند.
اينپژوهشبرای پاسخبهاينپرسشنگارششدهاست«:ترجمةتاريخآلعثمان چگونهاثریاست وچه
بهويژه
ويژگیهای سبکی دارد؟»؛ نيز اين پژوهش درپی معرفی کامل اين نسخة خطی به مخاطبان خود  ،

حوزههای تاريخوادبياتاست.معرفینسخة
عالقهمندانبهنسخخطیوهمچنيندانشجويانوپژوهشگران 

براينکهغبارفراموشیراازصورتايننسخهمیروبد،موجبتحريکمخاطببهخواندن

خطیايناثر ،
افزون
آنوفهماطالعاتتاريخیوالتذاذادبیازايناثرمیشود.همچنينسبکشناسیايناثرـکهدراينپژوهشبه
مههایدورانقاجاربهدست
کمکمیکندتاشناختبيشتریازسبکنثرهاوترج 

ميزانممکن انجاميافت ـ
آوريم .

تواريخآلعثماناثرمحمدبنحاجیخليلالقونوی،تاريخعثمان

دربارةتاريخعثمانياندرايرانآثاریمانند
پاشا بهقلمابوبکربنعبداهللدرشرحتهاجمعثمانیبهقلمروصفوياندرقفقازوتصرفاينمناطق،کنه االخبار
ازمصطفیعالی،صحائفاالخبارمنجمباشیو...نوشتهشدهوبهچاپرسيدهاست؛ولیازآنجاکهاينپژوهش
برروینسخةخطیانجامشدهوتصحيحايننسخهنيزبر عهدة نويسندگان اينتحقيقبوده است،پيشينهای
نخستينبارمعرفیوسبکشناسیمیشود .

برایآننمیتوانذکرکردوايناثربرای

2ـ شرح حال نویسنده و مترجم
آلعثمان ،احمدجودتپاشاستکهدر 1823ميالدی درايالتلوفچایبلغارستانبهدنيا
نويسندةکتابتاريخ 
زرگشازسرشناسانمحلیبودهاند(جودتپاشا.)6:1308،احمدجودتعلومابتدايیرادرجوانی

آمد؛پدروپدرب
درزادگاهخودکسبکرد وبيستودوسالبيشترنداشتکهدردفتررومايلیبهمنصبقضاوتنشست
ویبهسببهوشذاتیوفطرتپاکش،ازابتدابهعضويتمجلسمعارفعمومیو

(.)Cemaleddin, 2003: 106
مديريتدارالمعلمانرسيد.سپسمأموريتيافتتاتاريخعثمانیراازسال1774تا 1826م.ـکهسپاهينيچری
برچيدهشد ـ بنويسد(همان .)3:1309،تاريخپيشازسال 1774م .راژوزفهامرپورگشتال،مترجمجلداول
بهمنصبوقايعنگاردولتیرسيد.درآن

تاريخوصافبهآلمانینوشتهبود.سپساحمدجودتبهسال1855م.
اينمنصببهکسانیدادهمیشدکهعلمیوافرداشتندوصاحبتجارببودندومیتوانستندامينشمرده

زمان،
معروضاتوتقويماألدوار را

شوند.ویزمانیکهعهدهداراينمقامبود ،متون مهمیمانند تذاکر ،تاريخجودت،

بهرشتةتحريردرآوردکهازآثارمهمبرایشناختتاريخآنزمانهستند.آثارویدرتاريخادبياتترکیيک
نقطةعطفشمردهمیشود.آثاراو هموارهبهسادهوروانبودن،جامعيتوآگاهینويسندهازصحتوسقم

انترکیعثمانیمثالزدنیاند.احمدجودتازسال

مطالبستودهشدهاست)arikan, 1958: 1548(؛اينآثاردرزب

تاريخآلعثمان/کاظمدزفوليانوهمکاران3/

معرفیوسبکشناسینسخةخطیترجمة


 1865م  .بهرياستديوانعدليه،وزارتمعارف،وکالتصدارتوچندمقامديگرنيزرسيد تااينکهدر1895
م.دارفانیراوداعکرد.
احوالوزندگانیویسخنگفتهاند؛امادربارة

مؤلفاصلیکتاببسيارمشهوراستومنابعبسياریدربارة
محمدحسينخويی،مترجمفارسیکتاب،متأسفانهشرحوتوضيحمفصلیدرکارنيستواطالعاتمامحدود
بهاظهاراتخودمترجمدرمقدمة کتاباست.درسالنامةدولتعليةايران نيزکهناممترجماندربار،مليتو
میگيرد،نامیازوی
زبانترجمةآنانثبتشدهاستومترجماندربارقاجارراازسال1290تا1313ق.دربر 
نيست .به اظهار خود مترجم ،وی به سال  1274ق .بنابه عالقة شخصی ناصرالدين شاه به متون تاريخی ،به
دستوراو،بهترجمةکتابتاريخآلعثماناقدامکردهاست(جودتپاشا1274،ق)5:.؛اينکهنامیازویدرسالنامة
دولتعليةايراننيست،نشانمیدهدکهویاحتماالياتاسال1290ق.فوتکردهوياازسمتخودانصراف
دادهبودهاست.
مترجمپيشازترجمةاينکتاب،ششجلدازسیودوجلدتاريخخيراهللافندی رانيزترجمهکردهبود
(همان)وبقيةاينکتابرامترجمیبهنامميرزامحمودخان افشاردر1302ق.بهفارسیبرگرداند(دهقانی:1390،

  .)9غير از اين دو اثر ،اثر ديگری به نام وی نيست و اين مسئله کمی عجيب است؛ زيرا مترجمی با سمت
شغلترجمهمیبايدبيشترازاينهاازویآثارباقیبماند.احتماالتیکهبهذهنمؤلفانرسيداز

مترجمیدربارو
هايشازميانرفتهاندويابهاحتمالبيشترچوندردارالترجمةاعتمادالسلطنهمشغول


اراستکهياترجمه
اينقر
بهکاربودهوبنابهمدارکتاريخی،اعتمادالسلطنهبسياریازآثارنويسندگانومترجمانناشناسرابهنامخود
میکرده(قزوينی،)58:1327،آثاروینيزاحتماالبهناماعتمادالسلطنهمنتشرشدهاست .
منتشر 
3ـ موضوع و ساختار کتاب
تاريخآلعثمان اثرمفصلیدرتاريخوسياستدولتعثمانیاستکهدريکمقدمه(درشرحاحوالخودو

سببتأليفکتاب)ودوازدهمقالهبهنگارشدرآمدهاست.مؤلفدرمقدمةاثربيانمیکندکهازسال1088ق.
شرحوقايعواتفاقاتدولتعثمانیدرپردةابهامباقیماندهبود(جودتپاشا 1274 ،ق )5 :.وبههمينسبب ،وی
بهدستورعبدالمجيدخانبدينکارهمتگمارد.دوازدهمقالةاصلیکتاببهشرحزيراست:
مقالةاول:دربيانلزوموفايدةعلمتاريخوبياناحتياجبهآن؛
مقالةدوم:دربياناوضاعواطواردولواقسامآن؛
مقالةسوم:دربياناحوالعموميهدولاسالميهومبدأظهوردولتعليةعثمانيه؛
مقالةچهارم:دربيانکيفيتظهورواستقراردولتعليهعثمانيه؛
مقالةپنجم:دربيانوقايعیکهازبدايتظهوردولتعثمانيهتازمانسلطانسليمانبهوقوعرسيده؛
مقالةششم:دربيانوقايعیکهازعهدسلطانسليمانتازمانوفاتفاضلاحمدپاشابهظهوررسيده؛
مقالةهفتم:دربيانمحاربةعموميةدولاروپا؛
مقالةهشتم:دربيانوقايعیکهبعدازوفاتفاضلاحمدپاشاتازمانصدارتابراهيمپاشایدامادواقعشده؛
مقالةنهم:دربيانوقايعیکهازاياموزارتابراهيمپاشاتاوفاتراغبپاشااتفاقافتاده؛
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مقالةدهم:دربيانوقايعیکهاززمانراغبپاشاتاتاريخ1088ق.بهظهوررسيده؛
مقالةيازدهم:درشرحبعضیازاوضاعقريموبيانخالصةوقايعیکهبعدازسال1188ق.بهوقوعرسيده؛
جمعکردنتاريخوبقيةوقايعسال1188ق.
مقالةدوازدهم:دربيانکيفيت 
ازآنجاکه مؤلف در زمان حيات ،منصب وقايعنگار دولتی را داشته ،محرم اسرار مهمی بوده است؛ نيز از
کتابخانههایعثمانیغنایبااليی

سوبهزبان هایعربی،فارسیوآلمانیتسلطداشته است وازسوی ديگر،


يک
داشتهاند؛ بنابراين توانسته است از منابع معتبر چند زبان استفاده کند و تاريخی مستند به دست دهد .منابع


تحفةالکبار ،رسالة

استفادهشدة مؤلفچنانکهمترجمعربیکتاب،عبدالقادرافندیاشارهکرده،عبارتاستاز:

مةالقوانينالتشريفات ،مجموعةفايقافندی،
نةالرؤسا ،مقد 
قةالوزراء ،دوحةالمشايخ ،سفي 
قوجیبک،حدي 
شمعدانیزاده ،تاريخ انوری ،تاريخ

تاريخ کاترينه ،رسالة آيينة ظرفا ،گلبن خانان ،تاريخ شهری افندی ،تاريخ 
اديب ،تاريخبالدالسودان و ...ونيز بعضیمتونتاريخی فارسیکهبهنامشاناشارهنشدهوتنهابهذکر «بعض
تواريخفارس»بسندهکردهاست(جودتپاشا .)15-5:1308،

4ـ سبکشناسی تاریخ آلعثمان
سبکهای ادبی ،بهترين و دقيقترين راه مطالعة متون و توجه به مسئلة بسامدها،
برای استخراج ويژگیهای  
ابداعات،اشتراکاتوافتراقهایميانآثارهردورهاست؛ زيراهمبسامدهاو تکرارهانشاندهندة ويژگیسبکی

استوهمخروجازهنجارهاوابداعاتادبیمیتواندويژگیسبکیبهشمارآيد(بامدادی .)85:1382،
مندیاثراززبانعاميانه،تعدادواژههایفرنگی،تجلياتتمدن


ميزانبهره
درسبکشناسیدورةقاجارمعموال

ونمیتواناينمقولهراناديده

میشود
غربی،ظهوراحواالتاجتماعیوسياسیوبينشانتقادیمؤلفبررسی 
تاريخآلعثماناز

گرفت کهنثردورةقاجار،پايهواساسنثرفارسیامروزیاست.نوعنثرمترجمفارسیکتاب
بیبهره نيست؛زيرادربحبوحةآشنايیايرانيانباغربوأخذصنايعوتکنولوژیقرار
عامهپسندیوسادگی 

اطالعیمترجمازمنابعادبياتکالسيکبدانيم،میتوان

اگراينسادگیراچيزیغيرازبیسوادیوبی

دارد .
بیاطالعی
گفتنثرمحمدحسينخويیکامال عوامانهاستوشيوة استفادهازلغاتعربیثقيلوجعلینشانة 
ویازنثرفصيحهماندورةقاجاراست .
برایبهترشناختنسبکترجمةتاريخآلعثمان،برخودالزمدانستيمکهدراثنایسبکشناسیمتنبهروش
محمدتقیبهاروسيروسشميسا،دراينپژوهشاليههای مختلفايدئولوژيکی،واژگانی،نحوی،بالغیوالية
شاخصهایکاربرديافتهدر

کاربردشناسیمتنرابررسیکنيم.برهميناساس،ابتدادرسطحواژگانیتعدادیاز
جدولهايی جداگانه ذکر شد .با توجه به بسامد باالی اين واژگان نشانهدار کوشش شد به

زبان نويسنده ،در 
واژهنويسی
بک شناسی اثر و گفتمان خفته در پشت متن دست يابيم؛ همانگونه که «بسياری ،سبک را هنر  
س 
یپايه
چيز،چشمبرواژگاندوختهاند.ايننگرش،گاهچندانب 

سبکها بيش ازهر
یدانند ودرکارشناخت 
م
سازههای زباناستوهمچونانانسان،زندهوپوياست»(فتوحی،
نيست؛زيراواژه،همشناسنامهدارتر ازديگر 
 .)246:1391

4ـ 1تحلیل الیۀ واژگانی کتاب
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انگارهها وفضاهایذهنیخالقخويشاند و
یکشند،محمل 
یای کهبردوشم 
عالوهبررسالتارتباط 
واژهها  
« 
واکاویسطحواژگانیيکاثرکمکمیکند

هيچگاهنبايدازبارعاطفیآنهاغافل بود»(دلبریومهری .)67:1394،

واژهها،
بخش بزرگی از شاکلة سبک فردی نويسنده بر مخاطب روشن شود؛ زيرا گزينش وی از ميان انبوه  
یکند .
گفتمانمدنظرواليههایپنهانذهننويسندهراآشکارم 
جدول شمارة  :1نمونههای از رمزگان واژها در ترجمۀ تاریخ آلعثمان

رمزگان اخالقی و اعتقادی

رمزگان حرفه

رمزگان حکومتی

اجل؛ ذاتقدس؛ حجاج؛ زوار؛ حرمين؛ واليان؛رئوس؛حضرتشهرياری؛ اميرآخوری؛ چاووشباشی؛ وزارت؛
سهدار موقوفات؛ امين مطبخ؛ نيابت؛
مکه؛ مذهب؛ شرعوقانوندرحقدين ميدان قتال و معرکه؛ دربار کي 
اجناد

معدلتمدار؛

و دولت؛ امانتاهلل؛ عدل و انصاف؛

قبايل عساکر سرحدات؛ کدخدای صدر عالی؛

شقاوتنهاد؛ وزير صايبتدبير؛ سفير شهير ايران؛ قاپوچیباشی؛ شاعر

حقتعالی؛ دعای خير ختام؛ خير و شر؛

اسالم و مسلمين؛ تکية شيخ مراد؛ شاهانه؛ شهريار معدلتشعار؛ اندرونی؛ دفتردار؛ سرعسکر؛ کاتب؛
قاريان؛ خداممسجدجامع؛ نمازجمعه؛ خلعت وزارت؛ رعايا و برايا؛ سراطبا؛
بيتاهللالحرام 
ربالعالمين؛ 
عباد؛آمين؛ 

رئيسالخطاطين؛
 

قاطرچی؛

حکيمباشی 
طبيبمسيحدم؛ 

ترسانة عامره؛ عزل و نصب؛ ساربان؛
لشکر؛سلطان 

اخالقگراومذهبی

یهای
یدهدکهنويسندهبهايدئولوژ 
واژههادرستوننخستنشانم 
فراوانیوگستردگی 
حاکمبرعصرخويشتمايلداردواينگرايشرادرنگارشمتنیتاريخینمايانکردهاستکه معموال بايد
گزارشصرفباشد؛اينامر بيانگرغلبة باورهایدينیوپندواندرزیبرذهننويسندهاست؛براینمونه،در
جملهای معترضهدروصف
مخالفاندرونحکومتیمصطفیپاشا،آنهارا«اهلغرض»خواندهودربا 

بيانحال 
بهجهت اخذ و غنيمت ،در حين فرصت،
مینويسد« :وليکن بعض اهل غرض "فی قلوبهم مرض "که  
ايشان  
یدانند»(جودتپاشا .)53:1274،
بدعتراسنتم 
دو ستون ديگر اين جدول ،تناسب بي شتری با موضوع و محتوای اثر دارد .واژگانی کاربرد يافته است که
دربارةوحوشدرباروحکومتومشاغلحکومتیاستونمايانگرگفتمانسياسیوتاريخیکتاباست .
جدول شمارة  :2نمونههای از رمزگان شاخص در ترجمۀ تاریخ آلعثمان

شاخص زمان

شاخص شخص

شاخص مکان

باروتخانه؛

روزبهروز؛ جبهخانه؛توپخانه؛
سلطان (سليمان)؛ شاه (اسماعيل)؛ روز نهم شهر شوال؛  
ساحلسرا؛ سبيلخانه؛

خواجه(سعدالدينافندی)؛صدراعظم امروز؛ سه روز علیالتوالی؛ مواکب؛ 
(ابراهيم پاشا)؛ سردار اکرم (ابراهيم ظرف مدت قليلی؛ حوالی روسيه؛ فرانسه؛ آناطولی؛ قلعة
پاشا)؛ قالغای (محمد کرای)؛ شهزاده غروب؛ شش سال جدال؛ دو صوغوجق؛ استانبول؛ گرجستان؛
(سلطان سليم خان)؛ سيد (ابوبکر ساعتازروزگذشته؛ ماهصيام؛ ايالت رقه؛ بحر اسود؛ بغداد؛ در
اشرفزاده (عبدالقادر افندی)؛ چهارم جمادیاآلخر؛ ساعت حوالی دفتر؛ مکه؛ شام؛ لهستان؛

افندی)؛ 
حاجی(ابراهيمپاشای) 

دهم؛سنةماضيه

بلدان؛رودخانةطونا؛سالنيک 



شاخصهایپيش

خاصآنچنانکهبايدتنوعبهخرجندادهاست.

اسمهای
نويسندهدرکاربرد«شاخص»برای 

،دورةجديد،سالچهاردهم،شمارة(،2پياپی)54تابستان1401

ادبفارسی،سالپنجاهونهم

متنشناسی
 /6نشریه علمی 

بهفراخور موضوع کتاب،
از اسامی بيشتر تکراری و تاحدی معدود است که از اين ميان ،شاخص «سلطان»  
جزوشاخصهابه

لقبهایمرکبیکهباترکيب«الدين»شکليافته ،
بيشترينکاربردرادارد.دراينپژوهش ،
صورتهای

شمار نيامده است؛ زيرا در متن معموال پس از اين القاب اسم خاص به کار گرفته نشده و  
به
صالحالدين»

ولیالدينافندی»«،ناصرالدين شاه»«،خيرالدين پاشا»«،سعدالدين افندی»«،غياثالدينسلطان»و«
« 
شاخصهای  زمان و مکان نيز در يک اثر تاريخی جزو ارکان اصلی متن است و وصلة

استعمال شده است .
موثقکردن گزارش
خنويسی است؛ درنتيجه نويسنده در استفادة فراوان آنها برای روشنگری و  
ناگسستنی تاري 
تاريخیخودناگزيرازکاربردآنهاست .
جدول شمارة  :3نمونههای از رمزگان واژههای عینی و ذهنی در ترجمۀ تاریخ آلعثمان

واژههای حسی و عینی

واژههای ذهنی و انتزاعی

کشتی؛ بادبان؛ قلعه؛ جزاير؛ قالعوبقاع؛ عدل؛ انصاف؛ سعادت؛ صداقت؛ توجه؛
رودخانه؛ جسر؛ نهنگ؛ زورق؛ بر؛ بحر؛ عزيمت؛ احترام؛ امانت؛ استعداد؛ امارت؛
دريا؛عهدنامه؛مهر؛گردن؛کليسا؛مسجد؛ کدورات؛مسرات؛يأسوحرمان؛رضاو
قنامه؛سمور؛تفنگ؛شمشير 
تصدي 

تراضی؛ گرسنگی؛ حميت و غيرت؛
مصالحه 

پنجگانة ظاهریدرکشوند؛ درمقابل،
یدانيم کهباحواس 
واژههايی م 
درسادهترينتعريف،واژگانعينیرا 

به ديگر واژگانکهاز محدودة حواس ظاهری فراتر رفتهاند و با داللت بر باورها ،معانی و مفاهيم انتزاعی و
ذهنیمی گوييم.درحالتعادی،انتظارخوانندهازيکمتنتاريخیايناست

اژههای 
تها سروکاردارند،و 
کيفي 
بهدنبالدريافتاطالعاتمستندواخباری
کهميزانکمیازواژگانذهنیرادرمتنبيابدوازآنجاکهدراينمتون 
است،بايدبيشترواژگانعينیبهرشتة تحريردرآيد؛ولیيکیازامتيازاتخاصترجمة تاريخآلعثمان اين
استکهبسامدکاربردواژگانذهنیوانتزاعیدرآنباالستوبههمينسبباستکهنويسندةاينپژوهش
برارزشتاريخی،اعتبارادبیبااليیبرایاينمتنقائلاستوآنرادرخورتوجهبيشترمیداند .


افزون
همانگونهکهدرستوندومجدول شمارةسه مشخصاست،واژگانذهنیبيشتردرپيوندبامعارفدينیو
اندرزهایاخالقیاست وازباورهاواعتقاداتمذهبیوفرهنگیحاکمبرجامعةعصرنويسندهسرچشمهگرفته
واژههابهمقدارینيستکهصراحتوشفافيتتاريخنگاریراازمتنبگيردومتن
انتزاعیبودناين 

است.ميزان
یتوان ازدلهمينواژگانذهنی،
استعارههای گنگونامفهوموپيچيدهواردکند؛باوجوداين،م 

رابه حوزة
الحقدرحقوزيربیانصافیکردندو

ميزاندخالتنويسندهدرمتنتاريخیوقضاوتهایمتعددویراديد« .

بهخاطرنياوردندکهچنينوزيرغيور،درهيچقرنظهورنخواهدکرد.اغراضذاتيهومنافعشخصيةخودشانرا
بهمصالحدوليهمزيتنهاده،درمجالصداقتوامانتخيانتواهانتورزيدند»(همان .)49:
واژههای خاصدر
مسئلةديگریکهمیتوان درگفتمانحاکمبرترجمة خويیبررسیکرد،ميزانکاربرد 
واژههای عاماست«.اسم خاصآنا ستکهتنهابريکفردمعينازافرادنوعداللتکندواسمخاص،
مقابل 
گيردوجمعمیشود»(فرشيدورد .)184:1384،


کمترازعاموابستهمی
خنگاریومستندنويسی،واژگانخاصیمانند«علی
محمدحسينخويیدرترجمةخويش،بنابرضرورتتاري 
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پاشا»«،ابراهيمحفظی»«،احمدنظيفافندی»« ،روسيه»«،رودخانةطونا»و ...رابسياربه کار بردهاستوازاين
یهای دقيقتری رابهمخاطبمنتقلکردهاستتامستنداتویبرایدرکرويدادهایتاريخیبيش
طريقآگاه 
ازپيشمجسموفهميدهشود.اينامربيشتردربارةاعالمافرادومکانهاديدهمیشود.ازسویديگر،واژگانعام
مانند «وزارت»« ،شهر»« ،جامه»« ،والی»« ،ايمپراطور» و ...نيز درنثر او کاربرد فراوانی دارد؛ نويسنده گاهی نيز
یگويی و
بهسوی کل 
برخالف انتظار ،اين متن تاريخی را از مسير روايت عينی رويدادها خارج میکند و  
کشاند.نمونههايیازاينموضوعدرسطرهایباالتربيانشد .

نتيجهگرايیمی

تاريخآلعثمان ،تفکرو

هایباالنشانمیدهدکهدرورایپوستةظاهریترجمة


هاونگاشته

مجموعنمونه
گفتمان نويسنده را میتوان يافت .وی با استفاده رمزگان مذهبی و اعتقادی و همچنين کاربرد اسامی عام و
نکتههای اخالقی
واژههايش  
واژگان ذهنی و انتزاعی اثری تاريخی ـ تعليمی پديد آورده است که از البهالی  
اسمهای خاص در کنار
واژههای عينی و  
بسياری درک میشود و ارزش ادبی واال و بسياری دارد .همچنين  
شاخصهای ويژة حکومتیودولتیتوانستهاستبرایکتاباعتباروارزشیتاريخیبهدستآورد.

نشانههاو

ایبررسیبيشترالزماستتاويژگیهاینثرخويیدرسهسطحزبانی،ادبیوفکریبررسیشود.

بر
4ـ 2سطح زبانی
هایعصرقاجاربسيارنزديکاستوسادگیوبیپيرايگیآنهارا


بهزبانروزنامه
زبانترجمةتاريخآلعثمان 
ویآذریزبانبودهاستودربسياریاز

تماموکمالبهارثبردهاست.ازشهرتمترجممشخصاستکه
قسمتهایکتاب ،ازعهدة  نقلدرستمضمونجملةترکیبهفارسیبرنيامدهوجملةفارسیرادچارتعقيد

بهدليلگستردگیحوزةداللت
است.الزماستبراینمايشهرچهبيشترويژگیهایزبانیکتاب،آنهارا 

کرده 
سبکشناسی جمله)
واژهها) و نحوی  (
سبکشناسی  
سطح زبانی در سه سطح آوايی (موسيقايی متن) ،لغوی  (
تقسيمبندیوبهنمونههايیاشارهکرد.


4ـ2ـ 1مختصات آوایی ترجمۀ تاریخ آل عثمان
گونههايی
تجنيس آوردندوکلمةهمانندوهمجنساستدرعبارتکهمعنیآنهامتفاوتباشد .

الف) تجنیس :
از جناس درتماممتن به کار رفته است؛ولیدرمقدمهبسامدبيشتریداردومترجمنثریمصنوعبرایمقدمه
گونهایکهبرایمثال،جناس
به 
جناسها،دونوعناقصوزائدکاربردبيشتریدارند؛ 

استفادهکردهاست؛ازميان
همسان(تام)درمتنايناثربهچشمنويسندگاننيامد.درادامهبهشواهدیاشارهمیشود :
جناسناقص«:روزیکهقدمبهدستدولتقدممدتهشته»(جودتپاشا1274،ق)3:.؛«نوایبربطونی،بر
بطمی،کيفيتافزود»(همان)72:؛«سلطانغوریکشتهگشته»(همان .)34:
راهمیروند»(همان)7:؛«رضيهومرضيه»(همان)4:؛«حصن

جناسزائد«:بهايم و حيوان که غالباهايم و حيران
حصين»(همان.)230:

جناسقلب« :باسطبساطامنوامان» (همان)2:؛«و الابهتکليفدولتنمسهاقدامدولتعليهبهاينامر
خطب،خبطوخطاست»(همان .)388:
جناسلفظ «:وقايعقريبةمعاصرينواتفاقاتغريبةمللمختلفه(»...همان)3:؛«ازوجوددوخان،دودودخان

،دورةجديد،سالچهاردهم،شمارة(،2پياپی)54تابستان1401
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فسادواختاللمتصاعدگشته»(همان .)303:
جناسخطياتصحيف«:وچونبجهتفوققوت(»...همان .)48:
جناساشتقاق«:بعضیازعلمآءتعليموتعلمعلمتاريخرا(»...همان)10:؛«انوارضميرشمشرقاشراقاست»
(همان .)3:
ب) تسجیع
صراصلینثرمصنوعاستکهدرجمالتپياپیآوردهمیشودونثررابهشعروکالمموزون

کاربردسجععن
بيانمیشود :

نمونههايیازاينعنصر
نزديکمیکند .

سجعمطرف:عسيرالتدبير(همان)12:؛حصولمأمول(همان)8:؛ زمانودوران(همان)77:؛ بالدفعاتدرطی
تحريرات...واستحکامات(همان)215:؛حاصلتقريرسفيراينکه(...همان .)228:
سجعمتوازی:قديموعميم(همان)1:؛اعتراضاتواعتذارات(همان)240:؛اخسارواضرار(همان .)117:
سجعمتوازن:توابعونواحی(همان)28:؛«سليمانخانبهتکميلوتنظيموتوثيقوتتميمرساند»(همان.)35:

موازنه« :ممهد قواعد ملک و ملت؛ مؤ سس قوانين دين و دولت؛ واقف دقايق جهانداری؛ حافظ شرايط
بیفکرترقمیننگاشت؛رهیننمودکهگرهینگشود»(همان .)46:
بیرويتقلمبرنداشت؛ 
تاجداری»(همان)2:؛ «

ج) همآوایی
«و چون سلطان محمدخان رابع به سن سال سابع ،جالس سرير سلطنت و( »...همان)45 :؛ «منقضيه بیبصر
بصيرتاولیاالبصاره(»...همان.)2:

د) تکرار
«خصوصاوليدثانیکهدرسفاهتثانینداشت» (همان)20:؛«وچونبجهتفوتقوت،قوتضعفضعف
قوتپذيرفت»(همان .)48:
ز) تضاد
«انجاممهامراازآغازملهمند؛ انتهایکالمراازابتدامعلم» (همان)3:؛شرقوغرب(همان)35:؛صلحوحرب
(همان)35:؛خيروشر،نيکوبد(همان)230:؛«مستشاراموردولتومؤتمناسرارسلطنت،صاحبعقلودانش،
العنوان،عظيمالمرتبهوالشأنبود»(همان)140-139:؛«درانتخابآالیبيگیاز


خداوندبصيرتوبينش،خانجليل
زعما و ارباب تيمار هر سنجاق کسی را انتخاب نمايند که مستقيماألطوار ،صاحب تمکين و وقار ،معتمد و
خدمتگزار ،قادر وصداقتکار ،باالتفاقمستصوب و مختار ،در زمرة خود صاحب لياقت و غيرت شعار ،در
تمشيتامورنافذالحکموقویاالقتدار،متدينواهلحقوبهرتبةآالیبيگیاليقواحقومستحقبودهباشد»
(همان.)283:

4ـ2ـ 2ویژگیهای لغوی ترجمۀ تاریخ آلعثمان
بررسیهایزبانیاستکهباواژه سروکارداردومسائلیازقبيلبررسیدرصدلغاتفارسیو

يکیازسطوح ،
غيرفارسی،ميزانکاربردلغاتکهنومهجور،آرکائيسم،حروفاضافه،انواعفعل،انواعپسوندهاوپيشوندهاو
دربرمیگيرد.

بسياریديگرازنکاتوظرايفدستوریرا
الف) همسانی صفت و موصوف  :درزبانفارسی،صفتوموصوفدرشماروجنسمطابقتندارند.اين
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مطابقتباآغازنثرفنی،بهتقليداززبانعربیدرادبفارسیرواجيافت.مترجمبهتبعيتازنثرزمانةخود،
ويژگیهای برجستة

بهطوریکهاينمطابقتبهيکیاز
بهطورفراوان ،صفتراباموصوفمطابقتداده است؛  

سبکیدرترجمةخويیتبديلشدهاست:وقايعقريبه(همان)4:؛ سنواتمنسيه(همان)5:؛ حوائجضروريةبشريه
(همان)7:؛حرمينمحترمين(همان)267:؛شماليةداخله(همان)315:؛قاعدةمرعيةقديمه(همان)163:؛حرمينشريفين
(همان)28:و . ...
ب) کاربرد افعال مرکب :تخلفورزيدند (همان)314:؛ منزلدادند (همان)256:؛ شيوعپذيرفت (همان)381:؛

راهمیرفت (همان)204:؛ روانهکرد (همان)263:؛ ابصالکردند (همان)93:؛ نصب کردند

خطابداشت (همان)92:؛ 
مداخلهمینمودند(همان)450:؛تبعيدشد(همان)298:؛معزولکرد(همان.)94:

(همان)17:؛حرکتکردند(همان)55:؛
ج) کاربرد فراوان وجه مصدری :موضوعومجعولبودن (همان)11:؛ مرجعيتخاصوعامشدن (همان:

ثابتکردن (همان .)119 :در بسياری اوقات «مصدر» با افزودن «يت» به اسم ساخته
روانکردن (همان)67 :؛  
)93؛  
میشود«:سهسالدرمسندخانيتنشستهبود»(همان.)132:

د) کاربرد افعال در معنای مجازی:ابرازنمودند(همان)363:؛دعوتوادخالکردند(همان.)293:

دولتقویمکنت (همان)29:؛

هـ) استفاده از صفات مرکب برای موصوف :جيوشدرياخروش (همان)22:؛ 
شعرایبالغتشعار(همان.)79:


.گاهینيزاعدادبهصورت

و) کاربرد اعداد بهصورت عامیانه:يانزده(همان)102:؛دوانزده(همان)104:؛هفصد
نوشتهشدهاند:اول حکومت مطلقه ،دويم حکومت مشروطه ،سيم حکومت جمهوريه(همان.)15:

کهن

ز) کاربرد واژگان ،اصطالحات و افعال عامیانه:خوابخرگوشغفلت(همان)21:وخودسرشدن(همان)8:؛
صرفهبردن(همان.)78:
اذنداشتن(همان)15:؛ 
جسارتنداشتن(همان)14:؛ 


يکیازويژگیهایلغویترجمةتاريخآلعثمان کهدرمتنترکینيز

ح) استفادة فراوان از واژگان عربی :
صورتمفرد،گاهبهصورتترکيبهای


استفادةفراوانازواژگانعربیاست.اينواژگانگاهبه
ديدهمیشود ،

عطفی و گاه نيز بهصورت ترکيبات عربی به کار رفتهاند .مترجم و مؤلف در استفاده از واژگان عربی منعی
بهجزدر
بخشهایذکرشده 
تننامههاومعاهداتفراوانديد؛تاآنجاکهدر 

بينندومیتواناينويژگیرادرم


نمی
ديدهنمیشود :

واژهایفارسی
فعلهاوقيدها ،

«اکثری از اوقات اقدام به محاربات کرده ومانند سيل دمان به هيجان درآمده ،در اطراف و اکناف عالم استيالء
يافته»(همان)18:؛«چون از مبادرت و مسابقت او آگاهی يافت ،علی جناح االستعجال به مقابله شتافت»(همان)34:؛

« بعدازطرادوطعانواعمالسيفوسنانکهآتشقتالونيرانجدال،اشتعالپذيرفت،صفوفنظامروسيهاز
آخراالمرکهبه واسطةظهوربعضیازعوارضوسوانح،دولتعليهقريناختاللشد،

انتظامافتاده» (همان)66:؛«
بهچيره دستیسلطانمحمودثانیعوارضمکدرهومضرهمندفعگرديده،دولتازصدماتمتواليه،محفوظو

مصونماند»(همان.)120:

بهجای
ط) تلفظ ترکی واژگان بیگانه :امريقا(امريکا)؛ فريدريق(فردريک)؛ قترينه(کاترين)امپراطوريچه (
امپراطورزن)؛ قارلوس(کارلوس)؛ ايمپراطورالمانيا؛ بلغراد؛ اوروپا(همان)249:؛ اوردو(همان)40:؛ ايمپراطور(همان:
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)26؛«باالخره که ناپليون پوناپارت به مرتبه ايمپراطوریفائز شد»(همان)16:؛قالغايی(همان.)131:

ترجمةتاريخآلعثمان استفادةفراواناز

يکیازويژگیهایسبکی

ی) استفادة فراوان از واژگان مترادف :
بهصورت ترکيباتعطفی استعمالشدهاند.ترکيباتیکهاغلب عربی
واژگانمترادفاست.اينواژگانمعموال 
هستندودرکنارهرواژه،معادلعربیآننيزذکرشدهاست.اينکلماتعربیازکلماتمتعارفورايجدر
تواناستفادهازآنهارابرعربیدانیمترجمحملکرد:


ونمی
زبانآنروزگاربودهاست
«وقايعقريبةمعاصرينواتفاقاتغريبةملل؛ازتعدیواستيالهمديگروجورواعتسافمعشرشوروشر،
فارغومطمئنشده»(همان)8:؛«مصونازشايبةتبديلوتغييرقليلوکثيربماندومضاميناينموادرادرممالک
بالدودولتين،متعمدومعتبربشناسند» (همان)89:؛ «اهالیجزايربهتحريکوابعاثجالدتوغيرتذاتيهو
اعانتوحمايتحاکمفاس،عساکراسپانيارابعدازمقابلهومقاتله،انهزامافراردادند»(همان .)180:
ک) چسباندن «ب» به کلمه « :وحکومتجسمانيهکهبحکومتماديهمعروفةرسميهتفسيرکرديمبحسب
استقرآءمنقسمبسهقسماست»(همان)15:؛بمحافظ؛باالستقالل؛بسبب(همان .)253:
بهجایبرآمده)(همان .)83:
ل) حذف پیشوند از فعل پیشوندی«:ازعهدةاينهمه...محارباتعظيمهآمده» (
م) صورت مجهول فعل بهجای فعل معلوم در صورتی که نهاد جمله نیز ذکر شده است« :شاهاسماعيل
صفوی...بالدخراسانرامتصرفشد» (همان)33:؛ «روسيهبقوهحربيهآمدهقلعةازاقرامتصرفشدند» (همان:
 .)58

ن) جمع مکسر« :لهذاعامةاشخاصاز عوام و خواص بالطبعبرای اخذ طرق تجارب و عبر بهمطالعة کتب
محتاجاند»(همان .)7:

تواريخ و سير
درايناثرديدهمیشودکه مصوت

س) نوشتن مصوت بلند «آ» در میان کلمه با سرکش :شواهدبسياری 
بهجزدرواژة«قرآن»،کاربرد ندارد:
واژههاباسرکش(کاله)نوشتهشدهاست؛چيزیکهامروزه 
بلند«آ»درميان  
استيآلء(همان)34:؛اشيآء(همان)154:؛ابقآء(همان)201:؛ازوزرآووکآلوسرحدنشينانو(...همان .)219:
بهتوسط(همان)201:؛بمعيت(همان)69:؛ازآنوقتبعد(همان .)131:
ع) کاربرد حروف اضافههای مرکب :

ف) تنوین:موخرا(همان)132:؛مقدما(همان)132:؛اغتناما(همان)153:؛نقداوحواله(همان .)158:
ص) استعمال هکذا بهجای همچنین(رک.همان202،152،8:و .)...
نهنموده .
نهپرداخته؛ 
ق) جدانوشتن پیشوند منفیساز «نه»«:بهتطميعايشاناقبالنهنمايد»(همان)249:؛ 
ر) کاربرد ضمیر پیوسته همراه با الف«:سايرقلمرواشمقررفرمودکه(»...همان .)132:
ش) ترکیبات بدیع« :روسيه که هميشه درکمين فرصت به چنين روز ديدهدوز بودند» (همان)72 :؛ پادشاه
سليمانپاشایسالفالبيان

عساکرنصرتمآثر(همان)34:؛ 

دولتسعادتاقتران (همان)34:؛ 

جهانيانپناه(همان)249:؛ 

(همان .)201:

4ـ2ـ 3ویژگیهای نحوی ترجمۀ تاریخ آلعثمان
نشينیودقتدرساختهایغيرمتعارف،


بررسیجملهازنظرمحورهم
سبکشناسی جمله»
«سطحنحوی»يا «
کوتاهويابلندبودنجمالت،کاربردهایکهندستوری،وجوهکهنافعال،افعالپيشوندی،کاربردهایخاص
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ضماير،صرفافعالکهنوغيرهاست .
جملهبندی جلبتوجه
جملهبندی وبهعبارتديگرنحوةبيانمطلببهلحاظ 
«گاهیسياقعباراتوطرز 
یهایجاللآلاحمدکوتاهومقطعاستيا
جملهبند 
کندوهمينبهنوشتهتاحدیوجهةسبکیمیدهد؛مثال 


می
نکوب هم ساخت جمالت
نوشتههای دکتر زري 
یهای محيط طباطبايی که طويل و مفصل است .در  
جملهبند 

کيفياتخاصیدارد»(شميسا.)220-219:1377،

بهدليل
قسمتها 

الف) کوتاهی جمالت در متن اصلی :درترجمةخويی،درمتناصلی،جمالتدربيشتر 
غالب بودنمحتوایتاريخیوخبری،مبتنیبرايجازهستند واگرنتواننثرویرابانثر روزنامهنويسانيکی

دانست،بايدگفتبهنثرايشانشباهتبسياریدارد.مانند:
درايناثنا،قريمکرایخانوفاتکرده،رودخانههاهمطغياننمود.ضرورتا،عساکرتفريقوتقسيمشدندو

«
اکثر مهمات و لوازمات تلف گشت .روسيه بعد از اطالع از اين مقدمات ،عساکر عثمانيه را تا رودخانة طونا
تعاقبنمودند» (جودتپاشا)88:1274،؛ «نواحیآن حدود را سوخت و تاخت و چون نوبت عزيمت شمال و
غرب رسيد عمرش وفا نکردهدرگذشت»(همان34:و .)35
یتواند برخیاز حاالت
عبارتهای جمالت م 

بلندی وکوتاهی جملهها و همچنين پيوستگیيا گسستگی 
سبکوساختارذهنینويسندهرابهمخاطببنماياند.جملههادرنثراينکتابمعموال

روحیوعقيدتیونيز
کوتاهاستوميزانکاربردجمالتسادهبسياربيشازجملههایمرکباست .
ادبیبودنوارزشمندیمتنتأييدمیکندوآنراازگزارشصرف
يکیديگرازنکاتیکهتأکيد مارابر  
میبخشد،ايناستکهنويسندهبرخالفمورخانديگربهآرايشسخنبيشترتوجهداردوگاه
تاريخیفاصله 
يک معنای واحد و ساده را در چندين جملة پيوسته و قريبالمعنا بيان میکند« :در خالل اين احوال ،دولت
يک طرفراهنقضپيمانوطريقنکثايمانپيشگرفته،اظهارمخالفتواعالنمحاربتنمودند.
لهستانهماز 
همينسانحةجديدهنيزعلتمزيدةخسارتدولتوتفرقةمملکتگرديد.بعدازظهوراينمقدماتمدعيان
صدراعظمکالکالبالعادياتبهسرشهجومآورده،مقتضياتتقديررابهمشاراليهصادراتتقصيرداده،بهقتل
واعدامرساندند»(همان .)49:
ب) کاربرد اشعار ترکی :درمجموعپانزدهبيتويکتکمصراعشعربهزبانترکیدراينکتاببه کار
بنمايةاثر،انتظارکاربردبيشازاينرانمیتوانداشت.يادکرددوغزلکامل
رفتهاستکهباتوجهبهموضوعو 
بهزبانترکیدرصفحات134و135و138ازنکاتجالبدريکمتنتاريخیوعلمیاست .
ياقــهســنصــدچــاکايــدنهــربــرکلــک   گلشـــنايچـــرهنالـــهســـيدربلبلنـــک 


 

(همان )130:

«قيلدیاسالمیبعوناهللقویسلطانروم»(همان )132:
ســويلدیزورارتــاريخنايشــتديمانــوری   اولدیحقّاجامععبدالحميدخانسجدهگـاه 


 

(همان )325:

ج)کاربرد اشعار فارسی:نويسندهازاشعارفارسینيزتقريبابههماناندازةشعرترکیبهرهبردهاستواين
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شاهدمثالهایشعرفارسیدرايناثررايکرباعیوپنجتک

استعمالاشعاربسامدبااليیدرکتاباوندارد .
مصراعتشکيلمیدهد .

زيــنگونــهگذشــتهتــاکــهدورانبــوده 

تــابــودغــموشــادیوهرمــان بــوده  
راحـــتهمـــهدرقلعـــهوزنـــدانبـــوده 
مــاتجربــهکــرديمکــهدرملــکشـــما   



 

(همان )133:

شدبهقيمتهمچوپروينسنبله(همان)48:؛جنونوتهوربهمعنیيکیاست(همان49:؛ نيزرک.دومصراع
جداگانههمان60:ويکمصراعهمان .)69:

افزونبراشعارترکیوفارسی ،نويسندهچهاربيتويکمصراعنيزبهزبانعربیدراثرخودگنجاندهاست

ذکرشدهاند.نکتة

تاآشنايیخويشبااينزبانرابه رخبکشد.ابياتعربیدرصفحات  264 ،128 ،75و 327
مهم ومنفیايناثردراستفادهازاشعارفارسی،ترکیوعربیايناستکهنويسندهدرهيچشاهدمثالینامشاعر
رباعیبودنآنهااشارهداشتهاست.

وتنهادرابتدایاينمثالهابهبيتيامصراعياغزلو

رابياننکرده
بهصورتتحتاللفظیترجمهکرده
د) درهمریختگی اجزای جمله بهپیروی از نحو عربی:مترجم،کتابرا 
است.اوواحدترجمهراواژهدرنظرگرفتهونحوعربیراحفظکردهاست؛مانند:
« خصوصدفعومنعاينگونهاضرارواخسارراعبدالکريمخانزندازوالیبغداد،عمرپاشاخواهشنمود»
(همان)199:؛«تبعةقرالمشاراليهراهرکهباشد،حکاموضباطدولتعليهبیجهتوسبب،تعدیوتحقيرو
حبسنکنند»(همان.)491:

هـ) پیروی از زبان محاوره و کاربرد اصطالحات رایج عامه :اينيکويژگیعمومیبرایمتوننثرايندوره
درجنازهاشجمعیاز علمای اعالمحاضرشده» (همان:

استومحمدحسينخويینيزازآنبرکنارنيست« :
)109؛ «اجاله» (همان)237 :؛ «مقابله بالمثل» (همان)246 :؛ «از جانب دولت نظر طمعی نخواهد بود» (همان)238 :؛

بهجایويال) (همان)438:؛«وليکن
ساحلسرا»  (

«ألجلاالحتياط» (همان)232:؛«بعدازدقتمالحظه» (همان)291:؛ «
بهطرفدولتچوناشعاروانهاشد،
اباوامتناعوجوهواعيانحسينعلیخانايروانیازاجرایاينرسموآيين 
ازاينجاتواف قاستحصالحمايتسابقباامتناعالحقفهميدهنشده،لهذاامنيتواطمينانتمامازايشانحاصل
نشد» (همان)237:؛«بهمباشرتخاصگیمأمور» (همان[)240:بهمباشرتمأمورخاصه]؛«ازبليةوبانفوسکليه
تلفشدند»(همان)323:؛«ازعهدحداثتسندرمرجوعاتنشوونماکرده»(همان.)326:

و) اطناب و تصنع در مقدمه :مترجم مقدمة کتاب را با سبکی مصنوع و آراسته به ابيات و آيات قرآنی
افزونبراينکه بسيار ظاهر وهويداست ،دلنشين و پخته نيز
ترجمه کرده است .تصنعیکه به کار برده است  ،
نيست .
مؤلفههايی ازکاربردهاینحویاستکهميزانالتزام،
ز) وجهیت نحوی :منظورازوجهيتدراينجابررسی 
گزارششدهدرمتن

گزارهها ورويدادهای
قاطعيت،شکوترديد،آرزو،تحکمواجبارنويسندهرادرجمالت ،
آشکارمیشود.وجهکالمدريکگفتمان،قادر

نشانمیدهد.اينوجهبيشتردرافعالوساختارنحویجمالت

استنوعمناسباتقدرتوايدئولوژیرابهتماشابگذارد.وجهيتکالمرامیتواندرابعاداخباری،التزامی،

تاريخآلعثمان/کاظمدزفوليانوهمکاران13/

معرفیوسبکشناسینسخةخطیترجمة


بهکاررفته«وجه
تمنايی،معرفتیوعاطفی،رهجويیکرد (فتوحی .)295-284:1391،درمتنمنبعما،بيشترينوجه 
اخباری»است؛زيرانويسندهکهگزارشگرتاريخاستبايدباالتزام،قاطعيتوتعهدکاملرويدادهایزمانرا
شرحدهدتاگزارشیموثقازتاريخعثمانيانبرمخاطباثرشعرضهدارد؛ همچنينگاهی کهگزارشتاريخرا
دستمايةادبتعليمیقرارمیدهدوبهپندواندرزهایاخالقی،مذهبیوايدئولوژيکمیپردازد،وجهاخباری

لتزامیوامریاستفادهمیکندتابهسخنانحکيمانهوپندآميزشقاطعيتبيشتریببخشدومخاطب

رابيشازا
شموعفروزاندرقناديلبلوراللستانطيرهبخشروشنانآسمانشد.سپهرباهزارانچشمبه

آنهارابهتربپذيرد«:
کشانمیگشت...کامآرزورابهچاشنیکالمگلرخانشکرلبشيرين


حسرتتماشایچراغان،ازکهکشانآه
مینمودندوکاغذخانهرابهرجالکباردولتتقسيمکرده»(جودتپاشا75:1274،و.)76


4ـ 3تحلیل الیۀ بالغی و سطح ادبی
«توجهبهبسامدلغاتیکهدرمعانیثانوی(مجاز)بهکاررفتهاند.مسائلعلمبيانازقبيلتشبيهواستعارهوسمبل
طورکلیزبانادبیاثروانحرافهایهنریوخالقيت

وکنايه.مسائلبديعمعنویازقبيلايهاموتناسب،و 
به
ادبیدرزبان.تمامسخنفرماليستهاايناستکهدرادبياتاصل،ادبيت)Literariness(استيعنیطرزبيانو

یتراست»(شميسا.)224:1373،
بهصورتادبی.هرچهادبيتاثریمشخصترباشداثرادب 
نحوةارائهموضوع 

بنمايةاثررامدنظرداشتهباشيم،بهشيوةبيانوبازنمايی
درتحليلاليةبالغیاينمتنتاريخی،بيشازآنکه 
کمکگرفتنازآرايهها وصنايعادبی(مانندتشبيه،تلميح،کنايهو )...ايدئولوژی
رويدادهامیپردازيم.نويسندهبا 

افزونبر بيان رويدادها ،معانی دوم کالم خود را (مانند بزرگنمايی ،تحقير،
مدنظر خود را تقويت میکند و  
بهمخاطبالقامیکند؛ اتفاقاهمينمعانیثانويهمارابهگفتمانايدئولوژيکنويسنده

استهزاء،دعاونفرينو)...
بهگزارشهاپی


نسبت
شهایوی
رهنمونمیشودوحتیمیتوانبهبرخیمبانیفکریوسياسیمورخوگراي 

میگيرد،حبوبغضویرا
برد.براینمونهمیتوان ازصفاتوالقابوتشبيهاتیکهدرتوصيفافرادبهکار  
نسبتبهآنهافهميد.برخیازکاربردهایبالغیمتنکتاببراینمونهبيانمیشود:

الف) تضمین و تلمیح
درت ضمينوتلميحبهآياتواشعار،مترجماگرابياتراحذفنکند،بيشترتابعمؤلفاصلیاستومؤلف
نيزتاحدیازآياتوابياتاستفادهکردهاست تاازخشکیگزارشتاريخیبکاهد«:شخصانسانرادرخطة
خلي فة فی الأرض "تاج عزت و کرامت بر سر نهاد و به تأسيس و تشکيل دايرة
امکان به مفاد "إنا ج علناک  
خلقوالأمرفتبارک
سلطنت،طبقةسلسلةسالطينرابهخطابظلاللهیدراوجدرجهشرفمزيتداد"،ألالهال 
اللهأحسنالخالقين( »"همان)1:؛«بهمضموناينکه"اذاکانربالبيتبالطبلضاربافلمتلمالصبيانفيهاعلی
الرقص" طبايع اکثر ناس ،به اين آيين نو ،ايجاد استيناس گرفته ،شيوة میپرستی ،رسم مخموری و مستی را
فريضهوواجبدانسته»(همان .)75:
چنانکه مشهود است ،تضمين آيات و احاديث و سخنان بزرگان در دل متن تاريخی در خدمت تقويت
گفتمانايدئولوژيکنو يسندهاستکهازباورهاوعقايددينیومذهبیواخالقیویسرچشمهگرفتهوسبک
نگارشاوراتحتتأثيرقراردادهاست.
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ب)تشبیه 
«وجودششمعیاستبهمشکوهمعدلتافروخته،سلطنتجامهایاستبهقامتقابليتشدوخته»(همان)3:؛در
اينعبارت،کاربردصنعتبالغیتشبيه،پوششیبرایتمجيدازممدوحاستکهعالقهواحترامنويسندهبه
ناصرالدينشاهرانشانمیدهد.ازميانانواعتشبيهرايجدرادبياتفارسی،دراينکتاببيشترباتشبيهبليغيا

اضافةتشبيهیروبهروهستيم«:هر گاهدربحروغاشناوریکرديد ...والاغريقبحرنيستیهستيد»(همان)20:؛
«تيغغزای او را کليد فتح مبين نمايد»(همان)83 :؛ «ديگدماغ» (همان)؛ «بعضیازتحريرات...درگوشةنسيان
چوننامةاهلعصيانازنظرافتادهبود» (همان)4:؛ «سقاتعنايتش» (همان)2:؛ «مشکوة معدلت» (همان)3:؛ «بحر
وغا»(همان)20:؛«توسنفتنه»(همان.)67:

ج)استعاره 
«چرخزمردپوش،دستخامهبهدامنتوصيفشنرسد»(همان)46:؛«دختررزچونمحبوبةغيرمحجوبهازهر
طرفروینمود»(همان.)72:

د)کنایه 
بیمیمستینمايندوبیسماعرقصآيند» (همان)17:؛ «خوابخرگوش» (همان)21:؛ «درملکخردمندی

«
تجربتديده[و] تلخوشيرينچشيدهبود» (همان)24:؛«پنبةغفلتوغروردرگوشکردن» (همان)61:؛«چون

آوازةجرأت و جسارت او در اقطار بالد به السنه و افواه افتاد»(همان)21:؛«تيغ مصاف در غالف رفت» (همان:

)172؛«خيالخاماستيآلءقسطنطنيهدرديگدماغمیپخت»(همان .)34:
هـ) توصیف
«قرار مصالحه و معاهده را چون به انجام رساند ،تيغ مصاف در غالف رفت ،بازار می صافدرگرفت،بزم
سلسلهمويان دست جنگجويان بست ،دختر رز چون محبوبة غيرمحجوبه از هر

دلبرانرزم دليران شکست ،کمند
طرفروی نمود ،نوای بربط و نی بر بط می کيفيت افزود ،ميدان تعليم حرب به شبستان رقص و ضرب مبدل
قهوهخانه و ميخانه تنبل و کسلگشتند»(همان.)72:
شد،معلمان حربيه در 

4ـ 4سطح فکری
شيعیمذهببوده؛اينامرباعثشدهاست تامترجمدرمقدمهدستببرد
مؤلفاصلیمتناهلسنتومترجم 
وتقريباجنبههایمذهبسنیراازآنبگيرد(همان)19:؛اماخوشبختانهدرالبهالیکتابکهدربارةاقداماتشاه
عباسوشاهاسماعيلصفویدرترويجتشيعاستومؤلفلحنیبغضآلوددارد،مترجمدستیدرآنهانبرده

است(همان33:و.)44

امانتداری مترجم دربارة حملة عثمانیها در زمان حملة افاغنه نيز ديده میشود که در آن ،مؤلف لحنی
زمينباظهورنادرشاهاظهارتأسفمیکند(همان 77:و.)78


ناسيوناليستیداردوبرایازدسترفتنممالکايران

درقسمتهايیهمکهدربارة  حمالتحکومتزنديهبهشهربغداداستومؤلفازايرانيانبالحنیتندانتقاد

کند،مترجمدستیدراينقسمتهانبردهاس تولحنتندمؤلفرا،ظاهرابهخاطربغضقاجارياناززنديه،


می
بهفارسیانتقالدادهاست(همان.)200:
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نيزدربيانمسائلاخالقیمیتوانيافت«:نکوهشحرصوطمع:فیالحقيقه اکثرمحظوراتمخله

شواهدی
برامورسلطنتسنيهازطمعحادثشده»(همان)249:؛«ستايشرازداری:نظام اصل ملک و دولت منوطبه کتم
اسرار است»(همان .)249:

4ـ 5الیۀ کاربردشناسی ترجمۀ تاریخ آلعثمان
نظامهایگفتمانیآن،
پسازسبکشناسیاجمالیمتنکتاب،خوباستباواکاویاليههایزيرينمتنوانواع 
کتابهایتاريخیکهزبانعلمیوواژگانعينیبرسبک
بهارتباطنويسندهبامخاطبشتوجهیداشتهباشيم.در 
نگارشمتنحاکماست،نظامگفتمانیکنشیبرمتنبيشترينکاربردرادارد .درايننوعگفتمان،بيشترابژهها
ارزش محورند .ازآنجاکه موضوع کتاب ،سرگذشت حاکمان و قدرتمندان جامعه است ،گفتمان ايدئولوژيک و

بهدنبال
یکند  
قدرتمحوربرمتنحاکممی شودونويسندهنيزهمچونقدرتمندانیکهسرگذشتشانراروايتم 
حفظوترويجارزشهاوايدههای ذهنیخويشاست .کنشبيانیيااظهاریجزءناگسستنیوناگزير هرنوع

توليدعبارتهاو

روايتاست؛زيرا طبقايننوعکنش،نويسندهبرایبيانرويدادهاوگزارشحوادثبايدبه
به جزاستفادهازاينکنشندارد.نوعديگریازکنشهایگفتاری
جملههایمعناداردستبزندوچارةديگری  

که در متن ترجمة تاريخ آلعثمان ديده میشود« ،کنش تأثيری» بوده که به «کنش ترغيبی» نيز موسوم است.
میتواند درقالب التماس ،درخواست،
«هدف در کنش ترغيبی واداشتن مخاطب به انجام يا ترک کاری است که 
گويندهمیخواهدبين جهان خارج با وضعيت مطلوب خود ازطريق

پيشنهاد يا فرمان صورت پذيرد.در اين کنش
مخاطب مطابقت ايجاد کند»(عبداللهيانوباقری .)248:1396،
وترغيبمخاطبنمیپردازد؛بلکهبابيانسرانجام

بايدتوجهداشتکهنويسندهبهطورمستقيمبهامرونهی

نيک افراد شايسته و بازنمودن عاقبت وخيم اشخاص نااليق ،مخاطب را به انديشه در کنشهای اخالقی و
اعتقادیوامیدارد «:بعضیازخلفاءامويهازحدودشرعيهتجاوزنموده،بهانواعمظالمومعاصیمرتکبشدند؛

خصوصا وليد  ثانی که در سفاهت ثانی نداشت ،تحقير شعائر شرع مبين کرده ،به زمرة مسلمين توقير ننمود.
عاقبتبه جزایسوءنيتخداوندعزيزذوانتقامچنداننگذشتنظامدولتوحکومتشانازهمپاشيده،بهزوال

و انقراض رساند» (جودت پاشا .)20 :1274 ،گاهی نيز نصيحتگونه اخالق و شيوة رفتار به مخاطب خويش
حسباقتضایحالومقال،به جهتتسهيلاموراتوانجاممهمات،گاهمهرولطف،گاهقهرو

میآموزد «:
به

عنفاظهارنمودنالزمودرکاراست»(همان .)245:
5ـ نتیجهگیری
انجامشده بر اين اثر ،اين نتيجه به دست آمد که سبک ترجمههای دورة قاجار با وجود
پس از بررسیهای  
سبکروزنامهنگاریوزبانمحاورهنيست.نثرمحمدحسينخويیدر

مقيدبودنبهمتناصلی،بازهمجدااز 
مصنوعومتکلفاستودرادامهسادهترمیشود؛ولیهمچنانازصناعاتادبیواليههایپوشيدة

مقدمةکتاب،
بهجزچندحذفکوتاهوتغييردر
درونمتنیخالینيست.مترجمتاحدبسياریبهمتناصلیمقيدبودهو 
گفتمان 
صورتیکهبهمحتوایتاريخیآسيبنرسد،تغييرديگریدرکتابديدهنمیشود.محمدحسين


حجمجمالت،به
خويیدرترجمة خويشباابزارواژگان ،ضمنگزارشتاريخ،گفتماناعتقادی ـسياسیعصرخويشرانيزبه

،دورةجديد،سالچهاردهم،شمارة(،2پياپی)54تابستان1401

ادبفارسی،سالپنجاهونهم

متنشناسی
 /16نشریه علمی 

نمايش گذاشته است .جمالت معترضه و شريطه  و دعاگونه در پايان بسياری از رويدادهای تاريخ عثمانيان
جايیکهدرگزارشمتنتاريخیکه
یکند؛تا 
تناسبميانزبانوتفکراتمذهبیواخالقینويسندهراآشکارم 
بايدبدون هرگونهداوریوتعصبباشد،پيوستهبايادآوریپادافرهبد گناهوظلم(مثال برایامويان)وپاداش
دوستداشتنی خود ،به قضاوت مینشيند و باورهای خويش را به مخاطب القا

نيک برای حکام و درباريان 
بهصورتی که به زبان محاوره
میکند .برخی ويژگیهای سبکی آن عبارت است از :کاربرد سجع و جناس  

کثرتاستفادهازلغاتعربیمجهولاالستعمال؛

نزديکتراستونمیتوانچندانوجهةادبیبرایآنهاقائلشد؛
استفاده از صورت عاميانة اعداد و اسما؛ تطابق صفت و موصوف؛ کاربرد افعال مرکب؛ کاربرد فراوان وجه
مصدری؛ کاربردافعالدرمعنایمجازی؛ استفادهازصفاتمرکببرایموصوف؛ کاربردواژگان،اصطالحاتو
افعالعاميانه؛ استفادهازتلفظترکیواژگانبيگانه؛ استفادةفراوانازواژگانمترادف؛ کوتاهیجمالتدرمتن
بهپيرویازنحوعربی؛تضمينوتلميح؛تشبيه،استعارهوکنايه .
درهمريختگیاجزایجمله 
اصلی؛ 
شاخصهای شخصی،زمانیومکانی

محمدحسينخويیرمزگانخاصدرباریوحکومتی،اسامیخاص،
رابهگونهایدراليةواژگانیترجمةخوداستعمالکردهاستکه به متنعلمیوگزارشتاريخیخوداعتبارو

رسميتببخشد.باوجوداين،سبکنگارشخويیکامال عينیوعلمینيست؛ براینمونهبسيارازاسممعناو
واژگانذهنیوانتزاعیاستفادهکردهاستوهمانگونهکهذکرشداينرمزگانابزاریبرایيکهتازی ویدر
ميدانپندواندرزهایاخالقیومذهبیاست .
بهطور دقيق يک گزارش تاريخی را نشان
جملههای پياپی ،کوتاه و گسسته  
ساختار نحوی اين کتاب ،با  
میدهد؛ولینويسندههرجاکهتوانستهاستقدرت قلمخويشرابا تزيينجمالتبهصناعات ادبیبهرخ

رفتهاندتاالتزامو
واژهها دروجهاخباریبه کار  
ادهروی نکردهاست.بيشترافعالو 
کشيدهوالبتهدراينکارزي 
اطميناننويسندهراازگزارشها بهنمايشگذارند .سطحادبیواليههای بالغی بهاينمتنتاريخیجنبةادبی
بخشيدهويکیازمهمتري نوجوهاهميتوارزشايناثراست.ازميانصناعاتادبی،تشبيهوبيشازهمه

پردازیهاینويسندهقرارگرفتهاست .همچنيننويسندهازبالغتوابزارهای


ولفظ
يیها 
تشبيهبليغابزارهنرنما 
قضاوتگونة خود را

بهمثابة پوششی برای انديشگان مضمر خود در متن استفاده کرده است تا باورهای 
ادبی  
ارزش ببخشد و به مخاطبش بقبوالند .وی به همين منظور ،جمالت خود را در کنشهای بيانی و ترغيبی به
بهسببقطعيتکم آنها ،کمتراستفاده
استازکنشهایالتزامی،عاطفیوتمنايی  ،

نگارشدرآوردهوکوشيده 
کردهاند.
دراليههایکاربردشناسیسبکاينکتاببررسی 

کند.نويسندگاناينمهمرا
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