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بهشت هفتم

)معرفی ترجمۀ ترکی تازه ای از 

هشت بهشت اثر ادریس بدلیسی(

بهرغماهمیتهشت بهشت1اثرادریسبدلیسی2)متوفای

926ق(،تاریخنگاروسیاستمدارایرانِیدربارعثمانی،این

کتابتاکنوننهبختآنرایافتهتادرایرانبهزیورطبع

آراستهشود3ونهدرترکیهبهزبانآنسامانبهتمامیترجمه

شدهاست.فیالواقعدرنیمۀنخستقرندوازدهمهجری

بودکهوظیفۀبرگردانهشت بهشت بهترکیبهعبدالباقی

سعدیافندیواگذارشد.نتیجه،ترجمهایناقصودارای

کمیوکاستیبود.البتهاینترجمه،مشتملبرکتیبههایاول

تاششمهشت بهشت،طّیسالهایاخیربهاهتماممحمت

1درموردکتابهشت بهشتن.کبه:

Abdülkadir Özcan, “HEŞT BİHİŞT”, DİA, XVII, s. 271-273.
2درموردادریسبدلیسین.کبه:

C. Huart, “Bidlīsī, Mawlānā Idrīs”, EI, II, 715; Idem, “İdrîs 
Bitlisî”, İA, V/2, s. 936; V. L. Ménage, “Bidlīsī, Idrīs”, EI², I, 
1243-1244; Cornell H. Fleischer, “Bedlīsī, Mawlānā Ĥakīm-
al-Dīn Edrīs”, EIr., IV, 75-76; Abdülkadir Özcan, “İDRÎS-i 
BİTLİSÎ” DİA, XXI,  s. 485-488.

برایمعرفیمختصراووآثارشبهفارسین.کبه:عطاءهللاحسنی؛»یادداشتی

پیرامونیکمورخایرانیوآثاراو:ادریسبدلیسی«؛کتابماهتاریخوجغرافیا،

آذر1379،ش37و38،صص37ـ39.

3تاکنونسهاثرادریسبدلیسیدرایرانمنتشرشدهاند:»مناظرۀروزهوعید«،

مصحح:نصرهللاپورجوادی،معارف،مردادوآبان1382،ش59،صص3ـ39؛

قانون شاهنشاهی؛مصحح:عبدهللامسعودیآرانی،تهران:مرکزپژوهشیمیراث

مکتوب،۱387؛دیواندوسرایندهازقرننهم:قاضیعیسیساوجیوشیخ

نجمالدینمسعود؛بهکوششامینهمحالتی،تهران:کتابخانه،موزهومرکزاسناد

پژوهشهای از نمونههایی برای همچنین  .۱3۹۰ اسالمی، شورای مجلس

صورتگرفتهدربارۀهشتبهشتن.کبه:نعمتالهعلیمحمدی؛»بررسی

محتوایهشتبهشتبدلیسیدرمقایسهباسهمنبعاصلیجهانگشایجوینی،

ش22، ،1389 تابستان پژوهان، تاریخ نامۀ ظفرنامه«، و  وصاف  تاریخ 

ـ171؛یاسرقزوینیحائری؛»گفتمانمشروعیتدر هشت بهشت صص136

ادریسبدلیسی«،مطالعاتتاریخاسالم،تابستان1389،ش5،صص107ـ128.   

کاراتاش،سلیمکایاویاشارباشدرقالبدومجلدبهچاپ

محمد میالدی، بیستم قرن نخست نیمۀ است.4در رسیده

شوکرو،کهدرآلمانمشغولبهتحصیلبود،برایانجامرسالۀ

بهشت دومهشت و اول کتیبههای سراغ به خود دکتری

رفت.حاصلکاراوچندیبعددرمجلۀDerIslamمنتشر

تغییر،تحتعنوان اندکی با را نتیجۀتحقیقش شد.5وی

»تأسیسدولتعثمانی:مبتنیبرهشت بهشتاثرادریس
بدلیسی«،درقالبکتابیبهزبانترکینیزمنتشرساخت.6

دردهۀ1970صالحتِراکوبخشهایمربوطبهجنگکوزوو

بوسنیایی/کروآتی زبان به و برگزید را بهشت هشت  در

ترجمهنمود.7امابهنظرمیرسدسدۀجدیدمیالدیبرای

2000 سال در باشد. خوشیمنتر بهشت هشت  کتاب

و انتشار به را دکتریخود رسالۀ باشاران رخان
ُ
ا میالدی،

ترجمۀترکیخاتمۀهشت بهشتاختصاصداد.8پنجسال

دربارۀ تحقیق به ژاپنی، پژوهشگر ایمازاوا، کوجی بعد،

نسخههایهشت بهشتپرداختوباعنایتبهتفاوتهای

محتوایی،آنهارابهدودستهتقسیمنمود.9درسال2007

نچازپایاننامۀارشدخود،کهبهترجمۀمقدمهو
َ
وورالگ

کتیبۀنخستهشت بهشتاختصاصداشت،دفاعکرد.10

4  İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt, yay. Mehmet Karataş, Selim Kaya, 
Yaşar Baş, Ankara: 2008.

5  Mehmed Şükrü, “Das Hešt Bihišt des İdrīs Bitlīsī”, Der Islam, 
XIX (1931): 131-157.

6  Idem, Osmanlı Devletinin Kuruluşu Bitlisli İdris’in “Heşt-
Bihişt” Adlı Eserine Göre, Ankara: 1934.

7  Salih Trako, “Pretkosovski dogadjaji u Hešt Bihištu Idrisa 
Bitlisija”, Prilozi za orijentalnu filologiju, XX-XXI (1970-71): 
159�203.

8  Orhan Başaran, İdrîs-i Bitlîsî’nin Heşt Bihişt’inin Hâtime’si 
(Metin - İnceleme - Çeviri), Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum: 2000.

9 Koji Imazawa, “İdris-i Bitlisî’nin Heşt Bihişt’inin İki Tip 
Nüshası Üzerine Bir İnceleme”, Belleten, LXIX/ Sayı 256 
(2005): 859�896.

10 Vural Genç, İdris-i Bitlisî Heşt Behişt: Osman Gazi Dönemi 
(Tahlil ve Tercüme), Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniver�
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: 2007;

زجانضمنمقالهایدرسال2013ازاهتماموورالگنچنسبتبهانتشار
ُ
عبدالقادرا

کتیبۀهشتمهشت بهشتخبرداد:

Abdülkadir Özcan, “II. Bayezid Devri Tarihçiliği ve İlk Standart 
Osmanlı Tarihleri”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum 

دکتر علی کالیراد  
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سرانجامدرسال2013نوبتبهمحمدابراهیمییلدیریم،

استاددانشگاهبُزوکدریوزگات،رسیدکهترجمۀکتیبۀهفتم

هشت بهشتمشتملبروقایعدورانسلطانمحمدفاتحـ

کهپیشتردرقالبرسالۀدکتریبدانپرداختهبودـرامنتشر

او بهشت هشت  و بدلیسی ادریس به اقبال سازد.11البته

محدودبهنسخهپژوهاننیست.باعنایتبهتحوالت
ً
صرفا

دودهۀگذشتهوتالشهایصورت سیاسیترکیهدریکیـ

گرفتهبرایبازخوانیتاریخعثمانیازسویبرخیجریانهای

سیاسیـفکری،ادریسبدلیسینیزبهعنوانچهرهایمهم

درمناسباتکردهایآناتولیوحکومتمرکزیموردتوجه

موجب حتی سیاسی گرایشهای است.12 گرفته قرار

حالیکه در است: شده بدلیسی تبار سر بر نظر اختالف

محافلکردبراصلونسبکردیاوتأکیددارند،محافل

ترکضمنرداینمطلبگاهبهترکتباربودنبدلیسیاشاره

میکنند.عایشهُحر،روزنامهنگاروتاریخپژوهدگراندیش

ترکیهای،دریادداشتیدرروزنامۀرادیکالدرسپتامبر2012

بهاینتلقیهایمختلفازادریسبدلیسیونقشویدر

سیاستگذاریدولتعثمانیدرقبالدولتصفوی،کردها

وقزلباشانآناتولیدرنیمۀنخستقرندهمهجریپرداخته

است.13

***

ترجمۀکتیبۀهفتمهشت بهشت کهدرسال2013توسط

بنیادتاریخترکبهطبعرسیده،شاملمقدمهایمفصل،ترجمۀ

ترکیکتیبۀهفتموفهرستاعالماست.مقدمۀکتابمشتمل

برمواردزیرمیباشد:زندگانیادریسبدلیسی؛آثاراو)اعم

ازتألیف،ترجمه،حاشیهوشرحوآثارمفقود(؛ویژگیهای

شخصیتیوی؛معرفیهشت بهشت)وجهتسمیه،سببو

تاریختألیف،چکیدۀمقدمه،کتیبههایهشتگانهوخاتمۀ

Bilimleri Dergisi, II/ Sayı 2 (2013): 148.
11 İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt VII. Ketîbe: Fatih Sultan Mehmed 

Devri (1451�1481), tashih, tahkik ve çeviri: Muhammed 
İbrahim Yıldırım, Ankara: 2013.

12براییکپژوهشدانشگاهیدراینباره،بهعنواننمونهن.کبه:

       Ebru Sönmez, An Acem Statesman in the Ottoman Court: 
İdris-i Bidlisi and the Making of the Ottoman Policy on Iran, 
MA Thesis, Boğaziçi University: 2006.

13 Ayşe Hür, “İdris-i Bitlisî: Mevlana mı iblis mi?”, Radikal 
(30/09/2012).

بدلیسی؛تحقیقاتصورتگرفته تاریخ نگاری  اثر(؛شیوۀ

دربارۀهشتبهشت؛نسخههایموجود هشت بهشت؛منابع

هشتبهشت)کتابجهان نمای نشریو تواریخ آل عثمان

روجبیگ(؛وتأثیراتهشت بهشتبردیگرکتبتاریخ
ُ
ا

)تواریخ آل عثمانابنکمال،تاج التواریخ خواجهسعدالدین،

روحی، عثمان آل  تواریخ  منجمباشی، صحائف االخبار

بدایع الوقایع حسینافندی،تاریخ جزیه دار جزیهدارزادهو

بهجهالعالممهارتخاناصفهانی(.باعنایتبهپژوهشهای

یافتههایجدید، رامتضمن ییلدیریمتحقیقخود پیشین،

کشفشواهدیدرتأییدمعلوماتپیشینویارفعابهاماتی

دربارۀادریسبدلیسیمیداند.برخیازاینموارد،کهدر

مقدمۀمشروحومفصلکتابآمده،عبارتنداز:زادگاهبدلیسی

ونامپدربزرگوی؛تعیینتاریخبعضیسوانحزندگیمؤلف؛

نخستین از پیش شریفین حرمین به بدلیسی سفر عدم

مسافرتاوبهاستانبول؛مطالعۀبخشهاییازهشتبهشت

توسطدرباریانپیشازاتماماثرومتهمشدنبدلیسیبه

دربارۀ اطالعاتی ارائۀ مرآت الجمال؛ اتمام زمان انتحال؛

نسخههایلوامح الفصولین، رساله االباء عن مواقع الوباء،

ترجمۀتفسیرالمواهبوشرحالفصوص؛تقدیمشرحاسرار

العباداتبهقانصوهغوری؛تألیفکنزالخفیفیبیانمقامات 

الصوفیتوسطحسامالدینعلی،پدرادریسبدلیسی؛زمان

هشت بهشتاز هشت بهشت؛وبهرهگیری اتمامتألیف

تاریخ وصاف.ازمیانمواردمندرجدرمقدمه،جاداردبهدو

نکتهاشارهنماییم.نخست،تعیینزادگاهمؤلفهشت بهشت 

توسطییلدیریمبااستنادبهزایچۀموجوددرمجموعۀادریس

بدلیسیدرکتابخانۀراغبپاشااست:»اتفاقوالدتکاتب

زایچه،ادریسبنموالناحسامالدینبدلیسی،شبسهشنبه

بیستویکمصفرسنه861...درسولقانازنواحیری«.

دوم،فهرستآثارادریسبدلیسیکهدرمقدمۀکتاببه

اینشکلآمدهاست:

* آثار تألیفی:
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رسالۀ بهاریه

رسالۀ خزانیه

مرآت الجمال

مرآت العشاق

مناظرۀ روزه و عید

قصائد و منشآت و مراسالت

مجموعۀ منشآت

مناظرۀ عشق با عقل

ب( عربی

1.لوامحالفصولین

2.رسالهاالباءعنمواقعالوباء

3.رسالهفیالنفس

4.شرحاسرارالعبادات

5.رسالهفیالخالفهوآدابالسالطین

ج(ترکی

1.منشآت

** آثار ترجمه ای:

احیاء الحیوان فی ترجمة ا]لـ[حیاه الحیوان )بهفارسی(

ترجمهوتفسیرحدیث اربعین/جام جهان نما/ترجمۀ

چهلحدیث)بهفارسی(

ترجمه و نظم حدیث اربعین)بهنظمفارسی(

حدیث اربعین ترجمه سی)بهترکی(

ترجمۀ تفسیر المواهب)بهترکی(

*** حاشیه و شرح:

حق المبین فی شرح حق الیقین)بهفارسی(

شرح قصیدۀ خمریه/ قصیدۀ میمیه)بهفارسیوعربی(

حاشیه علی تفسیر الفاتحه من انوار التنزیل)بهعربی(

شرح مثنوی معنوی)بهفارسی(

**** آثار منسوب به بدلیسی که تاکنون یافته نشده اند:

شرح منظومۀ گلشن راز

رساله در اباحت اغانی

حاشیۀ شرح تجرید

شرح الفصوص/ شرح فصوص الحکم

نسخۀ اساس بر بهشت هشت هفتم کتیبۀ ترکی ترجمۀ

نورعثمانیهبهشمارۀ3029)نسخۀاساس(،کهبهخطمؤلف

بهرشتۀتحریردرآمده،ونسخۀاسدافندیبهشمارۀ2197

همچون )نسخۀبدل(صورتگرفتهکهالبتهدربرخیمواردـ

دیگر به مصحح ـ نسخ بر وارده صدمات و افتادگیها

نسخههایموجودمراجعهنمودهاست.مصححاثر،محمد

ابراهیمییلدیریم،متولد1977میالدیدروالیتجوزجان

وی شد. ترکیه راهی 1995 سال در که است افغانستان

در ارجییِس دانشگاه تاریخ کارشناسی فارغالتحصیل

قیصری)2003(،کارشناسیارشدتاریخازدانشگاهمعمار

سناناستانبول)2005(ودکتریتاریخازهمیندانشگاه

)2010(میباشد.پایاننامۀارشداوترجمۀغزانامۀروماثر

کاشفیبهترکیوعنوانرسالۀدکتریوی»سلطانمحمد

هشتبهشتادریسبدلیسی« براساس او فاتحوعصر

بودهاست.
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