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كتاب ارجمند تاريخ سالنيكی، تأليف مصطفی افندی سالنيكی، 
ــط  ــدۀ دهم و يازدهم دربار عثمانی، توس از مورخان عثمانی س
ــارات فرهنگی طهوری با ظاهری زيبا و حروفی دلنشين  انتش
ــر 1389ش). اين كتاب در واقع  ــر شده است (تاريخ نش منتش
تاريخ روابط ايران و عثمانی در فاصلۀ سال های 971 تا 1008
ــت. كتاب به تصحيح، مقدمه، توضيحات و  هجری قمری اس
پيوست های دكتر نصرهللا صالحی آراسته است. اصل كتاب به 
ــته شده و در سال 1281ق با حروف سربی در  زبان تركی نوش
استانبول منتشر شده بود. اما در آن چاپ، بخشی از اصل حاوی 
ــن بهانه كه در تاريخ نعيما با  ــال 1001 تا 1008 به اي وقايع س
تفصيل بيشتر آمده است، منتشر نشده بود و به تبع، مترجم نيز 
اين بخش را به فارسی ترجمه نكرده بود. دكتر صالحی بخش 
ــاس نسخۀ چاپ حروف التين اين كتاب  منتشرنشده را بر اس
توسط دكتر محمد ايپشرلی، تلخيص و به فارسی ترجمه كرده 

است. 
ــمند نيست.  ــته معرفی و نقد اين اثر ارزش غرض اين نوش
ــت. روی جلد  ــايی مترجم كتاب اس ــی برای شناس بلكه تالش
ــن بن علی و تاريخ ترجمه 1282ق آمده  كتاب نام مترجم حس
ــۀ 55 در بارۀ هويت  ــرم در پاورقی صفح ــت. مصحح محت اس

مترجم آورده است: 

ــتجوی زيادی به عمل آمد  در منابع مهم عصر ناصری جس
تا از زندگی و آثار اين مترجم آگاهی هرچند اندكی به دست 

آيد. اما متأسفانه هيچ اطالعی به دست نيامد.

ــت.  ــم، در ابتدا و انتهای كتاب دو بار از خود نام برده اس مترج
ــعيدخان  ــس از تمجيد از ميرزا س ــت در مقدمۀ كتاب پ نخس
مؤتمن الملك، وزير دول خارجه، خود را حسن بن علی معرفی 
ــن بن علی  ــۀ پايانی كتاب خود را «حس ــد. اما در صفح می كن
مترجم» معرفی می كند. هرچند در چاپ حاضر، پيش از نسبت 
ــبت او  ــده و روی جلد نيز به نس ــته ش مترجم، ويرگول گذاش
ــت. مترجم اضافه می كند كه اين كتاب را به  ــده اس اشاره نش
ــاه قاجار به فارسی ترجمه كرده است. او از  فرمان ناصرالدين ش
به كاربردن الفاظ ركيك در ترجمه عذر می خواهد و برای توجيه 
ــئله، به دستور مكتوب ناصرالدين شاه برای ترجمۀ اين  اين مس
ــارات ركيكه هم  ــر همين تاريخ عب ــتناد می كند: «اگ متن اس
ــد بدون تغيير بعينها ترجمه نمايد.» كار ترجمه در  ــته باش داش
15 رمضان 1282ق، يعنی تنها 14 ماه پس از انتشار كتاب در 

استانبول (رجب 1281ق) به اتمام رسيده است.
ــاه قاجار بودن،  ــم، و نيز مخاطب ش ــمی مترج عنوان رس
ــخص  ــه يكی از نزديكان دربار و حتی ش ــن بن علی را ب حس

مترجم تاريخ سالنيكی كيست؟
عمادالدين شيخ الحكمايی*

* پژوهشگر اسناد و متون كهن ـ موسسۀ باستان شناسی دانشگاه تهران
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ــاه تبديل می كند. به داليلی كه در ادامه می آيد،  ناصرالدين ش
می توان هويت مترجم را به خوبی شناسايی كرد. مترجم كتاب، 

كسی جز اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن حاجی علی نيست.
ــر از  ــۀ اث ــگزاری او در مقدم ــم و سپاس ــارۀ مترج اش
مؤتمن الملك، وزير دول خارجه، اشاره ای است به اين كه او در 
ــال تحت نظر وزير مشغول فعاليت بوده است. اين نكته  اين س
ــن بن علی مترجم در اين سال  ــغلی حس با توجه به موقعيت ش
ــن بن حاجب الدوله حاجی علی  ــود: محمدحس نيز تأييد می ش
ــه سال و  ــال 1280ق برای مدت س مقدم مراغی در فاصلۀ س
نيم به عنوان نيابت دوم (دبيری) سفارت ايران در پاريس بود و 
پس از مراجعت در 1284 به سمت مترجمی مخصوص حضور 
همايون منصوب شد.1 خان ملك ساسانی، ابتدای اين منصب 
را 1282 می داند. محمدحسن بن علی در 1288 به صنيع الدوله 
و در 1304 به اعتمادالسلطنه ملقب شد. پس او در 1282 هيچ 
لقبی نداشته و خود را تنها با نام كوچك و نسبت مترجم معرفی 
كرده است. هرچند كه او در آثار بعدی نيز خود را بارها به همين 

صورت متواضعانه و با نام كوچك معرفی كرده است.2
ــت بسياری از نام های  ــوی ديگر می دانيم جزء نخس از س
ــت و اين بخش تبركًا مورد استفاده قرار  قاجاری نام محمد اس
ــره و مكتوبات  ــرد در كاربردهای روزم ــت، ولی نام ف می گرف
می توانست تنها بخش دوم باشد. به عنوان نمونه می توان از نام 
ــت،  محمدتقی اميركبير كه به ميرزا تقی خان اميركبير آمده اس
اشاره كرد. بنابراين حذف نام محمد در نام كوچك محمدحسن 
ــر آن كه در ميان رقم های  ــت. عالوه ب امری غير معمول نيس
ــخه هايش  ــلطنه در پايان تأليفات و انجامه های نس اعتمادالس
ــكل گاه  ــن علی را نيز يافت. اين ش ــن ب می توان كاربرد حس

ــبت «مراغی» و «مقدم مراغی»  ــبت «مترجم» و گاه با نس با نس
ــت. به عنوان مثال چند نمونه از كاربردهای مختلف  همراه اس
نام توسط اعتمادالسلطنه و به ويژه شكل مورد نظر را می آوريم:

محمدحسن مترجم3
محمدحسن بن علی مراغه ای مقدم4 

محمدحسن بن حاجب الدوله علی مقدم مراغه ای5
محمدحسن بن علی مقدم مراغه ای، صنيع الدوله6 

خانه زاد بی مقدار، محمدحسن مترجم7
حسن بن علی مراغی المدعو باعتمادالسلطنه8، 

ــن بن علی  ــن اعتماد، حس ــه زاد، اعتماد ب ــن چاكر خان اي
المراغی9 

ــم مخصوص ...  ــن علی، مترج ــن ب اين ضعيف، حس
ناصرالدين شاه قاجار10 

در نسخۀ چاپی مطلع الشمس11 سه بار از خود نام برده است: 
و انا العبد الباغی، حسن بن علی المراغی (ص 6 ديباچه)

ــين  ــن بن علی بن الحس ــرمندۀ باغی طاغی، حس بندۀ ش
المراغی (ص3).

ــن  چنين گويد چاكر درگاه جهان پناه، محمد المدعو بالحس
المشتهر بصنيع الدوله (ص 2، جلد 3)

ــی می تواند مورد  ــوان يك دليل جانب ــۀ ديگری كه به عن نكت
ــترک جنبه های نسخه شناسی اين  ــتناد قرار گيرد، وجه مش اس
كتاب و ديگر آثار اعتمادالسلطنه يعنی مذّهب و سلطنتی بودن 

نسخه هاست. 
ــری را نيز مطرح  ــش ديگ ــا پذيرش اين موضوع، پرس ام
ــه آن كه تنها زبان  ــلطنه به  رغم اقرار ب ــد: آيا اعتمادالس می كن

فرانسه را می داند،12 بر زبان تركی هم تسلط داشته است؟ 
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ــلطنه خانداني مراغي اند و طبيعتًا حسن  خاندان اعتمادالس
ــته است. از سوي ديگر  خان نيز زبان تركي را به خوبي مي دانس
در ميان آثار ترجمه ای اعتمادالسلطنه، كتاب ديگری وجود دارد 
ــده است. خيرات حسان،  ــخصًا از زبان تركی ترجمه ش كه مش
ــاء تأليف محمد ذهبی  ــۀ اثر تركی مشاهيرالنس در واقع ترجم
ــت كه اعتمادالسلطنه ضمن ترجمۀ  افندی از ادبای عثمانی اس
ــرح حال زنان و دختران پادشاهان قاجار را به اثر  متن، نام و ش
ــتگاه صنيع الدوله  ــت. هرچند در ميان مترجمان دس افزوده اس
ــريف كه به اسپناقجى  از عارف افندی مترجم فرزند محمد ش
پاشازاده شهرت داشت (مؤلف انقالب االسالم بين الخواص و 
العوام) نام برده شده است و برخی ترجمه اين اثر را به او نسبت 
داده اند، اما به نظر نمی رسد كه در سال 1282، هنوز دارالترجمۀ 
ــالوه بر آن كه مراغی  ــد. ع صنيع الدوله به راه افتاده بوده باش
بودن خاندان اعتمادالسلطنه بر تركی دانی او دليلی موجه است.  

نتيجـه گيـری
ــی مراد مقدم  ــن بن حاج ــم كتاب، بی  ترديد محمدحس مترج

ــت كه بعدها ملقب به صنيع الدوله و اعتمادالسلطنه  مراغی اس
ــام او می تواند اصالح چند  ــايی اين كتاب به ن می گردد. شناس

نكته را در پی داشته باشد:
ــت آثار اعتمادالسلطنه نامی از اين كتاب نيامده  الف. در فهرس
ــت. اما اكنون ترجمۀ اين كتاب (مورخ 1282ق) را می توان  اس

به عنوان نخستين كار مترجم به فهرست آثار او اضافه كرد.
ــان می دهد كه حسن بن  ب. ترجمۀ اين كتاب در 1282ق نش
ــال چه در پاريس باشد و چه در ايران به عنوان  علی در اين س

مترجم مورد توجه شخص ناصرالدين شاه بوده است. 
ــده  ــی ترجمه ش ج. اين كتاب بی ترديد از زبان تركی به فارس
ــه او زبان تركی را  ــان دهد ك ــت. اين موضوع می تواند نش اس
ــه و تكميل كتاب  ــت. بنابراين ترجم ــته اس به خوبی می دانس
ــاب بخش ترجمه آن به  ــان نيز كه برخی در انتس خيرات حس
ــط خود او انجام  ــلطنه ترديد كرده اند، می تواند توس اعتمادالس

شده باشد. 
■

دريـغ و درد
تقريبًا همزمان با انتشار شمارۀ پيشيـن مجله، عبدالمحمـد روح بخشان نيز از ميان 

ما رفت.
مركز پژوهشی ميراث مكتوب ياد اين نويسنده، مترجم و پژوهشگر پركار را گرامی 

می دارد و به بازماندگان او عميقًا تسليت می گويد.
«ع. روح بخشان» از ويراستاران پيش كسوت مركز نشر دانشگاهی بود كه كتاب ها 
و مقاالت بسياری در موضوعات ايران شناسی، ادبيات، تاريخ و هنر در نشريات 

مختلف تأليف، يا از زبان فرانسه ترجمه كرد.
او سرانجام پس از يك سال بيماری در بامـداد دوشنبـه 22 اسفند 1390 دار فانی 

را وداع گفت.


