
 
 
 
 
 
 

اي دربارة اوضاع نظامي عثماني در نسخه :سربازگيري
  دورة عبدالحميد دوم

  ليال نجفيان رضوي

 
  مقدمه

هاي ايران و تركيه بخش قابل توجهي از تاريخ نسخ خطي و اسناد موجود در كتابخانه
وري دورة استقرار امپرات طول در ،اقتصادي و فرهنگي دو كشور سياسي، اجتماعي،

در ايران شناخته شده نيستند،  اغلبشاناين آثار كه  .انددر خود جاي داده ، راعثمانيان
پردازند كه در كتب منتشر شدة مرتبط با گاه به بيان زوايايي از تاريخ آن دوران مي

بررسي صحت و سقم و  اندقرار گرفتهمورد توجه ا كمتر موضوع، مغفول مانده و ي
نسخة  .نيستران ميسر با بررسي اسناد به جاي مانده از آن دو برخي مطالب آنها، جز

اين نسخه به دليل نگارش توسط فردي نظامي . از جملة اين آثار است »سربازگيري«
- هاي تاريخكه تحصيالت نظامي خود را در عثماني گذرانده است، حاوي شاخصه

نظاميان و  اما به دليل شرح دقيق ابعاد مختلف زندگي نيست،نگاري دورة قاجاري 
  .شود قوانين حاكم بر آنها سندي يكه و ارزشمند محسوب مي
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ي هاهاي مختلف آن، ويژگيتة حاضر، پس از معرفي نسخه و بخشدر نگاش
به ي آن با ساير منابع هاو با تطبيق برخي بخش را آوردهظاهري و محتوايي اثر 
  .ايمپرداختهنوشته نقد و بررسي اين دست

 
  معرفي نسخه

در كتابخانة آستان قدس مشهد به  آمد،در ادامه خواهد معرفي آن اي كه نسخه
لف در انتهاي ديباچه ؤم 1.ثبت شده است »سربازگيري«و با نام  5749شمارة 

و بنا  برگ دارد 56اين نسخه . نام خود را عباسقلي سرباز ذكر كرده است) 3گ(
آن  تأليفقصد لف ؤجلدي است كه مات نويسنده، جلد اول از كتابي دوبه تقرير

  2.اثر نيز مشخص است خاتمة. را داشته است
به شمارة بازيابي  »اي در علوم نظاميرساله«اي ديگر از اين اثر نيز با نام نسخه
آستان در اين نسخه نيز همانند نسخة  .در كتابخانة ملي ثبت شده است 816000

لف به نام خود نيز اشاره نكرده ؤم ،عالوه بر آن. قدس عنوان اثر مشخص نشده است
 ،)2گ( و با توجه به اشارات متننوشته يكي است است، اما محتوا و خط دو دست

  3.رسد كه توسط خود نويسنده به رشتة تحرير در آمده است ميبه نظر 
نگارش نسخة موجود در كتابخانة آستان  از ميان دو نسخة حاضر، احتماالً

چراكه در مقايسه با نسخة موجود در كتابخانة ملي با دقت  ؛خرتر استأقدس مت
 به تنهايي نسخههر يك  4.نظر و تفصيل بيشتري به رشتة تحرير در آمده است

                                                            
  .نامي براي آن ذكر نشده استدر ابتداي نسخه . 1
آورده اسـت و اشـاره   ) بدون ذكـر سـال  (را  آنتاريخ اتمام  )56 گ( ايان اثرنويسنده در پ. 2

   .واي بري و بحري روس و انگليس استق دربارةكرده است كه جلد دوم اثرش 
اسـت،   از آنجا كه در متن دو نسخة موجود از اين اثر، نامي از عنوان كتاب به ميان نيامـده  .3

هاي سـطح كشـور   هاي ديگري از آن نيز به نامهاي ديگر در كتابخانهاين احتمال كه نسخه
  .وجود دارد ؛موجود باشد

همچنين جـداول  . در پايان ديباچه نام خود را ذكر كرده استمؤلف در نسخة آستان قدس . ٤
بـا  ) 104ــ 103گ(در كتابخانة ملي  آندر مقايسه با همتاي  49 و 48 برگهايموجود در 
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نوشته را در اما در صورتي كه دو دست ،ادگي ندارديك افتچرا كه هيچ است؛كامل 
يي دارد كه هاتوان گفت نسخه نسبت به ديگري افتادگي مي ،يكديگر قرار دهيمكنار 
عالوه بر . شود ميديده نچرا كه گسستي در مطالب  ،بر آنها آگاه بوده است مؤلف
كه در ادامه به  يي در اعداد و ارقام ذكر شده ميان دو نسخه وجود داردهاتفاوت ،آن

  .آنها اشاره خواهد شد
  

  مختلف نسخهي هامعرفي بخش
ي مختلف نسخه هااثر خود به بخش تأليفبندي عناويني كه نويسنده در با دسته

توان دست نوشتة حاضر را در سه بخش مجزا مورد  مياختصاص داده است، 
  :بررسي قرار داد

 كتاب تأليفبه موضوعاتي همچون سبب  مؤلفدر اين بخش  .بخش مقدماتي .1
فايدة قشون تحت  ،)5 گ(اصول سربازگيري  ،)3 گ( ، فايدة جنگ)2 گ(

 و ترقي آالت ناريه) 12 گ( اساس جنگ و چگونگي ترقي آن ،)11 گ( سالح
  .گيرد مياز حجم كتاب را در بر  درصد سياشاره كرده است كه حدود  )15 گ(
اين بخش كه تنها در نسخة آستان قدس موجود است با  .بخش تاريخي. 2

حجم كتاب را در بر  حدود ده درصدرويكرد نظامي تدوين شده است و تنها 
و مسكن اولية  )17 گ( در اين بخش مختصر به مطالبي همچون اجداد .گيرد مي

 نحوة ،)19ـ18گ ( نحوة استقرار و عملكرد آنان در ابتداي كار ،)همانجا( عثمانيان
، انحالل يني )همانجا( ، عملكرد سليم سوم)21ـ20گ ( چريتشكيل سپاه يني

و اصالحات  )21 گ( ، پيدايش قشون جديد)همانجا( چريان در زمان محمود دوم
  .به صورت بسيار گذرا اشاره شده است )همانجا( م1296نظامي پس از سال 

را ) حدود شصت درصد(اين بخش بيشترين حجم نسخه  .بخش اطالعات نظامي. 3
در «در ابتداي اين بخش مطلبي كوتاه با عنوان  مؤلف. به خود اختصاص داده است

                                                                                                                                     
نسـخة آسـتان قـدس نيـز در      24 بـرگ جدول موجود در . دقت بيشتري تنظيم شده است

  .نسخة كتابخانة ملي وجود ندارد
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را گنجانيده است و در ذيل اين  )21 گ( »بيان امور عسكريه دولت عليه عثماني
 دايرة قواي بري عنوان اشاره كرده است كه حل و فصل امور عسكريه در ذيل سه

توان  مي، بنابراين )همانجا( گيرد مي، توپخانه و قواي بحريه صورت )وزارت جنگ(
اين  :انيددر ذيل اين سه عنوان گنج ،بيشتر عناوين كتاب را كه در ادامه آمده است

 ، سواران حميدي)34 گ( اردوهاي عثمانيدر واقع شرح عناويني همچون بخش 
مدت خدمت و  )34 گ( در جنگ، وظايف صنوف )31 گ( ، اسامي افواج)23 گ(

ي ها، تفنگ)39 گ( صحبت از اسلحه. استمرتبط با قواي بري  )36 گ( سربازي
و عناويني  استه مربوط به دايرة توپخان )42 گ( هاو باروت )40 گ( عساكر

و اطالعات مربوط به  )44 گ( ها، اسامي كشتي)43 گ( بحريه همچون قواي
  . گيرند ميدر حوزة دايرة بحريه قرار  )همانجا( منصبان بحريصاحب

، نفوس و تبعة )33 گ( متصرفات عثمانيدر متن به موضوعات مستقلي همچون 
نيز  )45 گ( ر عثمانيكو اخالق عس )49 گ( مكاتب نظامي ،)همانجا( عثماني

  .اشاره شده است
  ي ظاهري نسخههاگيويژ

و به زبان فارسي نوشته شده  چهاردهمي نسخة حاضر كه در قرن هايكي از ويژگي
 سطر دوازدهدر  است، نگارش متن اثر به خط خوش و كامال خواناي نستعليق

 .وردآ ميالعة متن را براي محقق فراهم آساني امكان پيوستگي در مطباشد كه به مي
و  مقدمه و اختتاميه دارد نسخه كامل است،. سانتيمتر است 13در  21ابعاد كتاب 

رسد كه  ميبه نظر . از يكديگر جدا شده است متعددن با عناوين ي مختلف آهابخش
  .نسخه فهرست ندارد .كتاب بعدا انجام شده است برگهايگذاري شماره

به تناسب موضوع از  مؤلفبخصوص بخش مقدماتي آن،  در نگارش نسخه و
و  4گ ( هاالمثل، ضرب)4 گ( ، آيات قرآني)4و  2گ ( ، حديث)5و  3گ ( شعر
رويكرد نظامي نويسنده به  .استفاده كرده است )6 گ( و بعضا تشبيه و استعاره )48

نگارش نسخه  مؤلفكه  گذار بوده است به طوريأثيرطور كامل در تدوين متن ت
  .)2 گ( آغاز كرده است» اعلم ان الجنه في تحت ظالل السيوف«را با عبارت 
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سفانه براي آمار و جداول مفصل ارائه شده در كتاب منبعي ذكر نشده أمت
هايي دانست كه توان مشابه سفرنامه ميدر واقع شيوة تدوين كتاب را . است
هاي خود را بدون ذكر منبعي مشخص ها و آموختهها، شنيدهكوشد ديده مي مؤلف

  .كاغذ آوردبر روي 
 گ( »مثال«و يا  ...)و 33، 30، 27 گ( »اخطار«استفاده از عناويني همچون 

ي مختلف اثر بيانگر اين امر است كه تفهيم مطالب مطروحه به هادر بخش )31
در متن غلط اماليي تنها يك مورد . بوده است مؤلفهاي مخاطبان از دغدغه

  .متن ديده شد
  
  ي محتوايي اثرهاويژگي

. است شدهدر مقدمه اشاره شد كه نسخة مورد بررسي توسط فردي نظامي تدوين 
مشخص  در توليد متن كامالً مؤلفثير محيط كار، تحصيالت و محل تحصيل أت

توان در  ميكتاب با ديدگاهي نظامي به رشتة تحرير در آمده است و اين را  .است
ر بخش مقدماتي اثر در فايدة جنگ د مؤلفي هااستدالل. سراسر كتاب آشكارا ديد

و سخنان  )5 گ( ، شواهد تاريخي)4 گ( شرعي ،)4ـ3گ ( ذكر داليل عقليــ 
رويكرد نظامي او در تدوين بخش تاريخي  ــ و )4 گ( حكما و بزرگان غربي

در توصيف و شرح ابعاد مختلف امور  شبيني و دقتو ريز )22ـ17گ ( كتاب
شواهدي بر  )42ـ39همان، گ  مثالً تسليحات عثماني ( نظامي دولت عثماني

كه او به دليل تحصيل در مدارس نظامي مبتني بر آموزش همچنان. دعاستماين 
جنگ  دربارةناپلئون ي ثير آراأتتاريخ و فنون نظامي غرب به شيوة ملموسي تحت

  .)34گ :مثالً، نك( بوده است
اطالع از اوضاع  5كتاب كه در بخش مقدماتي آمده است تأليفدليل 

تغيير و اصالح شرايط را با آگاهي دادن به مردم نامطلوب نظامي ايران و اميد به 
                                                            

ضروري بودن آگاهي از وضعيت نظامي، تجهيزات و شيوة تعليم افراد در ساير كشورها و « .5
  .)3ـ2 گ :نك(» خصوص نظاميانهردم عادي و بخصوص دول همجوار براي مهب
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كه بالفاصله در ي ساير كشورها مستتر دارد؛ چيزي هاعادي و نظاميان از پيشرفت
با انتقاد از  مؤلفو سازد  ميشرح اصول سربازگيري در عثماني خود را نمايان 

به  ،راهكارشيوة خدمت سربازي در ايران در مقايسه با دولت عثماني به بيان 
نقادي از اوضاع نظامي ايران  ).11، 5 گ(پردازد  ميمنظور بهبود شرايط حاكم 

ي هابراي انتباه خوانندگان از پيشرفت مؤلفشود و كوشش  ميبه همين جا ختم ن
اشاره به شيوة  .يابد ميكتاب ادامه  تأليفنظامي دولت عثماني در طول 

وري عثماني و بيان تسهيالت به نظاميان در امپرات ارائة و چگونگي سربازگيري
به طور غير مستقيم از شرايط نظاميان در ، )11، 8گ ( اوضاع اين امور در ايران

زمان مشابه در ايران حكايت داشته و دغدغة نويسنده را براي بهبود خدمت و 
  .سازد ميشرايط سربازي در ايران عيان 

سازي و يا تقرب به فرد يا دولتي نويسنده در توليد متن خود قصد مشروعيت
را ندارد و به همين دليل است كه نه به معرفي خود پرداخته و نه ردپايي از 

كتاب به  تأليفتنها در ضمن بيان سبب او  6.گذاشته استخويش باقي 
تدريس در فوج  اخذ درجة ياوري، 7سالة خود در عثماني،تحصيالت هشت

اي دولتي در بازگشت به ايران اشاره حرفهخاصة ارتش عثماني و اشتغال به 
رسد در تفصيل اين امر نيز، قصدي جز بيان  ميكه به نظر  )2 گ ،همان( كند مي

                                                            
در نسخة آستان قدس نيز نويسـنده  . ندارد رانام نويسنده  عنوان اثر و، نسخة كتابخانة ملي .6

او حتي به منصب . تنها در انتهاي بخش مقدماتي كتاب، نام خود را به اختصار آورده است
ن او، نـه در ادامـة سـنت    و جايگاه خانوادگي خود نيز اشاره نكرده است و از آنجا كه مـت 

بـه نگـارش در آمـده اسـت،      يننگاري ايراني است و نه بر اساس مطالعة منابع پيشتاريخ
دهنـدة شخصـيت، باورهـا و دغدغـة او در     نوشتة مؤلف بيش از هر اطالعاتي انعكاسدست

  .نگارش كتاب است
) در سال آخر(وري عثماني به تحصيل و سپس ق در امپرات1312ـ1303سالهاي  درمؤلف  .7

ي پاياني بنابراين حضور او در سرزمين عثماني در سالها. تدريس نظامي مشغول بوده است
  .و دورة مياني سلطنت عبدالحميد دوم بوده استالدين شاه حكومت ناصر
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   8.تبحر و شايستگي خود براي نگارش نسخة حاضر ندارد
ياب و منطقي دارد وري عثماني نگاهي علتتاو در شرح اوضاع نظامي امپرا

نگاه  .توان يافت مي 10آنهاو مطالب  9كتاب ي مختلفهاو اين را در عناوين بخش
نظر از صرف ،گيرد كه ميبه مسائل مختلف گاه ابعاد فلسفي نيز به خود  مؤلف

ي گستردة هاثر از آموزشأشخصيت نويسنده، شايد بتوان اين ويژگي متن را مت
  11.رياضي به محصلين آن روز مدارس نظامي عثماني دانست

اشتباه ويكرد نظامي، بدون ذكر منبع و پربخش تاريخي نسخه كوتاه، با ر
، تنها به حافظة خود رسد كه نويسنده در نگارش اين بخش ميبه نظر  12.است

اشاره به  13،)17 گ( بيان رسيدن نسل تركان به اوغوز خان. متكي بوده است
بازگرداندن تاريخ استقرار ارطغرل در  14مرگ سليمان پس از پايان هجوم مغول،

به  مؤلفو اعتقاد  15)18 گ( )ق430سال (جري ه پنجمآناتولي به قرن 

                                                            
نويسي مكتـب هـرات و   از شيوة ديباچه ،ناآگاهانه احتماالً ،نويسنده در اين بخش كار خود .8

  . پيروي كرده است ،ث آن به دورة قاجار نيز رسيددورة صفوي كه ميرا
و فايدة قشون تحـت سـالح    )30 گ( سواران ، فايدة)3 گ( عناويني همچون فايدة جنگ .9

  .خورددر عناوين اين نسخه به چشم مي) 11 گ(
و ) 14 گ(باروتهاي بـدون دود  نويسنده در متن كتاب نيز به شرح مطالبي همچون فايدة  .10

  .پرداخته است) 47ـ46 گ( نظامعملكرد سوارهداليل ضعف 
شـرح  . 53و 50ــ 49 گ :، نـك براي آگاهي از عناوين درسي مكاتب اعدادي و حربـي  .11

 گ: نـك ( ملـي موجـود اسـت    نـة عناوين دروس مكتـب حـرب تنهـا در نسـخة كتابخا    
  ).111ـ110

  .اين بخش در نسخة كتابخانة ملي وجود ندارد .12
نشـين سـاكن سـرزمينهاي    ته اشاره كرده است كه اقوام چادردر كتاب خود به اين نكشاو  .13

: نـك ( ن خود به اوغوز معروف شدندآلتايي، پس از حركت به سمت جنوب و غرب در بي
  .)1/22 :1370 شاو

و مـدتي در   اش بـه آسـياي صـغير رفـت    مؤلف آورده است كه سليمان به همراه عشـيره  .14
 گ( ت به وطن را داشت در فرات غـرق شـد  شامي كه قصد بازگو هنگ شامات به سر برد

از دسـت مغـوالن    كه در ساير منابع غرق شدن او را در فرات در زمان فراردر حالي .)18
  .)1/41: 1370شاو  :نك(اند  آورده

  .داندمي ق679مرگ ارطغرل را در حدود سال ) همانجا(شاو  .15
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و خطبه خواندنِ عثمان به نام خود در  16)18 گ( شهر به ارطغرل كيواگذاري اس
 .از اشتباهات آشكار نگارنده در تدوين اين بخش است 17)19 گ( اين شهر
 18،)20ـ19 گ( چريان به زمان اورخانگيري ينيكه نسبت دادن شكلهمچنان

چري در و انحالل يني 19)21 گ( م1800گزارش ايجاد نظام جديد در سال 
تاريخ عثماني و  اطالعي از بيدهندة انعكاسروشني نيز به 20)21 گ( م1840
؛ بخشي كه گويا است مؤلفاهميت بودن اطالعات اين بخش در نزد البته بي

جز پر كردن فاصلة ميان بخش مقدماتي و بخش  هدف از تأليف آن چيزي
   .گزارش اوضاع نظامي نبوده است

اول آنكه اگر : با اين حال در تدوين اين بخش دو نكته قابل مالحظه است
اغالط زياد، عدم ذكر منبع و اطالع نويسنده از تاريخ عثماني به دليل تحصيل در 

ارش تنها به نگ مؤلفمدارس آن سرزمين را مبنايي براي اين ادعا قرار دهيم كه 
ــ اش در خصوص تاريخ عثماني پرداخته است بخشي از اطالعات فراموش نشده

را مرتبط  و آنهاكه ضمن تحصيل در مدارس مختلف نظامي عثماني فرا گرفته بوده 
توان پذيرفت كه در مدارس نظامي  ميآنگاه  ــ دانسته است ميبا موضوع كتاب 

                                                            
  . شهر و قراچه حصار را به عثمان نسبت داده استتسخير اسكي) 1/42: 1370(شاو  .16
كه اعالم رسمي حكومـت عثمانيـان را بـه اورخـان      )1/43: 1370(شاو مقايسه كنيد با  .17

   .دهدنسبت مي
 :نـك (ريان در زمان مراد اول بوده است چگيري ارتش اوليه در زمان اورخان و ينيشكل .18

حال او به درستي در اين بخـش بـه تنظـيم اليحـه بـراي       با اين. )62ـ1/61: 1370شاو 
؛ 20 گ آستان قـدس،  ةنسخ: نك(د توسط قره خليل اشاره كرده است تشكيل ارتش جدي

  .)273ـ151،272ـ1/150 :1368 لياوزون چارشي: مقايسه كنيد با
- استقرار اين نيروهاي جديد تربيت شده و نه زمان شكلزمان ) 454ـ1/453: 1370(شاو . 19

يعني حداقل ــ  1806كه براي تعداد آنها در سال  داند و آماريمي 1794گيري آنها را سال 
كـه  در حـالي  ؛نفـر اسـت   22685دهـد  ارائه مي گيري اين سپاه ــسال پس از شكل دوازده

سال پس از ايجـاد سـپاه    ششنها يعني تــ  1806نها را در سال مؤلف نسخة حاضر تعداد آ
  .)21 گ آستان قدس، ةنسخ( داندنفر مي هزارسي جديد ــ

 هـامر  ؛)2/54 :1370شـاو   :نـك ( آمده است 1826ژوئن  15اين تاريخ در منابع ديگر  .20
  .)105ـ104 :1372 لوئيس ،نيز ؛3666ـ5/3665: 1369 پورگشتال
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 بخشي به نحوة استقرار عثمانيان در آناتولي بر ايندورة عبدالحميد دوم، مشروعيت
وري را فرماندهان اليق گذاران اين امپراتگرفته است كه بنيان ميمبنا صورت 

جهاد با كفار، از سلطان وقت كردند كه به دليل غزا و  ميسالجقة روم معرفي 
 و اند الدين سلجوقي طبل و علم دريافت كرده و به منصب بيگلربيگي رسيدهعالء

ترتيب مشروعيتي  بدينو  21)19 گ( اند پس از انحالل سالجقة روم مستقل شده
  .اندكرده ميتركي و اسالمي براي حكومت در اذهان محصلين ايجاد 

نويسنده در تدوين اين بخش از اثر نيز آگاهانه هدف ابتدايي نكتة ديگر آنكه 
سيس و استقرار أبدين ترتيب كه او دورة ت. خود از تدوين متن را دنبال كرده است

چريان به  ا با اشاره به ضعف و اضمحالل ينيچري رو ايجاد سپاه يني عثمانيان
ي تاريخي يا حتي هادورة اصالحات پيوند داده است و بدون اشاره به گزارش

 گ( نظام جديد اشاره كرده استبه ايجاد  ،اورخان تا سليم سوم نظاميِ ميانِ دورة
كه  اي تنظيم كرده استگونه بنابراين او متن را در اين قسمت نسخه نيز به. )21ـ20

نه آنكه سير  ،به بيان پيشرفت عثمانيان در امور نظامي در زمان معاصر بپردازد
  .تاريخي رسيدن به اين پيشرفت را به مخاطبان انتقال دهد

بخش سوم نسخة سربازگيري نيز كه به تشريح تسليحات نظامي و شرايط و 
ر اوضاع نظاميان در عثماني اختصاص يافته و بيشترين حجم كتاب را در ب

يكه و البته نقايص غير قابل  اي از اطالعات ارزشمند وگيرد، آميخته مي
  .پوشي است چشم

                                                            
سازي در نسخ ديگري كه دربارة تاريخ عثمـاني در زمـان اسـتقرار    مشروعيتاين باور و  .21

-مـرات خطـي   ةنسـخ : نك ،به عنوان نمونه. شوداين دولت تدوين شده است نيز ديده مي
 گ ،)1333شـمارة  ( مركزي دانشگاه تهـران  نةموجود در كتابخا ،االخباراالدوار و مرقات

ـ   ،2010ثبت ف ةماربه ش و نيز نسخه خطي تاريخ اسداهللا، 843  ملـي  ةموجـود در كتابخان
چنيني براي حكومت سازي بر اساس رواياتي اينبه مشروعيت ،18 ص ،)2010شمارة ف(

  .)95ـ94 :1388 اينالجق :نك( ينالجق نيز اشاره كرده استعثماني ا
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آن در  امري كه تكرار( 22ي در عثمانيمدت خدمت سربازاز  هااختالف گزارش
ارائة آمار از تجهيزات و منابع  ،)ن از اهميتش در نزد نويسنده داردنشا ،طول متن
 24فراوان در درج اعداد و محاسبات سادة رياضي، دقتيبي 23بدون ذكر تاريخ، انساني
ي چشمگير در آمار و ارقام دو نسخة موجود در كتابخانة ملي و كتابخانة هاتفاوت

و  26متن نگارش ركان در ضمنتانعكاس نگرش نويسنده نسبت به  25آستان قدس،

                                                            
ش ي اشاره كرده اسـت امـا در دو گـزار   جاي نسخه به مدت خدمت سرباز مؤلف در دو .22

، خـدمت در صـنف   سه و دواو مدت خدمت وظيفه را به اختالف . اختالفهايي وجود دارد
نـك نسـخة   ( شش سـال آورده اسـت  و مستحفظ را  هشت، رديف را پنج و سهاحتياط را 

مـدت خـدمت   ) 2/419: 1370(اين در حالي است كـه شـاو   . )23 و 5 آستان قدس، گ
  .سال قيد كرده است 2و  3، 6، 9 سربازي در صنوف مختلف آن را به ترتيب

، تعداد كـل پيـاده نظـام در    )25 گ( مؤلف به تعداد اسبها در سپاه عثماني ،به عنوان مثال .23
امـا از   ،اشاره كرده اسـت ) 43 گ(و تعداد نيروهاي دريايي ) 28 گ(زمان صلح و جنگ 

  .تاريخي كه بر اساس آن اين آمار را ارائه داده سخني به ميان نياورده است
به عنوان مثال او  .ثير گذارده استأاي است كه گاه بر ارزش كل خبر تگونه دقتي بهاين بي .24

نفـر آورده اسـت امـا بـر اسـاس       25000در زمان صـلح  را نظام يك اردو تعداد كل پياده
 6400كه هر فرقة پياده در زمان صـلح   فرقة پياده است هشتتوضيحاتش هر اردو داراي 

عددي كـه  . دنفر باش 51200اردو در زمان صلح  بايستي تعداد پيادة هربنابراين ؛ نفر است
او  .)27 گ: نـك ( تر استشبيه) اردونيمه(مؤلف ذكر كرده است به جمعيت يك قول اردو 

نفر آورده و سپس توضيح داده است كـه هـر فرقـه     4500تعداد كل هر فرقة سواره را نيز 
ترتيب هـر فرقـة سـواره    نفر است بدين 150 دسته و هر دسته پنجفوج  فوج، هردو شامل 

ايـن  . )همانجـا ( نفر تشكيل شده باشد 450نفر باشد و يا آنكه هر دسته از  1500بايستي 
: نـوان نمونـه نـك   بـه ع ( اي ديگري از نسخه نيز مالحظه كردتوان در بخشهدقتي را ميبي

  .)28 و 25 گ ،همان
ملـي   ةو نسـخ ) 28 گ( 15400آسـتان قـدس    ةنسـخ  :تعداد توپچيها در زمان صلح: مثالً. 25

 ميليـون  5/6آستان قدس  ةنسخ: يان در متصرفات عثماني، تعداد اروپاي)47س گ( 15000
 نسـخة : سـاحت متصـرفات آسـيايي عثمـاني    ، م)57 گ( ميليون 5/4ملي  ةو نسخ) 33گ(

 گ( كيلـومتر مربـع   2200000ملـي   ةنسخ ،)33 گ( كيلومتر مربع 1250000آستان قدس 
و ) 35 گ(سـال   هشـت نسـخة آسـتان قـدس    : دت خدمت سربازي در صنف رديفم؛ )57

 5/1سـال دوم   سنسخة آستان قـد  :مقدار مقرري محصالن ،)62 گ( سال ششملي  نسخة
 7/1سـال سـوم   ، تومـان يك ملي سال دوم  نسخة ، و)54 گ( تومان 5/2سال سوم  ،تومان
  ).104ـ103 گ(تومان 
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  .استي عمدة اين بخش هااز ضعف 27نامناسب در تنظيم متنهاي  واژهكاربرد 
فرد و بسيار ريزي است بهمانند اين نسخه در اطالعات منحصرارزش بياما 

 ،يا از محيطي كه در آن تحصيل، زندگي و كار كرده است ،از آنچه ديده مؤلفكه 
اطالعاتي كه بيانگر تاريخ اجتماعي،  .دهد ميدر اختيار خوانندگان قرار 

ق 1312ـ1303ي هاعثمانيان، در ميان سالاقتصادي، آموزشي، نظامي و تربيتي 
و شايد نتوان برخي از مطالب آن را در ميان ديگر كتب و اسناد به جاي  است

  .مانده از آن دوران به دست آورد
ها و قوانين داخلي اين شرح مفصل شيوة زندگي سربازان در سربازخانه

 و قوانين حاكم بر مكاتب نظامي 28نظام آموزشي )38ـ36نسخة آستان، گ ( اماكن
عناوين درسي مقاطع مختلف آموزشي، شيوة پوشش، برنامة عثماني همچون 

ن ابارة مدرسالعاتي درآنان و اط يروزانه، اوضاع مالي محصلين، شيوة ارتقا
                                                                                                                                     

باكي فطري كه در اين جبلي و بي خوارگيخون ةبه واسط«همچون هايي او با آوردن جمله .26
يـا ايـن    ،)17 گ(» ملت است سبب اين تصور شده است ملت عثماني از نسل ترك است

) 46 گ(» انـد بهـره كه الزمة ملت شرق است بي قدريهاز هوش و ذكاوت ب ...«مطلب كه 
  .باور خود نسبت به تركان را به مخاطب منتقل نموده است

 ،)38 گ: نك( ن عثماني به كار برده استمؤلف در نگارش متن واژة پادشاه را براي سالطي. 27
و در ) 19 گ :نك(جوقيان را به كار برده است يا در بخشي ديگر از نسخه، تركيب دولت سل

   .امروزي و مصطلح در ايران متن خود را تأليف كرده استهاي  هواقع با واژ
مكتـب اعـدادي،   (بخش پاياني اين نسخه به توضيحاتي عالي از مكاتب نظامي عثمـاني   .28

 مكتـب  مؤلف به دليل تحصيل در هـر سـه  . ارداختصاص د) و مكتب حربي ،مكتب رشدي
ترين شرايط و عادات و قـوانين موجـود در   توضيحات بسيار مفصل و ريزي را از كوچك

هاي مكتب اعدادي توسـط  به تامين كلية هزينه ،لبه عنوان مثا. اين مدارس ارائه داده است
و امكـان رفـتن محصـلين بـه      ،شورخانه، حمام و بقالي در آنوجود رخت ،)51 گ(دولت 
در  .)50 گ( اشـاره كـرده اسـت    ،شنبه، در صورت عدم تخلـف هايشان در عصر پنجخانه

خانه برونـد و پـس از   ه توانند شبها بخصوص مكاتب رشدي آورده است كه محصلين مي
در شـرح مكتـب    .)همانجا( را دارند... ر مكاتب طب، ملكيه وامكان تحصيل د پايان دوره

حربي حتي از عمارت و فضاي سبز آن نيز سخن گفته است، به شـيوة اسـكان محصـلين،    
و انجام تمرينـات عملـي    غذاخوريها، برنامة درسي روزانه، نظم بسيار زياد حاكم بر مكتب

او شـيوة تقسـيم نيروهـا بـه پيـاده و سـواره را       . ك استانبول نيز اشاره كرده استدر نزدي
  ). 52 گ( شي ذكر كرده استك براساس قرعه
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قوانين مربوط به صنوف مختلف  ،)56ـ49 ، گهمان( ...شاغل در اين مدارس و
 اي درمجموعهتقسيمات زير ،)31 گ( ، نحوة نامگذاري افواج)35 گ( نظاميان
تخصصي  يهاهو شرح واژ... ، لواها وهانظام، توپچينظام، سوارهپياده اردوها،

قوانين سربازگيري از غير مسلمانان و شيوة  29،)27ـ26 گ( مرتبط با هر گروه
 30)همانجا( و اماكن استقرار اردوهاي نظامي )23 گ( معافي از خدمت سربازي

زندگي اجتماعي نظاميان عثماني، قوانين و هاي كنندة بخشي از ناگفته روشن
  .ي رايج در ميان نيروهاي نظامي آن روز دولت عثماني استهابنديتقسيم

ي نظامي و مالي هابرخي از كاستي ،به دليل اقامت در سرزمين عثماني مؤلف
خوبي آنها را انعكاس به عثماني را از نزديك لمس نموده و در تدوين اثر خود 

گذاري ضعف مالي دولت عثماني در ميانة دوران حكومت أثيرت .داده است
بر اوضاع نظامي از جملة اين  )دورة اقامت مؤلف در عثماني( عبدالحميد دوم

و نبود  )32 ، گهمان( به عدم امكان آموزش سربازان رديف مؤلف. موارد است
 گ( ناتواني حكومت عثماني از تهية مهمات كافي )36 گ(اسب براي تجهيز آنها 

او . به دليل شرايط اقتصادي اشاره كرده است )34 گ( يا آغاز جنگ )39
همچنين از شاهدان مستقيم نقص در اجراي قوانين و اختالل در شيوة انتخاب 

در طول دوران اقامت  )44 گ( و نيز كمي تعداد قواي بحريه 31)38 گ( هاقانون
  .خود در سرزمين عثماني بوده است

آميختگي او با امور نظامي در شرح تسليحات نظامي اوج تخصص نويسنده و 
 مؤلف .عثماني و اشاره به شرايط موجود در ايران در زمان مشابه قابل درك است

                                                            
تشكيل ) مستحفظ دو رديف و چهار نظام، دو(فرقه  هشتدر نسخه آمده است كه هر اردو از . 29

فرقه  شانزدههر اردو را در زمان جنگ شامل  عثماني ةموسوعاما در  ).23گ: نك(. شده است
  .)3/415 :2010 يلماز اوزتونا( داندمي) مستحفظ يكرديف و  يازده نظامي، چهار(
مـورد آن   يـك مقر براي اردوهاي عثماني ذكر شده است كـه جـز    هفتدر نسخة حاضر  .30

كتـاب بـه جـاي    در اين . استتكرار شده  عثماني ةموسوعدر  باقي موارد عيناً) ارزنجان(
  .)415ـ3/414: 2010يلماز اوزتونا  :نك(آمده است ، ارزروم ارزنجان

گونـه  ملكرد نظاميان نظارت داشتند و هراي بودند كه بر عكردهقانونها افراد نظامي تحصيل .31
  . كردندعمل سوء آنان را گزارش مي
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ي مورد استفاده در هااي به تشريح و توصيف انواع توپ، تفنگ و باروتبه گونه
ترين زوايا و تجهيزات آنان را براي كوچكپردازد كه امكان تصور  ميسپاه عثماني 

كامل از  همچنين اين شرح و بسط، آگاهي ).44ـ39 گ(كند  ميخواننده فراهم 
 32.سازد ميدر دورة زوال دستگاه خالفت عثماني ممكن كلية تجهيزات عثماني را 

از هاي خارج  اسلحهتجهيزات نظامي ايران با عثماني به خريد  در مقايسة مؤلف
 ي موجود درهابا فشنگ هاهمخواني سالحناو  اروپايي به قيمت گزاف ردة

كند و اوج دلواپسي خود از اين اوضاع نابسامان را با  ميهاي ايران اشاره هقورخان
 گ(سازد  ميآشكار » اگر جنگ شود چه خواهد شد؟«طرح اين سوال كه 

و  هابا همة آگاهي مؤلفست كه ا ايچارهتنها  رگويي تدوين اين اث ).42ـ40
  .ديده است مييش براي بهبود اوضاع نظامي ايران در پيش روي خود هانگراني

اين نسخه آگاهي دادن به مخاطبان از آنجا كه هدف نويسنده از نگارش 
باشد، او براي  ميخاص و عام خود از ابعاد مختلف اوضاع نظامي دولت عثماني 

ي مناسب هادر زمان نياز به تطبيق اطالعات ارائه شده با معادل ،تفهيم بهتر مطالب
نويسنده اين تطابق را عالوه بر آنكه در تشريح  .در زبان فارسي پرداخته است

در قابل فهم كردن مناصب نظامي نيز  33اوضاع مالي عثمانيان انجام داده است،
  34.اين شيوه را به كار بسته است

                                                            
عثماني اطالع  شده توسط دولتجالب اينجاست كه مؤلف حتي از تفنگهاي سفارش داده  .32

  .)41 گ( دارد
، معادل ريالي )ميليون ليره گفته است سهكه (مؤلف در زمان اشاره به مصارف نظامي عثماني . 33

ميزان دريافتي هر سرباز  .)34 گ( بوده است 10500000ه است كه حدود آن را نيز قيد كرد
  .)37 گ( است ي شصت هزار پول ايران آوردهمجيدي يعن يكرا نيز در طول خدمت 

اگرچـه يكـي از    ،سازي شده براي مناصب نظـامي در ايـران و عثمـاني   ارائة جداول معادل. 34
بخشهاي قابل توجه اين اثر است، اما به دليل اختالفهاي موجود ميان محتويات اين بخش از 
دو نسخة اين اثر با يكديگر و برخي از منابع ديگر، اعتبار اين جـداول تـا حـدي مخـدوش     

معادل سـرهنگ و در  ) 55 گ(منصب مير آالي در نسخة كتابخانة ملي  ،به عنوان مثال .است
بـراي غـول آغاسـي در نسـخة     . معادل سرتيپ سوم آمده است) 32 گ(نسخة آستان قدس 

) 32 گ( كه در نسخة آسـتان قـدس  در حاليمعادلي ذكر نشده است، ) 56 گ(كتابخانة ملي 
بدون قيـد  (نيز فريق پاشا و لوا پاشا  تاريخ عثماني ةموسوعدر . معادل ياور دانسته شده است



 296 / آينة ميراث، شمارة 53

 

نوشته باعث افزودن عثماني در اين دست مقايسة اوضاع نظامي ايران و
عنوان مستقلي  »اخالق نظامي در عثماني«. ده استبخشي ارزشمند به اين اثر ش

در ذيل آن به شرح  تااست كه اين فرصت را براي نويسنده فراهم آورده است 
ا به جنگ، شهادت و خليفة عثماني آنهوضعيت ديني و اعتقادي نظاميان، نگرش 

گذاري قوانين در زندگي اجتماعي نظاميان سخن به از تأثير و) 48 گ(پردازد ب
ثماني به دليل نظام عشناسي ضعف عملكرد سوارهبه آسيب مؤلف 35.ميان آورد

كند، اما گويي با ميكاري و پيگيري منافع شخصي نيز اشاره رواج تنبلي، خيانت
كوشد تا در  مي ارائة راهكار براي بهبود اين شرايط در قالب جمالت سوم شخص

عثماني، مخاطبان خاص خود را از داشتن چنين پسِ پرداختن به اخالق نظاميان 
  36.حذر داردخلق و خو و صفاتي بر
 ،گذار بودهرايط نظامي حاكم در عثماني تأثيري كه بر شاتوجه به ابعاد تربيتي

او به شوق كودكان عثماني براي رفتن به  .نيز از نظر نگارنده دور نمانده است
سازي سربازان در گويي مادران از حماسهكند و قصهميخدمت سربازي اشاره 

اشتياقي كه در جوانان ايراني  داند؛ميهنگام خواب كودكان را دليل اين اشتياق 
ريشة اين نقص را در تربيت كودكان ايراني  مؤلفبراي خدمت سربازي نيست و 

 گ(كند معرفي مي براي آنها سازيو تكرار قصة غول و پري به جاي حماسه

                                                                                                                                     
كه در نسـخة  در حالي ،)3/413 :2010يلماز اوزتونا ( انديكي دانسته شده) محدوديت زماني

البته به برخي از معادلهاي ذكر شده نيز در منابع  .)32 گ( اندحاضر اين دو مقام تفكيك شده
ر معادل وزير جنگ آمده است و به كالذكر سرعسفوقكه در كتاب به طوري. اشاره شده است

مشـابه   ،413ـ3/412: 2010يلماز اوزتونا (ر اشاره شده است كنيز بعد از سرعسمقام مشير 
   .)32 گنسخة آستان قدس، 

ه درجة يـاوري  منصبان تا رسيدن ببه عنوان مثال به اين نكته اشاره كرده است كه صاحب .35
  .)48 گ(حق ازدواج نداشتند 

در محاربه بايد چشم از شخصيات و اغراض نفسانيه پوشيد و هر فردي هيـات جزئيـه   « .36
كه ممكن است بايد شخصيات خـود را محـو    قدريهخويش را فداي نوع ملت بخواهد و ب

ـ نموده، عداوت و اغراض را با يكديگر كنار بگذارد و يكدل و يكدست و يك ا هـم  زبان ب
  .)48ـ47 گ(» بكوشند تا جامة زنان نپوشند
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منصب نظامي شاغل در ايران ترسي از اين او حتي به عنوان يك صاحب ).8ـ5
صبان را از منها بپردازد كه صاحبامر ندارد كه به شرح قوانيني از سربازخانه

ي ارزشمند خود هاچراكه او در پسِ گزارش 37.داردمي ربازان بازهتك حرمت س
حتي اگر آگاهي مخاطبان از اين قوانين  ،انديشدبه پيشرفت نظامي ايران مي

 .دنكرده در عثماني به چالش كشمنصبي تحصيلعملكرد او را به عنوان صاحب
آنان به عنوان و جايگاه  ضمن آنكه در نگاه او، شيوة تربيت نظاميان در عثماني

قوانيني  ؛آوردفرزندان سلطان است كه ظرفيت وجود چنين قوانيني را فراهم مي
  ).38ـ37 گ(پي دارد  و دعاي خير مردم براي آنها را در كه رفتار ماليم نظاميان

 ياثر خود تنها ارتقا توان گفت كه نويسنده در تدوين متنِميدر مجموع 
او جز در . اوضاع نظامي ايران را با آگاهي دادن به مخاطبان در نظر داشته است

سطح مدارس نظامي  ييد در ارتقاكه به تحسين عملكرد عبدالحم ــ يك مورد
- اما مي ،داندكند، كسي را مقصر نيز نمياز كسي تمجيد نمي ــ) 48 گ(پردازد  مي

او براي نيل . ختلف آن به تصوير كشدتا پيشرفت نظامي عثماني را در ابعاد مكوشد 
  . ماندآن پايبند مي تأليفي نسخه به هدف هابه منظور خود در تدوينِ تمام بخش

اشتباه است، به منبعي استناد پر اثر تدوين شده در ارائة آمار و ارقامهرچند 
رست است و توسط فردي كند، بيشتر اطالعات بخش تاريخي آن نادنمي
مورخ به رشتة تحرير درآمده است، با اين حال توضيحات او براي آگاهي از غير

 ؛ارزش استعثماني در زمان عبدالحميد دوم باابعاد مختلف اوضاع نظامي 
مند به آگاهي از جايگاه توضيحاتي كه مراجعه به آنها براي هر محقق عالقه

ظاميان و قوانين نظامي عثماني، شرايط اجتماعي، اقتصادي، آموزشي و تربيتي ن
 .حاكم بر زندگي آنان است، الزم و ضروري است

  
                                                            

كند كه كتك زدن و حتي دشنام دادن به سربازان خطايي است كـه  او به اين امر اشاره مي .37
بر روحيه و عملكـرد سـربازان   چراكه اين امر  ،منصبان از نظام را در پي داردطرد صاحب

منصبان خاطي نيز ضمن آنكه امكان شكايت سربازان از صاحب .)37 گ( گذار استتأثير
  .)38 گ( ستفراهم ا
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