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چكيده: 
توپچى باشى منسوب به خاندان توپچو باشوف هاى گنجه است كه در تفليس تحصيل 

وى  است.  شده  آشنا  ارمنى  و  گرجى  تركى،  روسى،  عربى،  فارسى،  زبان هاى  با  و  كرده 

براى مدتى رئيس شعبة زبان و ادبيات فارسى دانشگاه پترزبورگ بوده و در تربيت نسلى 

از طريق  با خوجكو و  تأثير شگرف داشته است. آشنايى وى  ايران شناسان مهم روسيّه  از 

اشعار  از  منظوم  ترجمة  نخستين  تا  موجب شد  لهستانى  شاعر  ميسكه ويچ  با  مالقات  وى 

ميسكه ويچ به زبان فارسى اتفاق افتد. 

توپچى باشى، خوجكو، ميسكه ويچ، سوناتهاى كريمه.  ليد واژه ها:كليد واژه ها:كليد واژه ها:

اله هايىدر مقاله هايىدر مقاله هايى كه قبال اينــجانب با عنوان هاى «ميسكه ويچ، محــبوب لهســتان»  
و «خوجكو»  نوشته بودم، به مناسبتى از توپچى باشى ياد كرده بودم و بسط ماجرا را 

به وعده اى ديگر موكول.
با  ميسكه ويچ  آشنايى  وسيلة  روزى خوجكو،  كه  بود  آمده  نخست  مقالة  در 
توپچى باشى را فراهم ساخت و اين مالقات جالب منجر شد به ترجمه اى از يكى 
كه  بود  رفته  اشارت  نيز  دوم  درمقالة  و   ، منظوم1  فارسى  كريمه»  به  «قطعه هاى  از 
شرح  اينك  و  بود2  فارسى  زبان  آموزش  در  استادان خوجكو  از  يكى  توپچى باشى 

دقيق تر ماجرا؛ اّما پيش از ورود به بحث اصلى اشاره به نكته اى ضرورت دارد:

توپچى باشى و ميسكه ويچ

دكتر منصور ثروت *

*عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى
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ميسكه ويچ  آثار  و  احوال  در  مطالعه  مشغول  كه  ورشو  در  اقامت  ايّام  در 
در  مرا  محترم،  ايران شناس  و  مترجم  نويسكا،  ايوونا  خانم  غالبًا  بودم،  خوجكو  و 
جستجوى آثار و اسناد يارى مى رساند و با مسّرت و گشاده دستى كامل اطالعاتى را 
كه در منابع لهستانى مى يافت از روى لطف ترجمه مى كرد و دراختيارم مى نهاد. بر 
همين اساس زمانى كه ارتباط توپچى باشى و خوجكو مطرح شد، ايشان نسخه اى از 
ترجمة شعر توپچى باشى از غزل ميسكه ويچ را كه عينًا به خّط فارسى گراور شده بود3  
به من دادند؛ با اين توضيح كه ايشان شعر مذكور را با يارى آقاى دولتشاهى به فارسى 
ترجمه كرده اند؛ نسخه اى از اصل غزل به زبان لهستانى و ترجمه را نيز به من مرحمت 
كردند. بر اساس مجموعة اين اسناد سعى شد اين حادثة جالب در مقاله اى به اطالع 
خوانندگان فارسى زبان برسد؛ اّما فقدان اطّالعات راجع به توپچى باشى مقاله را ناقص 

مى ساخت؛ تا آنكه به مرور در اين باب نيز توفيقى براى نگارنده حاصل شد.
در همين فاصله از آقاى دولتشاهى مقاله اى با عنوان « نخستين ترجمة اشعار 
بود.  نگارنده  مطالعة  مورد  موضوع  در  دقيقًا  كه  شد4  منتشر  فارسى»  به  ميسكه ويچ 
قضاوت نخستين از عنوان مقاله حاكى از آن بود كه فاضل ارجمندى زحمت سر و 
سامان دادن يادداشت ها را از دوش راقم اين سطور برداشته است؛ اّما مطالعة دقيق تر 
حكم مى كرد تنظيم و انتشار آن اوراق پراكنده خواهد توانست مقالة آقاى دولتشاهى 
را تكميل كند و احيانًا در رفع پاره اى از ابهام ها يارى رساند. با چنين فرضى است كه 

اين نوشته رقم مى خورد.
توپچى باشى كيست؟

به استناد آنچه توپچى باشى در مقّدمة ترجمة شعر ميسكه ويچ، خود را معرفى 
بيك  مردان  على  ابن  « ميرزا جعفر  كرد:  بيان  چنين  مى توان  را  او  كامل  نام  مى كند، 
طوسى النسب توپچى باشى.» آقاى دولتشاهى بر اساس همين معّرفى نامه مى گويد: 
« در مورد توپچى باشى بايد گفت بر خالف باور گروهى كه او را آذرى مى پندارند، 
5او خراسانى است.» 5او خراسانى است.» 5 حال آنكه شرح حال نويسان باكو او را آذربايجانى و اهل گنجه 

چنين  وى  مختصر  حال  شرح  در  آذربايجانى،  پژوهشگر  رضايف،  آقابابا  مى دانند. 
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مى نويسد: 
 توپچوباشوف كه در اواسط دهة هشتاد سدة هجدهم ميالدى در خانوادة معروف 

توپچو باشوف هاى گنجه به دنيا آمده و در تفليس تحصيل كرده و با زبان هاى فارسى، 

عربى، روسى، گرجى و ارمنى آشنا شده بود، در سال 1817 همراه هئيت سفارت 

ايران به پترسبورگ رفت و در آنجا ماندگار شد. در دپارتمان آسيايى وزارت خارجة 

روسى، به عنوان مترجم كاركرد و ازسال 1819 در مؤسسات آموزشى به تدريس 

عربى، فارسى و تركى پرداخت و از سال 1823 استاد و در فاصلة 1849-1835 

رهبر شعبة زبان و ادبيات فارسى دانشگاه پترزبورگ بوده و به اعتراف دانشمندانى 

مهّم  ايران شناسان  از  نسلى   تربيت  نقش وى در  بارتولد و كراچكوفسكى  چون 

روسيّه انكار ناپذير بوده است. وى دارندة نشان شير و خورشيد ايران و چهار نشان 

درجة يك روسيّه بوده است.   

توپچى باشى داراى ذوق شاعرى هم در زبان فارسى و تركى بوده است.
 بلينسكى، منتقد نامدار روسيّه پس از خواندن ترجمة يكى از اشعار او به زبان 

روسى قريحة شاعرى او را ستوده است.7  
خوجكو كه ما بين سال هاى 1824-1830 در انستيتوى شرق شناسى پترزبورگ 
زبان هاى عربى، فارسى و تركى مى آموخت8 ، به تصريح خودش يكى از شاگردان 
توپچى باشى بود. وى در وصف مالقات توپچى باشى با ميسكه ويچ مى گويد: « ... در 

آن هنگام ميرزا جعفر در كالج آسيا معّلم من بود.»9   
گفتنى است ميسكه ويچ نيز حدود پنج سال از 1824-1829 در تبعيد روسيه 
از دوران تحصيل در دانشگاه ويلنا آغاز و در روسيّه  با خوجكو  بود.10 دوستى اش 
ارتباط صميمى شاگرد-  يافت.  دوام  نيز  تا  آخر عمر  اينكه  كما  بود؛  محكم تر شده 
استادى بين خوجكو و توپچى باشى از سويى و صميميّت خوجكو با ميسكه ويچ از 
سوى ديگر باعث شد تا خوجكو واسطة خير ارتباط آن دو با يكديگر شود. گرچه از 
مقّدمه اى كه توپچى باشى بر ترجمة شعر ميسكه ويچ نوشته است به نظر مى آيد اين 

ارتباط خيلى هم جديد نبوده است.
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پيش از نقل اين مالقات بايد گفت: ميسكه ويچ از 14 اوت تا 14 اكتبر سال 
1825 سفرى دو ماهه به كريمه داشت كه ره آورد آن، هجده سونات (غزل – قطعه) 
بود كه خوجكو پس از ترجمه به روسى همراه با مقّدمه اى در معّرفى شعر ميسكه ويچ 
به سال 1826-1827 درمسكو با عنوان «نگاه از صحراهاى كوزلوف به كوه ها»  منتشر 

كرد.11  
آنچه مورد بحث اصلى ما، در اينجاست، ترجمة يكى از اين قطعه هاست به 
فارسى منظوم كه توپچى باشى انجام داده است. از تاريخ دقيق مالقات ميسكه ويچ، 
ولى  نداريم؛  اطالعاتى  است  ترجمه شده  اين  به  منجر  كه  توپچى باشى  و  خوجكو 
قطعًا اين ديدار مى بايست بعد از سرايش اشعار بوده باشد. در هر حال ظاهر قضيّه 
حكايت از آن دارد كه اين نشست در منزل يكى ديگر از شرق شناسان لهستانى مقيم 
روسيّه به نام سينكوفسكى به عمل آمده است. از نوشتة توپچى باشى چنين برمى آيد 
اين ترجمه به خواهش ميسكه ويچ انجام پذيرفته است و از اقرار خوجكو نيز چنين 
استنباط مى شود كه وى شعر را به روسى ترجمه كرده و سپس توپچى باشى به فارسى 
منظوم ساخته است. خوجكو در همين مورد مى گويد: «من سونات را براى ميرزا از 
زبان لهستانى به روسى ترجمه كردم و او سونات را به فارسى به نظم كشيد.»12  از 
اين گفتار مى توان نتيجه گرفت، خوجكو شعر ميسكه ويچ را قبل از ترجمه و چاپ 
براى توپچى باشى خوانده است؛ در غير اين صورت اشاره اى به نسخة چاپى ترجمه 

شده به روسى مى كرد.
گرچه ترجمة توپچى باشى با اصل بسيار تفاوت دارد -و مى توان دليل آن را 
مؤثّر  نيز ظاهراً   ناقص  مقدارِ  دانست- همين  ترجمه  دوبار  با  اصل  از  مفهوم  دورى 
بوده است؛  زيرا مقّدمة ميرزا جعفر در ورشو به لهستانى و در مسكو به روسى ترجمه 
شد و در روزنامة مسكوفسكى تلگراف به چاپ رسيد و به قولى بر پوشكين تأثير 

گذاشت. 
و اينك مقّدمه و ترجمة توپچى باشى:
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باسمه تعالى
ش همانا دل دوستان به دست آوردن  وش همانا دل دوستان به دست آوردن  وش همانا دل دوستان به دست آوردن  غرض از تشييد14 اين سخنان پريشان
است نه خود نمايى كردن و سبب از تنظيم15 اين كلمات پر غّل و غش محض پاس 
خاطر ياران داشتن است نه خود را از جملة شاعران انگاشتن. مقصود از اين معامله 
مشاهده  هرگز  را  استطاعت  آن  خود  در  بى بضاعت  بندة  اين  چه  نيست؛  تيز  بازار 
نمى نمايد كه زبان خامه زبان16 را در بزم صفحة سخن آراى به نكته كشاند كه شايد17  
دردناك  ناليدن  نمايد.  آزمايى  طبع  عبارات  استعارات  قافيه سنجى  در  فاطر  يا خاطر 
اّما فرخنده روزى كه درخانة معارف آشيانة  محزون بر سوز درون وى گواه است؛ 
عالم العلما، فاضل الفضال، معّلم اّول السنة شرقيّه، محّب يگانه الصاحب سينكوفسكى 
لهستانى شرف احضار يافته بود با جوان كامل فاضل عالم عاقل دانا دوست مهربانى 
الحق در فن نظم سرآمد دهر و ممتاز شهر خود  اعنى موسيا مسكويچ لهستانى كه 
بود اشعار آبدار ُدرر بارش مشهور درباب هنر و در لغت لهى18 بسيار معتبر است بعد 
از درك شرف مالقات و كسب فيض مقاالت ربِط آشنايى را پيوستم و مادام ظهور 
حضور به شادى و سرور محكم پى بستيم. چون شوق سفر در خاطر داشت پس از 
اندكى شهد صحبت به زهر فرقت آميخته از دارالسلطنة پترزبورگ به سياحت ُملك 

قريم19 جناح حركت افراشت. 
نمى گنجد در اينجا اين حكايت ز هجرانش بسى بوده حكايت    

چون در اثناى سياحت در آن مرز و بوم گذرش به كوهى به غايت بزرگ و 
نظرش به َجبَلى20 خيلى سترگ افتاده، از نظارة آن كوه پرشكوه درياى طبعش كوه كوه 
به تّموج آمده هر گوهر آبدارى كه از آن به ساحل نظم رسيد به رشتة تحرير كشيد و 
ميالن خاطرش نيز بر آن شد كه به زبان فارسى هم مترَجم شود؛ پس به موجب عالقة 
سابقة لطفى كه با حقير داشت خواهش آن فرمود تا به رشتة نظم آورد. هر چند اين 
حقير فقير ميرزا جعفر ابن عليمردان بيك طوسى النسب توپچى باشى انما21 به سبب 
حالش به اباء و امتناع افاده مى نمود، ليكن اّوالً دوست را دلجويى 22 حالش به اباء و امتناع افاده مى نمود، ليكن اّوالً دوست را دلجويى 22 حالش به اباء و امتناع افاده مى نمود، ليكن اّوالً دوست را دلجويى  عدم قابليت و [؟]
كردن به ادب است و ثانيًا شعرى را از زبان فرنگى به لسان فارسى ترجمه كردن كه تا 
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حال نشده است به ارادة احباب و اهل عرفان اقرب دانسته؛ همين دو معنى گريبان گير 
شوق ضمير گرديد و كماكان به قدر به رشتة بيان كشيد.

كه ذيل عفو بدين ماجرا بپوشانند سخن دراز كشيدم ولى اميدم هست  
ترجمة شعر

در بيان وصف ميرزاى قريمى23  

تّمت
كه  كرد  خواهيد  مالحظه  ديد،  خواهيد  را  شعر  ترجمة  و  اصل  بعداً  چنانكه 
چقدر وصف ميسكه ويچ با برداشت توپچى باشى متفاوت است: اّوالً روح شرقى از 

لنـد كـــوهـى بديـدم مـيان صـحرا بودبلنـد كـــوهـى بديـدم مـيان صـحرا بودبلنـد كـــوهـى بديـدم مـيان صـحرا بود
به لـرزه آمـدم آنــــدم كـه كوه يخ ديدم 
بـه صنـع كـامـلـة قـــدرت خـداونـدى 
و يـا بـراى نـــزول فـــرشـتـگـان سـما
ـه بـل به منع عبــور سـپاه يأجـوجــىنـه بـل به منع عبــور سـپاه يأجـوجــىنـه بـل به منع عبــور سـپاه يأجـوجــى
به فـرق نـور درخشــان چو برق اندر ابر 
تو گويى فايدة حــرق سـور اسـالمبول 
ساخت  چو بزم ظلمت شب را قضا مرتب ساخت  چو بزم ظلمت شب را قضا مرتب ساخت  

سرش پر از يخ و برف و هواى سرما بود
شگـفتم آمده گفتم كه اين چه رؤيـا بود
مگـر ز منـبع يـخ پـهن گشته دريـا بود
ز ابـرهـاى كبـودش سـريـر مـينـا بـود
ـّه پيدا بود كـشـيـده سـّد سـكـندر نه قل
فـروغ پرتـوش هـر دم به چـرخ باال بود
 ز قـّلـة فلـكـيـش هـمـى هـويــدا بود
ـّق ز طـاق مـيــنا بود مگـر چـراغ مـعل

رفـيــق راه و دلـيـلـم ز مــهتـران قـرم
زوضع رفعت آن كوه و وصف آب و هواش
چنـين بگفـت كـه روزى شدم به روز آنجا
زهر طرف همه سـيالب كـوه كـوه به موج
چنانكه ديـدمش آن مـنظـر مــحلِّ شـكوه
به وقت دم زدنـم بـرف از دهـن مى ريخت
از آن بلـندى و رفـعت گـمان هـمى بـبرم
ز نوع تنـد رونـده نـه كـار هـر بشـريست
گذشـتـم آن طـرف از ابُر رعـُد بــرق آخر 

امـير زاده شــريـف و جـوان رعـنا بود
چنان نمود كه گويى سپهر خضـرا بود
نه ابر بـود نمـايان نـه روى غبــرا بود
روان چو روح روان بر روان25  صحرا بود
مقام برف و يـخ و جـايـگاه سرمـا بــود
ز شـّدت اثـر زمهــرير كـانـجـا بـود
چـو راه مـن كـه برآن قّلة فلك سا بود
زجنـس تيـز پرنـده نـه حـّد عنـقا بود
شدم به جايى كه آنجا همين ثّريا بــود
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توپچى باشى  ترجمة  در  ميرزا  كاروان،  شرق،  اهللا،  واژه هاى  چنانكه  است؛   رفته  بين 
مناظر  و  گوناگون  اشكال  وصف  به  ميسكه ويچ  كه  دانست  بايد  ثانيًا  است؛  مفقود 
شگفت يخ توّجه داشته است كه دراطراف كوه شكل گرفته بوده است واين منظره را 
در شامگاهى ابرآگين به شعر كشيده است؛ حال آنكه متأسفانه در شعر توپچى باشى 
نمى توان در چنان فضايى قرار گرفت. به هر حال هر چه هست، اين نخستين كوشش 
در ادب فارسى در برگردان شعرى نه فقط از زبان لهستانى، بلكه از ادب مغرب زمين، 

داراى ارزش هاى خاّص خود است.
جهت تتميم فايده، در خاتمه، اصل شعر به زبان لهستانى و ترجمة خانم ايوونا 

نويسكا و آقاى عليرضا دولتشاهى از آن، عينًا درج مى شود: 

Widok gór ze stepów Kozlowa – Sonety krymskie

PielgrzymPielgrzym

Tam! – czy Allach  postawit scianą morze lodu?

Czy aniotom tron odlat z zamrozonej chmury?

Czy Diwy z ćwierci lądu dźwigkęli te mury,
Aby gwiazd karawanę nie puszczać ze wschodu!

Na szczycie jaka luna ! poźar Carogrodu!
Czy Allach, gdy noc chylat rozciagnęla bury, 
Dla światów zeglujących po morzu natury 

Tę latarnię zawiesil śród niebios obwodu?

Mirza

Tam?- Bylem, tam dzioby potoków

I gardla rzek widxialem pijące z jej gniazda;
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Tchnątem, z ust mych śnieg lixiat; pomykatem kroków 

Gdzie orly dróg nie wieszą kończy sińę chmur jazda,
Minątem grom sziemiący w kolebce z obtoków,
Az tam, gdzie nad mój turban bytko gwiazda.
To Czatyrdach!
Pielgrzym

Ah!
چشم انداز كوهسار از دشت هاى شهر كازلو

زائر 
آنجا، آيا اهللا درياى منجمد را به شكل ديواره اى برآورده است؟

يا كه از ابر يخين، تختى براى مالئك تراشيده است 
يا كه ديوان از ربع مسكون، ديواره ها برآورده اند

تا كاروان اختران، شرق را پس پشت، نتوانند نهادن 

چه روشنايى است بر چكاد! حريق تزار آباد؟
يا هنگامى كه اهللا به شامگاه خلعت سرخ خود را گسترانده

از براى جهان هايى شناور، بر درياى طبيعت
ميرزا

آنجا ؟... بوده ام. زمستان فرو نشسته و منقار جويباران را 
و گلوهاى رودها را ديده ام كه از آشيانه اش مى نوشند 

و به باز دمم، از دهانم برف مى ريخت، تند ترك گام برداشتم 
آنجايى كه شاهين ها راه را نمى دانند و جايى كه انجام پرواز ابرهاست 

از رعدى كه به گاهوارة ابرها قيلوله مى كند، گذشتم 
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برآن بلندا كه فراز دستارم جز ستاره نبود 
زائر 
آه! 

( غزل پنجم از غزل هاى كريمه) ترجمة ايوونا نويسكا و عليرضا دولتشاهى از متن 
لهستانى. 
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12. همان. 
13.همان جا 

14. برافراشتن بنا و انداييدن ديوار به آهك و گچ و جز آن، مجازاً به معنى استوار و 
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15. جواهر به رشته كشيدن (غياث اللغات) اينجا مجازاً به نظم كشيدن.
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16. كذا فى نسخه 
17. شايستگى داشته باشد.

18. له+ ى منسوب = لهستانى.
19. كريمه
20.  كوه

21. كذا فى النسخه 
22. قرائت مقدور نشد 

23.منظور از قريمى ، كريمه اى است و مرادش ميسكه ويچ كه بدان عنواِن ميرزا نيز
افزوده است.

24. كذا فى النسخه = قريم، كريمه.
25. روال 
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