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  چکیده

با توجه به نفوذ زبان فارسی در آسیاي صغیر(آناتولی)، بررسی و تحلیل تألیفات در این حوزه در تدوین تاریخ زبان فارسی و 

صورت به ر،یصغ يایقرن تداول در آس نیپس از چند یکه زبان فارس بوده یدوران یعثمان ةدوراي دارد. شناسی آن اهمیت ویژهسبک

یکی از  التواریخ هبهج. استافتهی اروپا رواج یشرق متصرفات آن دولت از جمله در ممالک جنوب در یدرآمده و حت یزبان رسم

ترین آثار تاریخی این دوره است که به دست شکراهللا رومی و با استناد به کتب مختلف و معتبر تاریخی؛ همچون: تواریخ طبري، مهم

در دربار پادشاهان  یو دو سالگ ستیبوده که از ب یولتاز مردم آنا يو است. شدهخلکان، قاضی بیضاوي و... تألیف جوزي، ابنابن

گیرد اثري تاریخی مشغول بوده و در اواخر عمر تصمیم میبه خدمت  اند،اي به شعر و زبان فارسی داشتهی که انس و عالقه ویژهعثمان

از لحاظ تاریخی با اهمیت است، از منظر ادبی هم مضامین اي براي عالم عقبی فراهم کند. کتاب، اگرچه تألیف و به قول خود توشه

درخور توجه و ارزشمندي دارد. رومی که در دربار شعردوست عثمانی رشد کرده و خود نیز در سرودن شعر دستی بر آتش دارد، در 

رده است و همین، نگارندگان طول کتاب و در جاي جاي متن به تقلید و تضمین اشعار فارسی پرداخته و نثر خود را به نظم، مزین ک

را برآن داشت تا در پژوهش حاضر، با تکیه بر این اثر که باب سیزدهم آن را به تواریخ سالطین عثمانی اختصاص داده است، به 

  بررسی اجمالی تجلی شعر فارسی در دربار عثمانی بپردازند.
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 ج

  . مقدمه1

شود ه.ق آغاز می 463واقعی از سال  اي دیرینه دارد. اما نفوذصغیر پیشینهفارسی و فرهنگ ایرانی در آسیاي  نفوذ زبان

ي صغیر را به روهاي آسیايداد و دروازهمالزگرد، رومانس دیوجانس قیصر روم شرقی را شکستارسالن در جنگ که الب

رفته دهند و رفتهمیحکومت صغیر تشکیل ایرانی گشود. پس از فتح مالزگرد هم، سلجوقیان در آسیاي اسالم و فرهنگ

نویسان آن عصر مانند آید. بعضی از تاریخوجود میهاي محلی متعددي توسط شاهزادگان سلجوقی در بالد روم بهحکومت

نکته درخور توجه این است که در تمام این  1اند.هاي خود آوردهدر کتاب ها راآقسرایی چگونگی تشکیل این حکومتکریم

اي در حیات زبان و دربارها زبان رسمی و رایج، زبان فارسی بوده است. حملۀ چنگیز و پس از آن هجوم تیمور، وضع تازه

کنند و در نتیجه آثار مکتوب و میصغیر مهاجرت  آورد و دانشمندان و نویسندگان و شعرا به آسیايوجود میادب فارسی به

اي که عالوه بر محاورة عمومی، گونهآید، بهوجود میهاي شعر فارسی در آسیاي صغیر بهعلمی و تاریخی و دیوان

گیرند و مانند دانشمندان و نویسندگان مهاجر ایرانی به زبان صورت علمی فرا میزبانان، زبان فارسی را بهرفته، تركرفته«

  ).16: 1359(الموش، » شوندهاي مختلف میاندرکار تألیف کتابدستفارسی 

دست سلطان یعنی همزمان با فتح مصر به ،دست هالکوپادشاهان عثمانی که حدود دو قرن و نیم پس از سقوط بغداد به

 ایلی توجهبه نیت غزا به طرف روم«التواریخ،  هقول مؤلف بهجدانستند، اغلب بهسلیم خود را پیشواي مذهبی مسلمانان می

  ). 305ق:  861(شکراهللا رومی،» کردندمی

 هرجا حمله اند، بههاي آنها را غزو نامیدهنویسان مسلمان آنان را سپاه اسالم و جنگلشکریان عثمانی که اکثر تاریخ

ها فارسی بود، با خود به آن سرزمینفرهنگ، یکی زبان اسالمی را که از جمله اجزاي این کردند، آیین و تمدن و فرهنگ می

به عوض صوامع و کنایس رهبانان و قسیسان، مساجد و جوامع و معابد اهل توحید و ایمان بر اوج آسمان «بردند و می

 فاتشرقی؛ یعنی متصر). به همین دلیل است که ما امروز در بیشترین ممالک اروپایی 434: 1389(روملو،» برافراختند

بینیم. در حقیقت نحوه برخورد شاهان و سالطین عثمانی با شعر فارسی برجاي میعثمانی، نشانی از زبان اروپایی پادشاهان 

زبان در جستجوي پناهگاه، گریزان از دانشمندان، شعرا و نویسندگان و متفکران فارسی«شد تا و زبان و ادب فارسی باعث 

ها گفته و در ته و در دربار پادشاهان سلجوقی به عزت و احترام رسیده و در مدح آنها قصیدهصغیر رفبرابر مغول به آسیاي 

 عثمانی را که ادبیات ة). خود محققان ترك هم، ادبیات گذشته دور20: 3،ج1381(بهار، » بنویسندها باب اسالمشان تاریخ

و الفت مداوم سالطین، شعرا و ادیبان نند. در واقع انسدانامند، از همه حیث تقلیدي از زبان و ادب فارسی میدیوانی می

شد که ایرانی و عشق سرشارشان به شعر فارسی سبب ادب ترك و حتی مورخانی همچون شکراهللا رومی با شاهکارهاي 

  کنند.کار برند و آثار بسیاري به تقلید از بزرگان ادب فارسی خلق همان صنایع ادبی فارسی را در شعر و نثر خود به

  . پیشینه پژوهش1. 1

است؛ هرچند بعضی پژوهشگران التواریخ اثر ارزشمند شکراهللا رومی، تاکنون تصحیح و به زیور طبع آراسته نشدههبهج

، »نظري به تاریخ دولت عثمانی«اي با عنوان اند. مثالً سید کاظم روحانی در مقالهاین اثر کرده به مختصر ايدر آثار خود اشاره

اي به بهشت و... تنها اشارهکمال، هشتابننشري، تاریخ ان آثار تاریخی عثمانی در کنار چند اثر دیگر؛ مثل: تاریخدر می

به یکی از این کتب که مورد » هاآلتون کتاب«یا غفار کندلی در بحث  .)166: 1369است (روحانی، کرده» التواریخۀبهج«

شناسی منبع«اي باعنوان ارطغرل نیز در مقالهعلی  .)412: 1347است (کندلی،  اشاره کرده رومی بوده استفادة شکراهللا

است  التواریخ نمودههلجوقیانِ بهجس رومی در بخش تاریخاي به خطاهاي شکراهللا اشاره» توصیفی تاریخ سلجوقیان آناتولی

اتوهار «اي از این رساله در مجموعۀ به نسخه» زمینار گردشی در آلمان«اي باعنوان افشار در مقالهایرج  .)67: 1384(ارطغرل،
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ارسی در قلمرو و ادبیات ف نفوذ زبان«اي باعنوان ریاحی در مقاله). محمدامین 666: 1353است (افشار، کرده اشاره» اسووتیز

داوود اصفهانیان هم در  .)86: 1349است (ریاحی،التواریخ بردهۀدر میان کتب مهم دورة عثمانی تنها نامی از بهج» عثمانی

معرفی طور مختصر به به» استانبول قاپوي سرايفارسی در کتابخانۀ توپ تاریخی به زبانخطی  نسخ«اي باعنوان مقاله

ششم تا الخط از قرن تحول رسم«اي باعنوان متینی در مقاله). جالل5: 1351است (اصفهانیان،ب پرداختهکتا اي از ایننسخه

 2775کرده که یکی از آنها نسخۀ شمارة نسخه را بررسی 23هاي کتابت قرن دهم، در بخش ویژگی» سیزدهم قرن

  ). 5: 1347(متینی، التواریخ موزة بریتانیا استۀبهج

ت تاریخی این اثر و عالقۀ ویژة دربار عثمانی به شعر و زبان فارسی و انس و الفت شکراهللا رومی با شعر و به دلیل اهمی

زبان فارسی و مالزمت وي با دربار عثمانی، به عالوه مضامین درخور توجه و ارزشمند ادبی کتاب و اشعاري که رومی به 

سعدي سروده و یا از آنها تضمین کرده است، نگارندگان را برآن  و موالنا و فردوسی همچون: تقلید از شعراي بزرگ فارسی؛

هاي فارسی دربار عثمانی التواریخ و مؤلف آن، به بررسی شاعرانهۀداشت تا در پژوهش حاضر ضمن معرفی مختصر بهج

 بپردازند.

  . بحث و بررسی2

 التواریخ و مؤلف آنۀ. مختصري درباره بهج1. 2

الدین زکی ملقب به رومی است. وي از مردم آناتولی بوده که از جوانی زینالدین احمدبن شهابمؤلف، شکراهللا، فرزند 

پایان التواریخ را بهۀاست. ظاهراً مؤلف هنگامی که بهجخدمت اشتغال داشتهعثمانی به در دربار پادشاهان شعردوست 

لص از هفتاد گذشته و زندگانی خود را به مثابۀ مرگ اگر چه عمر این دعاگوي مخ«است: رسانیده بیش ازهفتاد سال داشته

(شکر اهللا » دید که بازمانده را هم به دعاي ایشان گذراند عثمان گذرانیده، الزماست، اما در دعا و هواخواهی آلدانسته

یکی از اهالی او «است: التواریخ نوشتههدربارة مؤلف بهج ""Persian Literatureاستوري در کتاب  ).313ق: 861رومی،

-ه. 855/م.1451( دوم مراد سالگی در خدمت دولت عثمانی مشغول کار بود و در زمان سلطنت سلطان 22آناتولی بود که از 

شد. مأموریت اول او هاي خاصی فرستاده مراد به مأموریتدستور سلطان ) به دو مناسبت و در دو نوبت بهه. 824/م.1421

  ».هجري به دربار میرزا جهانشاه قراقوینلو بود 852انید و مأموریت دوم در سال به دربار ابراهیم بیگ قرام

وي که طبع شاعري هم داشته، با ابیاتی از خویش، در چند جاي کتاب به مدح برخی سالطین عثمانی پرداخته است. 

  گوید:مثالً در مقدمه، در مدح سلطان مراد می

  داراي و ممالک ستان و  گیتیگشجهان  سال بلند همت و بسیاردان و اندك

  )17(همان:  

ه.ق) که اهل شعر و ادب  855م/  1451 –ه. ق  866م / 1481محمد دوم ملقب به فاتح ( رومی در زمان سلطنت سلطان

  اي رفتار کرد.سروده هم عزت و احترام یافت و سلطان محمد با او به نحو بسیار شایستهبوده و خود نیز شعر می

شود وي عمري نسبتاً طوالنی داشته و می است و معلومه.ق ثبت کرده 894التواریخ را هوفات مؤلف بهجاستوري سال 

خلیفه است. حاجیودو سال دیگر حیات داشتهالتواریخ در حدود سیهکرده؛ یعنی پس از تألیف بهجبیش از صدسال زندگی

  برد.را نام می 2»الرشادمنهاج«و » العارفینانیس«هاي او، از دیگر نگاشته

بوده است. وي به  خاص قائل احترامی (ص)پیغمبر و جماعت و در عین حال براي اوالد التواریخ اهل سنتهمؤلف بهج

  م در استانبول درگذشت.1488-9هـ / 894سال 
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اي هجري با دیباجه 861در سال  هاست ک انیمثع انراد خمطان لس انا زمت مالع یخاریت وادثح اويالتواریخ حهبهج

که باب سیزدهم کتاب را به تواریخ  تاسشدهشامل حمد و ستایش و چگونگی تألیف کتاب و مشتمل بر سیزده باب تألیف 

 کند که کتاب او گردآوري و التقاط ازمیرومی در مقدمۀ کتاب خود به این نکته، اشاره . است داده اختصاص عثمانی سالطین

و طب، در تدوین  طبیعی و ریاضی و هندسه و نجوم و هیأت و حکمت علم در هاییچندین کتاب تفسیر و تاریخ است. کتاب

است. وي که قلمی توانمند دارد، ضمن بیان مدایح و فتوحات و توصیفاتی زیبا از  التواریخ مورد استفاده او بوده هکتاب بهج

الي حکایات و روایات هاي اخالقی و حکمی در البهبا اشاره به نکات و دقیقهها، اشخاص، اماکن، قبایل، شهرها و جنگ

  افزاید.آمیزد، بر زیبایی اثر خود میهاي مختلف ادبی و نیز اشعاري که نثر خود را بدان میخویش و همچنین استفاده از آرایه

  

 . نقش شعر و زبان فارسی در دربار عثمانی2. 2

  ان عثمانی. فارسی دوستی شاه1. 2. 2

با روي کار آمدن دولت جدید عثمانی، دو زبان براي دو طبقه موجود جامعه وجود داشت. یکی زبان درباریان و دیگري 

زبان محاوره مردم عامه در کوچه و بازار. با این حال زبان فارسی ارزش و اهمیت خود را در میان فضال و ادیبان داشت و 

که عربی زبان دین و مسائل مربوط به آن بود. این در حالی بود که زبان ترکی زیاد مورد  گونهزبان شعر و ادبیات بود، همان

  توان دید:به وضوح می» عاشق پاشا«توجه نبود. این موضوع را در شعر 

  تور کلره هرگز کوکل آقمازیدي  تورك دیلینه کیمسه باقمازیدي

  منزللرياینجه یوللی اوالولوو   تورك دخی بیلمزیدي بو دیللري

  )9: 1340(حبیب،  

کند و هیچ گرایشی به سمت آن نیست. ترك به عربی و فارسی آشنا نیست و بر ترجمه: کسی به زبان ترکی توجهی نمی

  هاي باریک آن اشرافی ندارد.مقاصد عالی و راه

گلستان و بوستان  سعدي حتماً هاي آنان بود و تعلیم متونی چون بسیاري از پادشاهان عثمانی که زبان فارسی جزو آموزه

سرودند. این پادشاهان گرفت، ذوق شاعري داشتند و به زبان فارسی شعر میهاي تربیتی شاهزادگان قرار میباید در برنامه

اند، با دانان خوب در درگاه خود داشتهگوي و پارسیشناس و شاعران پارسیدوست، گذشته از آن که منشیان ادبفارسی

اغلب آنها زبان فارسی را نیکو  .کردندآمیز فارسی مبادله میهاي مالطفتدیبان و شاعران بزرگ ایران هم نامهعالمان و ا

تاریخ نویسان، زمان عثمان اول را آغاز زبان فارسی بین ترکان عثمانی ذکر  ، امااندسرودهدانستند و به این زبان شعر میمی

شده که سلطان محمد ثانی(فاتح) آموخت و گسترش و نظم داد. همچنین روایت  اند و معتقدند که او زبان فارسی راکرده

هـ 918-926ورزید. سلطان سلیم اول (م) به گسترش فارسی در کنار زبان مادري اهتمام می1451-1481هـ /  855- 886(

گاهی ویژه دارد. شخصیت سرایی کند، جایتوانست به این زبان سخنم) از نظر آشنایی به زبان فارسی که می1520-1512/

طوري که به لقب یاوز(= است بهاي خشن در تاریخ آفریدههاي وي در باب مسائل مذهبی از او چهرهگیريسیاسی و سخت

زننده چنگ وي که با برکناري پدرش بایزید به تخت پادشاهی نشست در تاریخ ایران رقم«رحم) شهره است. سنگدل و بی

). با وجود این 141: 1378(ریاحی،» گردیده استن جهت نیز بیش از دیگر شاهان مورد توجه واقعباشد و از ایچالدران می

خدمات او به گسترش و رونق زبان فارسی و تعمیق فرهنگ و هنر ایرانی در آسیاي صغیر قابل توجه است. مرحوم نفیسی 

دانسته و ت. مخصوصاً زبان فارسی را خوب میترین مردان خانواده آل عثمان اساز نظر ادبی، یکی از بزرگ«نویسد: می

). اشعار زیبایی به زبان فارسی از او باقی مانده و  479: 1363(نفیسی،» اي جالب توجه استغزلیات فارسی او تا اندازه
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بارة السالطین در هاند. فخري هروي در روضمؤلفان تاریخ ادبیات او را یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی به حساب آورده

الخصوص شعر را به به شعرگفتن بسیار میل داشته. اکثر شعرا و عرفا به شعر او مایلند، علی«نویسد: سلطان سلیم یاووز می

کرده است. از وي در اشعار خود سلیم و گاه سلیمی تخلص می». دیوان اشعارش را تمام دیدم گوید.زبان فارسی می

  :هاي اوستغزل

  خجل شدند و همه خون گریستندخوبان   من چون گریســــــتند ةدر عاشقی دودید

  آنـان کـه بـر مالمـت مجنـون گریستنــد  از غم بسوختند چو دیدند حـــــــال من

  آگـاه چـون شدنـد ز مضمـون، گریستنـد  ام ولــــــــیدرخنده خواندند بتان نامه

  زیـاده چـو جیجون گریستنـداز دوستان   بر درد من ز زخم رقیبان ســـــــنگدل

  آنها که دور از آن لب میگـون گریستنــد  در فکرم اي سلیمی که چون گشت حالتان

  )142: 1373(نقل از صفا،  

سلطان سلیم دوم نیز با وجود دشمنی و رقابت آشکاري که با دولت آن روزگار ایران داشت، شیفته و مفتون شعر و زبان 

  ها گفته:هاي خود در برابر ایرانیرا به فارسی سروده است. مثالً در رجزخوانی و بیان دالوريفارسی بوده و اشعار خود 

  بهر جمعیت دلهاست پریشانی ما  در سفر گشتن و این بی سر و سامانی ما

  در شکار ار شنود نوبت سلطانی ما  کـوه فریــاد بـرآرد پـی آهــو رانــدن

  گرچه دشوار نماید به تو آسانی ما  کشـور دهـر گـرفتیـم بـه همت آسـان

   )Mengi,2005:172(  

–936( توان از سلطان سلیمان قانونی از دیگر دوستداران و حامیان شعر و ادب فارسی در میان سالطین عثمانی می

در حدود  کرده و عالوه بر دیوان ترکی، دیوان فارسیتخلّص می» محبی«سلطان سلیمان، «م) نام برد. 1530–1566ه / 974

کرده و از تشویق ادیبان گو حمایت می). این پادشاه از شاعران پارسی181:1378(ریاحی،» بیت از او در دست است 700

  :خودداري نکرده است، به همین جهت نام وي در کتب و اشعار به صورت مدح باقی مانده است. غزلی دارد با این مطلع

  ین چشمه ز سرچشمه خرابست مراکار ا  دیده از آتش دل غرقه در آبست مرا

  و یا این غزل زیبا:

  بسته شـد جـان و دلم در گره ابرویـی  ام از حسرت عنبــربــویــیبــاز آشفتــه

  ام در کویــیدل آواره کـه گـم سـاختـه  از که پرسم خبرش یا ز که جویم، چه کنم

  آموخته شد با روییواي از آن دیده که   آه از ایـن دل که شـد آشفتـۀ زلف سیهـی

  کنـم از هـر سوییمـن دیوانـه نظر مـی  او به صد ناز درون دل من جلـوه کنــان

  هاي لب دلجویـیراست گویم که فسون  خلق گوینـد دل و جان محبـی کـه ربـود

  )148: 1373(صفا،  

» شاهی«سلطان سلیمان است که گفت، شاهزاده بایزید، پسر از وابستگان سلطان سلیمان هم که به فارسی شعر می

مدت دو سال و هـ.ق و زندانی شدن وي به 967تخلّص او بوده است. پناهندگی وي به ایران (دربار شاه طهماسب) در سال 

هاي سیاه پادشاهی شاه طهماسب است؛ شاه طهماسبی که خود اهل شعر سرایی بود اما انگیز او، از برگنیم و سرانجام غم

 کرد.نی دودستگی ایجاد میبین اقوام ایرا
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برخی از پادشاهان عثمانی؛ همچون: جم سلطان، سلطان سلیم، شاهزاده بایزید، سلطان مراد سوم و سلطان سلیمان 

م) را به ادب و 1574- 1595هـ /982-1003کوشش سلطان مراد سوم («اند. در این میان قانونی، دیوان فارسی هم داشته

اند. او در پایان قرن دهم هجري/ شانزدهم میالدي، اشعاري به زبان هاي ترکی ن عثمانی دانستهعلوم بیشتر از دیگر پادشاها

هاي شعراي ایرانی را هم مورد توجه داشته و در سرودن شعر از آنها دیوان). 481: 1382(نفیسی،» و عربی و فارسی دارد

  ا این مطلع:اند. براي مثال سلطان محمد فاتح غزلی دارد بگرفتهآنان یاري می

  به خال هندویش بخشم ستانبول و کاالتا را  اگر آن ترك افرنگی به دست آرد دل ما را

  )Mengi,2005:185(  

  التواریخ در مدح همین سلطان محمد گفته: هشکراهللا رومی در بهج

  به گرد او نرسد صد هزار پیر وزیر  تدبیربه عمر اگرچه جوان است لیک در 

  )312ه:861(رومی،

مجموع باید گفت که سالطین بزرگ عثمانی، هرگز از بذل مال و اظهار کمال لطف و عنایت نسبت به شعرا و در 

بردند یا در بالد ایران و دور از قلمرو که در دربارشان به سر میگویان، اعم از آندانان و پارسیفضالي ایرانی و یا پارسی

اي از بزرگان علم و ادب ایرانی به سر ن سبب در دستگاه آنان همیشه عدهکردند، ابا نداشتند، و به همیتسلطشان زندگی می

   3بردند.می

  . تأثیر شعر فارسی بر شعراي دربار عثمانی3. 2

همچون: عطار و سعدي و موالنا و  ،در دوران امپراتوري عثمانی، آثار ارزشمند بسیاري از شاعران بلند آوازه زبان فارسی

نظامی مورد تقلید شعراي ترك زبان قرارگرفت و همین موجب غنی شدن این زبان شد و شعرا توانستند با این خمیرمایه، 

آثار گرانقدري از خود به یادگار گذارند. بعضی از شاعران مثل یوسف بالساغونی، تنها به تقلید از وزن و قالب بسنده 

اي هم مانند عطایی، هم وزن و دادند. عدهرخی دیگر مثل فضولی، مضمون و محتوا را اساس کار خود قرار میکردند. بمی

زدند. شکراهللا رومی نویسندة شاعر قالب و هم محتوا برایشان مهم بود. گاهی هم شعرا به تضمین از شعر فارسی دست می

ن ابیاتی که از آنها بهره برده، تضمین از بزرگانی؛ همچون: فردوسی دربار عثمانی بود که نثر خود را به نظم آمیخت و در میا

  التواریخ آورده: هبهج ۀو موالنا و سعدي مشهود است. براي مثال در مقدم

  اي حاصل نیست:از بهر عالم اصلی و جهان باقی که عبارت از آن عالم عقبی و مقام حقیقی است، هیچ توشه«

   4»نخرید و زر بینداخت چیزي  فایده هر که عمر درباختبی

)  12 :(همان

  گوید:یا در جایی دیگر از آنجا که عالوه بر شعر فارسی، بر قرآن نیز تسلط داشته، پس از ذکر وفات سلطان مراد خان می

العینی در خلوت  هبه گوش هوش شریفش در رسید و روح عزیزش در طرف» إرجِعی إلی ربک«روز چهارشنبه آوازة 

  العالمین پیوست:سراي خاص راه یافت و به جوار رب 

  

  

  

  5رسد که تعالخطاب لفظ چو شکّر همی  چگونه بر نپرد جان چو از جناب جالل

  )311(همان: 
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به غیر از وزن و قالب و مضمون و محتوا، عرفان و تصوف نیز در آن دوران با ورود به شعر و زبان ترکی از زبان 

انی را در سه تأثیر بسزایی بر اندیشۀ شاعران عثمانی گذاشت. با این اوصاف، تأثیر شعر فارسی بر شعراي دربار عثم فارسی،

  :کنیمحوزه بررسی می

  . وزن و قالب1. 3. 2

کردگان که به آن ادبیات دیوان یا ادبیات عثمانی به دو گونه تقسیم شده است: یکی ادبیات درباریان، اشراف و تحصیل

مردم کوچه و بازار که به ادبیات خلق موسوم است. ادبیات دیوان به شدت تحت تأثیر  ةاند و دیگر ادبیات محاورقدیمه گفته

ادبیات فارسی بوده است. شعرا به برکت آنچه از زبان فارسی نقل شده بود توانستند علم عروض را گسترش دهند و سبکی 

التواریخ کامالً مشهود است. همین تالش اغلب  هکار رفته بود. این شیوه در بهجرا به دست آوردند که نثر و شعر باهم به 

عاملی که به «طور عام از دیگر اشعار متمایز کرد و شعرا و رموز و شگردهاي لفظی و معنوي کالم آنان، شعر عثمانی را به

گوز) هاي عروسکی (قرهها ونمایشخانهههاي ادبی و قهواین دگرگونی ادبی کمک کرد، توسعه زندگی مردم و ازدیاد انجمن

). درواقع اوزان عروضی به کار برده شده در اشعار، صورت تعدیل شده و موافق طبع شعر فارسی و 121: 1380(هیأت،» بود

بودند. بحرهاي فارسی شدة عروض است؛ چرا که شعرا به دشواريِ گنجاندن زبان ترکی در چهارچوب عروضی پی برده 

فضولی بغدادي هم آمده است. همین استفاده از اوزان عروضی، شاعران را به سمت » لیلی و مجنون« ۀدر مقدم چنین تفکري

آهنگ و مناسب هاي مختص زبان عربی که با زبان ترکی همداد. وزن ها و ترکیبات فارسی سوقاستفاده بیشتر از واژه

استفاده شعرا قرار گرفت. اولین اثر در وزن عروضی درزبان  نبودند، کنار گذاشته شدند و بحرهاي فارسی شده عروض مورد

  است که در وزن شاهنامه فردوسی سروده شده است. 7الحقایق هعتبو  6کوتادغو بیلیگترکی 

بن بایزبد به روم ایلی براي دفع و سرکوب موسی التواریخ و در ذکر حرکت امیر سلیمان  هشکراهللا رومی نیز در بهج

و در ادامه به تقلید از وزن شاهنامه » در این اثنا، پسر قرامان به والیت عثمان طمع کرد و بر بورسا خیمه زد«گوید: چلبی، می

  سراید:فردوسی و به همان سبک و سیاق، به زیبایی چنین بیتی می

  شغال اندر آید به بیشه دلیر  شیر چو بیشه تهی گردد از نرّه

  )306ه: 861(رومی،  

  :آوردمیاو در باب دوازدهم کتاب و در پایان دولت آل برمک نیز به تقلید از شاهنامه 

  گهی پشت بر زین گهی زین به پشت  چنین است رسم سراي درشت

  )263(همان:  

هاي شعر فارسی است. عطایی که خود از بزرگان شعر عثمانی غیر از وزن، قالب اشعار نیز درآن دوران برگرفته از قالب

هایی که ترین و نخستین قالبهاي شعر فارسی هستند. یکی از مهماست، معتقد بوده که اکثر شاعران عثمانی اسیر قالب

اند. بسیار مورد توجه شعراي دربار عثمانی قرار گرفته، مثنوي است. پس از آن غزل، قالبی بوده که به آن توجه ویژه داشته

هاي ادبی به شمار ترین قالبزل، محتوایی غنایی دارد و از این حیث جزو محبوبدر ادبیات دیوان هم به مانند فارسی، غ

اي به زبان فارسی شامل غزلیات و چند مخمس دارد. از او اثري هم ، از جمله شعراي عثمانی است که دیوانچهنابی«رود. می

  ).Mengi,2005:194» (یشابوري استنامه عطار ناي آزاد از الهیبه نام خیرآباد به جا مانده که در حقیقت ترجمه

  . محتوا و مضمون2. 3. 2

طور کلی مسائل مربوط به عاشق و معشوق و از هاي عاشقانه و بهمحتوا و مضمون در ادبیات دربار عثمانی بیشتر داستان

این لحاظ نیز کامالً برگرفته و همانند ادب فارسی است. عشق یک طرفه و برتري معشوق نسبت به عاشق در اشعار کامالً 
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مشهود است. از عاشق همه ناز است و از معشوق همه نیاز؛ موضوعی که در شعر شعراي سبک عراقی به وضوح دیده و 

  یم. براي مثال بیت زیر از سلطان سلیمان است:اخوانده

  دلبره اولماك گداسی حوش گلیر  اي محبی عالمه شاه اولماکتان

  )7: 1340(حبیب،  

  ترجمه: اي محبی! گدایی کوي معشوق را بیشتر از پادشاهی عالم دوست دارم.

است. همین رویکرد هم باعث شده هاي زیبارویان شعر فارسی هاي زیبایی شناسی معشوق، همان ویژگیحتی ویژگی

هاي متعددي از هاي عاشقانه نظامی از طرف شاعران دربار عثمانی بسیار مورد تقلید قرار گیرد و حتی ترجمهکه داستان

  داند، در بیتی چنین گفته است:که خود را همانند و حتی برتر از نظامی می ذاتی،خمسه نظامی صورت پذیرد. 

  بوگون بیتیله ذاتی بیز اونون پنجه سین بوردوك  پلنگ کوه نظم ایدينظامی حمسه سیله بیر 

  )11(همان:   

  ام.ترجمه: نظامی با خمسه خود مانند پلنگی در وادي نظم بود، امروز با ابیات خود پنجه در پنجه او افکنده

محتواي بزمی و عاشقانه پرداختند؛ از هایی با البته در آن دوران شعراي دیگري نیز به تقلید از نظامی به سرایش داستان

  جمله:

 : صاحب خسرو و شیرین در قالب مثنوي.قطب قبچاغی -

ترین اثر او ترجمه مثنوي سهیل و نوبهار (از مؤلفی نامعلوم) است. وي این مثنوي را در پنج هزار : مهمخواجه مسعود -

 ترکی ترجمه کرده است.بیت و در وزن شاهنامه سروده است. او بوستان سعدي را هم به زبان 

بغدادي: بزرگترین شاعر زبان ترکی در قرن دهم هجري بوده و بهترین اثرپذیري از شعر و زبان فارسی را در  فضولی -

هاي خود مانند لیلی و مجنون، از آثار نظامی الهام گرفته است. کسی کند، در سرودن بسیار از مثنوياشعار خود متجلّی می

 هنوز هم در ذهن و بر زبان ترك زبانان جاري است.که بسیاري از اشعارش 

- هفتاألسرار نظامی سروده است. او در سرودن خود را به تقلید و بر وزن مخزن  األزهارهنفحنوعی زاده عطایی:  -

نامه نظامی را مورد توجه و تقلید قرار داده است. مضامین غنایی و جاوید هم که اثري در موضوع تصوف است، ساقی خوان

 ).Mengi,2005:81شعر فارسی؛ همچون: وصف معشوق، طبیعیت و شراب در این اثر کامالً آشکار است (

 : مدرس مدرسۀ بورسا و ناظم شیرین و پرویز به تقلید از خسرو و شیرین بود.بن بنلی آهیحسین -

از اینها، شعرایی مثل  : کسی که نقش خیال را به تقلید از مخزن األسرار نظامی گنجوي به نظم کشید. غیرآذر چلبی -

 اي از شعر غنایی عثمانی محسوب می شود. هم بودند که اشعارشان نمونه 8المعی چلبیو  باقی

اما در قرن یازدهم، برخی از شعرا با همان شیوه تقلید از شاعران فارسی زبان، به موضوعات پراکنده و نسبتاً جدید روي 

سراید و به سلطان مراد می نامهشاهنشاهاي به نام تقلید از شاهنامه فردوسی، حماسه، به ملهمیآورند؛ مثالً شاعري به نام می

  کند. چهارم تقدیم می

از سوي دیگر نتایج رویارویی بین دو دولت عثمانی و صفویه، پاي نقد و هجو را هم به مضامین و محتواي اشعار باز 

  توان یافت. می نعیمیو  ویسی، بغدادي روحیکند. نمونۀ این رویکرد را در شعر امثال می

نام دارد که  خیریهپیدا شد که نقطه اوج شعر عثمانیست. دیوان شعر او  بهیدر پایان این قرن هم شاعري به نام 

  اندرزهاي شعري آن، جذابیت خاصی دارد. 



 1397 زمستان ،بیست و نه، شمارة هشتم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /105

 

 

  . عرفان و تصوف3. 3. 2

اسالم، منجر به ورود عرفان و تصوف از موقعیت جغرافیایی و همسایگی دو قوم ترك و فارس و آشنا شدن ترکان با 

مجراي زبان فارسی به زبان ترکی و به تبع آن تأثیر بر اندیشۀ اکثر نویسندگان و شعراي عثمانی شد. این تأثیر تا بدانجا بوده 

ابر التواریخ را به مشاهیر و مشایخ صوفیه اختصاص داده و نام یکصد و شش نفر از اک هکه شکراهللا رومی، باب نهم بهج

  تصوف را به تفصیل آورده است.

قرن سیزدهم میالدي از نظر ورود و رواج عرفان و تصوف در آناتولی اهمیت بسزایی دارد. همزمان با یورش مغول، 

هاي فراوان فارسی و خیل عظیم پناهندگان که درویشان و علما هم در میان آنها بودند، وارد آناتولی شدند و در کنار واژه

واردان ایرانی به زبان فارسی، اشعار و هاي عرفانی و تصوف نیز به زندگی مردم سرزمین عثمانی راه یافت. تازه عربی، آموزه

  هاي عرفانی در آن دوران، آثار موالناست.هاي عرفانی خود را در دیار عثمانی مطرح کردند. اوج رواج آموزهآموزه

ت و اشعار شعراي بزرگ زبان فارسی بهره گرفته است؛ آنجا که شکراهللا رومی هم خود در جاي جاي اثر خویش از ابیا

کالم خویش را  مجد الدین بغدادي یا نجم رازيداند، با یک رباعی از خودشناسی را مقدمه معرفت الهی و خداشناسی می

  سازد:مستند و مستدل می

ی است. هر کس که در احوال باطن معلوم و محقق شد که آدمی نسخه و نمودار هر دو عالم است و حقیقت اسرار اله«

  و معانی خود تفکر کند، بر سر راه معرفت معبود رسد:

  وي آینــۀ جمــال شـاهـی کـه تویی  اي نسخــۀ نـامــه الهــی کــه تـویــی

  9»در تو بطلب هرآنچه خواهی که تویی  بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

  )40ه:861(رومی،  

  جایی دیگر نیز آشکار است:این تأثیرپذیري در 

اند اند و چیچون این مقدمات معلوم شد واجب است بر جملۀ آدمی که حقیقت خود را بشناسند و معلوم کنند که کی«

  اند:اند، و کجا خواهند شد و بهر چهو از کجا آمده

  نوا خواهی شداز مـن خبـرت کـه بـی  گر از پی لذّت و هواخواهی شد

  10»کنی کجا خواهی شدبین که چه میمی  ايچه کار آمدهبنگر ز کجایی به 

  )41(همان:  

سرایان فارسی پرداخته است. مثالً در رد تمتعات جسمانی و شهوات نفسانی البته رومی، گاهی هم به تقلید از رباعی

  گوید:می

  تـو نـور مجردي بر افالك شوي  اي جان اگر از غبار تن پاك شوي

  که آیی و مقیم خطۀ خاك شوي؟!  شرمت نایدعرش است نشیمن تو، 

  )42(همان:  

 پاشاعاشقهاي عرفانی موالنا بر اندیشه شعرا و نویسندگان دربار عثمانی، بسیار بیش از دیگران بوده است. تأثیر آموزه

از شهر  قیرشهردر شهر  730اخالقی است. او این کتاب عظیم را در سال  –دارد که صوفیانه  نامهغریب اثري معروف به نام،

  .موالنا در همان وزن و اسلوب، در ده باب و هر باب در ده بخش نوشته است مثنوي معنويو تحت تأثیر  آناتولی

 توانهم می دهخانیخواجه و یا  نامهچرخصاحب  11احمد فقیهعالوه بر موالنا، از شعراي عارف و مؤثر دیگر همچون 

هاي شعر فارسی را به طور نام برد. دهخانی، که از مهاجران خراسان و به شدت تحت تأثیر شعر و زبان فارسی بود، ویژگی
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» آورندبرخی او را نخستین شاعر دیوانی متأثر از ادبیات فارسی به حساب می«گسترده وارد زبان ترکی کرده است. 

)Mengi,2005:55.(  

هاي موفق در این زمینه، اند. یکی از ترجمهره، بعضی از شعرا هم دست به ترجمه آثار عرفانیِ فارسی زدهدر این دو

الطیر را به کار برده است. همچنین است. او در نظم این مثنوي، همان وزن منطق گلشهريعطار توسط  الطیرمنطقترجمه 

الدین مصطفی الطیر را ترجمه کرد. مصلحرواج داد نیز منطقهاي فارسی و ترکی را حسین بن حسن بن عمر حلبی که زبان

  ).492: 1382سروري هم مثنوي معنوي موالنا را به ترکی عثمانی ترجمه نمود (نفیسی،

هاي بزمی و عرفانی فارسی مورد توجه شعراي عثمانی نبوده بلکه آثار منثور ناگفته نماند که فقط آثار منظوم و مثنوي

االولیاي عطار از  توان به ترجمه تذکرةاست. براي نمونه میزبان واقع شدهبال شاعران و نویسندگان تركفارسی نیز مورد اق

  نامه از شیخ اوغلو صدرالدین اشاره کرد.احمد داعی و یا ترجمۀ قابوسنامه و مرزبان

  

  گیري. نتیجه3

اي دیرینه دارند. همین منجر به و سیاسی، پیشینهسرزمین ایران و ترك از نظر موقعیت جغرافیایی و تعامل فرهنگی، ادبی 

 تر بوده است. یکی ازشک در این میان، سهم ایران بیشتر و پررنگهموار شدن مسیر تأثیر و تأثر این دو ملّت شده و بی

رزمین هاي بسیار مهم در تأثیرپذیري ترکان از فرهنگ و زبان و ادب فارسی، ادبیات قرون پس از ورود اسالم به سدوره

گوي در دربار عثمانی رخ داده، بیشتر از باب آنهاست. این تأثیرپذیري که بعد از حضور ایرانیان و بویژه شاعران فارسی

هاي فارسی زبان بوده است. همین حس تفاخر باعث شد تا عالوه بر خلق دیوانتفاخر شعرا به تشابه به شاعران فارسی

ها و ترکیبات فارسی به زبان ترکی راه یابد. همچنین تقلید از یل عظیمی از واژهتوسط سالطین و شعراي دربار عثمانی، خ

وزن و قالب و محتواي شعر فارسی و موضوعاتی از قبیل تصوف و عرفان و مضامین عاشقانه و عارفانۀ فارسی، با ورود به 

گرایی تا به دوستی و فارسیس فارسیزبان ترکی، بر زیبایی و جذابیت اندیشه و شعر شعراي دربار عثمانی افزود. این ح

اي براي عالم عقبی فراهم کند و گیرد توشهحدي است که حتی تاریخ نگار دربار عثمانی هم در اواخر عمر تصمیم می

نامد. کتابی که اگرچه منثور و گاهی آمیخته به نظم است، اما در التواریخ می هنگارد و آن را بهجتاریخی به زبان فارسی می

  بر مؤلف کامالً مشهود است. و ... سعدي ،موالنا ،جاي آن تأثیر شاعران نامدار زبان فارسی؛ همچون: فردوسی جاي

  

  نوشتپی

فرزندان را در «ارسالن پس از پیروزي بر امپراتور روم است که الباالخبار آقسرائی آمده هکتاب مسامر 17در صفحه  .1

لت دانشمند در آن وهلت ملک نکیسار و توقات و سیواس و ابلستان و آن نمود و مکرد و خود عودت  ملت روم روان

  ».حدود بگرفت

، 1362:. (در این باب ر.ك: استوري2110، شمارة  299، ص Leiden  ،4 به ، بنگرید»الرشادمنهاج«دربارة نسخۀ خطی  .2

519.(  

  .براي آشنایی بیشتر، کتاب کشف الظنون حاجی خلیفه منبع مناسبی است .3

  )170: 1387(سعدي،  .4

  )525: 1384(مولوي،  .5
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6. (Kutadgu bilig) : که  یوسف خاص حاجب بالساغونیمشهور به  یوسف بالساغونیبه معنی دانش مقدس، نوشتۀ

سروده  شاهنامهشد. این اثر بر هجایی بر همان وزن  بغراخان قراخانیانمیالدي به پایان رسید و تقدیم خاقان  1069در سال 

  .ستهانامهسیاستبیت دارد. مضمون آن مانند  6645است. این مثنوي  شده

و  فارسینوشته شده و بر وزن هجایی بوده و کلمات  آسیاي میانهمیالدي در  12در قرن  احمد یوکنکینوشتۀ ادیب  .7

بر وزن عروضی بحر متقارب مثمن مقصور سروده  کوتادغو بیلیگاست. این کتاب مانند  زیادي به درون آن راه یافته عربی

  .دهدباب تشکیل می 9 را اصلی قسمت و یافته کیلتش باب 14دهد. کتاب از دو بیتی تشکیل می 102است و متن آن را  شده

  منسوب به جامی روم که نقشبندي بوده و آثار متعددي از جامی را به ترکی ترجمه کرده است. .8

  .691و  552(مقدمه)؛ نیز ر.ك. ص.  3. نجم رازي، ص. 9

  ) با تغییراتی آمده است.419رباعی (غزلیات شمس، در  .10

دریاي و در غرب آسیا به زبان ترکی شعر نوشت. پیش از او کسی در غرب  آسیاي صغیراو اولین کسی است که در  .11

توان پدر ادبیات ترکی غربی معرفی نمود. او کتابی به هنوز به ترکی اثر منظوم خلق نکرده بود و بدین ترتیب او را می خزر

  .نام اوصاف مساجد الشریفه دارد
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