زبان و ادب پارسي در آسياي صغير
فاطمه مدرسي )دانشگاه اروميه(
زبان پارسي و فرهنگ ايران اسالمي ٬در طول چندين قرن ٬در آسياي صغير سروري و
سرافرازي داشت و از چنان شکوه و درخششي برخوردار بود که هيچ سرزمين ديگري
جز شبهقاره هند از اين حيث با آن قابل قياس نبود .اين زبان شيرين قرنها زبان رسمي آن
ديار بود .سخنوران به آن شعر ميسرودند و آثـار مـنثور پـديد مـيآوردند .ايـن زبـان٬
همچنين ٬در مجالس درس و در خانقاه و زاويه وسيله تعليم و ارشـاد بـود .سـالطين و
رجال درباري نامههاي رسمي خود را بدان مينوشتند.
نفوذ زبان و فرهنگ ايراني در آسياي صغير پيشينهاي ديرينه دارد و آغازگاه آن را بايد
در عصري از روزگار باستان جست که اين سرزمين زيبا و زرخيز ٬طي سه قـرن ٬جـزو
استانهاي شاهنشاهي هخامنشي بوده است .هنوز هم آثاري از آن دوران در دل کوهها و
خزانه موزهها محفوظ است .اين عـصر ٬در تـاريخ آن سـرزمين بـه نـام »دوره پـارسها«
شناخته ميشود.١
ناصرخسرو قبادياني ٬که سيسال پيش از حکومت سالطين سـلجوقي ٬طـي سـفر
طوالني خود ٬از شهر خالط گذشته ٬از زبانهاي رايج در آن چنين ياد کرده است» :در شهر
خالط به سه زبان سخن ميگويند :تازي ٬پارسي و

ارمني«٢.

ادبي ات علوم انساني ٬دوره
 (١رياحي٬
ّ
محم دامين» ٬نفوذ زبان و ادبيّ ات فارسي در قلمرو عثماني« ٬مجله دانشکده ّ
 ٬١٨شماره ) ٬١شماره پيـدرـپي  ٬(٧٥فروردين  ٬١٣٥٠ص٨١ـ.
 (٢ناصرخسرو ٬سفرنامه  ٬به کوشش دکتر دبيرسياقي ٬انتشارات زوار ٬تهران  ٬١٣٣٥ص٧ـ.
٧٠
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ـگسترش زبان و ادب پارسي در آسياي صغير را به سه دوره ميتوان تقسيم کرد:
 (١از آغاز حکومت سالجقه در آن بالد تا يورش خانمانبرانداز مغول؛
 (٢از زمان حمله مغول تا فتح استانبول و تشکيل امپراطوري عثماني؛
 (٣دوران تسلّط عثمانيها.
نفوذ و رشد زبان پارسي در آسياي صـغير از زمـاني آغـاز گـرديد کـه البارسـالن
سلجوقي ٬در مالزگرد ٬با رومانوس ديوجانس ٬قيصر روم شرقي ٬به پيکار برخاست و او
را شکست داد .پس از اين پيروزي بود که آن خ ّط ه از نفوذ تمدن يوناني و آداب و رسوم
مسيحي رها

شد٣.

سلجوقيان قومي هوشمند بودند و بر توان و قدرت نظامي خود وقوف داشتند؛ ّام ا٬

چون خود را فاقد تجزيه الزم و کافي در کشورداري ميديدند ٬از وزرا و امراي کاردان و
مجر ب ايراني يا از رجال بومي که زيردست فضال و علماي ايراني تربيت ديـده بـودند
ّ
بهره ميگرفتند .اندک تأملي در کتابهاي تـاريخي آن دوران چـون االوامر العالنيه في االمور

العالئيه ٤و ابن بيـبي و مسامرةاالخبار آقسرايي ٬ ٥اين معني را تأييد ميکند که وزرا و رجال
نـامورتر ايـن وزرا مـعينالديـن سـليمان ديـلمي٬
دربار سلجوقيان بيشتر ايرانـي بـودند.
ِ

مدب ر تاريخ است که به مدت بيست و شش
معروف به پروانه ٬از مردان زيرک و اليق و ّ
سال حکمران حقيقي آسياي صغير بود.
وزرا و دولتمردان ايراني دستگاه سلجوقيان به ادبيات فارسي عالقه وافر و در حفظ و
پاسداري از سنن و آداب و فرهنگ ايراني اهتمام داشتند و توانستند مشعل علم و ادب

 (٣در تاريخ ايران از ظهور اسالم تا سقوط بغداد  ٬تأليف اـکرم بهر امي ٬از انتشارات دانشسراي عالي در سال ٬١٣٥٠
ص ٧٧٢آمده است» :البارسالن ٬پس از جلوس بر تخت شاهي ٬با شهابالدّ ين قلتمش ٬مدعي تاج و تـخت
سلطنت ٬به مبارزه برخاست و ٬پس از آنکه ظفر يافت ٬او را به قتل رساند .پسرش ٬سليمان ٬باوجود عصيان پدر٬
به صالحديد نظامالملک ٬مورد عفو سلطان قرار گرفت و از طرف او مأموريت جنگ با کفّار را يافت و او توانست
تصر ف درآورد .سليمان به سال
در اندکمدّ ت اـکثر واليات شام و انطاـکيه را ٬که تحت نفوذ روم شرقي بود ٬به
ّ
٤٧٠ـهـ ٬از جانب ملکشاه ٬به حکومت واليت قونيه و آقسرا از بالد آسياي صغير منسوب شد و بدين ترتيب ٬در
اين ناحيه ٬بنيانگذار سلسلهاي گشت که در تاريخ به نام سالجقه روم موسوم شد«.
سال تأليف ٬براي کـتابخانه غـياثالدّ يـن کـيخسرو اسـتنساخ
 (٤اين کتاب در سال  ٦٧٩تأليف شد و ٬در همان ِ
ـگرديد و اينک در کتابخانه استانبول موجود است.
محم د معروف به کريم آقسرايي ٬مسامرةاالخبار و مسايرةاالخيار  ٬بـه کـوشش عـثمان تـوران٬
 Ä (٥محمود بن
ّ
آنکارا ١٩٤٣ـ.
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پارسي را در آسياي صغير بـيفروزند و روشـن نگـه دارنـد .آنـان کـوشيدند تـا شـاهان
سلجوقي را با آيين مسلماني و آداب ايراني برآورند .اين درست که خواجه نظامالملک
در سياستنامه از اينکه سالطين سلجوقي در رعايت آداب مـلکداري بـه رسـم سـلف
اهمال ميورزند ٬ ٦امّ ا نبايد گمان رود که کارگزاران ايراني نتوانستهاند آنان را به راه آورند.
سالطين سلجوقي ٬به تشويق وزراي ايراني خود ٬به حمايت از زبان پارسي عـالقه

نشان دادند و قلمرو خود را کانون شعر و ادب فارسي ساختند .تا جايي که ٬به قول ابن
بيـبي » َعلَ ِم علم در ا ّيام ايشان عالي و ِس ْح ِر شعر غالي بود« .٧گروهي از رجال دولت سـلجوقي

خود صاحب قريحه و استعداد بودند و از فرهنگ ايـرانـي و زبـان فـارسي بـهره کـافي
داشتند.
غياثالدين کيخسرو  ٬که راحةالصدور راوندي به نام او شده است ٬در سـرودن اشـعار
پارسي به فصاحت و بالغت اشتهار داشت .برادرش ٬ملک ناصرالدين برکياروق ٬حاـکم
ِ
قص ه حور و پريزاد از طبع لطيف
قيلو حصار و نيکسار ٬نيز در شعر فارسي دست داشتّ .
او تراويده که سيوچهار بيت از آن در االوامر العالئيه ابن بيـبي آمده است .او همان کسي
است که شيخ اشراق رساله پرتونامه را به نامش کرد.
رکنالدين سليمان دوم )سلطنت٥٩٧ :ـ  (٦٠٠ -از قدرت طبع و رقّ ت احساس برخوردار
بود و به نواخت و تربيت اهل ادب عالقهاي خاص نشان ميداد .اهل ادب نيز به او ارادت
بسيار داشتند .ظهير فاريابي قصيدهاي به مطلع
ِ
زلف سرمستش چو در مجلس پريشاني کند
ِ

در مدح وي سروده

جــان اـگـر جـان درنـيندازد گـرانـجاني کـند

است٨.

مرو جان علم و ادب بود و کتابهاي متعددي به تشويق
عالءالدين کيقباد ّاول از حاميان و ّ

و يا به نام او تأليف شده است .وي ٬که بر زبان پارسي احاطه داشت و به اين زبان شعر
ميسرود اين رباعي از اوست:
ــردم تــاوان است
تـــا ُه شــيارم
ِ
بــرخ َ

چون مست شدم عقل زمن پنهان است

 (٦تاريخ ايران کمبريج از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان  ٬پـــژوهش دانشگــاه کــمبريج ٬گــردآورنده
جي .ـاـ.ـبويل ٬ترجمه حسن انوشه ٬اميرکبير ٬تهران  ٬١٣٦٦جـ ٬٥صـ.٣٠
 (٧ابن بيـبي ٬چاپ عکسي از نسخهاي که براي کتابخانه غياثالدين کيخسرو سوم استنساخ گرديد ٬ص.٢٢
 (٨نفوذ زبان و ادبيات فارسي در قلمرو عثماني ٬ص.٨٤
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است٩

عزالدين کيکاوس اميري سخنشناس بـود و حـضور شـاعران پـارسيگو را در دربـار
خويش گرامي ميداشت .فضال و ادبا نيز به او عالقه نشان مـيدادنـد ٬چـنانکه قـانعي
طوسي کليله و دمنه را به نام وي به نظم درآورد و سراجالدين ارموي از علماي قرن هفتم
هجري ٬که در پايان سلطنت عزالدين کيکاوس ) ٦٥٥هـجري( خـدمت او را دريـافت٬
لطائفالحکمه را به او تقديم داشت.
دختر حسامالدين ساالر  ٬فرمانرواي موصل ٬در ميدان شاعري طبع آزمود و سرودههاي
ـگيرا و شيوايي از خود به يادگار نهاد که نمودار قريحه پرورده و زاينده اوست .در اينجا
چند بيت از ترکيببندي که در ستايش عزالدين کيکاوس سروده نقل ميشود:
طــرار بــرآمــد
تــــا طــــره آن طــــره
ّ

بس آه کــزين ســينه غـمخوار بـرـآمـد

در عشق هر آن کس که بدين کوي فروـشُ د

جانش به غم و حسرت و تيمار بـرـآمـد

خــوبان جــهان را هــمه بـازار شکسـتند
ِ
ريختن خـلق
خون
به
قصد
مکن
چرخ
اي
ِ

آنروز کــه او مست بــه بـازار بـرـآمـد

سـن تـو بـنشست
اي ماه کنون دمـدمه ُح ِ
عيسي جانبخش
دم
ِ
ـ ـ ـشاهي به لطافت چو ِ

زيرا کـه بـه يک غـمزه او کـار بـرـآمـد
چــون کــوکبه شــا ِه جــهاندار بـرـآمـد
جوانبختجهانبخش  ١٠ـ ـ ـ
جمشيد دوم ـشا ِه
ِ
ِ

دوسـتي سـالطين سـلجوقي ٬عـامل
افزون بر وجود دولتمردان فاضل ايراني و ادب
ِ
ديگري که توانست آسياي صغير را مرکز و مجمع مردان هنر و انديشه ايراني قرار دهد
حمله خانمانبرانداز مغول و فـترات و آشـوب پس از آن است .تـاخت و تـاز و کشـتار
هراسانگيز مغول خراسان را ٬که بيش از سه قرن کانون رشد و نمو زبان و ادبيات فارسي
بود ٬يکسره ويران ساخت و جمعي از اهل علم و هنر را به خاـک و خون کشيد .آنان که از
حمالت جانسوز مغول جان سالم بهـدرـبردند به کشـورهاي هـمسايه از جـمله آسـياي
صغير پناه بردند .بـيگمان يکـي از عـلل عـمده در امـان مـاندن ايـن نـواحـي از بـالي
خانمانسوز مغول اين بود که ٬پيش از تجاوز سرداران مغول به قلمرو سالطين سلجوقي٬
ـگروه کثيري از هنرمندان و دانشمندان ايراني راهي آن ديار امن شدند و »شهرهاي معروف آن
سامان را از دستنبشتههاي پارسي و ديوانهاي شاعران و سفينهها و ُج نگهاي گويندگان و نويسندگان ايراني
 (٩ابن بيبي ٬چاپ عکسي ٬ص.٢٢

 (١٠نفوذ زبان و ادبيات فارسي در قلمرو عثماني ٬صـ٨٥ـ.
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بدينسان ٬انبوهي از متون باـارزش فارسي از خطر حرق و هدم رهايي يافت.

پناهندگان به آسياي صغير از صنوف و قشرهاي متعدد بودند که آنان را در گروههاي
زير ميتوان گنجاند١ :ـ .عرفا و فتيان  .٢اهل علم و قلم  .٣هنرمندان  .٤بازرگانان.
١ـ .عرفا و فِ تْ يان

در حمله مغول ٬جمع کثيري از عرفاي ايرانـيـــ مـنفرد و گـروهيـــ رهسـپار ديـار روم
)آسياي صغير( شدند که در آن روزگار از مراـکز مهم و پرـرونق دانش و فرهنگ بود .آنان٬
در آنــجا ٬بــا حــمايت و عـنايت فـرمانروايـان ادبپـرور و وزيـران و صـاحبمسندان
دانشدوست سلجوقي ٬به ترويج عرفان اسالمي و فرهنگ شکوهمند ايـرانـي هـمت
ـگماردند.
در ميان آنان گروهي از نامآوران عرصه عـرفان و دانش را مـيتوان سـراغ گـرفت از
جمله بهاءالدين محمد بلخي ٬پدر موالنا ٬و اطرافيان او؛ شمسالديـن مـحمد تـبريزي؛
محم د فـرغاني؛ سـعيد
برهانالدين محقق ترمدي؛ شيخاالسالمي ترمدي؛ سيفالدين
ّ
فرغاني؛ نجمالدين رازي؛ اوحدالدين کرماني؛ و فخرالدين عراقي.
تصوف به آسياي صغير پيش از حمله
بايد خاطر نشان ساخت که مهاجرت بزرگان ّ

مغول هم سـابقه داشـته است .حـتي بـرخـي از عـرفاي بـرجسـته صـاحب اعـتبار ٬کـه
اجدادشان ٬در عصر سلطنت سلجوقيان بزرگ ٬به آن سرزمين هجرت کرده بودند ٬در
همان ديار زاده شدند که ٬حسامالدين ارموي از آن جمله است .برخي از بزرگان هم به
دعوت وزرا و رجال درباري به آن ديار فراخوانده شدند.
از ميان مهاجران نامور ٬تأثير شخصيت موالنا ٬چه در دوران حيات و چه پس از آن در
قو ت ديگري داشته و برجستهتر و نمايانتر بوده است .مولوي
پرتو دوام طريقه مولويهّ ٬
در ميان قدرتمندان و دولتمردان ٬ار ادتمنداني داشته و از قدرت سياسي و نفاذ امر آنان
در راه کمک به مريدان و اطرافيان خود و حل مشکالت آنان بـهره مـيجسته است .از
جمله عزالدين کيکاوس ثاني و رکنالدين قلج ارسالن رابع و غياثالدين کيخسرو ثالث٬
نسبت به موالنا حرمت تمام داشتند .عالوه بر آنان ٬بسياري از امرا و بزرگان سر بر آستان

 (١١صفا ٬ذبيحاهلل ٬تاريخ ادبيات در ايران  ٬ج ٬٣بخش) ١چاپ ششم( ٬فردوس ٬تهران  ٬١٣٧٢ص٣١٥ـ.
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او ميسودند .مشهورتر از همه اينان معينالدين پروانه است که ٬در عهد سالجقه روم٬
درحقيقت ٬نيابت ايلخانان را در آن سـرزمين داشت .مـعينالديـن غـالبًا بـراي اسـتماع
مجالس موالنا به خانقاه او ميرفت و موالنا به او عنايت ناصحانه داشت .چنانچه قسمتي
از فيه ماـفيه  ٬که حاوي خالصهاي از مجالس مولوي است ٬خطاب به اوست ١٢ .از عرفا و
علما و ادباي معروف که با موالنا در قونيه همعصر بودند ٬ميتوان صدرالدين قونوي٬
فخرالدين عراقي ٬نجمالدين رازي ٬قانعي طوسي ٬عالمه قطبالدين شيرازي و قـاضي
سراجالدين ارموي را نام برد.
در خور ذـکر است که خانقاههاي صوفيان ٬بهويژه خانقاههاي مولويه ٬در ترويج شعر
و هنر پارسي و فرهنگ ايراني نقش مؤثري داشتهاند .در ايـن خـانقاهها ٬مثنوي مـولوي
خوانده ميشد .عدهاي از مثنويخوانان تا سالهاي اخير هم حضور داشتهاند ١٣ .خواندن
مثنوي و ديگر اشعار عرفاني و اجراي مراسم مريدان اين طريقه در خانقاهها سبب رواج
بسياري از تعبيرات و اصطالحات فارسي مخصوص مولويه در ميان مردم شده است که
از جمله آنهاست :آستان »درگاه مولوي« ٬آئين »اشعاري که در مـراسـم سـماع خـوانـده
ميشد« ٬برگ سبز »نياز ٬نذري که اهل طريقت به درگاه مولوي ميبردند« ٬چله »عبادت
خاص چهلروزه« ٬دم »وقت« ٬دستار »عمامه« ٬شبعروس يا شب عُرس »شب وفات موالنا
ـکه در همه خانقاههاي مولويه به مناسبت آن مراسم سماع بـرپا مـيگردد« ٬مثنويخوان

»ـکسي که شغلش خواندن مثنوي باشد« ٬نونياز »درويشان نـوسفر« ٬عشق و نياز »سـالم«٬
مهمان »واردان به خانقاه که از درويشان مولويه نباشند«.
تصو ف در آسياي صغير حسن قبول يافت و بر ساير نهادهاي
عنصر ديگري که مانند ّ

جامعه تأثيري بسزا گذاشت و سبب گسترش هرچه بيشتر زبان فـارسي و حـماسههاي
تـصوف بـوده و
پهلواني ايران گشت فتوت ) = ـاخـوت( بـود .فـتوت ٬از ديـرباز ٬دهـليز
ّ

تصوف خانقاههايي
وابستگان بدان ٬که اخي  ٬فتي و جوانمرد خوانده ميشدند ٬مثل اهل ّ
خاص خويش با سازمانهاي منظم و منسجم داشتند ١٤ .ايشان غير از رياضتهاي نفساني٬
ّ
ـکه نزد آنها الزمه فتوت بود ٬به ورزشهاي بدني و تمرينهاي مربوط بـه کشـتي و فـنون
 (١٢همان  ٬ج ٬٤بخش) ١چاپ ششم( ٬فردوس ٬تهران  ٬١٣٧٢صـ٤٥٧ـ.
ادبي ات فارسي در قلمرو عثماني ٬ص٩٢ـ.
 (١٣براي اطالع بيشتر  Äنفوذ زبان و ّ
زرينکوب ٬عبدالحسين ٬از نينامه  ٬انتشارات سخن ٬تهران  ٬١٣٧٧ص.٤٢٢
ّ (١٤
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جنگي نيز ميپرداختند .عزالدين کيخسرو ّاول و عالءالدين کـيقباد ٬بـه تشـويق خـليفه
عباسي الناصرلديناهلل يا براي جلب نظر او ٬به اين طريقه گـرويدند و آيـين فـتوت ٬بـا

حمايت ايشان ٬در سراسر قلمرو حکـومتي آنـان رواج يـافت و از هـمين ايـام بـود کـه
فتوتخانههايي ٬که در حکم خانقاه فتيان بود ٬در بسياري از شهرهاي روم بنياد نـهاده
شد ١٥ .ابن بطوطه ٬سياح مر اـکشي ٬که به سال  ٧٧٣هجري به آن بـالد سـفر کـرده ٬در
سفرنامه خود ٬از فتيان آن ديـار يـاد مـيکند و بـه مـراسـم و اعـمال آنـان اشـارت دارد.
طرد ًاـللباب يادآور ميشويم که آيين عياري و فتوت ريشه در دوره ساساني دارد و متعاقبًا
يافت١٦ .

مروت خوانده ميشد ٬در آن راه
آداب خاصي که نزد اعراب عصر جاهليت ّ
ابومسلم ٬که در داستانهاي حماسي ايران از چهرههاي انقالبي است ٬در ميان مردم
آسياي صغير از ديرباز محبوب بوده است .به نظر ميآيد که اين محبوبيت در پرتو اهتمام
جماعات وسيع »اخي«ها )اهـل فـتوت( حـاصل شـده بـاشد .آنـان ٬بـا تـبليغ و تـرويج
داستانهاي حماسي و شرح کارهاي نمايان پهلواناني که با ستم خودکامگان مقابله و از
حقوق مردم دفاع ميکردند ٬اصناف و عامه مردم بيسواد را تحت تأثير قرار ميدادند.
ازـاين روست که ابومسلم در محيطهاي پيشهوري به شکل مظهر دليري و قهرماني کامل
تجسم يافته و داستانش زبانزد شده است ١٧ .اـکنون نسخههاي داستان ابومسلم به ترکي
بيش از فارسي است .براي نمونه ٬در کتابخانه م ّل ي پاريس ٬نُه نسخه از آن به ترکي و چهار
نسخه به فارسي وجود دارد .در کتابخانههاي استانبول ٬از ترجمه ترکي اين داسـتان تـا
نوزده نسخه خطي ديده ميشود.
در عهد موالنا ٬فتوت رونقي بسيار داشته و اغلب بزرگان از جمله حسامالدين حسن
محم د بن حسن ارمويـــ که نسب به خانداني از مشـايخ کُـر ِد ارومـيه
ارموي و پدرش
ّ
ِ
محم د بن حسن ارموي به اخي ترک
ميرساندـــ از صدّ يقان و اولياي طريقه اخيان بودندّ .
اشتهار داشت و بدين سبب حسامالدين را »ابن اخي ترک« ميناميدند.

 (١٥همو ٬پلهپله تا مالقات خدا  ٬انتشارات علمي ٬تهران  ٬١٣٧٣ص.٢٠٢
 (١٦تاريخ ايران از سلوکيان تا فروپاشي دولت ساساني )ج ٬١بخش ٬(١گردآورنده ا.ـجي.ـا.ـبويل ٬ترجمه حسن انوشه٬
اميرکبير ٬تهران  ٬١٣٦٨صـ.٤٥
»فتوت و قيامهاي ضد خالفت« ٬در آيين جوانمردي  ٬گردآورنده احسان نراقي ٬نشر نو٬
 (١٧غالمحسين يوسفيّ ٬
تهران  ٬١٣٦٣ص.١٦٤
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برخي از کتابهاي مشهور که عرفاي آسياي صغير براي حفظ و بقاي زبان پـارسي و
معارف بهاء
فرهنگ ايراني تدوين کردند ٬بدين شرح است :مرصادالعبا ِد نجمالدين رازي ٬ ١٨
ِ
معارف
ولد ٬پدر موالنا جاللالدين ٬که به کوشش اسـتاد فـروزانـفر انـتشار يـافته است؛
ِ

سلطان ولد و مثنويهاي او به نامهاي ابتداـنامه  ٬انتهينامه و ربابنامه ٬
مقاالت شـمسالديـن
ِ
محم د بن علي بن ملکداد تبريزي.
ّ
٢ـ .اهل علم و قلم
هرچند از دوران تسلّ ط سلجوقيان در آسياي صغير ترسل و انشا و تأليف به زبان پارسي
در آن سامان آغاز گشتّ ٬ام ا بيشتر در اواخر قرن ششم و طي قرن هفتم بود که آثاري
بهويژه در زمينههاي تاريخ ٬فرهنگنويسي و تذکرهنويسي به قلم مهاجران پارسينويس
پديد آمد .اين مؤلفان ٬در تربيت و ارشاد مستعدان و صاحبان ذوق نيز اهتمام ورزيدند.
معر في کنيم .از اين رو ٬تنها
در اين مقام مجال و امکان آن نيست که همه افراد اين طايفه را ّ

به ذـکر نام عدهاي از برجستگان آنها بسنده ميکنيم.

سراجالدين ارموي ٬از عـالمان مـنطق و حکـمت و فـقه تـفسير و حـديث ٬در عـهد
ســلطنت عــزالديــن کــيکاوس ثـاني ٬کـه در مـدت اقـامت در قـونيه ٬لطائفالحکمه و
مجملالحکمـــ ترجمه و تلخيص رسائل اخوانـالصفاـــ را به رشته تحرير درآورد.
نجمالدين ابوبکر محمد بن سليمان بن مـحمد الراونـدي ٬از راونـد کـاشان ٬پس از
بر چيدهشدن بساط دولت آل سلجوق در ايران ٬از طريق عراق به بالد آسياي صغير روي
نهاد و در آنجا راحةالصدور را ٬که از حيث اشتمال بر اطالعات فراوان تاريخي و اجتماعي
عصر سلجوقيان در شمار معتبرترين کتب فارسي پيش از حمله مغول است ٬به قلم آورد
و آن را به غياثالدين کيخسرو بن قلج ارسالن هديه کرد.
ابــن بـيبي االوامر العالنيه فياالمور العالئيه را تأليـف کـرد کـه در تـاريخ ايـام سـلطنت
سلجوقيان روم از منابع ارزشمند است.
 (١٨نجمالدين رازي اين کتاب را نخست در همدان به درخواست مريدان آغاز کرد ٬سپس ٬در سال  ٬٦١٨به پايان
رساند .در اواخر صفر و اوايل ربيعاالول همان سال ٬با وصول خبر حمله مغول به همدان ٬از راه اربيل به مالطيه
رفت و ٬ضمن مالقات با شهابالدين ابوحفص عمر سهروردي ٬به تشويق او ٬مرصادالعباد را با تجديد نظر بـه
عالءالدين کيقباد ّاول هديه کرد.
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شرفالدين ابوالفضل حبيش تفليسي ٬از دانشمندان پُ رکار همعصر قلجارسالن بـن
مســعود ٬تأليـفات مـتعددي بـه فـارسي و عـربي دارد ٬از جـمله کاملالتعبير  ٬بيانالنجوم٬
قـانـوناالدب ٬کفـايـةالطب يا بيـانالطب ٬اصـولالمالحم يـا ملحمـات دانيال  ٬بيـانـالصنـاعـات٬
ترجمانالقوافي ٬وجوهالقرآن و جوامعالبيان في ترجمان القرآن .آثار او به سادگي عبارت و اتقان
معروف است .اهميت او مخصوصًا در آن است که کوشيده علوم گوناـگـون را بـه زبـان
پارسي تدوين کند١٩ .
ابوبکر بن زکي قونيوي روضهالکتاب و حديقةااللباب را ٬که مجموعه منشآت است ٬به
سال  ٦٧٧هجري تأليف کرد .عالمه قزويني و ٬به پيروي از آن فقيد ٬مرحوم بهمنيار آن را
الترسل الي التوسل و مؤلفش را بدرالدين نخشبي رومي گمان بردهاند٢٠ .
محمد بن محمد معروف به کريم آقسرايي ٬مسامرةاالخبار را در سال  ٧٢٣نوشت.
قانعي طوسي قريب چهل سال به نظم وقايع سلطنت سلجوقيان اشـتغال ورزيـد و
سلجوقنامه را در سي مجلد و سـيهزار بـيت پـديد آورد .وي کليله و دمنه را نـيز بـه نـظم
درآورد.
محمد بن محمد بن محمود خطيب ٬فساط العداله في قواعدالسلطنه را به شيوه سياستنامه
خواجه نظامالملک تصنيف کرد.
عزيز بن اردشير َا ستر آبادي ٬در سال  ٬٧٩٦کتابي در تاريخ قاضي برهانالدين به نام
بزم و رزم نگاشت.
محمد بن غازي ملطوي ٬که چندي دبير ابوالفتح رکنالدين سليمانشاه بن قلج بود و
سپس به وزارت رسيد ٬روضةالعقول و بريدالسعاده )مشتمل بر چهل حديث و چهل کلمه از
خلفاي راشدين و بيست سخن از حکيمان و بيست ضربالمثل( را تأليف کرد.
السير في آدابالملوک را بـه نـام
نظامالدين يحيي بن صاعد بن احمد سـلجوقي حدائق َ
عالءالدين کيقباد پديد آورد که نسخه به ظاهر منحصر به فـرد آن در کـتابخانه مسـجد
سپهساالر موجود است٢١ .
 (١٩صفا ٬همان )چاپ ششم( ٬ج ٬٢فردوس ٬تهران  ٬١٣٧٢صـ.٩٩٨
ادبي ات فارسي در قلمرو عثماني ٬ص.٩٢
 (٢٠نفوذ زبان و ّ
 (٢١نسخه کهني است از قـرن هشـتم بـه شـماره  ١-١١/١مـحفوظ در کـتابخانه مـدرسه عـالي سـپهساالرÄ .
دانشپـژوه ٬نشريه کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران درباره نسخههاي خطي ٬دفـتر  .١/٢١٩ايـن نسـخه در فـهرست
دوجلدي آن کتابخانه معرفي نشده است.
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از صدرالدين قونيوي )وفات (٦٧٣ :تبصرةالمبتدي و ترجمه مقاالت و وصاياي او در
دست است.
 .٣هنرمندان
ـخاص ه در حمله مغولـــ به امپراتوري
در منابع تاريخي ٬از مهاجرت هنرمندان ايراني ــ ّ
عثماني بسيار ياد شده است .با مهاجرت اين هنروران ٬ذوق و هنر ايراني به آن اقليم نفوذ
ـکرد.
مزين به صحنههايي از داستانهاي حماسي شاهنامه در کاخ
ديوار تاالرهاي آراسته و ّ
ِ
مـحم د ُا نـدر ٬بـاستانشناس
قبادآباد ٬پايتخت عالءالدين کيقباد ـــکه اخـيرًا بـا کـوشش
ّ

معروف ترک ٬از زير خاـک درآمده ٢٢ــ ميتواند گواهي بر اين مدعا بـاشد .ايـن نـقاشي

ديواري ٬اضافه بر اهميتي که از حيث هنر گچبري و نقاشي ايراني در خـارج از قـلمرو
ايران دارد ٬گوياي آن است که شاهنامه در قلمرو عثماني شهرت و محبوبيت تمام يـافته
بود.
از سوي ديگر ٬وجود بسـياري از اصـطالحات مـوسيقي چـون سـهـگـاه ٬چـهارگاه٬
خسرواني ٬نهاوند ٬ساقينامه ٬پرده و ٬همچنين ٬نام برخي از آالت موسيقي چون ساز٬
چنگ ٬ني ٬ناي ٬نيداود ٬ناي منصوري ٬شاهـناي ٬بربط ٬عود ٬دف و ُس رنا حاـکي از آن
متصر فات عثماني نفوذ و رواج يافته بود .همـاـکنون نيز ٬در
است که موسيقي ايراني در
ّ

ـکشور ترکيه ٬اصطالحات اصيل و کهن موسيقي ايراني ٬که رهـاورد هـنرمندان مـهاجر
است ٬رايج است در حالي که برخي از آنها در ايران يکسره فراموش شده است.
 .٤بازرگانان
يکي ديگر از عوامل نفوذ زبان پارسي در ميان عامه مردم آسياي صغير وجود بازرگانان
مهاجري بوده است که احتماًال بـعضي از آنـان مـاندگار شـدند و ٬ضـمن دادـوـسـتد و
مناسبات تجاري ٬زبان مادري خود را رواج دادند.
در دوران حکومت ايلخانان مغول ٬در آسياي صغير نـيز ٬بـراي اداره کـارهاي مـهم ٬از
خاندانهاي مستوفيان ايراني استفاده ميشد و کارهاي ديـوانـي بـه زبـان پـارسي انـجام
ادبي ات فارسي در قلمرو عثماني ٬ص٨٢ـ.
 (٢٢نفوذ زبان و ّ
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ميگرفت .اين امر سبب گرديد که در قرنهاي هفتم و هشتم قـلمرو نـثر و نـظم پـارسي
ـگسترش يابد.
دولت عثماني ٬با اعالم استقالل عثمان ّاو ل ٬از سال  ٦٩٩هجري استقرار يافت و به

سرعت راه ترقي و توسعه پيمود ٬تا بدانجا که ٬با فتح استانبول )٨٥٦ـهـ( به دست سلطان
محم د دوم ٬معروف به فاتح ٬دولت روم شرقي مضمحل شد و عصر امپراطوري عثماني
ّ
آغاز گرديد.

فرمانروائي خود ٬به فرهنگ ايراني و زبان پارسي توجه و
سالطين عثماني ٬از اوان
ِ
عالقه خاص نشان ميدادند و ارباب هنر و اصحاب قلم را گرامي ميداشتند .آنان نه تنها
در تملک آناطولي وارث سالطين سلجوقي شدند بلکه در حـمايت از زبـان پـارسي و
آداب ايراني هم از آنان پيروي کردند .زبان پارسي ٬در نيمه ّاول حکومت عثماني ٬زبان
رسمي و مکاتبه و ادب بود و قلمرو آن ٬به همراه فتوحات سالطين آن خاندان ٬وسعت
يافت٢٣ .

فرمانروائي آنان عالقه و توجه
فرمانروايان عثماني نه تنهابه علما و ادبايي که در قلمرو
ِ

داشتند بلکه به شاعران و اديبان مقيم ايـران نـيز ارادت مـيورزيدند و بـا آنـها مکـاتبه
خـاص ي داشت و از وي
داشــتند .چــنانکه ســلطان مـحمد دوم بـه جـامي دلبسـتگي
ّ
درخواست تا از خراسان بدان سامان برود و »چند روزي پرتو التفات بـر سـاحت مـملکت روم
٢٤
مـيس ر
اندازد و ساـکنان آن مرز و بوم را به قدوم شريف خود بنوازد «.و چون اجابت اين دعوت ّ

نگشت  ٬ ٢٥مستمري درباره او برقرار کرد .جامي از اين سـلطان اديبنـواز بـا شـيفتگي

فراوان ياد کرده و او را »شاه مجاهد غازي « نام نهاده و به فضايل و خصال پسنديده متّ صف
شمرده است.
در اين دوران ٬عناصر زبان پارسي ٬به هـمان رونـدي کـه در قـرون نـخستين عـصر
اسالمي کلمات عربي وارد زبان پارسي شد ٬در مقياس وسيعتر ٬وارد زبان ترکي گرديد.
 (٢٣براي اطالع بيشتر  Äصفا ٬همان ٬ج ٬٣بخش  ٬٢ص١١٤٤ـ.
 (٢٤همان ٬ج ٬٤بخش ٬٢صـ.٣٥٨
سفر جامي )سال
 (٢٥از نوشته علي بن حسين کاشفي در رشحات عينالحيات برميآيد که اين دعوت مقارن با ِ
 (٨٧٥بوده است Ä .علياصغر حکمت ٬جامي  ٬انتشارات توس ٬تهران ١٣٦٣؛ چاپ اول ٬تهران ] بـيتا[ ـ؛ فـصل
روابط جامي و عثمانيها.
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بهطوري که هفتاد و پنج درصد لغات نوشتههاي رسمي و ديواني فارسي بود ٢٦ .عنايت
سالطين عثماني نسبت به زبان پارسي و شاعران پارسيگوي ٬نفوذ فـرقههاي صـوفيه٬
بهويژه مولويه ٬که خو ِد اين سالطين از ارادتمندان آنها بودند ٬حضور منشيان زبردست و
ورزيده در دربار ٬عوامل بسيار مؤثّر نشر ادب پارسي در قلمرو عثماني گشتند؛ چنانکه
فريدون بيگ ٬در مجموعهاي که با عنوان منشآتالسالطين به سلطان مراد سوم تقديم کرد٬
هزار و هشتصد نامه فراهم آورد .در اين مجموعه ٬نامههاي فارسي ـــو به ندرت ترکيـــ
ـکه سلطانان عثماني به اميران ترک و پادشاهان بزرگ نوشتهاند ٬گرد آمده است ٢٧ .ايـن
نامهها به شيوه مصنوع و مترسالنه نگاشته شدهاند و ميتوان دريافت که انشاي آنها کار
منشيان ماهر و ورزيده و استادـديده است.
مشوق شعرا بودند و به آنـان
برخي از شاهان عثماني ٬همچون سالطين سلجوقيّ ٬
ابراز عالقه ميکردند .خود آنان نيز از ذوق و قريحه شاعري برخوردار بودند و به زبان
پارسي و ترکي شعر ميسرودند .از آن جملهاند سلطان سليم )٩٢٦-٩١٨ـهـ( کـه شـاهي
ادبآموخته و شاعري پارسيگوي بود .فخر هروي مينويسد که »سلطان سليم به شعرگفتن
بسيار ميل داشته ٬اـکثر شعرا و عرفا به شعر او مايلاند .عليالخصوص شعر را به زبان پارسي گويد .ديوان
شعرش را ديدم٢٨ «.

اين پادشا ِه لطيفطبع در اشعارش »سليم« و گاهي هم »سليمي« تخلّص ميکرد.
پسر او سلطان سليمانخان )٩٢٦ـ٩٧٤ـهـ( به پارسي و ترکي شعر ميگفت و در هر دو
زبان »محبي« تخ ّلص ميکرد .اشعارش حاـکي از تتبع او در شعر و ادب پارسي است٢٩ .
در همان حال که شعر و نثر پارسي در دولت عثماني در اوج شکوفايي بود ٬زبان ادبي
ترکي نيز رشد و نضج مييافت .شعراي آسياي صغير ٬که از مصاحبت با پارسيگويان و
تحقيق در متون ادب پارسي و تأمل و تعمق در مضامين و تعبيرات و ترکيبات اين زبـان
لطيف مايههاي فراواني اندوخته بودند ٬با بهرهجويي از اين مايههاي ادبي ٬به سـرودن
شعر به زبان ترکي پرداختند .پيش از آن ٬پارسيگوياني چو سلطان ولد ٬پسر مـوالنا ٬و
شاه قاسم انوار و قبولي سرودن شعر به زبان ترکي را آغاز نهاده بودند؛ ّاما در اين دوره
ادبي ات فارسي در قلمرو عثماني ٬ص٩٧ـ.
 (٢٦نفوذ زبان و ّ
 (٢٧مجموعه دوجلدي منشئاتـالسالطين دوبار در چاپخانه تقويمخانه استانبول چاپ شده است.
 (٢٩همان ٬ص.١٤٣
 (٢٨صفا ٬همان ٬ج ٬٤ص١٤٣ـ.
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بود که ترکيسرايي گستردگي و بالندگي يافت.
در دولت عــثماني ٬بــه دســتور و تشـويق امـرا و پـادشاهان ادبدوست ٬تأليـفات
ارزشمندي در تاريخ پديد آمد که از جـمله آنـهاست :هشتـبهشت دربـاره هشتـتـن از
نخستين سالطين آل عثمان و سليمنامه از موالنا حکيمالدين ادريس بدليسي؛ شرفنامه  ٬اثر
امير شرفخان بدليسي از مؤلفان قرن يازدهم ٬در تـاريخ طـوايـف کُ ـرد ٬غزانامه روم  ٬اثـر
ـکاشفي و بهجةالتواريخ شکراهلل رومي.
در دولت عثماني ٬منظومههايي در بيان حال بزرگان دين و دولت در بـحر مـتقارب
سروده شد که سرايندگان آنهابه شاهنامه فردوسي نظر داشتهاند .از ايـن قـبيلانـد :غزاي

سليماني درباره فتوحات سلطان سليمان ّاول )٩٧٤-٩٢٦ـهـ( که آن را پسر سلطان سليم ّاو ل٬
به تشويق وزيرش ابراهيم پاشا ٬سروده و به سـال  ٩٣٣بـه پـايان بـرده است  ٣٠؛ شاهنامه
بهشتي  ٬سروده موالنا بهشتي مشکوکي ٬در توصيف جنگهاي سلطان مراد سوم عثماني با
محم د خدابنده ٬پادشاه صفوي.
سلطان ّ
در قرنهاي دهم و يازدهم ٬در زمينه لغتنويسي نيز در قلمرو دولت عثماني تالشهاي
بسيار شده است .علت اصلي رواج اين کار نيازي بود که در دولت عثماني به فر اـگيري
زبــان پــارسي احســاس مـيشد .فرهنگ قـاضي لطـفاهلل حـليمي و وسيلة المقاصد الي

احسنالمراصد کاتب رستم مولوي از مشهورترين اين فرهنگها هستند.
زبان پارسي ٬در نيمه دوم عصر امپراطوري عثماني ٬به تدريج به صورت يک زبـان
خاص طبقه اشراف درآمد .در ايـن دوره ٬بـا
نيمهـرسمي درباري و زبان متداول ادبي و ّ
آنکه در زمينه خلق آثاري ارزنده به زبان پارسي توفيق نظرگيري حاصل نشد ٬تأليفاتي به
زبان عربي و ترکي پديد آمد که از نظر تحقيق در ادب پارسي ارزشـمندند ٬مـانند شرح
سودي بر حافظ و شرح انقروي بر مثنوي مولوي و شرحهايي که شمعي و سروري بر ديوان

حافظ و بوستان و گلستان نوشتهاند.
فيالجمله زبان پارسي و فرهنگ گرانمايه ايران اسالمي طي هـفت قـرن در آسـياي
متصر فات دولت عثماني از جمله ممالک جـنوب شـرقي اروپـاـــ يـوگسالوي٬
صغير و
ّ
آلباني ٬بلغارستان ٬قبرســـ دوام و گسترش يافت و ثمرات درخشاني به بار آورد.

 (٣٠فهرست نسخههاي خطي در کتابخانه ملّي پاريس  ٬ادگار بلوشه٣/٣٥٤ ٬ـ.
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وجود صدها واژه نغز و دالويز پارسي در زبان ترکي امروزي و ٬هـمچنين ٬هـزاران
نسخه از متون ادب پارسي که در آنجا استنساخ شدهاند و شمار درخور توجهي از آنها در
ـکتابخانههاي کشورهاي ديگر نگهداري ميشوندـــ همه از نفوذ زبان و ادب پارسي ٬در
فراخناي قرون و اعصار ٬در آسياي صغير حکايت دارد .بدينسان ٬زبان شيرين پارسي
مدتهاي مديد مؤثرترين وسيله پيوند فرهنگي ايران اسالمي با ديگر اقوام بوده است.
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