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چکیده

مبادالت فرهنگی ایران و آناتولی از دورهی سالجقهی روم ،نهتنهـا موجـب
رواج زبان و ادبیات فارسی و سایر پدیدههای فرهنگی در آن سرزمین شد،
بلکه در زمینـهی تـاریخ نگـاری نیـز مورنـان عنمـانی در نـرن نهـم و دهـم
هجری ،دنبالهرو روش تاریخنگاری ایرانـی بـودهانـد .مورنـان عنمـانی در
آغاز کار برای تدوین تواریخ آل عنمان ،انبار و روایات مربـو بـه انـوام
ترک ،بـهویـژه «نبایـ نـایی» را بیشـتر ،از منـاب ایرانـی بـهدسـت آوردنـد؛
درنتیجه ،در شیوهی تاریخنگاری از منـاب ایرانـی تـأثیر پذیرفتنـد .آنـان بـه
تقلیـــد از ســـب

آثـــار تـــاری ی دورهی ایل انـــان و تیموریـــان ،نظیـــر

جام التواریخ رشیدالدین فض اهلل همدانی ،جهانگشای جوینی و ظفرنامـهی
یزدی که بیشتر در شرح تاریخ انوام تـرک و موـول نوشـته شـده اسـت ،بـه
تألیف آثار تاری ی به زبان فارسی و ترکی پردانتهاند.

 .9استادیار دانشگاه تبریزvali_dinparast@yahoo.com .
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شیوهی نق روایـات ،کـاربرد اشـ ار و مضـامین ادبـی ،نگـاه مـذهبی و
مشیتگرایانه به ونای تاری ی ،آوردن زمان ونوع انبـار و ذکـر االالعـات
جورافیـــایی و اجتمـــاعی در کنـــار انبـــار سیاســـی ،از جملـــه روشهـــای
الگوبرداری در تاریخنویسی از سوی مورنان عنمانی است  .در این مقالـه،
چگـــونگی تـ ـأثیرپـــذیری مورنـــان عنمـــانی در روش ،بیـــن

و ســـب

تاریخنگاری ،از جریان تاریخنویسی ایرانی را دردورهی مذکور با تأکید بر
محتوای برنی مناب مهم ،مورد بررسی نـرار مـیدهـیم تـا نشـان دهـیم کـه
مورنان عنمانی مانند سایر علما ،تحـتتـأثیر تفکـرات علمـای ایـران نـرار
داشتند.
واژگااان کلیاادی :تــاریخنگــاری ،ایــران ،عنمــانی ،مورنــان ،ایل انــان،
تیموریان.

مقدمه
ایران و آناتولی از دورهی سالجقه روم و ایل انان مناسبات وسی علمی و فرهنگی داشـتند .در ایـن
دوره ،عدهای از دانشمندان و شاعران ایرانی به آن سرزمین مهاجرت کردند .برنی از آنان صـوفیان
و عارفانی بودند که پیروانشان را نیز بههمراه نود به آناتولی بردند .نجمالدین رازی از جملهی ایـن
مهــاجرانی بــود (ریــا،ی .)21 :9861 ،گســترش نفــوذ زبــان و ادف فارســی در آنــاتولی تــا دورهی
عنمانی ،زمینه را برای شک گیری تاریخنگاری عنمانی به تقلید از تاریخنگاری ایرانی فـراهم کـرد؛
البته در این بین ،عالنهی سالالین عنمانی به زبان فارسی بسیار مؤثر بوده است (همو.)13 :9831 ،
از سوی دیگر ،ب

عمدهای از درباریان عنمانی با زبان فارسـی آشـنایی کـافی داشـتند؛ ،تـی

برنی از آنان آثاری به زبان فارسی تألیف کردند، .ضـور گسـتردهی عالمـان ،شـاعران ،کاتبـان و
هنرمندان مهاجر ایرانی در دربار و مراکز علمی عنمانی و تدوین آثار مت دد علمی بـه زبـان فارسـی
نیز عام دیگـر گسـترش زبـان فارسـی در عنمـانی بـود .در چنـین فضـایی ،علمـا و رجـال عنمـانی
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همانالورکه با تأثیرپذیری از زبان و ادف فارسی ،ادبیات ترکی را شک دادند ،در تاریخنگاری نیز
با الگوبرداری از آثار تاری ی دورهی ایل انان و تیموریان ،به تدوین تاریخ عنمانی به زبان ترکـی و

فارسی همت گماشتند .ن ستین آثار تاری ی مننور عنمانی ،به زبان فارسی پدید آمد .هشـتبهشـت
بتلیسی ،نمونهای از این آثار است .مورنان عنمـانی پـ

از بتلیسـی ،بـه دو دلیـ در تـاریخنگـاری

تحتتأثیر تاریخنگاری دورهی ایل انان و تیموریان نرار گرفتهاند؛ ابتدا اینکه آنان در تدوین تاریخ
سالالین عنمانی از هشتبهشت یا تواریخ منظوم فارسی اسـتفاده کـردهانـد کـه بهتـرین نمونـهی آن
تاجالتواریخ نواجه س دالدین افندی 1است .دوم اینکه ،مورنـان عنمـانی بـا زبـان فارسـی آشـنایی
داشتند .آنان ناچار بودند برای آگاهی از پیشینهی تاری ی مهاجرت ترکان نایی از آسـیای مرکـزی
به آناتولی و ت یین شجرنامهی الورل ،از مناب دورهی ایل انی بهره بگیرند .مهمتـرین منـاب ی کـه از

گذشتهی انوام ترک آسیای مرکزی ،االالعات مبسـوالی در انتیـار مورنـان نـرار مـیداد ،تـاریخ
جهانگشای جوینی و جام التواریخ رشیدالـدین فضـ اهلل همـدانی بـود .بیشـتر مورنـان عنمـانی در
تدوین آثار نود از این دو اثر و یا سایر مناب تاری ی استفاده کردهاند.
تأثیرپذیری مورنان عنمانی از روش و شیوهی تاریخنگاری ایرانی ،موضوعی است که تـاکنون
از دید محققان و پژوهشگران به دور مانـده اسـت و فقـ در م رفـی کتـاف هشـتبهشـت ادریـ
بتلیسی (بدلیسی) در تاریخنگاری عنمانی ،مقاالتی نوشـته شـده کـه در مـتن ایـن پـژوه

از آنهـا

استفاده شده است؛ اما دربارهی شیوهی تاریخنگاری آثار تاری ی ترکـی کـه همزمـان و یـا پـ

از

هشتبهشت ،بهتب یت از تاریخنگاری ایرانی تألیف شده ،پژوهشی صورت نگرفته است .در اینباره
در ترکیه ،کتافها و مقاالتی در تاریخنگـاری عنمـانی تـدوین شـده اسـت .نجیـب عاصـم ،محمـد
عارف و ا،مد صائب در اوانر ،کومت عنمانی مقاالتی با عناوین «تاریخ نگـاری عنمـانی چگونـه
تــدوین شــد» ،بــه نگــارش درآوردنــد کــه بیشــتر از دیــدگاه ادبــی و بــه انتصــار ،بــه ایــن موضــوع
 .9س دالدینبن ،سنبن ،افظ محمدبن جمالالدین اصفهانی یا تبریزی ،پدرش از جمله کسانی بود کـه در دورهی سـلیم اول بـه
استانبول آورده شد .س دالدین در این شهر بهدنیا آمد .وی زبـان فارسـی را نـزد والـدین

آمونـت .پـدرش از درباریـان سـل ان

عنمانی بود .او نیـز از سـنین جـوانی بـه دربـار راه یافـت و بـهتـدریج ،سلسـلهمراتـب عـالی را در دربـار الـی کـرد .نـ
( .Abdurrahman, 2003: 166رسالهی دکتری).

Daş, .
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پردانتهاند .عبدالقادر اوزجان کتابی با نام تاریخنگاری عنمانی و مناب تاری ی تألیف کـرده اسـت.
اونان ،محقق ترک نیز کتاف تاریخنگاری در ترکیه را بهنگارش درآورده اسـت .امـا ایـن مورنـان
کمتر به موضوع این پژوه

در آثار نود پردانتهاند که شاید علـت آن ،نـاآشـنائی آنـان بـه زبـان

فارسی و مقایسهی متون تاری ی ایرانی و عنمانی در دورههای مورد بحـ

باشـد .در ایـن پـژوه

کوشیدهایم آثار مهم تاری ی را که در نرن نهم و دهم هجری به زبـان ترکـی تـألیف شـده و تـأثیر
تاریخنگاری ایرانی در آنها دیده میشود ،به روش تحلیلی -توصیفی ،بررسی و تشریح کنیم.
نخستین آثار فارسی در تاریخنگاری عثمانی
در نرن نهم هجری ،ن ستین آثار تاری ی عنمـانی ،بـه دو شـک منظـوم و مننـور بـه زبـان ترکـی و
فارسی تألیف شد .مننوی ننگارنامه یا تواریخ آل عنمان اثر میرسیدعلیبن مظفـر الوسـی ،مـت لص
به م الی ،در شرح لشکرکشیهای سل ان محمد فاتح و سلیمنامهی ادایی شیرازی ،در تاریخ سل ان
سلیم اول که بهشیوهی شاهنامه سروده شدهاند ،از این مناب هستند (ریا،ی .)923 :9861 ،همزمان با
م الی ،شهدی و یا شـهیدی ،از شـ رای مهـاجر ایرانـی در سـرای سـل ان محمـد فـاتح ،بـه اسـلوف
شاهنامه به تنظیم تاریخ آل عنمان پردانت (عاصم.)217 :9811 ،
هرچند هدف این پژوه  ،بررسی محتوای تواریخ منظوم عنمانی نیست ،ولی مـیتـوان بـه ایـن
نتیجه رسید که مورنان عنمانی با م ال هی آثار منظوم فارسی بـه سـرودن آثـار منظـوم تـاری ی بـه
زبان ترکی پردانتند؛ نمونهای از این آثار ،دستورنامهی انوری اسـت کـه در زمـان محمـد فـاتح در
تاریخ عنمانی سروده شده اسـت ) .(Ünal, 2006: 187سـرودن آثـار منظـوم تـاری ی بـهشـیوهی
شاهنامه ،در ایران دورهی ایل انان نیز متداول بـود .غـازاننامـهی شـم الـدین کاشـانی در دورهی
غازاننان و شاهنشاهنامهی ا،مد تبریـزی در زمـان سـل ان ابوسـ ید ،نمونـهای از ایـن آثـار منظـوم
بودهاند (اشپولر و دیگران.)11 :9866 ،
در ننر نیز چندین اثر تاری ی به زبان فارسی از اوانر نرن هشتم و در الول نـرن نهـم هجـری در
آنــاتولی بــهنگــارش درآمــده اســت .بــزم رزم عزیــزبــن اردشــیر اســترآبادی در ســال  716ه.ق و
بهجةالتواریخ شکراهلل رومی ،از جملهی این آثار هستند .بهجةالتواریخ ،بین سـالهـای 668 -669ه.ق
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تألیف و به محمد فاتح تقدیم شده است (رومی .)2 :1112 ،وی این اثر را بـه سـب

سـاده و روان،

بهدور از تفصی گویی و به روش روایی تألیف کرده است (همان.)11 -92 :
هشتبهشت ادری

بتلیسی از سایر مناب مهم تاریخنگاری عنمانی ،در شرح ،ال هشـت تـن از

سالالین عنمانی است که به زبان فارسی و به دستور سل ان بایزید ثانی تألیف شـده اسـت .مورنـان
پ

از بتلیسی ،به تقلید از سب

هشتبهشت ،روش تـاریخنگـاری ایرانـی را تـا نـرن هیجـدهم ،بـه

تاریخنگاری عنمانی وارد کردند ) .(Ozcan, 1956: 2بتلیسی پ

از سقو دولت آق نوینلـو در

سال  117ه.ق ،بهدلی نارضایتی از ،کومت شاه اسماعی صفوی به سل ان بایزید دوم عنمـانی پنـاه
برد (،سنی .)87 :9871 ،وی کتاف هشتبهشت را بهشـیوهی مترسـالنهی جهانگشـای جـوینی و تـا
،دی متکلفانه تألیف کرده است (بهار .)811 :9871 ،او در مقدمهی اثر نود ،دراینباره مینویسد:
این تأ لیف به وجهی باید اندانت و رتبت زینت این تصنیف نیکو ،به وجهی باید پردانت کـه در
صدر تواریخ مرغوف و کتب فصا،ت اسلوف چنگیزنان باشد که اشهر و ابلغ آن تألیفـات تـاریخ
وزیر ع االمل

است و ب د از آن ،پنج کتـاف از فوایـد البـ صـاف و،یـد زمانـه ،موالنـا عبـداهلل

وصاف است و ب د از آن ،مشهورات تاریخ م ینی است و در انبار آل مظفـر بـه نلـم ل ـایفنگـار
فض روزگار ،موالنا م ینالـدین یـزدی اسـت و ب ـد از آن ،تـاریخ ظفرنامـهی تیمـوری کـه آثـار
،کیمانهی مو،د یگانه ،موالنا شرفالدین علی یزدی است (بتلیسی.)11 :9921 ،

از سب

نگارش متن برمیآید که ننر هشتبهشت ،تحتتأثیر جهانگشای جـوینی و ظفرنامـهی

یزدی ،مصنوع ،فنی و متکلفانه نوشته شده است؛ البته نه مانند ننر منشیانه و دشوار وصـاف ،بلکـه در
،د متوس که به متن ظفرنامهی یزدی بی

از سـایر منـاب تـاری ی نزدیکـی دارد (علـیمحمـدی،

 .)961 :9861هشتبهشت بـرای مورنـانی همنـون نواجـه سـ دالـدین در تـألیف تـاجالتـواریخ،
مص فی عالی در تألیف کنهاالنبار ،محمدبنمحمد رومی ادرنهای در تألیف سلیمنامه و منجمباشی
در تألیف صحایفاالنبار ،از مناب مهم بهشمار میآمده است (پاکزاد .)971 :9811 ،در عین ،ـال،
آثار تاری ی همنون جهانگشای جوینی و تاریخ وصاف تا نرن دهم هجـری نیـز بـر تـاریخنگـاری
عنمانی تأثیر گذاشتهاند (ناجی و دیگران.)118 :9861 ،
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با توجه به اینکه مورنان عنمانی در روش ،بین

و سب

تاریخنگاری از مورنان ایرانـی تـأثیر

پذیرفتهاند ،بنابراین ضرورت دارد این سه ویژگی را بهتفصی  ،مورد بررسی نرار دهیم.
روش تاریخنگاری
مورنان عنمانی در نرن نهم و دهم هجری همانند سایر مورنان اسالمی به روش روایـی بـه تـألیف
آثار نود دست زدهاند .این دسته از مورنان برای تاریخ ،رسـالتی دینـی نائـ بـودهانـد و بـا بیـن
،دی نگاری به تاریخنگاری پردانتهاند .اما این روش آنان ،یکسـان و متحـدالشـک نبـوده اسـت.
برنی مورنان گاهی چند روایت را دربارهی ی

نبر ذکر کـرده و منـاب آن را بیـان کـردهانـد و

گاهی نیز به نقد و تحلی روایات همت گماشتهاند .نواجه س دالدین افندی و مص فی عالی از این
دسته هستند .دستهی دیگر ،ضمن تاریخنگاری روایی ،منب نبر نود را بهندرت ذکر کـرده و یـا از

ذکر منب نودداری کردهاند .جهان نمای نشری و تواریخ آل عنمان عاشق پاشـازاده و تـواریخ آل
عنمان کمال پاشازاده از این دسته مناب هستند.

نواجه س دالدین در تـألیف تـاجالتـواریخ ،از منـاب فارسـی نظیـر مـراةاالدوار و مرنـاةاالنبـار
مصلحالدین الری ،اسکندرنامهی ا،مدی ،ظفرنامهی یزدی ،تیمورنامهی هاتفی و هشتبهشت بهره
گرفته است ) .(Severcan, 1992: 74- 75تاریخ جهاننما و تواریخ آل عنمان عاشق پاشازاده از
مناب ترکی هستند که نواجه س دالدین ،ب شی از انبار نود را از آنهـا بـهدسـت آورده و ب ـ
دیگر االالعات ، ،اص مشاهدات نود و دیگران بوده است (سـ دالدین افنـدی ،بـیتـا.)217 /1 :
نواجه س دالدین دربارهی وفات موالنا فناری ،از علمای برجستهی عنمانی در نرن نهم هجـری ،دو
روایت را نق و انتالف آن دو را چنین بیان کرده است« :نشری در جهاننما مینویسـد کـه موالنـا
در سال اثنین و ثلنین و ثمانیة ،بهعلت ونوع الاعون وفات نمود؛ اما در شقایق النعمانیة ،وفات موالنـا
در سال ارب و ثلنین و ثمانیة ذکر شده است» (همان.)823 /9 :گاهی بـه نقـد انبـار و تحلیـ آنهـا
پردانته؛ اتهام نودکشی ایلدرم بایزید و ،ب

او در نفـ

آهنـین را کـذف نوانـده و بـه نقـ از

شرفالدین علی یزدی نوشته است که بایزید بر اثر بیماری از دنیا رفت و روایت ،ب

شدن بایزید

را تهمتی از سوی برنی مورنان میداند (همان 197 /9 :و  .)832وی اشـتباه سـل ان مصـر در نتـ
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سفیر تیمور را عام مهم ،ملهی تیمور به شامات و سـوریه مـیدانـد (همـان .)936 -932 /9 :تـأثیر
متن هشتبهشت را در عبارتپردازی نواجه س دالدین ،در شرح جنگ آنکارا ،بهنـوبی مـیتـوان
دید (همان .)963 -961 :او شرح لشکرکشیهای تیمور را بی

از ظفرنامهی یزدی روایت کـرده و

جواف نامهی تیمور از سوی ایلدرم بایزید را در نالب ابیات الوالنی از ظفرنامهی هاتفی ذکـر

سپ

کرده است (همان.)931 :
کنهاالنبار ،از دیگر مناب تاریخ عنمانی است که به روش روایـی همـراه بـا ذکـر راویـان نبـر،
توس مص فی عالی تألیف شده است .او در این کتاف ،نصوصیاتی الزم ،نظیرصـدانت و انصـاف
در بیان وان یتهای تاری ی ،به دور از ت صب و افترا نسبت به م الفان و همننین ذکر ونـای مفیـد
و به دور از تفصی نویسی را برای مورنان برشمرده و میافزاید مورخ باید به ی

نبر اکتفا نکنـد،

بلکه انبار متواتر یا نبر مشهور را نق کند؛ زیرا ذکر نبـر وا،ـد اعتبـار نـدارد .از جملـه در مـورد
ازدواج ،ضرت فاالمه (ع) ذکر میکند که به روایتی ،در ماه رمضـان سـال دوم هجـرت بـه نکـاح
علی (ع) درآمد و به روایتی در ذیالحجه و به روایتی دیگر ،در ماه صفر یا رجـب ،پـ
ا،د این نکاح صورت گرفت .اما چون صـحت ایـن روایـت ثابـت نشـده اسـت ،پـ

از جنـگ
روایـت اول

صحیح است (عالی28 /9 :9661 ،؛ همو.)912 /1 ،
در مقایسه با نوشتههای مص فی عـالی ،رشـیدالدین فضـ اهلل همـدانی نیـز وظیفـهی مورنـان را
انتقال دنیق و بدون دن و تصرف روایات و براساس گفتهی راویان م تبر میدانـد؛ بـههمـین دلیـ
در اغلب موارد ،پ

از نق م الب ،جملهی«و ال هدة علی الراوی» را میآورد تا در صورت اثبـات

نادرستی م لب ،نود را تبرئه کرده ،مسئولیت درستی و نادرستی آن را از نـود سـلب کـرده باشـد
(ترکمنیآذر .)916 :9869 ،او که به نضاوت آینـدگان نسـبت بـه کتـاب

توجـه دارد ،مـینویسـد:

«جهانیان را م لوم و محقق گردد که این تقریـر از سـمت تکلـف منـزه اسـت» (همـدانی/9 :9878 ،
.)626
ذکر روایات تاری ی همراه با زمـان ونـوع آن و گـزارش منبـ نبـر ،از محاسـن تـاریخنگـاری
مص فی عالی است که موجب اعتبار نوشتههای او شده؛ چنانکه بهعنـوان مـورنی م تبـر در تـاریخ
عنمانی شنانته میشود .عالی در مقدمهی کتاب

فهرستی الـوالنی از منـاب فارسـی و عربـی مـورد
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استفادهاش نظیر؛ تاریخ البری ،مسامرةاالخبار آنسـرایی ،روضةالصفاا ،جـام التـواریخ رشـیدالـدین
فض اهلل همدانی و تذکرةالشعرای دولتشاه سمرنندی را نام برده است (عـالی .)91 -96 /9 :9661 ،او
روایات متفاوت از ی

نبر را بهتفصی و با جزئیات شرح داده است؛ چنانکه در نصوص ن ستین

ایمان آورندگان به اسالم مینویسد:
از ابنعباس و عمربن عتبه و ،سانبن ثابـت ،از تـاب ین ،روایـت اسـت کـه ن سـتین فـرد مسـلمان،
علیبنابی الالب و به روایت برنی زیدبن ثابت بوده ،اما زهری و محمدبـن اسـحاق و جمـاعتی از
صحابه و علما روایت کردهاند که ،ضرت ندیجه(س) ن ستین مسلمان بوده است .او این روایـت

را محکم و نوی میداند (همان.)917 /1 :
با توجه بـه اینکـه وی ب ـ

عمـدهی انبـارش را از آثـار مورنـان ایرانـی نوشـته ،در شـیوهی

نگارش م الب تحتتأثیر آن مورنان نرار گرفته است؛ چنانکه وی انبار صدر اسـالم را از تـاریخ
البری و دیگر کتب تاری ی نوشته ،اما بدون تردید ،بیشـتر م الـب مربـو بـه نـرن هشـتم تـا دهـم
هجری را از مناب دورهی ایل انی و تیموری انذ و نود در مقدمه ،به این مسئله اشاره کـرده اسـت
(همان .)91 /9 :او گاهی روایات را عیناً از مناب  ،ذکر کرده و منب نبـر را آورده و گـاهی عبـارت
«روایتکنند» را نیز بهکار برده است (همان.)812 /1 :
جهاننمای نشری از مناب دسـتهدوم اسـت کـه در تـاریخ سـالالین عنمـانی از تأسـی

تـا پایـان

،کومت سل ان بایزید ثانی تألیف شده است ،نشـری در نگـارش ایـن اثـر نـود ،بیشـتر ،از کتـاف
تواریخ آل عنمان عاشق پاشازاده بهره گرفته است ( .)Ünal, 2006: 187با وجود نـام کتـاف کـه
بهنظر میرسد دربارهی تاریخ عمومی عالم باشد ،وی کتاف نود را به تاریخ انوام اوغوز ،سـالجقه
و آل عنمان انتصاص داده است .نشری ونای تاری ی را بهصورت نق نول غیرمسـتقیم بـا اسـتفاده
از عبارت «روایت کنند» بیان کرده و بهندرت به منب نبر اشاره داشته است؛ منالً انـدامات اورنـان
غازی در ازنی

را به نق از تواریخ آل عنمان عاشق پاشـازاده نوشـته اسـت .(Neşri, 1995: 1/

)162

نشری از نادر مورنانی است که به بیان وان یـتهـای تـاری ی توجـه داشـته اسـت .او مصـ فی
چلبی را فرزند وان ی ایلدرم بایزید و مدعی سـل نت در آغـاز ،کومـت سـل ان مـراد دوم م رفـی
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کرده و ذکر میکند که او به دوزمه مص فی (مصـ فای مج ـول) م ـروف شـد (.)Ibid: 2/ 555

در،الیکه بیشتر مورنان نرن نهم و دهـم هجـری ،مصـ فی را فـردی دروغـین نامیـدهانـد (عاشـق
پاشازاده6 :9881 ،؛ بتلیسی .)1 /6 :9921 ،رعایت اعتدال در بیان وان یـتهـای تـاری ی از محاسـن
تاریخنگاری نشری بهشمار میآید (صائب.)9931 /3 :9887 ،
روایت صحیح از روایت غیروان ـی و اظهـار نظـر دربـارهی آن ،از

مقایسهی روایات و گزین

دیگر ویژگیهای تـاریخنگـاری نشـری اسـت .او دربـارهی فتو،ـات سـل ان مـراد اول در روملـی
مینویسد« :اما اصح روایت این است که سل ان وارد روملی شده ،سپ

گلیبولی را فتح نمـود و از

آنجــا بــه چــورلی،صــار رفتــه و بــا کفــار جنــگ بســیار نمــود(».همــان .)911 /9 :نشــری در روش
تاریخنگاری نشان میدهد که مبنای مهم در شرح ونای  ،ذکر دنیق و صحیح نبر اسـت؛ مـنالً بیـان
میکند که مووالن در زمان غازاننان در سال  711ه.ق ،سـل ان غیـا الـدین ثـانی را از ،کومـت
برکنار کردند .او ضـمن تحلیـ و توصـیف دنیـق ایـن نبـر مـیافزایـد کـه عنمـان غـازی ،سـل ان
مس ودبن کیقبادبن فرامرز را درک نمود و او سل ان عالءالدین ثانی بوده اسـت .(Neşri, 1995:

) 2/ 52او با این توصیفات ،کم

مؤثری در شنانت اسامی همنـام سـالالین سـلجونی روم کـرده

است.
به دو دلی میتوان گفت نشری در روش و بین

تاریخنگاری تحتتأثیر تـاریخنگـاری ایرانـی

نرار گرنته است؛ ابتدا اینکه منب انبار را دربارهی انوام ترک از جمله نبیلهی نایی از مناب فارسـی
بهدست آورده است که سب

ساده و روان کتاف وی این م لب را نشان مـیدهـد ،امـا مسـئله ایـن

است که وی کمتر ،مناب انبار نود را نام برده است و دوم ،استفادهی او از اشـ ار ،آیـات نـرآن و
موضوعات متنوع اجتماعی و جورافیایی مانند آثار تاری ی دورهی ایل انان است.
ل فیپاشا نیز از مورنان عنمانی در نرن دهـم هجـری بـوده اسـت .او از رجـال دولـت عنمـانی
دورهی بایزید ثانی ،سل ان سلیم اول و سلیمان نانونی بهشمار میرود که از نزدی

شـاهد بسـیاری

از ونای بوده است (ل فیپاشا.)3 -1 :9829 ،
تاریخنگاری او ،ترکیبی از روش روایی ،توصیفی و تحلیلی اسـت .او بـرنالف سـایر مورنـان
عنمانی ،به جنگ تیمور با بایزید از دیدگاه مذهبی نگاه نکرده و با ت صب ،تیمـور و لشـکریان

را
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کافر ن اف نکرده است (همان .)37 -36 :او انبار ونـای مربـو بـه سـالجقهی روم را بـه نقـ از
تاریخ گزیدهی ،مداهلل مستوفی و شاهنامهی اوزون فردوسی (فردوسی الوی ) ذکر کـرده و بیشـتر
انبار را بدون ذکر راوی نبر آورده و همانند دیگر مورنان عبارت «روایـت کننـد» را در نقـ هـر
نبر بهکار برده است (همان.)11 :
ذکر زمان ونای یا تاریخنگاری ن ی از روشهای دیگر تاریخنگاری مورنان عنمانی بوده است.
نواجه س دالدین، ،مله به روملی از سوی نیروهای عنمانی را در سنهی تس و ستین و سب مائة
ذکر میکند (نواجه س دالدین ،بیتا .)63 /9 :ابنکمال مینویسد که نبیلهی نایی در سال  697ه.ق
از بلخ به سر،د روم کوچ کرد ) .(İbn-i kemal, 1991: 1/ 140نشری ،فتح سیواس، ،لب و
دمشق در تاریخ  618ه.ق از سوی تیمور را با این مضمون بیان میکند ):(Neşri, 1995: 1/ 348

بود سیواس و ،لب با مل
شد نراف ازآت

جی

در عمارت چون عروس بینقاف

شام

در شهور سال تاریخ نراف {= }618

تمور

این روش در مناب تاری ی دورهی تیموری نظیر زبدةالتواریخ و ،بیبالسیر نیـز دیـده مـیشـود.
،افظ ابرو در شرح ونای در هر ب

 ،زمان ونوع آن را نیز آورده است؛ بهالورمنال« :ذکـر ونـای

و ،واد سنهی ثمان و ارب ین و سب مائة؛ ،کایت رفتن امیر مل

اشرف بهجانـب بوـداد» (،ـافظ

ابرو ،)911 /9 :9861،در سرفص ونای ذکر شده است .اما میرنواند در متن ونای  ،زمان ونـوع آن
را نوشته است،« :ضرت صا،بنران دوستنواز دشمنگداز ،ب د از تس یر شیراز و نتـ آل مظفـر
در روز بیست و هفتم جمادیاالنر سـنهی نمـ

و تسـ ین و سـب مائفة ،عنـان عزیمـت بـهجانـب

اصفهان من ف گردانید( ».میرنواند.)271 /2 :9863 ،
اشاره به مبا،

فرهنگی ،عمرانـی ،آوردن االالعـات جورافیـایی از امـاکن ،دریاهـا ،کـوههـا و

شهرها ،از سایر روشهای تاریخنگاری عنمانی بهشمار میآیـد .مصـ فی عـالی ب ـ

عمـدهای از

مقدمهی کتاف نود را به ذکر االالعات جورافیایی مناالق م تلف سرزمینهای اسـالمی انتصـاص
داده است؛ روشی که در جام التواریخ رشیدالدین فض اهلل و ظفرنامهی یزدی نیز بهکار رفته اسـت؛
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چنانکه یزدی االالعات جورافیایی مفیدی از نـالع و اسـتحکامات نظـامی ارائـه داده اسـت (یـزدی،
 779 -761 /9 :9867و  .)616نواجه س دالدین ،انبـار جـالبی از شـهرهای فـتح شـدهی آنـاتولی،
ارائه و شهر ازنی

 /ازنیق را چنین وصف کرده است« :شهر ازنیق در زمان ندیم ،بهغایـت ،عظـیم و

آباد بوده است .هوای نوف و فضایی مرغوف دارد؛ بهفاصـلهی چهـار فرسـخ مسـافت در نزدیکـی
آن ،فضایی وسی وان است و درنتان تنومند دارد( ».نواجه س دالدین ،بیتا.)88 /9 :
ذی نویسی ،از ویژگیهای مورنان ایرانی بوده است که بیشتر در تاریخنگاری عمـومی دورهی
ایل انــان و تیموریــان از ایــن روش اســتفاده مــیکردنــد .منت ــبالتــواریخ م ــینالــدین ن نــزی،
روضةالصاای میرنواند و ،بیبالسیر نواندمیر ،این شیوهی تاریخنویسی را بهکار گرفتـهانـد (بهـار،
16 :9877؛ نـــاجی و دیگـــران .)986 :9861 ،ظفرنامـــهی یـــزدی ذیلـــی بـــر ظفرنامـــهی شـــامی و
شم الحسن تاج سلمانی بوده و االالعات آنها را تکمیـ کـرده اسـت (اشـپولر .)923 :9866 ،در
مناب عنمانی نظیر هشتبهشت ،تاجالتواریخ ،تواریخ آل عنمـان ابـنکمـال و کنـهاالنبـار مصـ فی
عالی ،این روش تاریخنگاری را میتوان دید (عاصم و عارف :9883 ،مقدمه د).
بینش تاریخنگاری
از نرن هشتم هجری بهب د ،بیشتر کسانی که به نوشتن تـاریخ جهـان اسـالم پردانتـهانـد ،فقهـا و یـا
وابستگان به دولت و دستگاه نظـامی بـودهانـد (،ضـرتی و شـری تجـو .)933 :9866 ،ل فـیپاشـا،
ابنکمال و نراچلبیزاده عبدال زیز افندی ،از جمله مورنان عنمانی هستند که منصب شیخاالسالمی
داشتند ) .(Ünal, 2006: 187ابنکمال ابتدا بـه مقـام ناضـیعسـکر آنـاتولی و سـپ
شیخاالسالمی نای شـد (صـفا .)9696 /3 :9876 ،او بـا بیـن

بـه منصـب

دینـی بـه ونـای تـاری ی نگریسـته و

سالالین عنمانی را پرچمدار دین اسـالم در گسـترش نلمـرو اسـالمی م رفـی کـرده اسـت (İbn-I

) .Kemal, 1991: 1/ 16نواجه س دالدین افندی در مقام نواجهسرای و شیخاالسـالم دربـار ،بـا
ننری منشیانه و با بین

مذهبی ،بی

از سایر مورنان ،ت صب دینـی نـود را در شـرح ونـای نشـان

داده و با آوردن آیاتی از نرآن به جنگ سالالین عنمانی با رومیان ،رنگ مذهبی ب شـیده اسـت .او
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نود را در عزم سل ان محمـد و سـپاهیان

این بین

در فـتح اسـتانبول بـا ایـن شـ ر فارسـی نشـان

میدهد:
گر چه ره جهاد را مرگ بود نهایت

سر نکشیم از این غزا ،کشته شویم غایت
(نواجه س دالدین ،بیتا)18 /1 :

این بین

تاریخنگاری را در دورهی تیموری نیز میتوان دید .شرفالـدین علـی یـزدی جنـگ

تیمور با گرجیان را جهاد با کفار میداند و مینویسد« :دامن همت عـالینهمـت گرفتـه ،عـزم جهـاد
کفار گرج مصمم فرمود( ».یزدی .)717 /1 :9867 ،بهنوشتهی میـرنوانـد،« :ضـرت صـا،بنـران
ستان ،مدت پانزده روز در دهلـی تونـف نمـود .ب ـد از آن بـهنیـت غـزا متوجـه دیگـر بـالد

ممال

هندوستان شد( ».میرنواند .)3176 /1 :9863 ،شکراهلل رومی نیز با همین بین  ،تیمـور و سـپاهیان او
را در ،مله به عنمانی کافر ن اف میکند .وی جنگ بین تیمور و ایلدرم بایزید را به جنـگ یزیـد
با ناندان پیامبر در وان هی کربال تشبیه کرده و لشکر تیمور را لشکر کافر بداندی

مینامد .آنگاه

نیانت تاتارها بر ایلدرم بایزید در جنگ آنکارا را مانند نیانـت اهـ کوفـه بـر امـام ،سـین(ع) در
کربال میداند (رومی.)131 :1112 ،
انتصاص دادن ب

عمدهی م الب کتب ،به فتو،ات سالالین و همراهـی سـل ان عنمـانی بـا

علمای دین ،نشاندهندهی ،اکمیت بین

سل نتمحور در تـاریخنگـاری عنمـانی اسـت .از سـوی

دیگر این امر ،کایت از درباری بودن مورنان عنمانی دارد .بهنوشتهی نواجـه سـ دالدین ،سـل ان
محمد فاتح برای الحاق ممال
درنواست صدور فتوا کرد و پ

بوسـنی بـه نلمـرو نـود از شـیخ علـی بسـ امی ،از علمـای دربـار،
از دریافت فتوا از این عالم ایرانی بـا ،ـاکم بوسـنی پیمـان بسـت

(نواجه س دالدین ،بیتا .)216/9 :بهروایت نشری ،سل ان مراد اول برای غلبه بر رومیان در جنگ،
نماز ،اجت نوانده و با نداونـد راز نیـاز کـرد ) .(Neşri, 1995: 1/ 284نواجـه سـ دالدین بـا
بین

سل نتمحور ،سالالین عنمانی را مظهر عدل و داد و انصاف و ،امی رعیت ،سـپاه و شـری ت

اسالم م رفی کرده است (نواجه س دالدین ،بیتا .)67 /9 :در دورهی تیموریان، ،افظ ابـرو نیـز بـا
این بین

برای سل ان هیچگونه لوزش و گناهی تصور نمیکنـد؛ چنانکـه تیمـور را مظهـر تجلیـات

جاللی و جمالی ،ضرت ذوالجالل میداند (،افظ ابرو .)91 -1 /9 :9861 ،هـرچنـد ظلـم و سـتم و
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جنایات زیادی از تیمور سر زد ،اما ،افظ ابرو به این جمله اکتفا میکند که «نهر پادشاهانه زبانـه زد
و آت
بین

غضب نسروانه باال گرفت» (همان.)179 /1 :
مذهبی در تاریخنگاری عنمانی بیشتر از سایر سرزمینها بهچشم مینورد .بهنظر مـیرسـد

این امر ناشی از شرای زمانی و مشاهدهی ونای سیاسی بوده است .مورنانی کـه در سـدهی نهـم و
دهم هجری در عنمانی آثار نود را تـألیف کـردهانـد ،شـاهد گسـترش فتو،ـات سـالالین عنمـانی
بودهاند .در این دوران فرمانروایان عنمانی به جنگهای نود با رومیان ،رنگ مذهبی ب شیده ،فقهـا
و علمای دین را با نود همگام و همراه سـانتند .بیشـتر تـواریخ عنمـانی را نیـز همـین فقهـا تـألیف
کردهاند؛ درنتیجه ،شرای سیاسی ،اکم بر جام هی عنمـانی بـر بیـن

ایـن دسـته از مورنـان تـأثیر

گذارده است .ابنکمال سپاهیان روم را کفار و سـربازان عنمـانی را غـازی و مجاهـد و صـارویاتی،
برادر عنمان غازی را که در جنگ اینهگول کشته شد ،شهید مینامـد (İbn-I kemal, 1991: 1/

) .86نشری تصرف شهرهای رومی به دسـت سـربازان عنمـانی را ماننـد فتو،ـات اعـراف در صـدر
اسالم م رفی کرده و سربازان عنمانی را مجاهد /غازی و جنگ آنان را جهاد دانسته است ( Neşri,

.)1995: 1/ 189
یکی دیگر از ویژگیهای تاریخنگاری عنمانی ،اعتقاد به تقدیر الهی است کـه در ایـن سـرزمین
همانند سایر نقا جهان اسالم ،این بین

تاریخنگاری ،اکمیت داشت .اص تقدیر و مشـیت الهـی

در ،واد تاری ی از اهمیت ناصی برنوردار بـود ،زیـرا فقهـا و علمـا بـا ایـن توجیـه شـرعی ،بـه
ندرت و ،اکمیت نلفا و سالالین ،قانیت میب شـیدند و بـا انت ـاف فـرد ناصـی بـه ،کومـت و
برنراری ارتبا میان سل ان و نهادهای دینی ،پیونـدی ناگسسـتنی ایجـاد مـیکردنـد (ترکمنـیآذر،
 .)62 :9861این تفکر بهتدریج بین ترکان نیز رواج یافت و موجب شد تا اندیشمندان ،تی نیکـی و
بدی سالالین را ناشی از اراده و تقدیر الهی بدانند (همان.)63 :
ابنکمال ،دارندهی منصب شیخ االسالم ،با توس به تفکر تقدیر الهی در بیان چگونگی تشـکی
،کومت از سوی عنمان اول مینویسد« :شی ی بهنام نومرال بابا بـه عنمـان بیـگ مـژدهی پادشـاهی
داد؛ چون وعدهی نومرال بابا محقق شد ،عنمان بیگ به،کم نضا ،عزم غزا با کفار روم جزم نمـود.
جهاد او در عالم مانند نورشید به اوج شـهرت رسـید .)İbn-I kemal, 1991: 1/ 196( ».بتلیسـی
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به ندرت رسیدن سالالین عنمانی را تقدیر الهی دانسته ،م تقد است« :عنایت الهـی ،روی غبـارآلـود
گیتی را بهدست مر،مت این ناندان شاهی گردانـد( ».بتلیسـی .)19 /9 :9921 ،از دیـدگاه نواجـه
س دالدین مشیت الهی موجب ندرتیابی آل عنمان شد (نواجه س دالدین ،بیتا .)19 /9 :بـههمـین
نحو ،به نوشتهی شامی ،غلبهی تیمور بر امیر ،سین و دستیابی به ،کومت از سـوی وی بـه تقـدیر
الهی بوده است (شامی .)82 :9868 ،عبدالرزاق سمرنندی بـا آوردن آیـهای از سـورهی ان ـام؛ «هـو
الذی ج لکم نالئف فی االرض و رف ب ضکم فوق ب ض درجات» ،8بهسل نت رسیدن شـاهرخ را
مشیت الهی میداند (عبدالرزاق سمرنندی.)1 /1 :9868 ،
م تقدان به این تفکر ،نب از آنکه در زمینهی علت هر وان ه جستوجـو کننـد ،ونـوع آن را در
ارادهی نداوند مت ال مییابند .از دیدگاه جوینی ،چون مووالن با نضـا و نـدر (مشـیت الهـی) وارد
صحنه شدند ،امکان جلوگیری از آن نیست ،زیرا ارادهی نداوند بر گسترش دولت آنان بوده است
(،سنزاده .)939 :9861 ،اندیشهی تقدیر الهی در ذهن متفکرین اجتماعی مانند ابننلـدون نیـز راه
یافته است .او در ظهور و سقو ،کومتها با اینکه عوام انلیمـی ،انسـانی ،انتصـادی و سیاسـی را
مؤثر میداند ،باز ،دست ندا را در این توییرات میبیند و با تکیه بر آیات نرآن متذکر میشـود کـه
ندا مل

 /سل نت نوی

را به هرک

کـه ب واهـد ،اع ـا مـیکنـد (ابـننلـدون.)111 :9861 ،

نواجه س دالدین ،مانند جوینی و رشـیدالدین فضـ اهلل همـدانی ،تشـکی دولـت عنمـانی و کسـب
،کومت از سوی ناندان آل عنمان را مشـیت الهـی مـیدانـد (نواجـه سـ دالدین ،بـیتـا.)91 /9 :
ابنکمال در مقدمهی کتاف نود بیان میکند که بر اسـاس ،کمـت الهـی در هـر زمـان افـرادی بـه
،کومت برگزیده میشوند؛ همانالورکه فص ها و سالها ،یکی ب ـد از دیگـری سـپری مـیشـود،
گ ها شکفته و سپ

پژمرده میگردند، ،کومتها نیز بههمین ترتیب ،یکی ب د از دیگـری شـک

میگیرند .او با آوردن ابیات ترکی ،اندیشهی تقدیرگرایانهی نود نسـبت بـه تشـکی ،کومـت آل
عنمان را بیان کرده است (.(İbn-I kemal, 1991: 1/ 12
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رشیدالدین فض اهلل اظهار میکنـد بـه ضـاب ه درآوردن امـور و نانونمنـد کـردن جام ـه ،عامـ
اصــلی برنــراری عــدالت اجتمــاعی اســت .در صــورت برنــراری عــدل ،مــردم آســای

مــییابنــد و

غازاننان با ،سن تدبیر نـود ،کارهـا را بـه ضـاب ه و میـزان درآورد (همـدانی-9827 /9 :9878 ،
.)9826
چنین نگرش عدالتنواهانه را در بین مورنان عنمانی نیز میتوان دید .نشری ،عنمـان غـازی و
اسالف او را سالالین عادل مینامد و دربارهی عنمان غازی مینویسد که او مسلمانی بسیار صـالح و
دیندار بود و البق عادت سه روز در سال ال ـام بـه فقـرا مـیداد و بـه بیـوهزنـان و نیازمنـدان صـدنه
میپردانت ). (Neşri, 1995: 1/ 72ل فیپاشـا از انـدامات اجتمـاعی بایزیـد اول در رفـ فسـاد
اجتماعی و بیعدالتی روایاتی نق کرده؛ چنانکه او را سل انی عادل م رفـی مـیکنـد (ل فـیپاشـا،
.)27 :9829
در نگــرش برنــی از مورنــان عنمــانی ،جهــاننگــری را نیــز مــیتــوان دیــد .مصـ فی عــالی در
کنهاالنبار ،در کنار شرح ونای سیاسی ،االالعات بسیاری از تاریخ انبیاء ،نلفا ،نبای عرف ،تـرک
و االالعات جورافیایی از مکانها و علوم دینی نظیر فقـه ،تفسـیر و ،ـدی

علمـا و فضـال ارائـه داده

است؛ چنانکه از این نظر کتاف او مانند دایرةالمعارفی است که اعتبار زیادی بـهدسـت آورده اسـت.
چنین االالعات جام ی در سایر آثار تاریخ م اصر او دیده نمـیشـود .مـیتـوان کتـاف او را از نظـر
،جم االالعات و کنرت مناب ی که بهره گرفته ،با جام التواریخ رشیدالدین فضـ اهلل مقایسـه کـرد.
رشیدالدین در مقدمهی جام التواریخ ،تاریخ مل و انوام م تلـف اغـوز ،چینـی ،فرنگـی ،هنـدی و
االالعات مفید دیگری را ذکر کرده است (همدانی.)33 :9878 ،
در تاریخنگاری عنمانی نگرش ن بهگرایانه را نیز مـیتـوان دیـد .نواجـه سـ دالدین ،در شـرح
ونای هری

از سالالین عنمانی به شرح،ال علمای م اصر آن دوره نیز اشاره کرده است؛ از جمله

به توصیف چگونگی مهاجرت علی نوشنی در زمان محمد فاتح به اسـتانبول پردانتـه و سـپ

بـه

شرح ،ال علی الوسی و بزرگان تصوف؛ از جمله نقشبندیه در این دوره نیز پردانته است (نواجـه
س دالدین ،بیتا .)291 /9 :او در پایان تاجالتواریخ ،فصـلی را تحـتعنـوان «ذیـ تـاجالتـواریخ» بـه
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شرح علمای عنمانی در علوم م تلف انتصاص داده است؛ همانالورکه نوانـدمیر در ،بیـبالسـیر
به شرح ،ال علما و ن بگان ایرانی دورهی تیموری توجه کرده است.
سبک تاریخنگاری
مورنان عنمانی با دو شیوه ،به نگارش تاریخ پردانتهانـد؛ برنـی آثـار نـود را بـا ننـری متکلـف و
مصنوع و عدهای دیگر با ننری ساده و روان بهنگـارش درآوردهانـد .یـ

سلسـله آثـار ،بـا مـدا،ی

مبالوهآمیز و عبارتپردازی و تفصی نویسی و برنی برعک  ،به دور از مـدا،ی در نالـب جمـالت
م تصر تألیف شدهاند .به نوشتهی یکی از پژوهشگران م اصر ،آثار تاری ی عنمانی در نرون نهـم و
دهم هجری به ننر ساده و روان برای تودهی مردم و متون پینیده و متکلف برای استفادهی ن بگـان
دربار نوشته شدهاند (ناجی و دیگران.)118 :9861 ،
نودداری از تفصی نویسی و عبارتپردازی ،پرهیز از تمجید و مدا،ی سالالین از ویژگیهـای
مهم تاریخنگاری نشـری اسـت ) .(Neşri, 1995: 1/ 114او بـهنـدرت از اشـ ار فارسـی در مـتن
کتاف استفاده کرده؛ بههمین جهت شاید بتوان گفت تأثیرپذیری او از تاریخنگاری ایرانی نسبت بـه
سایر مورنان عنمانی کمتر باشد .از جمله ابیات فارسی بهکـار رفتـه در کتـاف او دربـارهی شـورش
محمدبیگ، ،اکم نرامان در اوای ،کومت سل ان محمد فاتح است که چنین آورده:
چون بیشه تهی گردد از نره شیر

شوال اندر آید به بیشه ،دلیر
(همان)396 /1 :

عاشق پاشازاده و ل فیپاشا از مورنان اوانر نرن نهم هجری بودنـد کـه کتـاف نـود را بـا ننـر
ساده و روان نوشتهاند .عاشق پاشازاده ونای تاری ی از تشکی دولت عنمانی تـا دورهی بایزیـد اول
را از کتاف الیاس فقیه و مابقی ونای تـا زمـان بایزیـد دوم را از مشـاهدات نـود و انبـار شـنیده از
دیگران نق کرده است (عاشق پاشازاده :9881 ،مقدمه).
دستهی دیگر از تواریخ عنمانی با ننر متکلف و منشیانه بهشـیوهی تـاریخ عمـومی و یـا دودمـانی
تألیف شدهاند .نواجه س دالدین ،تاجالتـواریخ را بـهشـیوهی مولـق و متکلـف تـألیف کـرده اسـت
(رفیق .)916 :9112 ،او در ب شی از کتاب

در توصیف سالالین به ننر فنـی متوسـ شـده اسـت .از
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سوی دیگر وی از جهاننمای نشری نیز بهره گرفته ،مهاجرت نبای نایی به آناتولی را به نق از وی
بیان کرده است (نواجه س دالدین ،بیتا.)92 /9 :
یکی دیگر از ویژگیهای سـب

تـاریخنگـاری عنمـانی ،درازگـویی مـورخ در ذکـر القـاف و

عنــاوین ســالالین و مــدا،یهــای فــراوان اســت .کمــال پاشــازاده ،مقدمــهی کتــاف نــود را بــا
عبــارتپــردازی و ت ریــف و تمجیــد از ســالالین عنمــانی بــا کلمــات مســج و متکلــف پردانتــه و
مینویسد« :جواهر زواهر سپاس بینیاس اول مل

مل

بیزوال

پایه کرسی جاللنه ننار اولسون»

) .(İbn-i Kemal, 1991: 1/ 1در زبدةالتواریخ ،افظ ابرو نیـز ایـن شـیوه دیـده مـیشـود و ایـن
تفصی گویی با مدا،یها چنان زیاد است کـه گـاهی نواننـده ،بـهسـ تی بـه مقصـود نویسـنده پـی
میبرد (،افظ ابرو.)38 :9861 ،
یکی از ویژگیهای سب

تاریخ نگاری عنمانی نفوذ فراوان کلمات ،عبـارات و اشـ ار فارسـی

در آثار تاری ی است .مص فی عالی در کتاف نود ،بـهفراوانـی از اشـ ار فارسـی اسـتفاده کـرده و
بهنظر میرسد او در این زمینه متأثر از شاهنامهی سید لقمان ،شـهنامهچـی دربـار ،نـرار گرفتـه باشـد
(عالی .)6 /9 :9661 ،وی با بهرهگیری از آیات نرآنی ،ا،ادیـ

نبـوی و اشـ ار فارسـی و ترکـی و

ترکیب نظم و ننر محتوای متن ،کتاف نـود را گـاهی بـهشـیوهی منشـیانه نظیـر ظفرنامـهی یـزدی و
هشتبهشت بتلیسی و گاهی بهسب

ساده ماننـد نشـری بـهنگـارش درآورده اسـت .ننـر ظفرنامـهی

یزدی ،تقلیدی از جهانگشای جوینی بوده ،اما بهزیبایی جهانگشای ع امل

جوینی نیست (یـزدی،

 :9867مقدمه ،پنجاه و هفت) .مص فی عالی در توصـیف نصوصـیات انسـانی در مقدمـهی کتـاف
نود مینویسد« :فرنه انسان کامل

دنی بنی نوعندن فرنی جواهر کلمات و نوادر ،کایاتله درکـه

،د ذاتنده م نیدار و سررشتهی بالغتده و فصا،تله نمودار»( 2عـالی .)2 /9 :9661 ،جـواهر ،نـوادر،
م نیدار ،سررشته ،فصا،ت ،بالغت و نمودار از جمله کلماتی هستند که در متون فارسی نیز بهکـار
برده میشوند .نواجه س دالدین نیز در متن کتاب  ،بهفراوانی از اش ار فارسی و عربی بهـره گرفتـه
است .تنها فرنی که نوشتهی او با ظفرنامهی یزدی دارد ،ترکیب کلمـات ترکـی ،فارسـی و عربـی و
 .9فرق انسانها با یکدیگر در کالم آنان و ،کایات ارزشمند آنان است که در ،د نود ،م نادار و در بالغت و فصا،ت نمایان
میشود.
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اش ار ترکی است .او در شرح ونای مربو به جنگ بایزید پاشا با ،ـاکم نرامـان مـینویسـد« :مـن
دانستم که عهد و پیمان مرا بر هم شکنی ،ولی بدین زودی نه» (نواجه س دالدین ،بیتا.)169 /9 :
آوردن آیات نرآنی ،ا،ادی

و روایات و آمی تن نظم با ننر و بهکار بردن تشبیه ،است اره ،کنایه

و تمنی برای زینت ب شیدن به محتوای متن ،از ویژگیهای عمدهی سـب

تـاریخنگـاری عنمـانی

بوده است .این شیوه ،بیشتر از سوی مورنانی که کتـاف نـود را بـا ننـر مسـج و متکلـف بـهرشـته
تحریر درآوردهاند ،مورد استفاده نرار گرفته است .نواجه س دالدین برای شیوایی متن کتاف نـود
این روش را بهکار برده است؛ چنانکه «دلبران عشوهگر ،نازنینان پریپیکر ،عسـکر منصـور ،سـل ان
کنیرالجهاد» ،نمونهای از کلمات موزون است که در تاجالتواریخ بهکار رفته است (همـان.)839 /9 :
نواندمیر نیز در شرح فتو،ات تیمور در سرزمین روسها ،از کلمات مـوزون ماننـد «بـهجانـب نـوم
چرک

تانته ،صدای نت و غارت در آن والیت اندانته ،از آنجا عنان پرشکوه بهصوف البرزکـوه

م وف سانته» استفاده کرده است (نواندمیر .)266/8 :9861 ،ابنکمال نیز در تواریخ آل عنمـان
از همین رویه پیروی کرده و در مورد عشق عنمان غازی نسبت به دنتر شیخ اده بالی و زیبایی او از
عبارت موزون مانند« :ن سبز دلستان چمن ،نقاش بهارگه بینلـم و پرگـار صـحایف پـر ل ـایف»
بهره گرفته است ( .)İbn-i Kemal, 1991: 1/ 67بیشتر عبارات و جمـالت بـهکـار رفتـه در ایـن
کتاف در نالب است اره ،کنایه و تشبیه است .او سپاهیان عنمانی را با این عبارات تشـبیهآمیـز وصـف
میکند« :سپهساالر جیوش جوشنپوش مانند سیالف کوهسار به نروش درآمدند( 3همان.)11 /1 :
کلمات و عبارات فارسی ،بهوفور در متن این اثر دیده میشود که نشانگر تأثیرپذیری و بهـرهگیـری
ابنکمال از مناب تاری ی ایرانی است.
نتیجهگیری
نفوذ زبـان و ادبیـات فارسـی در نلمـرو آنـاتولی موجـب رواج فرهنـگ ایرانـی در آن سـرزمین در
دورههای م تلف از جمله نرون نهم و دهم هجری شده است .برایناساس ،اندیشههای تاریخنگری
ایرانی نیز در آناتولی رواج یافته است .این عام در کنار تأثیرات دیگـر فرهنـگ ایرانـی در نلمـرو
 .9سپهساالر جیوش جوشنپوش سیالف کوهسار کبی نروشه کتوردیلر.
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عنمانی ،موجب ایجاد پیوندهای عمیق فرهنگی بین دو سرزمین شد؛ چنانکه تأثیرات آن نـرنهـا در
من قهی آناتولی بانی مانده تا به دورهی م اصر رسید .علما ،رجال سیاسی و مورنان عنمـانی ،زبـان
فارسی را آمونته و از این الریق به م ال هی متون تاری ی و ادبی فارسی میپردانتنـد .نسـ ههـای
فارسی جام التواریخ رشیدالدین فض اهلل همـدانی ،جهانگشـای جـوینی ،ظفرنامـهی یـزدی و

نفی

سایر مناب تاری ی که امروزه در کتاب انههای ترکیه نگهداری میشود و نیـز وجـود منـاب تـاری ی
عنمانی به زبان فارسی نشان میدهد که ترکان عنمانی همـواره در ،فـظ و نگهـداری آثـار فارسـی
کوشا بودهاند.
تقلید مورنان عنمانی از تاریخنگاری ایرانـی موجـب شـد بیشـتر اندیشـههـای سیاسـی ،دینـی و
فرهنگی که در آثار مورنان ایرانی وجود داشـت ،از ایـن الریـق در آنـاتولی رواج پیـدا کنـد .ایـن
عام نیز بهنوبهی نود در رونق زبان فارسی در آن سرزمین ،کم

بسـیاری نمـوده اسـت .ایرانیـان

مسلمان آیین مقدس اسالم را در آناتولی گسترش داده و با مهـاجرت بـه ایـن سـرزمین ،فرهنـگ و
سنن ایرانی را نیز در آنجا انتشار دادند .ایران ،بهعنوان کانون علمی و فرهنگـی در دورهی اسـالمی،
مناالق همجوار را تحتتأثیر نود نرار داده اسـت .بهتـرین نشـانهی تـرویج فرهنـگ ایرانـی و زبـان
فارسی در آناتولی ،رواج روزافزون کلمات و اص ال،ات فارسی در ادبیات ترکی بـوده اسـت کـه
امروزه بسیاری از این کلمات و اسامی در زبان ترکی استانبولی بهکار برده میشود.
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