
 

 منظوم عثمانی نگاری  جایگاه مهاجران ایرانی در تاریخ
 )ق٩٧٢ـ٩١٨( در عصر فتوح و شکوه

 
 ١طاهر بابایی

 )٢٤/١٠/٩٦:  ـ پذیرش نهائی٠٧/٠٨/٩٦: دریافت مقاله(

 

 چکیده
، از )دورۀ حکومت سلیم اول و سلیمان قانونی( ،حکومت عثمانی در عصر اقتدار و شکوه

تاریخنگاری تحول و توسعه در زمینۀ ادبیات و .  رسیدشکوفاییهای گوناگون به  جنبه
در این   ادبی و تاریخیآثارنگارش  .های شکوفایی علمی در این دوره بود یکی از جنبه

 پژوهش حاضر، های بنابر یافته. جدیدی ایجاد شدهای ادبی  گونهدوره افزایش یافت و 
 مهم در ایجاد این تحوالت  عواملاز جمله ،مهاجران ایرانی حاضر در قلمرو عثمانی

 خلق آثار منظوم هرسمی و غیررسمی ب  شکل  به مهاجر ایرانی،گاننخب. بودندادبی 
 ادبی جدید در سبکهای عثمانی و ایجاد  ضمن سرایش شهنامهآنها . تاریخی پرداختند

آن کمک  و افزایش مشروعیت  حکومت عثمانینمایی تاریخنگاری عثمانی، به بزرگ
در این آفرین  ع بحراننمایی وقای  مدح مقامات حکومتی و کوچکو آثاری در کردند

سرای ایرانی در کنار دیگر نگارندگان تاریخ  نخبگان منظومهرو  از این .دوره پرداختند
عثمانی، به تحول و پیشرفت تاریخنگاری عثمانی در عصر سلیم اول و سلیمان قانونی 

 .های شکوه این حکومت در عصر اقتدار بود یاری رسانند؛ تحول و پیشرفتی که از جلوه
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 مقدمه
؛ )٧٨ـ٧٧ووسینیچ، ( شعر و شاعری از نظر ترکان، از بهترین انواع هنر و بهترین نوع ادبی بود

 مورد توجه بود؛ ،سیس حکومتأ تآغازنی از رو، تاریخنگاری منظوم در قلمرو عثما ینااز 
ای ترکی از احمدی گرمیانی دانسته  چندان که آغاز تاریخنگاری عثمانی، سرایش منظومه

حمایت عثمانیان از شعر و ادب در دورۀ سلیم و سلیمان، سبب شد ). ١٧١ اوزجان،( شود می
منثور ادبی بسیاری به  آثار منظوم و ١ شاعران متعدد در دربار عثمانی،گردآمدنتا ضمن 

پيشرفت ادبيات منظوم و منثور، به ياري تاريخنگاري عثماني . زبان فارسی و ترکی پدید آید
در . آمد و با تلفيق اين دو، نگارش آثار منظوم تاريخي با موضوع حكومت عثماني قوت گرفت

 كه در ٢اشته شد نگنامه سليمنگاري ادامه يافت و آثاري به نام  دورة سليم اول توسعة تاريخ
 سلطنت و براي دستيابي به شهاي سليم در نبرد با پدر و برادران واقع بيان حماسي پيروزي

  ). ١٧٢، انهم(  بود مصرنيز نبردهاي او با صفويان و مماليك
ترین آثار برآمده از تلفیق ادبیات و تاریخنگاری که مبتنی بر زندگی سالطین  مهم

 فردوسی، به شکل منظوم شاهنامۀنی است که با الگوگیری از های عثما عثمانی بود، شاهنامه
 فردوسی شاهنامۀ. به بیان رویدادهای عصر سلطان و وصف او و قلمرو عثمانی پرداخته است

نشینان و عثمانیان بود؛   آناتولیچه در دورۀ سلجوقیان روم و چه در دورۀ عثمانی، منبع الهامِ
 عثمانی برای نگارش رویدادهای عصر خویش، به به خصوص در دورۀ محمد فاتح که سلطان

هایی به نظم و نثر  شاهنامهدر نتیجه . نویسانی را به کار گرفت  فردوسی، تاریخشاهنامۀسبک 
 شاهنامۀپدید آمد که پدیدآورندگانش مُلهَم از ، به نام سالطین عثمانی فارسی و ترکی
نویسی و  رواج شاهنامه .).Bilgen, “Kanuni...”, 211; Kut, 2/22( فردوسی بودند

شود که   لحاظ می،نویسی درباری عثمانی عنوان نخستین شکل تاریخ سرایی به شاهنامه
اینالجق، ( کارکرد اصلی آن تمجید و ستایشِ ادیبانه و هنرمندانۀ سلطان و اقداماتش بود

ند و بهره از لطف طبع و قدرت شاعری بود سراها، کم بسیاری از این شاهنامههرچند ). ٦٧
                                                                                                                                            

). ٥٢٥/ ١اولیاچلبی،  ( تن بود    ٨٠٠شتند که در قرن یازدهم شمارشان       شاعران در استانبول اصنافی دا    . ١
سلطان محمد فاتح، سلیم اول و سلیمان قانونی از سالطین شاعر عثمانی بودند کـه بـه شـعر فارسـی                     
توجه بسیار داشتند؛ چندان که سلطان سلیم اول آنچنان به زبان فارسی گرایش داشت که حتی یـک                  

 .»سان او تَرکِ تُرکی نکرد کسی به «)٦٩ (و به نوشتۀ لطیفی) ١٦بک،  سهی(بیت شعر ترکی ندارد
زاده مصطفی قوجـه   پاشازاده، جالل چلبی، ادریس بدلیسی، شکری بدلیسی، کمال مولفانی نظیر اسحاق . ٢

زاده اردبیلـی، شـعری و دیگـران بـه نگـارش              نشانچی، محیی، سجودی، سعدی بن عبدالمتعال، قاضی      
 .اند نامه دست زده سلیم
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نگاری عثمانی در دورۀ  تاریخ). ١٤٤ریاحی، (زدند  فقط به دور از ایران، الف شاعری می
طوالنی حکومت سلیمان به اوج شکوفایی و رونق رسید و با تعیین مقرری برای مورخان 

جایگاه  در این زمینه، ؛ ایرانیان)٢١٣اوزجان، (شد درباری، از آنان حمایت مستقیم 
تاریخنگاری عثمانی ) ها شاهنامه(های تاریخی  انستند با خلق منظومهواالیی داشتند و تو

 که در دورۀ سلیم اول و سلیمان ـنگاری عثمانی  بنابراین، تاریخ. ثیر قرار دهندأرا تحت ت
 اسالمی با عناصر  ـنگاری ایرانی ای از سبک تاریخ  آمیزه ـقانونی به اوج شکوفایی رسید

در این پژوهش به بررسی نقش . )Nur Yıldız, 403( حماسی و روایتهای ترکی بود
مهاجران ایرانی در تحول تاریخنگاری منظوم عثمانی در عصر سلیم اول و سلیمان 

 یها قانونی پرداخته خواهد شد که در آن به روند و اشکال تولید آثار و اهداف و انگیزه
 تا به  شد خواهدله تالشأدر بررسی این مس. شود ها پرداخته می سرایش این منظومه

های تاریخی ایرانیان حاضر در  لیف منظومهأروند ت .الف:  زیر پاسخ داده شودهای پرسش
های ایرانیان در سرایش این  اهداف و انگیزه. قلمرو عثمانی در عصر اقتدار چگونه بود؟ ب

 آثار تاریخی چه بود؟
 

 های تاریخی غیررسمی ایرانیان حاضر در قلمرو عثمانی منظومه
 سرودند سبک و وزن شاهنامه ههای غیررسمی ب  منظومه، ایرانیان، عصر اقتدار عثمانیدر
مدح و بزرگداشت سالطین و مقامات به  ضمن به نظم کشیدن وقایع تاریخی عثمانی، و

 مقرری منظم و تنها دریافت خارج از دربار و بدون  شاعرانفعالیت این. پرداختندعثمانی 
های تاریخی پیش از  سرایی و خلق منظومه  شاهنامه.گرفت انجام میبا چشمداشت صله، 

 و به منصبی درباری بدل شود، در میان شود رسمی ،آن که در دورۀ سلیمان قانونی
شاعران و مورخان رایج بود و حتی پس از رسمی شدن این شکل تاریخنگاری، به همان 

 .قوت به راه خود ادامه داد
 اثر ادایی خانی سلیم شاهنامۀ یا نامه سلیمسرایی،  های مشهور شاهنامه یکی از نمونه

 فردوسی سروده شده شاهنامۀبر وزن ) Argunşah, 42(  بیت٢٦٧٠شیرازی است که با 
او از شاعران سدة دهم هجری بود  .و بسیاری از تشبیهات آن همانند اثر فردوسی است

ها و   از او در تذکرهاش بر بسیاری از شاعران معاصر خود، کمتر نامیرغم برتری که به
نام اصلی او بر اساس نسخۀ چاپی اثرش، ). ٧٨، زاده سلیمان( کتب تراجم آمده است

خلیفه در ذکر  حاجی). ٢٠٠٧ادائی شیرازی، ( موالنا محمد ملقب به ادایی شیرازی است
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 بیت ٢٥١٧، او را ادایی فارسی خوانده و شمار ابیات کتابش را نامه سلیماثرش با نام 
شاه نیز در بخش افزوده به ترجمۀ  حکیم). ١٠٠١/ ٢خلیفه،  حاجی( د کرده استبرآور

 شیراز و متخلص به ادایی اهلعلی ضبط کرده و او را  الدین  نام او را بهاءمجالس النفائس،
ادایی در وصف منظومِ سرگذشت خود، به سفرش از ). ٣٦٤شاه،  حکیم(خوانده است 

ن سلطان ا از مقرّب،که در آن سرزمینیادآور شده  شیراز به هند و دکن اشاره کرده و
سبب زیبایی  او پس از مدتی عازم حج و از آنجا رهسپار دیار روم شد و به. ه استبود

 حضور در هنگام بهگویا او ). ١٨ـ١٧ادایی شیرازی،  (گردیدقسطنطنیه، مقیم آن شهر 
صدراعظم صوقللی مصطفی پسر سلیمان قانونی و   حمایت شهزادهاز قلمرو عثمانی، 

ق در استانبول درگذشت ٩٢٨ادایی، در ). ٢٨٠ششن، ( استبرخوردار بوده  ،محمدپاشا
 ).٣٦٥شاه،  حکیم(

 سلیم ،، پس از تمهید، حدود چهار صفحهخانی سلیم شاهنامۀ یا نامه سلیمادایی در 
رت  انتقال قدچگونگی بیان بهو سپس ) ١٦ـ١٢ادایی شیرازی، (مدح کرده   با اغراق،اول

 درگیری چونادایی، در این اثر وقایعی ). ٢٧ـ٢٥، انهم(ول پرداخته است  ابه سلیم
، رحلت بایزید دوم، حمله به ایران، برخی  او بر تخت سلطنتسلیم با برادرانش، جلوس

در این . است ، را به نظم کشیدهها، علل بازگشت از ایران، فتح مصر و وفات سلیم از نامه
بیشترین حجم را ) ١٨٣ـ١٠٨، انهم(و فتح مصر ) ١٠٧ـ٥١، انهم( نبرد چالدران میان،

 طمطراق، به  واغراقبا سرایندۀ این اثر از سویی به . به خود اختصاص داده است
آمیز را بر   اغراقمدایح و حتی دامنۀ این سلیم پرداختهنمایی اقدامات  بزرگ

و از ) ٢٥ـ٢١، انهم( گستراندهعسکر را نیز  نفوذ آن دوره نظیر قاضی های ذی شخصیت
. داده است جامعۀ آن دوره، بازتاب اوضاع رهسوی دیگر، مشاهدات شخصی خود را دربا

 نیک و  اقداماتۀبار در ـبیان کرده استاختصار  بهخوادث را که ـ  نامه سلیمادایی در 
و حوادثی را که موجب خلل در مشروعیت وی  ، بسیار اغراق کرده سلیممثبت
 .یده گرفته یا کوچک و ناچیز وانمود کرده استاند، ناد شده می

های حماسی خارج از دربار تداوم داشت؛ از آن  در دورۀ سلیمان قانونی، سرایش منظومه
ثریا، ( که به جای نمانده است ای سروده بود نامه سلیمانمیان، شاعری ایرانی به نام شاهی، 

شاهی را از امرای ). همانجا(چلبی بود  زادۀ تبریز و فرزند قاسم شاهی شرقی، شاهی یا). ٣/١٣٢
که در مدح قزلباشان ) ٢٠١همانجا؛ لطیفی، (اند  ن شاه اسماعیل صفوی دانستهاکُرد و نیز از مقرب
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، در دورۀ سلیم )٢٠٢لطیفی، (سرود   او که به ترکی نیز شعر می١.و صفویه نیز اشعاری سروده بود
 ).٢٠١ثریا، همانجا؛ لطیفی، (ا درگذشت ق در آنج٩٤٥اول به قلمرو عثمانی کوچید و در 
 به زبان فارسی از شاعری ایرانی به نام اسماعیل فتوحات سلیمانیاثر دیگری از این دوره به نام 

  فردوسی است شاهنامۀ بیت به سبک و وزن ٢٦٧٠به جای مانده که دربردارندۀ حدود 
)Bilgen, İsmail ve Futuhati Süleymanì si, 1990 ( او از  ٢.ق است٩٤٦اتمام آن و تاریخ

 ویهای   شرح جنگبهایرانیانی بود که در دورۀ سلیمان قانونی، به سرایش این منظومه دست زد و 
 ,Bilgen؛١٤٦ـ١٤٥ریاحی، ( پرداختق و نیز مدح وزیران و توصیف کاخ عثمانی ٩٤٦تا 

“Kanuni Devrinde Yaşamış bir İranlı şairin gözüyle İstanbul”, 211 .( 
یار، با اغراق تمام، به مدح  اسماعیل در این اثر، پس از ستایش خدا، پیامبر و چهار

 این بخش که حدود نیمی از اشعارش را در .استسلطان، وزیران و شاهزادگان پرداخته 
نویسان در بزرگداشت حکومت و برتری دادن آن بر  گیرد، با هدف شاهنامه بر می

 ، تشکیالتمدایحاو پس از این ). Bilgen, Ibid, 214(حکومتهای مجاور همخوانی دارد 
 و مناصب پرشمار نظامی، درباری و اداری و ان را معرفی کردهعثمانیاداری و دیوانساالری 

در این بخش از اشعار . ها را وصف کرده است نیز نهادهایی نظیر خزانه، توپخانه و اصطبل
ین بخش که ا .متی عثمانی پی بردتوان به گستردگی و انتظام ساختار حکو اسماعیل می

ها و نهادهای حکومت عثمانی  اطالعات ذی قیمتی در زمینۀ تاریخ اجتماعی و زیرمجموعه
اروپایی اسماعیل، نبردهای . گذارد، اهمیت این اثر را دو چندان کرده است در اختیار می

او صرفاً به . )Bilgen, Ibid, 215( را با اغراق تمام به نظم کشیده استسلیمان قانونی 
 مدارس، ٣وصف شهر استانبول،به ها بسنده نکرده است و  شرح منظوم این جنگ

نیز ها، مساجد و بسیاری از بناهای دیگر  ها، حکیمان، حمام ها، میخانه مدرسان، شفاخانه
اسماعیل در بخش پایانی، بار دیگر به مدح سلطان سلیمان ). Ibid, 216 (پرداخته است

  ٤).Ibid( را به او تقدیم کرده استپرداخته و اثرش 
                                                                                                                                            

 ).٢٠٢لطیفی، (این همه گلهای سرخ باغ آل حیدر است / تاج یک رنگی که صاحب دولتان را بر سر است. ١
بـه  / که اتمام دید این همایون کتاب/ ز تاریخ پیغمبر پاک دین  / چل و شش شد و نهصد ای پیش بین        . ٢

 نام شهنشاه دولت مآب
(Bilgen, “Kanuni Devrinde Yaşamış bir İranlı şairin gözüyle İstanbul”, 213 ).  

ـ چو گفتیم از شاه و از لشکرش. ٣ ـ ز وصف ستنبول گـویم سـخن  /  بگوییم لختی هم از کشورش   از آن  
 ).Bilgen, Ibid, 218(تازه گلزار و باغ کهن 

ـ شها نیست مقصود من زین کتاب. ٤ ـ بدادم تواریخ شه را نظام/  بجز نام باقی عالیجناب   بماناد شه ختم  
 .السالمشد و



 ١٣٩٥بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ نهم و ، سال چهلتاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٣٠

 های تاریخی رسمی ایرانیان حاضر در قلمرو عثمانی منظومه
های پیشتر گفته شده، خارج از سازمان منظم و با وظایف مشخص انجام  سرایی شاهنامه

توان متصور بود،  شد و در پیشنهاد سرایش و نظارت بر آن، نقشی اندک برای دربار می
ق منصبی به نام ٩٥٧حدود در . مت سلیمان قانونی، وضع دگرگون شداما در اواسط حکو

 شاهنامۀ فردوسی و به زبان  گرفتن از که با الگو ایجاد شددر دربار عثمانی» جی شهنامه«
های پیروزی و   ادیبانۀ تاریخ عثمانی و برجسته کردن داستانبیانفارسی، به 

جی  شهنامهمتصدی منصب  ).Woodhead, 38/ 456( پرداخت می عثمانیان های فداکاری
، به خلق آثار منظوم فارسی که تحت حمایت و تشویق ثابت داشت حقوق و مقرری که

 امتیاز ،گری جی حاکمان قرار داشت، رونق بخشید و ایرانیان به اقتضای تصدی شهنامه
از زمان ایجاد این منصب ). Nur Yıldız, 409( بزرگی در دربار عثمانی به دست آوردند

گرها یعنی  جی یکی از شهنامه، تنها )Woodhead, Ibid( ق١٠٠٩  پایان آن درات
ها در نمایش شکوه عثمانیان موثرتر باشند،   برای اینکه شاهنامه١. ایرانی نبود،زاده تعلیقی

با ) شامل کاتبان، مذهبان و مصوران(آرایان  در کنار سرایش هنرمندانه، گروهی از کتاب
کار بودند و دربار عثمانی برای تأمین مواجب این گروه و اثر جی همراه و هم شهنامه

یکی از ). Nur Yıldız, Ibid؛ ١٨٢رفیق، ( کرد تولید شده، مبالغ هنگفتی هزینه می
 یک پس از عثمانی کوشش برای تقویت مشروعیت سلطان اهداف ایجاد چنین منصبی، 

  فتوح و ادعاهای ارضیجیهو تو) ق٩٦٠ق تا اواخر دهه ٩٥٠از اواخر دهه (دهه مشکالت 
 ). Nur Yıldız, Ibid ؛٢٢٥نیاترای،  (جدید وی و نیز نقویت موضع او در برابر صفویان بود

بود که در ) ق٩٦٩. د(هللا عارف  جی عثمانی، شاعری ایرانی به نام فتح نخستین شهنامه
افندی، گ  عالی( چلبی هللا فتحرا او نام  .دار آن شد و پس از ایجاد این منصب، عهدهق ٩٥٧
؛ رفیق، ٤٠زاده،  قارصلی(افندی  هللا ، فتح)Kınalızade, B/ 27؛ ٨١٥/ ١ ب؛ بغدادی، ٤٠٧
  اطالعیاز زادگاه او. اند نوشتهنیز ) ٣٠٣٩/ ٤سامی، ؛ ٣١عطائی، ( هللا عجمی و فتح) ٨٢

وان ت نمی که اند، قولی دانستهمنابع، او را شیرازی و قزوینی از  در برخی .در دست نیست
 و ٢سبب تخلصش در شعر، عارف یا عارفی او را به). Yazıcı, 3/ 371( بر آن اعتماد کرد

                                                                                                                                            
ـ های عثمانی جی ترین شهنامه اولین و برجستهـ هللا عارف، افالطون شروانی، سید لقمان اورموی   فتح. ١   

کردند، امـا     ها تا زمان سیدلقمان، آثارشان را به نظم تقدیم سلطان می            جی  شهنامه. هر سه ایرانی بودند   
 ).١٨٢فیق، ر(از زمان سید لقمان، نثر نیز در کنار نظم به کار گرفته شد 

 ).١/٨١٥بغدادی، (را نیز به عنوان تخلص او آورده است » عازم«بغدادی، در کنار این تخلص، واژۀ . ٢



  ٣١  )ق٩٧٢ـ٩١٨( نگاری منظوم عثمانی در عصر فتوح و شکوه جایگاه مهاجران ایرانی در تاریخ

 اند خواندهنیز  ١چی شهنامه/ جی سبب تصدّی منصبش در دربار عثمانی، شهنامه به
سبب مهارت  هللا عارف، به فتح). Kınalızade, Ibid الف؛ رفیق، همانجا؛١٠زاده، گ  جالل(

: عطائی؛ رفیق، همانجاها؛ قس(جی سلیم اول شد  آقچه، شهنامه٦٠روزی  با ٢ ادبی و شاعری
تا اواخر را  این وظیفه او).  آقچه ضبط کرده است٢٠ که مقرری او را  همانجاافندی، عالی

 ). .Kınalızade, Ibid همانجا؛افندی، عالی( داشتبر عهدهدوره حکومت سلیمان قانونی 
 سلیماننامه و شاهنامۀ عارف نام دارد که عثمان آلشهنامۀ هللا عارف،  اثر برجستۀ فتح

؛ ریاحی، ٣٩٣، به ترجمه مجالس النفائسشاه، بخش افزوده  حکیم ( شده استخواندهنیز 
 بود  فردوسی در پنج جلد سروده شدهشاهنامۀاین اثر به زبان فارسی و به سیاق ). ١٤٦

این  جلد نخست .یده استهمه آن به دست نرس، اما داشت هزار بیت ٦٠گویا بالغ بر و 
، جلد دوم در باب تاریخ صدر اسالم، جلد سوم دربارۀ )انبیاءنامه( دربارۀ پیامبران اثر

های متقدم اسالمی تا دورۀ سلجوقیان، جلد چهارم در ظهور عثمانیان تا زمان  حکومت
 سلیمان قانونی و جلد پنجم دربارۀ تاریخ دورۀ سلیمان قانونی بوده است که جلد نخست
و جلد پنجم آن به طور کامل به جای مانده، اما از جلدهای دوم و چهارم تنها چند 

 /Yazıcı, 3؛٢١٣اوزجان، ( به دست نرسیده استریزنگاره باقی است و جلد سوم نیز 

372; Nur Yıldız, 410 .( نامه سلیمان هزار بیت است، ٣٦جلد پنجم این اثر که بالغ بر 
هللا در این جلد، با لحنی حماسی، حوادث دورة  فتح. شدق تکمیل ٩٦٥نام دارد که در 

، کمتر های عربی  از واژهسلیمان را به نظم کشیده و همانند فردوسی کوشیده است
این اثر که به صورت مخطوط در ). Yazıcı, Ibid; Nur Yıldız, Ibid( استفاده کند

ادبی مورد توجه باشد، شود، بیش از آن که از حیث  سرای استانبول نگهداری می توپقاپی
های  هللا در کارگاه اثر فتح. سازی مورد اعتنا بوده است به سبب هنر نگارگری و کتاب

ترین   معروفوآرا، کتابت و نگارگری شد   توسط هنرمندان کتاب،هنری دربار عثمانی
  از مروجان قلم نستعلیق در قلمرو عثمانی، مهاجر ایرانی وکاتب آن میرخویی حسینی

نگارگری کتب، در به دیگر سخن، در سدۀ دهم هجری، ). ٥٩بابایی و دیگران، ( بود
نگار، رویدادهای گوناگون را در طول  سبک نویی ایجاد شد که هنرمند به شکل یک وقایع

                                                                                                                                            
 ). ب٤٠٧افندی، گ  عالی(گوی، آورده است  چی را به صورت فارسی آن، شهنامه افندی، شهنامه عالی. ١
ببغای شهد مقـال و     «: کند  توصیف می گونه     او را این   طبقات الممالک و درجات المسالک    زاده، در     جالل. ٢

دانی، شیر بیشۀ نظم و پلنگ قلۀ         عیسی دم عندلیب روضۀ انس، گویا قدس محرم، پهلوان عرصۀ سخن          
معانی، شهباز بلندپرواز سحر حالل، دره التاج بـاهر االبتهـاج فـضل و کمـال، مبـارز میـدان فـضایل و                     

 ). الف١٠گ (» ...ر میان ارباب نظم، عارف است هللا که د معارف، ممتاز زمن، نادر العصر موالنا فتح



 ١٣٩٥بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ نهم و ، سال چهلتاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٣٢

 به نامۀ سلیمانق بود و با کتاب ٩٣٢آغاز این سبک در . کشید  معین به تصویر مییمدت زمان
، با حوصله و ظرافت، وقایع )در جلد پنجم(ل ثبت اخبار روزانه در این اثر، به شک. اوج رسید

 ،نسخۀ به جای مانده از اثر عارفی). ٢٦٩برند،  هیلن( مهم آن دوره به تصویر کشیده شده است
 نگارۀ بزرگ ٦٩ برگ کاغذ پرورده و طال افشان با تذهیب عالی و ٦١٧کامالً مصور و دربردارندۀ 
 عارفی، اصول تصویرپردازی و فضابندیِ نامۀ سلیماندر . ای است و چهار نگارۀ دوصفحه

در فضابندی جغرافیایی و (ای کامالً متمایز از هنر عثمانی  آرایی کهن ایرانی با سلیقه کتاب
 هنر عثمانی درآمیخته با ،تلفیق شده که در آن هنر ایرانی با ابداعاتی) گشایی بازنمایی و چهره

ای این اثر به همان ه بندی ترکیب). ٩٢٠ـ٩١٩بلر و بلوم، (  استایجاد کردهو سبک جدید را 
ریختگی، سکون و ایستایی گرایش دارد، برای القای شکوه و  شلوغ بودن، درهم اندازه که به

  ).١٩٢برند، ( تالش کرده استنیز های خاص  جالل موقعیت
ه بود که  سرودخان وقایع سلطان بایزید مع سلیمهللا عارف، اثری دیگری به نام  فتح
 این اثر ١. بر وزن و اسلوب شاهنامۀ فردوسی و به زبان فارسی است، غالب آثارشهمچون

به شرح نبردهای فرزندان سلیمان قانونی یعنی سلیم دوم و بایزید در بیستم شعبان 
 استپرداخته  مدح سلطان و شهزاده بهق پرداخته است و در آن، ضمن ذمّ روزگار، ٩٦٦

 دیگر اثر فتح هللا عارف است فتوحات جمیلهمنظومۀ ). Yazıcı, 3/ 372؛ ٢٤٠نوریلدیز، (
 اما تحسین .لف ضبط کرده استؤالم ای مجهول نامه  آن را سلیمان)٢٠٠ (که اوزجان

دانسته آن را از فتح هللا عارف ) Yazıcı, Ibid ("هللا عارفی فتح"یازیجی در نگارش مقالۀ 
، از حیث )همانجا، اوزجان (ق سروده شده است٩٥٧این اثر که به احتمال قوی در . است

 فتح هللا دارد، اما از آن شهنامۀ خاقانیوزن و لحن و برخی ابیات، شباهت بسیاری به 
 مختصرتر است و صرفاً به بخشی از نبردهای اروپایی عصر سلیمان قانونی اختصاص دارد

حمدپاشا در مجارستان این اثر به فتوح صوقللی محمدپاشا و ا). Yazıcı, Ibidهمانجا؛ (
ق و قالع ٩٥٧ق، قلعۀ لیپوه در ٩٤٩اختصاص دارد که در آن چگونگی فتح قلعۀ پِچ در 

هللا عارف،  از فتح). Yazıcı, Ibid( ق به نظم کشیده شده است٩٥٨اگری و طمشوار در 
 او اشاره نامۀ سلیمتوان به  آثار منظوم دیگری نیز به جای مانده است که از آن میان می

اش، وصف منظوم رویدادهای دورۀ سلیم  نامه سلیمانرد که به زبان فارسی و به سبک ک
 اثر منظوم سفرنامۀ سلیمان). Argunşah, 43( استسلیمان قانونی دورة یاووز و اوایل 

دیگری است که در قالب مثنوی سروده شده و شامل دو هزار بیت در شرح سفر 

                                                                                                                                            
 ).Yazıcı, 3/ 372(که هر دم بر آیی به یک صورتی / سان لعبتی جهانا ندانم چه: مطلع اثر. ١



  ٣٣  )ق٩٧٢ـ٩١٨( نگاری منظوم عثمانی در عصر فتوح و شکوه جایگاه مهاجران ایرانی در تاریخ

دربارۀ  (صنم خیال، ابیات تاریخی، دیوان فارسی .پاشا به هند است صدراعظم خادم سلیمان
 و کتاب ناتمام رساله فی المعما، )ها دربارۀ انواع اسب (فرس الخیال، )ها اشکال انسان

او ). Yazıcı, Ibid؛ ١١٧ـ٣/١١٦لی،  ؛ بروسه٨٣رفیق، (ست هللا ا فتح از دیگر آثارهنرنامه
 ).Kınalızade, B/ 29( چند شعر ترکی نیز سروده است

جی عثمانی، افالطون شروانی بود که پس از مرگ فتح هللا عارف، جانشین  دومین شهنامه
اساس اشاره خود افالطون بر( بن شیخ درویش محمد الشروانی عبداللطیف افالطون. او شد

 & Rahman Moshtagh Mehr، حکایت آمدن سیل به استانبولشروانی در پایان منظومۀ 

Nihat Değirmenci, 19 (وف به افالطون شروانی از ایرانیان مهاجر به قلمرو عثمانی بود معر
همراه او به استانبول سفر  ق به٩٥٤میرزا بود و در  کاتب القاص/او کتابدار. بود شروان اً اهلکه اصالت

چی در دربار   تشکیل منصب شهنامهآغازافالطون از ). ٨٣ ب؛ رفیق، ٣٩٢افندی، گ  عالی(کرد 
او در پی کسب شهرت و منصب، به بدگویی و . ا فتح هللا عارف برخاستعثمانی، به رقابت ب

هایی  عثمانیان بود، دست زد و حتی نوشته» جی شهنامه«هللا عارف که در آن زمان  تخریب فتح
جی خود مفتخر و مطمئن  برای سلیمان قانونی ارسال کرد، اما سلطان عثمانی آنچنان به شهنامه

هللا  ق با مرگ فتح٩٦٩سرانجام در ). افندی، همانجا عالی( ی ننهادهای او وقع بود که به گفته
 دار این مقام بود ق عهده٩٧٧چی دربار شد و تا زمان مرگش در  شهنامه،عارف، افالطون شروانی

» خزانی«و در شعر ترکی » اسیری«افالطون در شعر فارسی، ). ٢١٣، اوزجانرفیق، همانجا؛ (
 ).همانجااوزجان، ( دست بود  چیرهی نیز و نگارگریکار ی، تذهیبکرد و عالوه بر شاعر تخلص می

نویسی توانا بود، نگارش سه فصل از  افالطون که خود هنرمند نگارگر و خوش
 به شاهنامهاین اثر که به سبک . هللا آغاز کرده بود، به انجام رساند  که فتح راای هنرنامه

ترین فعالیت افالطون شروانی در  همتاریخ عثمانیان از بدو پیدایش اختصاص داشت، م
سازی  افزایی و مشروعیت ها، در زمینۀ شکوه  دیگر شاهنامهچونچی است و  مقام شهنامه

 که ده فصل را در بر گرفت، ناتمام ماند و پس از مرگ هنرنامه. لیف شدأبرای عثمانیان ت
 سید لقمان اورموی آن را به ،جی ایرانی دربار عثمانی ق، دیگر شهنامه٩٧٧افالطون در 
های فراوان و با نظم و نثر ترکی و  که شامل ریزنگاره) Eroğlu, 1998( پایان رساند
منظومۀ دیگر ). Tarım Ertuğ, 18/ 484؛ رفیق، همانجا؛ ٢١٤ـ٢١٣اوزجان، ( فارسی بود

حکایت آمدن سیل به  است، شاهنامهافالطون شروانی که به زبان فارسی و بر وزن 
ق در استانبول است که خسارات بسیاری به ٩٧١ سیل ۀبار این منظومه در١. نام داردانبولاست

                                                                                                                                            
 .کزو یافت گردون گردان بنا/ به نام خدایی کنم ابتدا: مطلع این مثنوی. ١



 ١٣٩٥بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ نهم و ، سال چهلتاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٣٤

. برد، گرفتار سیل شد  و حتی سلطان سلیمان قانونی نیز که در شکار به سر می کردشهر و وارد
دگار و سلطان عثمانی به وصف منظوم بارش باران، رافالطون در این اثر، پس از مدح پرو

او در این منظومه . و خسارات آن و نیز گرفتاری سلطان در سیل پرداخته استبرخاستن سیل 
 Rahman Moshtagh Mehr & Nihat(  استپرداختهمدح سلطان به  ،به مناسبت

Değirmenci, 1- 19.(  ای است   دارد که حماسهشاهنامۀ اسیریاو همچنین اثری به نام
 ).٨٦راشد محصل،  (١٢٠٠٠حدوددر ) ص(های پیامبر  جنگ در شرحدینی

 در دربار  راکه زبان فارسی جی ایرانی عصر سلیمان قانونی، عالوه بر این دو شهنامه
. های حماسی بر شکوه دربار عثمانی افزودند ، با سرایش مثنویرواج دادندعثمانی 
نگاری   سبکی را ترویج دادند که عالوه بر تأثیرگذاری بر ادبیات عثمانی، تاریخهمچنین
 .متأثر ساختنیز ا رعثمانی 

 
 های تاریخی عثمانی های ایرانیان در سرایش منظومه ف و انگیزهااهد

نمایی در  این بزرگ. نمایی و اغراق نهاده شده است های حماسی بر بزرگ بنیان منظومه
سالطین همه  دورۀ حکومت یک سلطان، یا دربارةهای تاریخی عثمانی که با  منظومه

شد، نمود بیشتری یافته است؛ زیرا یکی  میسروده   خاص خلق ای واقعهبارة عثمانی یا در 
نمایی سلطان و حکومت در  هایی، بزرگ از اهداف عثمانیان در حمایت از چنین منظومه

موضوع جویی،  در این برتری. مسلمان بودرقیب جهت نشان دادن تفوق بر حاکمان 
 جای  جایدر. پررنگ بودبسیار تسلط بر حرمین شریفین و داعیۀ رهبری جهان اسالم 

 سلیم اول و سلیمان قانونی دربارةنگاری  های تاریخی ایرانیان که به شکل تک منظومه
 .کند  خودنمایی می و انتساب القاب پرطمطراق،نمایی اقدامات آنان ه شده، بزرگسرود

نمایی رویدادهایی که با خصوصیات یک سلطان مشروع و  نادیده انگاشتن یا کوچک
های  ، انگیزه دیگر سرایندگان منظومهمان با دعاوی کالن، ناهمخوانی داشتعادل مسل

شد، در آثار منظوم  این انگیزه که از سوی حکومت عثمانی پشتیبانی می. تاریخی بود
 ،تاریخی به موازات اهداف سالطین عثمانی در کسب و افزایش مشروعیت سیاسی

روعیت سیاسی حکومت عثمانی را چندین رویداد در این دوره مش. گردید پیگیری می
 سلطان سلیم اول و نخستین جلوستحت تاثیر قرار داده بود که مهمترین آنها به روند 

 .مرتبط بوداقدامات او پس از کسب تاج و تخت 
که وی در اواخر حکومت بایزید بحران مشروعیت حکومت سلیم اول از آنجا آغاز شد 

رغم تمایل سلطان   و بهبرداشت سر به عصیان -ور بودکه ناتوان از ادارۀ مقتدرانۀ ام ـ دوم
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  رفتوی با پدر از سر ناسازگاری درآمد و به جنگ  ـاحمدـ به جانشینی فرزند ارشدش 
، اما )١٥٨ـ١٤١؛ عبادی، ٣٥٨ـ٣٢٥زاده،  ؛ صوالق١٩٩ـ٢/١٣٩افندی،  سعدالدین خواجه(

، ١٦٢ـ١٥٥، ١٤٣ـ٢/١٤٢افندی،  سعدالدین خواجه (خوردشکست سختی  بهق ٩١٧در 
چریان، وضع  عهدی احمد مهیا شد، اما عصیان ینی زمینه برای والیت و )٢٠٢پاشا،  لطفی

؛ ١٩٩ـ١٩٨، ١٩٠، ١٨٥ـ١٨٣افندی،  سعدالدین خواجه( را به سود سلیم پیش برد
 کنار زده شدند و بایزید دوم سلیمچریان، رقبای  با اقدامات ینی). ٣٤٥، ٣٢٨زاده،  صوالق

 با). ١٥بک،  ؛ سهی٢٠٣ـ٢٠٢پاشا،  لطفی( اره گرفت و سلیم بر تخت نشست کنناچاربه 
گرچه غالب منابع به بیماری و پیری . یزید دوم اندکی بعد، در راه دیمتوقه درگذشت

افندی،  سعدالدین ؛ خواجه٣٤٨، زاده  صوالق:ـ  نکبرای نمونه( اند سلطان اشاره کرده
 یکی از احتماالت مرگ او شمرده شده ،ومیت، اما مسم) الف٢٠٤افندی، گ ؛ عالی٢/٢٠٧

درگیری سلیم با برادرانش در ). Müneccimbaşı, 2/440؛٣٩٧زاده،  چلبی قره( است
جهت کنار زدن آنان و تثبیت خود بر کرسی سلطنت عثمانیان ادامه یافت و سلطان 
 جدید عالوه بر برادرکشی، دامنۀ کشتار را تا برادرزادگان خویش نیز گستراند

چنین،   این١). ب٢٢٨ ـ ب٢٢٥افندی، گ  ؛ عالی٣٥٨ـ٣٥٦، ٣٥٣، ٣٥٠زاده،  صوالق(
آفرینی در مرگ  سلیم به سبب جنگیدن با پدر، دستیابی قهرآمیز به سلطنت، ظن نقش

بایزید دوم و کشتار برادران و برادرزادگان به جرگۀ سالطینی افزوده شد که با 
با بحران بزرگی در مشروعیت حکومت،  به قدرت رسیده بودند و ،ناپسندترین شکل

 . دست به گریبان شد
 او را هموار کرده بود، جلوسکه پدرش راه  در دورۀ سلیمان قانونی به سبب این

درگیریها بر سر جانشینی تکرار نشد، اما توجیه اقدامات پدر و رفع بحران مشروعیت 
 ها نامه از همین رو سلیم. برآمده از آن اقدامات، توجه سلیمان را به خود معطوف ساخت

 بیش از اندازه توجه ، سلیم جانشینیبه مشروعیت) های منثور نامه ویژه سلیم به(
 نویسان نامه سلیمبرای اثبات مشروعیت پدر، از  ،اند و حتی سلطان سلیمان قانونی داشته

 ). Nur Yıldız, 408, 410؛ ٨٢رفیق، (  کردحمایت بسیار
های  نمایی برخی وقایع در شهنامه حکومت و کوچکنمایی  دو ویژگی مدح و بزرگ

                                                                                                                                            
شاه، سلطان موسی، سلطان امیر، سـلطان  قدر برای حذر از فتنۀ برادرزادگان، محمد بن شهن   شاه عالی «. ١

برادرانش سلطان احمـد و  ... اورخان و سلطان عثمان شاه پسر سلطان علمشاه را شربت شهادت نوشاند    
 ).٦٣/ ١زاده،  طاشکپری(» قورقود نیز در پی جنگ و جدال شربت شهادت نوشیدند
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های هنری و فعالیت هنرمندان   و حتی با ایجاد کارگاهنیز برجسته بودرسمی عثمانی 
ادایی شیرازی در پایان اثر منظوم خود و در بیان درگذشت . آرا، افزایش یافت کتاب

همچنین ). ١٩٠ـ١٨٣ادایی شیرازی، (سلطان سلیم در مدح وی بسیار کوشیده است 
در رشته کشیدن جواهر سخن آبدار به مدح پادشاه هفت اقلیم السلطان بن «بخشی را به 

ادایی در ). ١٦ـ١٢، انهم( اختصاص داده است» السلطان، سلطان سلیم خلدهللا ملکه
 و درگیری او با شاهزادگان و قتل آنان) ٢٧ـ٢٥، انهم( سلیم جلوستوصیف چگونگی 

 اسماعیل شاعر نیز در. نمایی و توجیه را پیموده است ک، راه کوچ)٤٢ـ٢٨، انهم(
 در وینمایی اقدامات  و بزرگ) Bilgen, Ibid, 214(، مدح سلطان فتوحات سلیمانی

جی  دو شهنامه. مورد توجه قرار داده استرا ) Ibid, 215( نواحی غربی قلمرو عثمانی
 به توجیه اختالفات خان یموقایع سلطان بایزید مع سلدربار عثمانی نیز یکی در منظومۀ 

 حکایت آمدن سیل به استانبولو دیگری در آغاز و اتمام ) yazıcı, 3/ 372(شاهزادگان 
 Rahman Moshtagh Mehr & Nihat(اند  به مدح سلطان سلیمان پرداخته

Değirmenci, 1, 19.( تردید چشمداشت مادی نگارندگان و پشتیبانی سخاوتمندانۀ  بی
خلق این همچنین .  استسهم بسزایی داشته آن این آثار، در سرایش سالطین عثمانی از

آثار، عالوه بر ثبت اخبار وقایع مطابق عالیق عثمانیان، به غنای ادبیات عثمانیان و رونق 
 .تاریخنگاری رسمی این حکومت یاری رساند

 

 گیری نتیجه
ار و شکوه تاریخنگاری عثمانی در عصر سلیم اول و سلیمان قانونی که دورۀ اقتد

های تاریخنگاری در این عصر،  یکی از قالب. داشتعثمانیان بود، پیشرفت چشمگیری 
های حماسی جلوه کرد و با  تاریخنگاری منظوم بود که بیش از هر چیز به شکل منظومه

گیری از ادبیات ایرانیان و زبان فارسی به وصف هنرمندانۀ وقایع و مدح و  الهام
ایرانیان که دستی در شاعری داشتند و به . کومتی معطوف شدنمایی سردمداران ح بزرگ

سبب عوامل مختلف، شمارشان در قلمرو عثمانی به فزونی گراییده بود، در این زمینه، 
 دو ، بهنگاری عثمانی اینان به موازات شکل و قالب منظومه.  ایفا کردند ای نقش برجسته

 ادایی شیرازی، اسماعیل شاعر و دو .کردند ایفا ، نقش خود رارسمی و غیر رسمیشیوة 
چی نخست عثمانی که به زبان فارسی و به تقلید از شاهنامۀ فردوسی، آثارشان  شهنامه

برداری از بیان حماسی  همین شکل گرته.  بودند این ایرانیانرا به نظم آوردند، از جمله
کل منصبی فردوسی، در اواسط حکومت سلیمان قانونی، انتظام و سازمان یافت و به ش
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چی در آمد که بر اساس آن، وقایع مربوط به سالطین عثمانی در بحر  به نام شهنامه
در این راه، ایرانیان که نسبت به . متقارب به شکل داستانی حماسی به نظم کشیده شد

تر بودند، متصدی این مقام شدند و به پدیدآوری  شاعران بومی و غیر فارسی زبان، زبده
 . نی اشتغال یافتندهای عثما شاهنامه

نخست، . هداف خاصی را پی گرفتنداسرای رسمی و غیر رسمی،  ایرانیانِ شهنامه
ها بود که با مدح و بزرگداشت  نمایی حکومت عثمانی در مقابل دیگر حکومت بزرگ

های آنان به شکل  مردان عثمانی و اغراق در اقدامات و فعالیت سالطین و دولت
های هنری  نمایی و بزرگداشت، وجود کارگاه در این بزرگ. های حماسی رخ نمود منظومه

که به تذهیب، کتابت و نگارگری این کتب اشتغال داشتند، در دستیابی به این هدف، 
نگاران تاریخی، با بحران مشروعیت عثمانیان در این  منظومه دیگر هدف. ثر بودندؤم

ریان کسب سلطنت و حذف دوره، ارتباط داشت که برآمده از اقدامات سلیم اول در ج
نگاران ایرانی تا حد زیادی از پرداختن به این  در این زمینه، منظومه. مدعیان بود

در . نمایی آن، کوشیدند رویدادها خودداری کردند یا در کم اهمیت جلوه دادن و کوچک
نتیجه، ایرانیان حاضر در قلمرو عثمانی در عصر سلیم اول و سلیمان قانونی، ضمن ثبت 

یع حکومت عثمانی و غنی سازی ادبیات و تاریخنگاری آن، به بزرگداشت و وقا
نمایی سالطین عثمانی و مشروعیت بخشی بیشتر به اقدامات و حکومت آنان در  بزرگ

سرایی   دست زدند و در این راه، با ایجاد گونۀ ادبی جدید به نام شهمنامه،عصر اقتدار
ان در دورۀ دو سلطان مقتدر عثمانی یاری درباری، به افزایش شکوه و اقتدار عثمانی

توان مهاجران ایرانی را که در زمینۀ تاریخنگاری منظوم عثمانی  رساندند؛ از این رو، می
فعالیت داشتند، یکی از عوامل افزایش شکوه و اقتدار عثمانیان در عصر سلیم اول و 
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