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پیش گفتار
دو ملت ايران و ترکيه به دليل آشنايیِ ديرينه ،در طول تاريخ به زبان و ادبيات يکديگر عالقهمند شدند.
زبان فارسی به واسطة سلجوقيان وارد قلمرو جغرافيای آناتولی شد و در محافل ادبی هويت زبانی بسيار
محبوبی پيدا کرد .در دورانهای مختلف برخی از سالطين ،دانشمندان و شاعران در منطقة گستردۀ آناتولی
زبان فارسی را مانند زبان مادری خود به کار برده و آثار مختلفی به اين زبان پديد آوردهاند و نقش به سزايی
در جلب توجه به اين زبان شعر در قلمرو عثمانی داشتند .بنا به داليل متعدد ،بسياری از علما ،انديشمندان
و شاعران از ايران به سرز مينِ آناتولی مهاجرت کردند و در ساية حمايت حاکمانی قرار گرفتند که به علم و
فرهنگ و ادب در اين مناطق اهميت میدادند و آثار ارزندهای در اين منطقه به رشته تحرير درآوردند .اين
منطقه ،آغوش خود را به روی متفکرِ بزرگی مثل موالنا گشود؛ متفکری که پيامهای فراملّی و فرافرهنگيش
امروزه هم مورد توجه جهانيان است .کسی که با آثار بینظيرش و در رأس آنها با مثنوی معنوی به حيات
فکری و فرهنگی ما روشنايی بخشيده است .شاعران فرزانهای چون حافظ ،سعدی ،نظامی ،عطار و خيام نيز
در اين منطقه مورد استقبال بسيار قرار گرفتهاند .آثار آنها با عالقة بسيار مورد مطالعه ،تحقيق و ترجمه واقع
شده و برای آنها شرحها و نظيرههای مختلفی به نگارش در آمده است .آموزش زبان و ادبيات فارسی که
جايگاه بسيار مهمی در نظام آموزشی دورۀ عثمانی دارد ،هنوز در بسياری از دانشگاهها در مقاطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکترا تدريس میشود .کالسهای ادبيات فارسی در برنامة درسی سازماندهیشده در
سال  ۱۹۰۰در دانشکدۀ ادبيات دانشگاه استانبول ،که قبالً دارولفنون ناميده میشد ،به چشم میخورد .اين
همايش را اولين بار  ۹سال پيش در دانشگاه استانبول با همکاری دانشگاه عالمه طباطبايی برگزار کرديم.
دومين همايش  ۷سال پيش در دانشگاه عالمه طباطبايی با همکاری دانشگاه استانبول برگزار شد .مقدمات
برگزاری سومين همايش  ۵سال پيش انجام شد ولی بنا به داليلی برگزار نگرديد .و در سال  ۲۰۱۹نيز به
دليل شيوع ويروس کرونا به تعويق افتاد .بار ديگر برنامهريزی و فعاليتها را برای برگزاری همايش حضوری-
با اميد به پايانيافتن اين بيماری همهگير تا زمان برگزاری همايش -آغاز کرديم اما در آخرين جلسه با توجه
به وضعيت نامطلوب بيماری ،تصميم بر برگزاری همايش به صورت آنالين (به جای تعويق) گرفته شد .در
پايان از رؤسای دانشگاههای استانبول و عالمه طباطبايی ،از رؤسای دانشکدههای ادبيات هر دو دانشگاه ،از
آقای کورش مقتدری وابستة فرهنگی جمهوری اسالمی ايران در استانبول ،که هميشه و در همة برنامهها با
ما همراه بودند ،از همة اعضای هيأت علمی گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه استانبول ،از رؤسا و اعضای
هيأت علمی گروه های زبان و ادبيات فارسی و زبان و ادبيات ترکی دانشگاه عالمه طباطبايی و از همة
پژوهشگران فرهيخته که از کشورهای مختلف به همايش ما عالقه نشان دادند و سخنرانیهای ارزشمندی
را ايراد فرمودند تشکر میکنم.
رئيس همايش
Prof. Dr. Ali Güzelyüz
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مناسبات ادبی ایران و ترکیه در عهد جمهوری
باقرصدری نيا

استاد دانشگاه تبريز
Literary relation between Iran and Turkey in Jumhuriyyat era
Bagher Sadrinia
Univrsity of tabriz
Extended abstract
The cultural and literary relations between Iran and Turkey have a long history
which has been started since Saljoughids establishment on Asia Minor and
continues till now. In a general view, these cultural and literary relations can
be divided in two periods of pre- and post-modernism. The pre-modernism
relations begin with the Saljoughid establishment in Asia Minor and continues
during Ottoman empire for several centuries and leads to the Tanzimat era.
The second period includes the time frame which started from Tanzimat era
and covers both Ottoman constitution and jumhuriyyat age.
Prior to current study the influence of Iranian literature on Turkish literature
in near east and Ottoman territory has been studied. For instance, some
aspect of the influence has been studied by researcher and authors such as
Suleyman Nazif “The effect of Iranian literature on our literature” or Ismail
Habib “history of modernity of Turkish literature”, Riyahi “Persian language
and literature in the Ottoman empire”.
More or less studies have been done on the literary relations between the two
countries in the period of Tanzimat and Mashruteh and the influence of
Turkish literature and especially modern Turkish poetry on the poetry of the
Mashruteh era (Sadrinia, 1395: 29-46) and the reflection of late intellectual
Ottoman political developments in Iranian Mashruteh poetry is studied (idem,
1398: 47-78). However, these studies have shed a light on some aspects of
research, but require more in depth studies and researches. As far as current
study shows no research has been done on cultural and literary relation
between Iran and Turkey after the Ottoman collapse and establishing
Jumhuriyyat. That’s why any research in this field will be valuable. In the
present article, some aspects of these relations in the era of the Jumhuriyat
and especially in the last half century will be examined under several headings.
1

A: The beginning of the Jumhuriyyat and the weakening of cultural relations
With the collapse of the Ottoman Empire following World War I, the abolition
of the caliphate and the establishment of the Jumhuriyyat in Turkey, the
relations between Iran and Turkey also underwent changes. At the beginning
of this period, three factors weakened the literary and cultural ties between
the two countries for several decades. The focus of the current study will be
on these main factors and more in depth studies will be done later.
1

- Iran's direct connection with Europe

Before World War I, Istanbul was a gateway between Iran and Europe for
political, economic and cultural purposes. For several centuries,
communication between Iran and Europe was mainly through the Ottoman
lands and especially Istanbul. During this period, many Iranians were always
present in different cities of the Ottoman lands, especially Istanbul (Mahalaty
1359, Sasani 1354). The constant contacts of Iranians with the Turkish people
provide the continuation and stability of long-standing literary and cultural
ties. With the collapse of the Ottoman Empire and drastic changes in the
geopolitical situation of the world and the region, the establishment of direct
air communication between Iran and Europe, Istanbul lost its unique place
among the Iranians and many Iranians living in that city and other cities
returned to Iran or emigrated to Europe. The previous ties have gradually
weakened and progressed to the point of complete severance.
2- The incident of changing the alphabet in Turkey a few years after the
establishment of the Jumhuriyyat in this country, was another factor in the
weakening of literary and cultural relations in this period. Prior to this cultural
event, the existence of a common alphabet alone had a significant impact on
the consistency and durability of links. In addition to the change of the
alphabet in Turkey, the policy adopted in this country to purge the Turkish
language of Persian and Arabic words as common linguistic and cultural
elements had a significant effect on weakening cultural and literary ties.
3. Another factor that we believe had an undeniable effect in this regard was
the prevalence of a kind of nationalism based on racist tendencies in both
countries. Before the Jumhuriyyat, in the period of Tanzimat and to some
extent under the Ottoman Mashruteh, as well as in the years of the Mashruteh
uprising in Iran, libertarian and democratic nationalism was the dominant
2

discourse among the intellectuals of the two countries, and this provided the
ground for convergence and cooperation between them. With the change of
nationalist discourse in the two countries under the influence of European
nationalist movements and in particular, German racist nationalism, the
process of divergence between Iranian and Turkish intellectuals and scholars
began and lasted for decades and damaged the literary and cultural ties
between the two countries.
B: Reconstruction of literary and cultural ties
From the second half of the twentieth century, especially in the last half
century, various causes and factors created the ground for the renewal and
strengthening of literary and cultural ties. We will leave the details of the
discussion to another opportunity, and here we will mention only a few points.
1- Neighborliness and proximity of the two countries and having a common
religious and cultural heritage and various political and economic
requirements inevitably necessitated the strengthening of relations between
the two countries. Since 1979, with the revolution in Iran and subsequent
events such as the Iran-Iraq war, the severance of ties with the United States
and the cold relations with Europe, on the one hand, Iran found itself in need
of strengthening its relations with friendly and neighboring countries,
especially with Turkey. On the other hand, the beginning of the economic
development process in Turkey made this country interested in expanding
relations with Iran in order to benefit from the markets of this country and
also to supply its energy. During this period, good neighborly relations and the
development of economic and political relations gradually made Turkey the
main destination for Iranian tourists and travelers.
2- In the last two decades, due to political and intellectual developments in
Turkey, the recognition of the country's historical past, especially during the
Ottoman Empire, has been included in the cultural policy of Turkish
governments. Achieving such a goal was not possible except with a precise
knowledge of the Turkish language and literature of the Ottoman era.
Therefore, in recent decades, we have witnessed the expansion of Persian
language and literature education in various universities in Turkey, including
the universities of Istanbul, Ankara, Kirikkale, Erzurum, etc. Conversely, in
recent years, in addition to the establishment of Turkish language and
literature in some Iranian universities, the expansion of Turkish language
3

teaching in various academies has increased and all these factors have
accelerated the process of reconstruction and strengthening the literary and
cultural ties between the two countries. One of the consequences of the
expansion of literary and cultural ties in recent decades is the prevalence of
translation of various literary and historical works of Iran and Turkey by
translators of the two countries. During these years, many works from the
Turkish language have been translated into Persian and have helped the
Iranian people to know about Turkish literature and culture. In the same years,
various works of Iranian writers, researchers and thinkers have been
translated into Turkish and published in Turkey.
In the article that will be presented, the most important works of Turkish
scholars, writers and poets that have been translated into Persian and
published in Iran in the last half century will be introduced under the following
titles:
A. Classic pieces, B. Historical researches, C. Mysticism (Irfan) and literary
research, D. Poetry and novel

مقدمه
مناسبات ادبی و فرهنگی ايران و ترکيه پيشينة بسيار ديرينه ای دارد و از دوران حکومت سلجوقيان
 دريک بررسی کلی می توان اين روابط و.برآسيای صغير آغاز می شود و تا به امروز ادامه می يابد
 دورۀ نخست از زمان تشکيل حکومت.مناسبات را به دو دورۀ پيشا تجدّد و پسا تجدّد تقسيم کرد
سلجوقيان در آسيای صغير آغاز می شود ودرسده های فرمان روايی امپراطوران عثمانی تداوم می
 دورۀ دوم از عهد تنظيمات شروع می شود و عصر مشروطة.يابد وبه دوران تنظيمات منتهی می شود
.عثمانی وجمهوری را در برمی گيرد
پيش از اين درباره حضور ادبيات ايران در آسيای صغير و قلمرو عثمانيان در عصر سلجوقی و
عثمانی و تاثير آ ن بر ادبيات ترک مطالعاتی به سامان رسيده است و کسانی چون سليمان نظيف
 اسماعيل، ) م1918 ( "در سلسله مقاالت خود باعنوان " ايران ادبياتی نين ادبياتمزه تاثيری
 ق) ونيز محمد امين رياحی در کتاب زبان1340 (حبيب در کتاب تورک تجدّد ادبياتی تاريخی
 دربارۀ مناسبات.ش ) برخی ازجوانب آن را بررسی کرده اند1362(وادبيات فارسی درقلمرو عثمانی
ادبی دو کشور در دورۀ تنظيمات و مشروطه نيز بيش و کم مطالعاتی انجام شده و تأثير ادبيات وبه
 ) ونيز بازتاب46-29 :1395 ،طور خاص شعر نوگرای ترک بر شعر عهد مشروطه( صدری نيا
) 78-47 :1398 ،تحوالت فکری سياسی اواخر عهد عثمانی در شعر عصر مشروطة ايران ( همو
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مورد بحث قرارگرفته است .هرچند مطالعاتی که تا به حال انجام گرفته پرتوهايی به برخی از زوايای
موضوع افکنده است  ،هنوز تبيين همة جوانب اين مناسبات نيازمند پژوهش های دقيقتر وگسترده
تری است.
تا آنجا که جستجوی ما نشان می دهد درمورد مناسبات ادبی و فرهنگی ايران و ترکيه پس از
فروپاشی امپراطوری عثمانی و استقرار جمهوريت تحقيقی به سامان نرسيده است ،از اين روهرگونه
پژوهشی دراين زمينه بی فايده نخواهد بود .در مقاله ای که عرضه خواهد شد برخی از جوانب اين
مناسبات در عصر جمهوريت و به ويژه در نيم قرن اخير ذيل چند عنوان بررسی خواهد شد.
الف :آغاز جمهوريت و تضعيف مناسبات فرهنگی
با فروپاشی امپراطوری عثمانی متعاقب جنگ جهانی اوّل  ،الغای نظام خالفت و استقرار جمهوريت
در ترکيه ،مناسبات ايران و ترکيه نيز دستخوش تغييراتی شد .درآغاز اين دوره سه عامل تا چند
دهه موجب تضعيف و انقطاع نسبی پيوندهای ادبی و فرهنگی ميان دو کشور شد .در اين جا به
اين عوامل اشاره می کنيم و بحث تفصيلی در اين زمينه را به مجال ديگری وا می گذاريم.
 -1ارتباط مستقيم ايران با اروپا
پيش از جنگ جهانی اوّل ،استانبول به منزلة راه ارتباطی ايران و اروپا جايگاه سياسی ،اقتصادی و
فرهنگی پر اهميتی داشت ،در طول چند قرن ارتباط ايران و اروپا عمدتا از مسير سرزمين های
عثمانی و به طور خاص استانبول انجام می گرفت .در اين دوره همواره ايرانيان بسياری در شهرهای
مختلف سرزمين های عثمانی و به ويژه استانبول حضور و اقامت داشتند( در اين زمينه ،نک.
محالتی 90-81 :1359 ،؛ ساسانی )100-93 :1354 ،مراودات مستمرّ ايرانيان با مردم ترکيه
خواه ناخواه موجبات استمرار و استواری پيوندهای ديرين ادبی و فرهنگی را فراهم می آورد .با
فروپاشی امپراطوری عثمانی و دگرگونی های سهمگين در وضعيت ژئوپولتيک جهان و منطقه،
برقراری ارتباط مستقيم هوايی ايران با اروپا ،استانبول جايکاه منحصر به فرد خود را در نزد ايرانيان
از دست داد و بسياری از ايرانيان مقيم آن شهر و شهرهای ديگر ترکيه يا به ايران بازگشتند و يا
به اروپا مهاجرت کردند و بدين ترتيب پيوندهای پيشين به تدريج است رو به ضعف نهاد و تا مرز
انقطاع پيش رفت.
 -2حادثة تغيير خط در ترک يه ،چند سالی پس از استقرار جمهوريّت در اين کشور ،عامل ديگری
در تضعيف مناسبات ادبی و فرهنگی در اين دوره بود .پيش از اين رخداد فرهنگی وجود الفبای
5

مشترک به تنهايی در قوام و دوام پيوندها تأثير چشمگيری داشت .عالوه بر تغيير خط و الفبا در
ترکيه ،سياستی که در اين کشور برای پاکسازی زبان ترکی از واژگان ،اصطالحات فارسی و عربی
به عنوان عناصر مشترک زبانی و فرهنگی اتخاذ شد ،تأثير قابل مالحظه ای در تضعيف پيوندهای
فرهنگی ادبی برجای نهاد.
 -3عامل ديگری که به زعم ما در اين زمينه تأثير بی گفتگويی داشت رواج نوعی از ناسيوناليسم
مبتنی بر تمايالت نژادگرايانه در هر دو کشور بود .پيش از عصر جمهوری در دورۀ تنظيمات و تا
حدی مشروطة عثمانی و نيز در سالهای خيزش مشروطه خواهی در ايران ،ناسيوناليسم آزاديخواه
و دمکراتيک گفتمان غالب در ميان روشنفکران دو کشور بود و اين خود زمينه همگرايی و همکاری
در ميان آن ها را فراهم می آورد  ،با تغيير گفتمان ناسيوناليستی در دو کشور تحت تأثير جنبش
های ناسيوناليستی اروپا و به طور خاص ناسيوناليسم نژادگرای آلمان ،روند واگرايی ميان روشنفکران
و اهل دانش و ادب ايران و ترکيه آغاز شد و چند دهه دوام پذيرفت و به پيوندهای ادبی و فرهنگی
موجود ميان دو کشور آسيب رسانيد.
ب  :بازسازی پيوندهای ادبی و فرهنگی
از نيمة دوم قرن بيستم ،به ويژه در نيم قرن اخير ،علل و عوامل گوناگون زمينة تجديد و تقويت
پيوندهای ادبی و فرهنگی را پديد آورد .تفصيل بحث را نيز به مجال ديگر وا می گذاريم و در اين
جا از روی ضرورت تنها به چند نکته اشاره می کنيم.
-1همسايگی و همجواری دو کشور و برخورداری از ميراث مشترک دينی و فرهنگی ديرين و
الزامات سياسی و اقتصادی گوناگون ،خواه ناخواه تقويت مناسبات دو کشور را ناگزير می ساخت،
فروکش کردن تب و تاب ناسيوناليسم افراطی در دو کشور و واقعگرايی سياسی ميان مسؤالن و
رهبران  ،از نيمة دوم قرن بيستم ،باز آفرينی روند همگرايی را درپی آورد .از 1357ش 1979 /م
با وقوع انقالب در ايران و حوادث بعد از آن ازجمله جنگ ايران و عراق ،قطع ارتباط با آمريکا و
سردی روابط با اروپا  ،از يک سو ايران بيش از گذشته خود را به تقويت مناسبات خود با کشورهای
دوست و همسايه و به طور خاص با ترکيه نيازمند يافت و از سوی ديگر آغاز روند توسعة اقتصادی
در ترکيه اين کشور را به گسترش روابط با ايران جهت بهره گيری از بازارهای اين کشور و تامين
انرژی مصرفی خود عالقهمند ساخت .در اين دوره به تدريج رابطة حسن همجواری وتوسعة مناسبات
اقتصادی و سياسی ترکيه را به مقصد اصلی گردشگران و مسافران ايرانی تبديل کرد.
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-2در دو دهة اخير بر اثر تحوّالت سياسی و فکری در ترکيه ،بازشناسی گذشتة تاريخی کشور به
ويژه دوران امپراطوری عثمانی در سرلوحة سياست فرهنگی دولت های ترکيه قرارگرفت  ،دستيابی
به چنين مقصودی جز با شناخت دقيق زبان و ادبيات ترکی عصر عثمانی امکان پذير نبود الزمة
چنين شناختی نيز آشنايی بازبان و ادبيات فارسی بود .از همين رو در دهه های اخير شاهد گسترش
آموزش زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه های مختلف ترکيه ازجمله دانشگاه های استانبول ،آنکارا،
کريک قلعه  ،ارزروم و ....هستيم .متقابال در سال های اخير عالوه بر تأسيس رشتة زبان و ادبيات
ترکی در بعضی از دانشگاه های ايران ،گسترش آموزش زبان ترکی در آموزشگاه های گوناگون
کشور رواج و رونقی روز افزون يافته است و همة اين عوامل به روند بازسازی و تقويت پيوند های
ادبی و فرهنگی دو کشور شتاب روزافزون بخشيده است.
از پيامدهای گسترش پيوندهای ادبی و فرهنگی در دهه های اخير می توان به رواج ترجمة آثار
مختلف ادبی و تاريخی ايران و ترکيه توسط مترجمان دو کشور اشاره کرد .در اين سال ها آثار
بسياری از زبان ترکی به فارسی ترجمه شده و به شناخت مردم ايران نسبت به ادبيات و فرهنگ
ترکيه ياری رسانده است .چنان که در همين سال ها آثار گوناگون نويسندگان و پژوهشگران و
متفکران ايرانی نيز به زبان ترکی برگردانده شده و در ترکيه به چاپ رسيده است.
در مقاله ای که تقديم خواهد شد مهمترين آثار محققان ،نويسندگان و شاعران ترک که در نيم
قرن اخير به فارسی ترجمه شده و در ايران به چاپ رسيده است ذيل چند عنوان معرفی خواهد
شد :
الف :آثار کالسيک .ب :پژوهش های تاريخی .ج :تحقيقات ادبی و عرفانی .د :شعر و رمان.

منابع
حبيب ،اسماعيل (1340ق .).تورک تجدّد ادبياتی تاريخی ،استانبول ،مطبعة عامری.
رياحی ،محمد امين )1369( .زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی ،انتشارات پاژنگ ،تهران.

صدری نيا ،باقر (  )1395تأثير شعر نوگرای ترک برتحول شعر فارسی عصر مشروطه ،مجلة مطالعات آسيای
صغير (ويژهنامة فرهنگستان) شماره .2
 ) 1398( --------بازتاب تحوالت فکری سياسی اواخر عهد عثمانی در شعر عصر مشروطة ايران ،مجلةآسيای صغير،

7

شمارۀ. 8

محالتی ،حاجسيّاح )1359( .خاطرات حاجسيّاح ،بهکوشش حميد سيّاح ،انتشارات اميرکبير ،تهران.
نظيف ،سليمان( )1918ايران ادبياتی نين ادبياتمزه تاثيری ،ادبيات عمومی مجموعه سی ،استانبول.
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نقش زبان و ادبیات فارسی در توسعه دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران در ترکیه
جواد امينی منش1
عليرضا صالحی2

چکیده
در طول قرنها انديشه و فرهنگ کهن ايرانی به وسيله زبان فارسی پيام مهر و دوستی را در سرزمينهای همسايه
گسترانيده و رشته پيوند ما و ديگران را استواری بخشيده است .مردم ترکيه از ميان ملتهايی که با زبان فارسی آشنا
هستند بيش از ديگران از متون زيبای آن بهرهمند شده و اين امر باعث پيوندها و دادوستدهای چندين هزار ساله ،و
اشترکات فراوان بين ملتها شده است .در ساليان اخير مردم عالقمند و فرهيخته ترک برای بهرهمندی از متون فارسی
و ديگر عوامل به آموزش زبان فارسی روی آورده و همين مطلب ما را برآن داشت ،در پی يافتن عوامل مؤثر برگسترش
آموزش زبان و ادبيات فارسی در ترکيه باشيم .اين پژوهش بر اساس فرضيه عواملی چون ريشههای تاريخی ،همسايگی،
عظمت زبان فارسی و عالقه های استراتژيک درگسترش اين زبان در ترکيه در ده سال اخير انجام شد .پژوهش بر

مبنای هدف ،کاربردی و از نظر ماهيت ،کيفی است .اين مقاله برگرفته از پژوهش بازگفته است که در آن به نقش
زبان و ادبيات فارسی در توسعه ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران در کشور ترکيه میپردازد که اميدواريم
برای خوانندگان سودمند باشد و در جهت تحکيم و تقويت روابط فرهنگی دو کشور موثر واقع شود.
واژگان کليدی :ترکيه ،آموزش زبان فارسی ،ذخاير مشترک فرهنگی و اجتماعی ،مراکز و ديپلماسی فرهنگی

مقدمه
زبان فارسی يکی از زبانهایغنی ،ساده و خوش آهنگ است که با پيشينهای بسيار طوالنی ،بستر
شايسته ای برای آفرينش آثار مکتوب ارزشمند بوده است .قلمرو زبان فارسی شامل ايران امروزی،
افغانستان ،آسيای ميانه ،شبه قاره هند ،آسيای صغير و آناطولی است  .فرهنگ و ادب فارسی در
ديار روم از زمان استقرار سلجوقيان در آن ديار به طور رسمی آغاز شد و امروزه نيز بسياری از
واژه های رايج در زبان ترکی بنياد فارسی دارند .از همين رو آشنايی مردم ترکيه با زبان و ادبيات
فارسی در شناخت شايستهتر ادبيات و فرهنگ گذشته آنان بسيار کارساز است .هدف اين مقاله،
شناسايی عوامل تاريخی مؤثر بر گسترش آموزش زبان و ادبيات فارسی در ترکيه و تعيين سهم
 - 1ريس گروه مطالعات و برنامه ريزی ترجمه و نشر،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،تهران،ايران
)( Javadamini1353@gmail.com
 - 2استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسی,واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران،ايران
)(ali_salehi@azad.ac.ir
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هر يک از عوامل مؤثر بر گسترش آموزش زبان و ادبيات فارسی در ترکيه است .در راستای دستيابی
به اين اهداف؛ پرسش اصلی چنين تبين می شود :زبان و ادبيات فارسی چه نقشی در توسعه
ديپلماسی فرهنگی ايران در ترکيه دارد؟
اين تحقيق که ماحصل مطالعات کتابخانهای ،بررسیهای ميدانی و مصاحبه با کارشناسان ،محققان
و متوليان امور فرهنگی در پی يافت شناخت عوامل گسترش ادبيات فارسی در طول تاريخ در کشور
ترکيه است را میتوان به دو دليل عمده واجد اهميت دانست ،اول اينکه در ديپلماسی فرهنگی
زبان و ادبيات فارسی نقش بسيار برجستهای دارد و مردم ايران که صاحبان اصلی اين ميراث عظيم
معنوی هستند ،بیگمان بيش از ديگران در حفظ ،تقويت و گسترش آن در ديگر کشورها ،خصوصاً
کشورهای همجوار مانند ترکيه وظيفه دارند .دوم اينکه زبان فارسی در دورهای طوالنی زبان رسمی
دولتهای عثمانی بوده و اثرات خود را در آثار ادبی و فرهنگی مردم ترکيه برجای نهاده است.
اگرچه امروزه از جايگاه زبان فارسی و نقش و نفوذ آن در زبان ترکی و در اذهان مردم ترکيه کاسته
شده است اما در دوره معاصر هم هنوز حضور زبان فارسی در ذهن و زبان مردم ترکيه بيش از
ملتهای ديگر (غير فارسیزبان) ديده میشود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از آنجا که موضوع اين پژوهش ،از نوع مطالعات جديد است ،لذا در بررسی پيشينه پژوهش ،کار
پژوهشی جدی يافت نشده است ،اما سعی شده برخی از آثار مرتبط با مسئله و موضوع پژوهش
در دو حوزه پژوهشهای داخلی و خارجی معرفی گردد .ازجمله منابع فارسی مهم در اين حوزه
میتوان به کتابهايی از قبيل؛ "امين زبان و ادب فارسی" از محمدحسين مقيسه( ،)1395کتاب
"تاريخ امپراتوری عثمانی" از محمد تقی امامی خويی؛ کتاب جامعی با موضوع جايگاه زبان فارسی
ميان ملتهای ديگر سرزمينها با عنوان "زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی" تأليف محمد امين
رياحی اشاره نمود .هم چنين کتاب "نگاهی به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکيه"
( ،)1374نيز اثری روشمند و متناسب با متدهای علمی جديد است .تدوين و انتشار سلسله آثار
علمی با موضوع "زبان فارسی در جهان" در سال ( )1374نيز به بررسی جايگاه زبان فارسی در
کشور های مختلف اختصاص دارد .از جمله مقاالت مرتبط نيز می توان به مقاله محسن رحمتی
( )1398با عنوان "خواجه نظام الملک و گسترش زبان فارسی در آناتولی"؛ در ششمين شماره از
مطالعات آسيای صغير دکتر عبدالرضا سيف و کامران بوزکورت در مقالهی مشترک خود را تحت
عنوان "بررسی نظيرههای گلستان سعدی در قلمرو عثمانی" ( )1397نتايج پژوهش خود را عرضه
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داشتهاند .در اين مقاله بيان شده بعضی از شعرا و نويسندگان اين سرزمين ،به زبانهای فارسی و
ترکیعثمانی ،نظيرههای بر گلستان سعدی نوشتهاند؛ از جمله نخلستان شکراله شروانی ،نگارستان
کمال پاشازاده ،سنبلستان شيخ شجاع گورانی ،نهالستان نرگسی اين نظيرهها از اهميت زيادی
برخوردار بوده و تعداد زيادی نسخه خطی از آنها در کتابخانههای مختلف وجود دارد .دکتر يعقوب
نوروزی و دکترسيف الدين آببرين در مقالهی مشترک خود تحت عنوان "شاهنامه در ادبيات ترکی
عثمانی"( )1395که در چهارمين شماره از فصلنامة علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ادبيات تطبيقی
منتشر شده است ،نتيجه میگيرند که؛ شاهنامة فردوسی ازجمله آثاری است که زبان و ادبيات
ترکی عثمانی را در ادوار مختلف تحت تأثير قرار داده و شاعران و نويسندگان عثمانی نظيرههايی
بر آن اثر نوشتهاند.
بررسی اهداف توسعه مطالعات شناخت ايران و به تبع آن يادگيری زبان فارسی به وسيله
شخصيتهای خارجی با مطامع سياسی و اقتصادی ،همچنين انگيزههای فانتزی به واسطه شکوه و
جذابيت زبان فارسی وجه ممتاز اين آثار است .دکترثانيه سيمال اوزچليک ( )۱۳۹۸در مقاله خود
با عنوان "شاهنامه نويسی در عثمانی" که در همايش بين المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابريشم
ارائه شده  ،عنوان میدارد.کتاب شاهنامه که از سوی فردوسی (25ـ  920م 25 /ـ  1020م) شاعر
نامدار فارسی زبان قرن دهم ميالدی بر اساس اسطورههای ايران باستان به رشته تحرير درآمده به
مرور زمان از سوی جوامع شرقی پذيرفته شده و بعنوان نمونه ای راهگشای نگاشتهشدن
شاهنامههايی با ويژگی های مشابه گرديده است .در چهارمين شماره از مطالعات آسيای صغير که
از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر میشود مقالهای با عنوان "آثار چاپی و دستنويس
علمای عثمانی به زبان فارسی در کتابخانههای ترکيه" به نويسندگی پرفسوردکتررجب ديکينجی
( )۱۳۹6منتشر شده است که در آن زبانفارسی يکی از مهمترين زبانها در ميان زبانها و
گويش های ايرانی شناخته شده که پس از آنکه به عنوان زبان رسمی دربار و ديوان شناخته شد،
شعرا و نويسندگان بسياری به نگارش آثارشان به آن زبان روی آوردند.
روش پژوهش
روش پژوهش ،تحليل محتوا از نوع تحليل مضمون و جامعه آماری ،صاحبنظران خبره فرهنگی،
اجتماعی و زبانآموزی هستند .حجم نمونه مبتنی بر اشباع نظری  17نفر و با روش نمونهگيری
نظری هدفمند انتخاب شده و مصاحبه تا حصول اطمينان از احصاء دادهها و نبود داده جديد ادامه
و در مصاحبه هفدهم به پايان رسيد .مؤلفهها از مصاحبهها احصاء و طی دو مرحله کدگذاری
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(مضامين پايه ،سازمان دهنده و فراگير) و شبکة مضامين استخراج و در قالب الگوی مفهومی تدوين
شده است .براساس يافتهها  17مضمون فراگير کلی در قالب عوامل درونی ،بيرونی و اجباری ،از
 128مضمون سازمان دهنده استخراج شده است.
سؤال اصلی پژوهش  :زبان و ادبيات فارسی چه نقشی در توسعه ديپلماسی فرهنگی ايران در ترکيه
دارد؟
مبانی و تعاریف نظری
تعریف دیپلماسی فرهنگی
براساس تعريف ميلتون کامينگز 3ديپلماسی فرهنگی عبارت است از «مبادله و تبادل ايده ها،
انگارهها  ،ايدهآلها ،انديشهها ،اطالعات ،هنر ،دانش ،مهارتها ،باورها ،سنتها و ساير خاصهها و
عناصر فرهنگی ميان يک کشور و ديگر کشورها و ملت ها جهت ايجاد و تقويت درک و فهم
متقابل».
ديپلماسی فرهنگی حوزهای از ديپلماسی است که به برقراری ،توسعه و پيگيری روابط با کشورهای
خارجی از طريق فرهنگ ،هنر و آموزش مربوط است .به عبارتی« ،ديپلماسی فرهنگی با استفاده از
فرهنگ و عناصر و مولفههای فرهنگی مانند ايدهها ،ارزشها ،اطالعات ،هنر ،زبان و ادبيات و ...بر
افکار عمومی ديگر کشورها تأثير بگذارد و از طريق نزديک کردن هرچه بيشتر نظرات و افکار
مردمان سرزمين های مختلف و گاه با تأکيد بر مشترکات فرهنگی فیمابين ،به تقويت تفاهم
متقابل کمک نمايد» (دهشيری 22 :1393 ،ـ .)21
ديپلماسی در واقع فن مديريت تعامل با جهان خارج از سوی نهادها ،سازمانها و دولتهاست .قطعا
ابزارها و مکانيسمهای متعددی برای اعمال اين مديريت می توان به کار گرفت .منظور از ديپلماسی
فرهنگی تالش برای درک ،مطلع ساختن ،مشارکت دادن و تاثيرگذاردن بر مردم ديگر کشورهاست.
براساس تعريفی ديگر ،ديپلماسی فرهنگی تبادل ايدهها ،اطالعات ،هنر و ديگر جنبههای فرهنگ
ميان ملت ها به منظور تقويت تفاهم متقابل است .ديپلماسی فرهنگی ،در واقع تأمين منافع ملی با
استفاده از ابزارهای فرهنگی است (صالحی اميری.)108: 1389 ،
نظريه پردازان زيادی درباره تعريف ديپلماسی فرهنگی ،اهداف و نتايج آن پرداخته اند .از جمله
اينها می توان به نظريه مالون پرداخت« :معماری بزرگراهی دوطرفه به منظور ايجاد کانال برای
3. Milton Cummings
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معرفی تصوير واقعی ارزشهای يک ملت و درعينحال ،تالشی دريافت درست تصاوير واقعی از ساير
ملتها و فهم ارزشهای آنان است» (مالون« .)12 :1988 ، 4سيگنيترز» و «کومبس» نيز
ديپلماسی فرهنگی را وسيلهای برای تاثيرگذاری و شکلدهی به اهداف جوامع ديگر دانستهاند
(سيگنيتزر وکومبس.)137 :1992 ، 5
برای آشنايی بيشتر با ديپلماسی فرهنگی و اهداف آن می توان به منابع زير رجوع کرد:

(نيکوويچ6

 3 :1996 ،و (وانگ و چانگ. )11 :2004 ، 7
فواید دیپلماسی فرهنگی
مزايای استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در ديپلماسی به شرح زير می باشد:
ـ مواجه شدن با مقاومت کمتر در جوامع و کشورهای مقصد؛
ـ عاری بودن ديپلماسی فرهنگی از لحنی خصمانه و آمرانه در کنار جذابيت بيشتر و نامحسوس
بودن اعمال آن و در نتيجه ،هدف قرار دادن ذهن و روح مخاطبان خود؛
ـ ديپلماسی فرهنگی فرصت بهتری برای حضور جدی و مجال بيشتری برای ايفای نقش مؤثرتر
توسط بازيگران غيررسمی ،نهادهای مدنی و اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی مهيا میکند؛
ـ در ديپلماسی فرهنگی بيشتر به دنبال کشف ،تعريف و ترويج ارزشها و منافع مشترک و جهان
شمول و سپس ،تأمين منافع ملی در چارچوب اين ارزشها و منافع مشترک هستند؛
ـ ديپلماسی فرهنگی به منزله فتح بابی برای مفاهمه بيشتر و بهتر ميان کشورها به کار گرفته شود؛
ـ ديپلماسی فرهنگی خالقانهتر ،انعطاف پذيرتر و حتی فرصت طلبانه تر از ديپلماسی کالسيک و
سنتی در بسياری از حوزهها طراحی و اجرا میشود (سيگنيتزر وکومبس  31 :1992 ،8ـ .)32
ویژگیهای زبان فارسی و نقش آن در دیپلماسی فرهنگی

2. Malone
5. Coombs & Signitzer
6. Ninkovich
7.Wang & Chang
8. Coombs & Signitzer
8. Skjacrvo
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ويژگیهای خاص زبان فارسی که علت مستدام ماندن آن در طی ساليان متمادی بوده میتواند
نقش اساسی در ديپلماسی فرهنگی ايفا کند .زبان فارسی يکی از پيشينه دارترين زبانهای زنده
جهان است .تاريخ اين زبان به هزاره نخست پيش از ميالد بازمیگردد ( اسکاجکرو)13 :2002، 9
و همواره به حرکت پويای خود ادامه داده و از رخدادهای مختلف به سالمت گذر کرده است .اين
در صورتی است که اغلب زبانها در اين مدت آنچنان دگرگون شدهاند که به جز متخصصان زبان،
سايرين از خواندن و درک متون قديمی آنها عاجزند (کزازی.)223 :1376 ،
جدول .1مهم ترين ويژگی های زبان فارسی از ديدگاه محققين
مهمترین
ردیف

ویژگیهای

توضیحات

زبان فارسی
ادبيات فارسی را يکی از عظيمترين ادبيات بشريت خوانده شده
1

غنا

2

تنوع

3

آهنگین بودن

است (آربری  )200 :1953 ،اين غنا از نظر کيفی بسيار قابل
توجه و از نظر کمی حجم متون ادبی توليد شده به زبان فارسی،
به نسبت همتايان آن ،بسيار باالست (ريپگا .)1968 ،
متون ادبی موجود بسيار متنوع هستند .بنحوی که در فرايند
جهانی شدن میتوانند جوابگوی عاليق و ساليق مختلف در
سطح جهان باشند .در ادبيات فارسی هم نمونههای برجسته
ادبيات حماسی و هم نمونههايی ناب از ادبيات غنايی و تعليمی
يافت میشود (هجويری.)267 :1387،
زبان فارسی از لحاظ گوشنوازی يکی از زبانهای زيبای دنيا
است .يکی از داليل اين زيبايی ،از ميان رفتن آواهای بيابانی
درشت و جايگزين شدن آواهای نرم و آهنگين است.
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راهکارهای استفاده از ادبیات در دیپلماسی فرهنگی
روشها و سازوکارهايی را که به وسيله و در پرتو آنها میتوان از فرهنگ و قابليتهای فرهنگی در
خدمت ديپلماسی بهرهبرداری کرد در چارچوب زير قابل دسته بندی هستند (خانی140 :1384 ،
ـ :)139

نمودار شماره .1راهکارهای استفاده از ادبيات در ديپلماسی فرهنگی

حضور مؤثر در مجامع و همایشهای بینالمللی ،در کنار شرکت فعال در رخدادها،

راهکارهای استفاده از ادبیات در دیپلماسی فرهنگی

جشنواره های هنری ،ورزشی بین المللی
استفاده از ظرفیت های نهفته در زبان و ادبیات کشور و ترویج آن از طریق تأسیس رشته زبان و
ادبیات

برجسته کردن نقش و تأثیرفرهیختگان و دانشمندان تاریخ گذشته و معاصر کشور متبوع

تأکید ویژه بر ارائه آموزش های خاص فرهنگی به دیپلماتها و تربیت دیپلماتهایی فرهیخته
و آشنا با نقاط قوت و ظرائف فرهنگی هر دو کشور مبدأ و مقصد.

کمک به راه اندازی مراکز کشورشناسی (ایران شناسی  )...و ایجاد این کرسی در دانشگاههای
معتبر جهان در کنار ارائه فرصتهای مطالعاتی کوتاه مدت به کارشناسان دانشگاهی

گسترش زبان فارسی؛ زبان دوم جهان اسالم
پس از آنکه ايرانيان با انگيزه حقيقت جويی به استقبال اسالم رفتند ،حکومت ساسانيان فرو ريخت
و امور ايرانيان به وسيله واليان اموی عرب اداره میشد ،برخالف تمدنهای کهن و بزرگی چون
مصر يا ساير ملتها و تمدنهای کوچک که زبان آنان به کناری نهاده شد ،زبان فارسی از چنان
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مايه و پايه و گستردگی برخوردار بود که با وجود پذيرش و اقبال مردم نسبت دين جديد ،زبان
فارسی جايگاه خود را از دست نداد.
کرانههای تپش و حضور اين زبان به حدی بود که مناطق فرارود و نواحی سند و هند تا حوالی
آسيای صغير را شامل میشد .به دليل آنکه مردمان اين سرزمينهای پهناور به زبان فارسی سخن
می گفتند ،حکمرانان عرب مجبور بودند زبان فارسی را به رسميت بشناسند ،به گونه ای که وقتی
واليان بخارا و خوارزم متوجه شدند ،تکلم واژگان نماز به زبان عربی برای مردم اين ديار دشوار است
به آنان اجازه دادند بخشی از نماز را به زبانفارسی بخوانند همچنين با همين انگيزه ترجمههايی
از قرآن به زبانفارسی صورت گرفت ،افزون بر اين بسياری از سپاهيان مسلمان که به انگيزه جهاد،
راهی سرزمينهای ديگر می شدند ،ايرانی بودند و اين سبب شد همزمان با نفوذ زبان و فرهنگ
عربی ،زبان و فرهنگ فارسی نيز در اين نواحی رسوخ کند .زبان فارسی با انکه در طول حياتش با
زبان های گوناگون از قبيل عربی ،سغدی ،ترکی ،مغولی ،فرانسوی ،انگليسی ،روسی و ...درآميخته،
در طول تاريخ اسالمی وجه مميز فرهنگ و هويت ايرانیبوده و هيچگاه پايگاه خود را از دست نداده
بلکه به عنوان زبان دوم جهان اسالم و پروراننده تعدادی از بزرگ ترين آثار ادبی جهان ،بخشی
وسيع از قاره آسيا تا دامنه اروپا را زير نفوذ دارد( .قبادی.)151:1395 ،
بررسی دیرینه اهمیت و نقش زبان و ادب فارسی در گسترش اتحاد و همدلی
به قول سرراجر استيفونس ،سفير انگليس در کتابی به نام فرهنگ تمدن چند هزارساله ايران نوشته
است فرهنگ ايران دارای جاذبه و کشش خاصی است و براساس روند زير محقق خارجی را به خود
جلب می کند:
•

از آغاز جنبه جهانی و بشری داشته است.

•

معتقدات شرق و غرب را با هم آميزش داده

•

با استفاده از نبوغ خود اين محصول را برای همگان قابل درک کرده (دبيری نژاد:1350 ،
.)27

«اتحاد ميان جامعه و مردم سرزمين ما با توجه به ويژگیهای منحصر به فردی که دارد ،بسته به
عوامل گوناگونی است .دراين ميان ،نقش «زبان و ادبيات فارسی» .به عنوان يکی از مؤلفههای مهم
اين اتحاد غير قابل انکار است .بديهی است که زبان به عنوان يک عامل انتقال « مفهوم» برای
خود جايگاه و اعتباری دارد و میتوان گفت شمول اين موضوع همه زبانها را در بر میگيرد؛ ليکن
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زبان فارسی ويژگیهايی دارد که در مقايسه با ديگر زبانها از اهميت ويژهای برخوردار است»
(بيرنگ.)453:1391 ،

تأثیر زبان بر تعامالت با دیگر کشورها
با کاهش روزافزون اهميت قدرت سخت در روابط بين کشورها ،آنچه که امروزه امتياز زيادی دارد
و از جمله عناصر و مولفههای اصلی قدرت يک کشور محسوب میشود ظرفيت قدرت نرم کشور
در محيط بينالمللی است .محيط امروز بينالمللی که دوران گذار خود را طی کرده و به تعبير
جوزف نای عرصه انتقال تدريجی قدرت از شرق به غرب است(نای ،)10 :1382 ،بيش از هر چيز
پذيرای مولفهها و کاربستهای ديپلماسی عمومی و فرهنگی میباشد .از همين رو سرمايهگذاری
در اين زمينه افزايش چشمگيری پيدا کرده است .ايران برای حضوری پويا در محيط بينالملل
بايستی به دنبال شناخت علل و عوامل موفقيتها و ناکامیهای اين عرصه باشد تا بتواند به صورت
پيوسته و منسجم به سمت دستيابی به اهداف و منافع خود حرکت کند .از ميان معيارهای تعريف
اين حوزه میتوان به ويژگیهای قومی ،جغرافيايی ،تاريخی و فرهنگی ،زبان ،دين و هنر و ...اشاره
کرد .که در بين آنها زبان و ادبيات در مقام مهمترين مولفه ،برای تعيين حدود مصداقی حوزه
فرهنگی است ،زيرا تاريخ فرهنگی ما آنچنان با ادبيات درآميخته است که قابل وصف نيست .فارسی
چيزی بيش از مطالعه يکی از ارکان فرهنگی اين تأثير و تأثر است و ميتوان آن را ابزار اصلی تعامل
ميان ما و کشورهای ديگر دانست (شهسواریفرد.)1396 ،
زبان فارسی در ترکیه
دیرینگی ،تاریخ ،تمدن و گستره جغرافیای ایران و ترکیه
لشکرکشیها و فتوحات ترکان نيز عامل گسترش دامنه نفوذ زبان فارسی واقع شد؛ عنصر ترک از
روزگار باستان در مرزهای شمال شرق ايران حضور داشت اما به دليل قدرتمندی امپراتوریهای
باستان ،هيچگاه فرصت رخنه در مرزهای ايران را نيافت در مقابل ،پس از اسالم ،بسياری از ترکان
همزمان با فتوحات مسلمانان در ماوراءالنهر ،در قالب برده و اسير جنگی به جامعه اسالمی وارد
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شدند و به تدريج توانستند خود را از بردگی تا مناصب بزرگ کشوری باال کشند تا آنجا که قرن
چهارم به بعد در قالب سلسله های غزنوی ،سلجوقی ،خوارزمشاهی و ...بر بخشی وسيع از ايران و
جهان اسالم فرمان راندند و طوايفی از آن سرزمينها مانند قوم مغول و تاتار رسما به صورت حمله
و تجاوز ،سررشته حکمرانی ايران زمين را در دست گرفتند( .قبادی .)150:1395 ،اين حکومتها
تنها از حيث نظام ی بر ايران چيره شده بودند در عوض در ميدان فرهنگ و زبان کامال مقهور
ايرانيان شدند و در عرصه کارکرد فرهنگی شايد ناخواسته در مواضعی عمال در نقش خادمان
فرهنگی ايران ظاهر شدند؛ از جمله آنکه همراه با لشکر کشیها و فتوحات خود در شرق و غرب
ايران از نظر نمود خارجی موجب گسترش دامنه نفوذ زبان فارسی تا کرانههای مديترانه شدند .در
مواضعی نيز مشاهده می شود که به دليل فرار اديبان و دانشمندان از خطر حمله و هجوم آنان به
مناطق دوردست مانند آسيای صغير و آناطولی و ...مقدمات گسترش زبانفارسی فراهم شد؛
بارزترين نمونه آن فرار خاندان مولوی از شرقیترين نواحی ايران به غربیترين نقطه و ساکن شدن
در آناطولی و قونيه بوده است ،افزون بر آن ،گسترش دامنه اين تاثيرات گسترده بود که به دليل
آميختگی زبانفارسی اين دوره با تعاليم جهانشمول عرفان و زبان و ادبيات صوفيانه ،اين زبان در
قرون بعد به دليل آوازه و جامعيت معنايی و زبانی به مناطق بالکان تا شرق اروپا نفوذ پيدا کرد
(قبادی.)151:1395 ،
پیشینه تاریخی و تمدنی مشترک دو کشور
ايران و ترکيه ،عالوه بر ظرفيت همسايگی ،اشتراکات تاريخی فراوانی با يکديگر دارند که میتوان
با استفاده از آنها ،مناسبات و ارتباطات با يکديگر را ارتقا داد .بررسیهای تاريخی نشان میدهد
روابط ديپلماتيک ايران و عثمانی رسما در سال 1835م با تأسی سفارت عثمانی در ايران آغاز
شده است و ايران هم در زمان ناصرالدين شاه و صدارت اميرکبير در سال 1851م برای اولين بار
سفارت خود را در عثمانی داير نموده است (خرازی )1384 ،يکی از علل ثبات نسبی اين روابط
تاريخی ،نگرش مثبت طرفين به يکديگر بوده است که باعث شده است اين دو همسايه ،تاثيرپذيری
زيادی هم از يکديگر داشته باشند .حتی با وجود جنگهای طوالنی صفويه و عثمانی بر سير
اختالفهای مذهبی ،رابطه فرهنگی ميان ايران و عثمانی قطع نگشت .با استقرار جمهوری نوين
ترکيه در سيال 1920م .برای مدتی روابط فرهنگی دو کشور بسيار محدود شد اما با ازميان رفتن
اختالفات ،به تدريج روابط فرهنگی ايران و ترکيه افزايش يافت و موافقتنامه و توافقنامههای
زيادی بين دو کشور امضا شد .پس از انقالب اسالمی نيز با وجود تضادهای سياسی ،همکاریهای
فرهنگی دو کشور قطع نشد (احمدی .)1389 ،بسياری از صاحب نظران ترکيه ،معتقدند،
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تاثيرگذاری تاريخی فرهنگ و تمدن ايران بر فرهنگ و تمدن ترکيه ،مهم و کليدی بوده است.
"ايلبر اورتايلی" مورخ شهير ترکيهای و مولف دهها کتاب تاريخی گفته است ايران برای ما (ترکيه)
اهميت زيادی دارد ،ايران سرمنشاء تمدن و فرهنگ ما است ،برای ما ترکها تمدن ايران بسيار
مهم است .از نظر برخی صاحب نظران ،تمدنی که در قرن  3و  4در ماورالنهر شکل گرفت ،تمدنی
با هويت اسالمی ـ ايرانی ـ ترکی بوده است .پروفسور خليل اينالجيک استاد برجسته تاريخ دانشگاه
بيلکنت معتقد است ايران گذشتهای چند هزار ساله دارد و حکومت عثمانی از نظر فرهنگی و
حتی از جهت سازمان حکومتی ادامه اين سنت ايرانی است.
نگرشی تاریخی بر تأثیر دو سویه ایران و ترکیه
ايران و ترکيه از زمان قرارداد صلح اميرکبير(حدود  200سال قبل) تاکنون ،با يکديگر درگيری
نداشتهاند .بدون شک ،داشتن نگرش مثبت طرفين به يکديگر ،يکی از عوامل مؤثر در ثبات
ارتباطات و جلوگيری از جنگ بوده است .وجود اين نگرش ،مانع از آن شده که تعامالت فرهنگی
و مذهبی طرفين ،حتی در دوره عثمانی و صفويه ،از بين برود .ايران و ترکيه به عنوان دو همسايه
در روابط تاريخی خود از يکديگر تاثيرات زيادی پذيرفتهاند .برخی از تعامالت انجام شده در دوره
عثمانی و صفويه عبارتند از:
ـ حدود پنج سال مکاتبات عثمانیها به زبان فارسی بوده است.
ـ رسم الخط فارسی در ادبيات ترک حضور داشته است.
ـ سالطين عثمانی به فارسی سخن گفتهاند.عثمانیها در زمان حمله افغانها قصد کمک و دفاع
از صفويه داشتند.
ـ بررسیها نشان میدهد که بسياری از اصالحات در ايران يا ترکيه تحت تاثير يکديگر شروع شده
است.
زبان و ادبیات فارسی و ترکی
زبان و ادبيات فارسی ،بهترين محمل برای توسعه روابط فرهنگی ميان دو کشور است .آموزش
زبان فارسی و ترکی در دو کشور هم وسيله است و هم هدف .اين آموزش از آن جهت که راهی
برای شناخت آثار و مشترکات يکديگر میشود وسيله است و از آن جهت که خودِ زبان دارای
فرهنگ است ،هدف است .خوشبختانه روند آموزش زبان فارسی در ترکيه در ساليان اخير توسعه
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خوبی يافته است .هم اکنون در پنج دانشگاه استانبول ،آنکارا ،سلجوق قونيه ،آتاتور ارزروم و کريک
قلعه ،رشته زبان و ادبيات فارسی به صورت رسمی فعال است .برخی دانشگاههای ديگر ترکيه نيز
مجوز تاسيس رشته زبان و ادبيات فارسی را دريافت کردهاند و منتظر تکميل کادر علمی و پذيرش
دانشجو هستند .البته آموزش زبان فارسی در کشور ترکيه محدود به دانشگاهها نيست؛ مؤسسهها
و مراکز ديگری هم هستند که در آنها بسياری از عالقهمندان زبان فارسی در حال فراگيری اين
زبانند .از آن جمله میتوان به مرکز آموزش زبان فارسی وابسته به رايزنی فرهنگی ج.ا .ايران در
آنکارا ،مرکز آموزش زبان فارسی ،وابسته به سرکنسولگری ج.ا .ايران در استانبول ،مرکز آموزش
زبان فارسی وابسته به جامعه المصطفی و ..اشاره کرد .بر اساس برنامه مبادلههای فرهنگی ميان
ايران و ترکيه ،در مقابل فعاليت دانشکدههای آموزش زبان فارسی در ترکيه ،دانشگاه عالمه
طباطبايی نيز گروه آموزش زبان ترکی استانبولی را در سال  1381ش به راه انداخت
(احمدی .)121،تاثيرپذيری و ارتباط زبان و ادبيات فارسی و ترکی از يکديگر در طول تاريخ بسيار
گسترده بوده است .در ذيل به دو نمونه از مصاديق و نظرات صاحبنظران درباره اين تاثيرپذيری
اشاره شده است.
پرفسور خليل اينالجک از دانشگاه بيل کنت معتقد است ،ترکشناسی و ترکپژوهی ،بدون
ايرانشناسی ممکن نيست .آقای دلبریپور عضو هيئت علمی دانشگاه آنکارا در پژوهشی،
حدود 6000واژه مشترک بين ايران و ترکيه را شناسايی کرده است که بيش از  2000واژه فارسی
خالص و بقيه از زبانهای عربی ،فرانسه و ...است.
ترکیه و ادبیات فارسی
دو کشور ايران و ترکيه از نظر فرهنگی ،جهان بينی و معرفت شناختی آبشخور يگانهای دارند و
همسانیهای فراوان آداب و آيين آنان به چشم می خورد؛ اين همسازیها و شباهتها را بيش از
همه در پهنه ادبيات دو کشور می توان ديد که خود ناشی از چند عامل است؛ نخست آنکه ادبيات
ترکی که به طور جدی در قرن هشتم هجری تکوين يافت ،از ادبيات فارسی که هويت خود را
سالها پيش تثبت کرده بود ،پيروی میکرد و آن را سرمشق خود قرار داده بود به ويژه محبوبيت
مکتب مولوی در ترکيه نقشی بهسزا در اين فرايند ايفا نموده؛ عامل ديگر را بايد در سابقه ترجمه
آثار فارسی به ترکی جست و جو کرد ،اين روند که از همان آغاز پيدايش ادبيات ترکی پديد آمده
بود ،موجب شد غالبا بيشتر آثار ادبی ترکی ،آثاری باشند که در واقع با اندکی دخالت از ادبيات
فارسی (از جمله ادبيات فتوّت ،جوانمردی و اخیگری) ترجمه شدهاند .ترجمههايی فراوان که از
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متون ادب فارسی ،به ويژه از قرن هشتم تا نهم در ترکيه عثمانی صورت گرفت ،موجب شد تقليد
از ادبيات فارسی ،خمسه سرايی ،شاهنامه سرايی ،و ادبيات عياری در ادبيات ترکی باب شود و
بزرگان ادب فارسی مانند فردوسی ،نظامی ،مولوی ،سعدی و حافظ به الگوی سرايش شعرای ترک
بدل شوند .در فرايند مدرنيته ،گرچه به واسطه رويکرد همه جانبه ترکيه به غرب ،از نفوذ ادبيات
فارسی و عربی بر ادب ترکی کاسته شده است ،اما بدليل ريشه داشتن فرهنگ ديرين ادبياتفارسی
در فرهنگ ترکيه ،همچنان الهامپذيری و ترجمه از آثار ادبياتفارسی ادامه دارد حتی برخی از
شاعران و نويسندگان معاصر ايران مانند نيما ،سهراب سپهری ،فروغ فرزاد ،جالل آل احمد ،سيمين
دانشور ،صادق هدايت ،صادق چوبک و صمد بهرنگی و در راس همه سيد محمد حسين شهريار و
دکتر علی شريعتی در مرکز توجه بسياری از اديبان ترکيه هستند (قبادی.)123:1395 ،
گونه شناسی دالیل نفوذ زبان فارسی در ترکیه
عوامل درونی :عالقههای استراتژيک به منظور ضرورت شناخت جوامع ،زبان اولين بستر و ابزار ،نياز
پژوهشگران تاريخ و زبان و ادبيات عثمانی به بهره گيری از متون فارسی مربوط.
عوامل بيرونی :شکوه و جذابيت زبان فارسی ،آثار ادب فارسی (همانند ديوان شاعران) و در نهايت
مفاخر بزرگ ،حکيمان و نويسندگان فارسی زبان.
عوامل جبری و تاريخی :اقتضائات ناشی از مسائل سرزمينی ،مرز مشترک و همسايگی .همسايگی
عامل مؤثری است که ايران و ترکيه را به يک سرنوشت مشترک وصل میکند .ظرفيت همسايگی
ايران و ترکيه ،ابعادی فراتر از يک همسايگی ساده است .از يک طرف دو کشور دروازههای اروپا و
آسيا هستند و از طرف ديگر بايد توجه داشت که مردمِ ساکن در شهرهای مرزی دو کشور ،تقارن
نژادی ،زبانی و دينی با يکديگر دارند و اين يک ظرفيت ويژه است .از ديدگاه هنری بارکلی ،ايران
و ترکيه از نظر موقعيت سرزمينی ،دروازههای «اروپا و آسيا هستند و در نتيجه اهميتی فراتر از
يک آرايش ساده ژئوپلتيک میيابند» (اطهری.)257:1382 ،
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تجزیه و تحلیل پژوهش
در راستای پاسخگويی به سؤاالت پژوهش و دستيابی به اهداف تعيين شده ،با توجه به رويکرد اين
پژوهش که مبتنی بر روششناسی کيفی و جمع آوری اطالعات از طريق مصاحبة عميق نيمه
ساختار يافته و تجزيه و تحليل آنها براساس تحليل مضمون است .در فرايند تحليل مضمون با توجه
به اهداف و سؤاالت پژوهش میتوان از روشهای تحليلی مناسب آن استفاده کرد (عابدی جعفری
و همکاران.)162 :1390 ،
در اين پژوهش بعد از اتمام مصاحبههای نيمه متمرکز اوليه که با  17نفر از صاحب نظران انجام
شد ،درابتدای کار مفاهيم از نزديکترين درونمايهها و جمالت کليدی از داده های خام با عبارت
ها و مفاهيم انتزاعی نامگذاری شد .سپس از دل مفاهيم موجود ،مضامين پايه ،سازمان دهنده
استخراج و در نهايت با يک پارچهسازی مضامينِ سازماندهنده و پايه ،مضمون فراگيرِ عوامل مؤثر
بر گسترش آموزش زبان و ادبيات فارسی در ترکيه (در ده سال اخير؛  1389ـ  )1399استخراج
شد .اين مراحل با استفاده از روش کدگذاری مفاهيم پايه اوليه ايجاد شده و سپس دستهبندی شده
و مضامين پايهای مشترک ،استخراج و مجدداً با توجه به همپوشانیها و اشتراکات ،کدگذاری و
دستهبندی شدند .بعد از انجام کدگذاری در راستای مفاهيمی که از مضمونهای پايه به دست آمد
مضامين فراگير شکل گرفت و در نهايت مضامين جديد و کامل شده را تحت عنوان مضامين
سازمان دهنده قرار داديم.
برای تدوين مقولههای اصلی از روش تکوين قياسی استفاده شده است .در اين شيوه ،مقولهها با
توجه به چارچوب نظری از پيش تعيينشدهای ،فرمولبندی شده و برای هر يک از مقولههای مورد
استفاده ،تعاريف دقيق به همراه مثالهايی برای هر مقوله ارائه میشود .به منظور پاسخگويی به
سؤال پژوهش ،از تحليل مضمون به روش براون و کالرک ( )2006استفاده شد .در اين پژوهش
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پس از کدگذاری اوليه مصاحبهها ،تکتک آنها بررسی و مورد طبقهبندی موضوعی قرار گرفتند و
در چندين مرحله کدها با توجه به وجوه مشترک و ارتباطات معنايی مشترکشان در قالب کدهای
مضامين پايه ،سازمان دهنده و مضامين فراگير دسته بندی شدند.
یافتههای پژوهش
بر اساس بررسی و تحليل دادههای پژوهش مدل ذيل خالصهای از عوامل مؤثر را به شکل ذيل
نشان میدهد.
نمودار شماره  .2عوامل مؤثر بر گسترش زبان و ادبیات فارسیه در ترکیه در ده سال اخیر
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كشورهای فارسی زبان

⎯

اشتراكات فرهنگی با كشورهای
فارسی زبان

⎯

اشتراكات دینی با جوامع فارسی
زبان

تركیه
⎯

وجود میزهای كارشناسی ایران در موسسات مطالعاتی تركیه

⎯

نیاز پژوهشگران تاریخ عثمانی(تركیه قدیم)

⎯

نیاز پژوهشگران زبان و ادبیات عثمانی

⎯

نیاز پژوهشگران متون دینی

⎯

مراكز تحقیقاتی تركیه

⎯

جذابیت زبان و ادبیات فارسی با
وجود ادباء نامدار فارسی زبان

⎯

منافع مشترك منطقه ای و جهانی
در روابط بینالملل

⎯

فعالیت های بنیاد سعدی در
گسترش زبان و ادبیات فارسی

⎯

ایسام

⎯

بنیاد تاریخ ترك

⎯

بنیاد زبان ترك

⎯

گسترش زبان و ادبیات فارسی،

وقف معارف

توسعه روابط دانشگاهی ،ایران

⎯

نیاز بازرگانان جهت توسعه روابط تجاری

⎯

نیاز راهنمایان گردشگری و تجاری

⎯

هنرمندان

⎯

دانشجویان زبان و ادبیات فارسی /عثمانی/تاریخ/الهیات /تاریخ

⎯

فعالیت های وزرات علوم در

شناسی ،اسالم شناسی
⎯

فعالیت

فرهنگی

و

آموزشی

نمایندگی های سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی و نهادهای

هنر
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داشتن مرز مشترك با ایران

همسو

⎯

فارسی آموزان آزاد

⎯

⎯

آمد و شد ایرانیان به تركیه

دانش آموزان مدارس
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فضای مجازی

ایرانیان مقیم
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شباهتهای بسياری در آداب و رسوم آنها ديده میشود و اين شباهتها بيشتر در پهنه ادبيات دو
کشور هويدا است که علل مختلف در آن تأثيرگذار است .اين عوامل که به شکل عوامل بيرونی،
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در ترکيه شده است.
منابع:

.1

احمدی ،حميد .1389.روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و همسایگان .مطالعه موردی:
ترکیه ،تهران .پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.

.2

اطهری ،سيد اسداله .1382 .ایران و ترکیه (بازخوانی روابط دو کشور پس از جنگ سرد).راهبرد.
ش .27بهار.

.3

امامی خويی ،محمدتقی .1395 .تاریخ امپراتوری عثمانی .ویراستار علمی :حسن حضرتی.تهران.
سازمان مطاله و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

.4

بيرنگ ،محمدرضا.1391 .بررسی اهمیت و نقش زبان و ادب فارسی در گسترش اتحاد و همدلی
میان طبقات گوناگون مردم ایران .هفتمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسی .ناشر
الکترونيکی :دانشگاه عالمه طباطبايی با همکاری شورای گسترش زبان و ادبياتفارسی .ج دوم .ص.453

.5

خانی ،محمدحسن .1384 .دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها .مجله
دانش سیاسی.148 -135 ،)2( ،

25

.6

خرازی ،سعيد.1384 .روابط با آتاترک و جانشینان (تاريخچه ايران و ترکيه در دوره پهلوی).زمانه.
س چهارم ،ش .40

.7

دبيری نژاد ،بديعاله .1350.نفوذ و تاثیر زبان و فرهنگ فارسی در جهان .نشريه :هنر و مردم.
ش.111

.8

دهشيری ،محمدرضا  .1393.دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .تهران .شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی.

.9

ديکينجی ،رجب  .۱۳۹6.آثار چاپی و دستنویس علمای عثمانی به زبان فارسی در کتابخانههای
ترکیه .مطالعات آسيای صغير.فرهنگستان زبان و ادبفارسی.ش چهارم ،پاييز و زمستان.

.10
.11

رياحی  ،محمدامين .۱۳۶۹ .زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی.تهران :پاژنگ.
رحمتی،محسن.1398 .خواجه نظامالملك و گسترش زبانفارسی در آناتولی .مجله مطالعات
ايرانی.دانشکده ادبيات و علوم انسانی.دانشگاه شهيد باهنر کرمان.شماره 102( 35تا.)120

.12

سيمال اوزچليک ،ثانيه .۱۳۹۸ .شاهنامه نویسی در عثمانی .همايش بين المللی شاهنامه در گذرگاه
جاده ابريشم .مشهد .شهرداری مشهد.

.13

سيف ،عبدالرضا و کامران بوزکورت .1397 .بررسی نظیرههای گلستان سعدی در قلمرو عثمانی.
مطالعات آسيای صغير.فرهنگستان زبان و ادبفارسی .ش ششم ،پاييز و زمستان.

.14

شهسواریفرد ،شهره .1396.ادبیات و زبان در دیپلماسی فرهنگی؛ از ضرورت تا واقعيت .مجله
بینالمللی پژوهش ملل .ش .25

 .15صالحی اميری،سيدرضا ،سعيد محمدی .1389.دیپلماسی فرهنگی.تهران .نشر ققنوس.

.16

عابدی جعفری ،حسن و همکاران .1390.تحلیل مضمون و شبکه مضامین :روشی ساده و کارآمد
برای تبیین الگوهای موجود در دادههای کیفی ،دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی ،س
پنجم ،ش دوم 151 :ـ .198

.17

قبادی ،حسينعلی .1395.جان جهان؛ تحلیل چشم انداز پیام های جهانی ادبیات فارسی .تهران.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

 .18کزازی ،ميرجالالدين .1376.پرنیان پندار ،تهران :نشر روزنه.
 .19نای ،جوزف .1382 .کاربرد قدرت نرم ،مترجم :سيدرضا ميرطاهر ،تهران :نشر قومس.
 .20نکونام ،جعفر .1386روش پژوهش با تاکید بر علوم اسالمی ،چاپ چهارم ،قم :انتشارات دانشگاه قم.

26

 فصلنامة علمی ـ. شاهنامه در ادبیات ترکی عثمانی.1395.يعقوب و سيف الدين آببرين،  نوروزی.21
.139  ـ116  ص.4  ش.4  دورۀ.پژوهشی پژوهشهای ادبیات تطبیقی
.4 چ، سروش: تهران، تصحيح محمود عابدی، کشف المحجوب.۱۳۸۷ . علی بن عثمان، هجويری.22

1- Arberry, Arthur Hohn (1953). The legacy of Persia. Oxford: Clarendon Press.
2- Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”,
Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
3- Ninkovich, Frank (1996). U.S. Information Policy and Cultural Diplomacy.
Foreign Policy Association.
4- Rypka, Jan, etal (1968). History of Iranian Literature. Dordrecht: D. Reidel.
5- Signitzer, B., & Coombs, T.1992. "Public relation and public diplomacy:
conceptual convergence", public relation review,18.
6- Skjacrvo, Prods Oktor (2002). An Introduction to Old Persian. Harvard: Harvard
university.
7- Wang, J. & Chang, T.K.2004 . "Strategic public diplomacy and local press: How
ahigh profile head of state, vista was covered in American heart land" Public relation
review,3.,1.

27

بررسی تطبیقی سرآغاز داستاننویسیِ زنان در ترکیه و ایران
دکتر حسن اکبری بيرق
دکتر زينب کوشکی

1

2

چکیده
مدرنيسم در اروپا و دنيای غرب ،بيش از آنکه خيزشی در مسير پيشرفت همهجانبه باشد ،نوعی خودآگاهیِ بشرِ
انديشنده بود که در عرصههای فلسفه ،جهان بينی ،هنر و ادبيات به روشنی بروز يافت.
نوانديشی مدرنيته پديده ای نبود که در مرزهای جغرافيايی محدود و محصور بماند؛ از اين رو به سرعت غرب را درنورديد
و به شرق عالم رسيد .دروازۀ دنيای پر رمز و راز شرق نيز نخست سرزمينِ ترکان و سپس قلمرو ايران بود؛ بنابراين در
آستانة قرن بيستم ظهور مظاهر انديشة مدرن در اين دو کشور ،در عموم عرصههای اجتماعی و فرهنگی بازتاب داشت
و ايرانيان و ترکان ،که از ديرباز پيوندهای تمدنی و فرهنگی ژرفی داشتهاند ،در مواجهه با اين پديده نيز سرنوشت
کمابي ش مشترکی پيدا کردند و بر يکديگر اثر گذاشتند و به شيوهای همسان ،مدرنيته را تجربه کردند.
يکی از مؤلفه های ممتاز مدرنيته در عرصة اجتماع ،ارتقاء جايگاه زنان و يکی از قالبهای مدرن در ساحت ادبيات،
رمان و داستان بود .در اين دو حوزه روشنفکران دو کشور ايران و ترکيه حرکتی همراستا داشتهاند که گزارش اين
کنشگری تجددطلبانه ،موضوع اين مقاله است.
به تعبير ديگر در اين جستار درصدد آن هستيم که روندِ ورود زنان ايران و ترکيه را به عرصة داستاننويسی ،به
شيوه ای موازی بررسيده ،دستاوردهای آنان را در روند نوگرايی ادبی ،ارزيابی نماييم تا ثمرۀ اين پژوهش ،تصويری
واقعنما از سرنوشت مشترک ايران و ترکيه در مواجهه با نظم نوينِ جهانی ،بهويژه سويههای فکری و معرفتی آن تبيين
نمايد.
کلیدواژهها :نوگرايی(مدرنيته) ادبی در ايران و ترکيه ،نويسندگان زن ،ادبيات تطبيقی ترکی و فارسی

A comparative study of the beginnings of women's storytelling in Turkey and Iran
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Dr.Zeinab koushki4

Abstract
Modernism in Europe and the Western world was more than an uprising on the path of
all-round progress, it was a kind of self-conscious human consciousness that was
clearly manifested in the fields of philosophy, worldview, art, and literature. Modern
thinking was not a phenomenon confined to geographical boundaries; So It quickly
crossed the west and reached the east of the world. The gateway to the mysterious world
of the East was first the land of the Turks and then the territory of Iran.
Thus, on the eve of the twentieth century, the emergence of modern thought in these
two countries was reflected in the general social and cultural spheres, and the Iranians
and Turks, who have long had deep civilizational and cultural ties, And the Iranians
and the Turks, who have long had deep civilizational and cultural ties, in the face of
this phenomenon also found a more or less common destiny and influenced each other
and experienced modernity in similar ways. One of the prominent components of
modernity in the field of society was the promotion of the status of women and one of
the modern forms in the field of literature, novels and fiction. In these two areas, the
intellectuals of Iran and Turkey have moved in the same direction.
In other words, in this article, we intend to examine the process of Iranian and Turkish
women entering the field of storytelling, and evaluate their achievements in the process
of literary modernization, in parallel, so that the result of this research to be a realistic
picture about the common destiny of Iran and Turkey In the face of the new world
order, especially its intellectual and epistemological aspects.
Keywords: Literary Modernity in Iran and Turkey, Women Writers, Comparative
Turkish and Persian Literature

مقدمه
، محصول اوضاع و احوال جامعه است و تحوالت سياسی،ادبيات داستانی همانند ديگر گونههای ادبی
شناسی ادبيات با فکر و فرهنگ و شخصيت
ِ
 در جامعه.اجتماعی و اقتصادی جامعه را انعکاس میدهد
 به بيانی ديگر جامعهشناسی.فرهنگی شاعر و يا نويسنده و نيز روابط آنها با اجتماع روبهروييم
 انديشة هنرمند و علل پرورش انديشه و، مقتضيات فرهنگی،ادبيات بر آن است تا شرايط اجتماعی
 از اين منظر نقد و بررسی آثار. بررسی کند،فکر هنرمند را با توجه به موازين جهانبينی فرهنگی
 با.نويسندگان معاصر میتواند روشنگر بسياری از ويژگیهای فرهنگی و اجتماعی دوران آنها باشد
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شناخت و تحليل محتوای اين آثار از يک سو میتوان به جهانبينی و ديدگاههای خالق آن پی برد
و از سوی ديگر با شرايط اجتماعی و معضالت و ارزشها و آرمانهای مردم آن روزگار آشنا شد.
اهميت اين امر وقتی دوچندان می شود که بخواهيم روند تحوالت فکری ،اجتماعی و سياسی دو
قوم يا ملت را در آينه ادبيات داستانی به نحوی تطبيقی بررسيده ،سرشت و سرنوشت مشترک دو
فرهنگ را در يک بازه زمانی خاص ،مطالعه نماييم؛ طرفه آن که اين مطالعه بر روی آفرينشهای
ادبی زنان متمرکز باشد.
خلق آثار ادبی توسط زنان در هر جای جهان و به هر زبان که باشد ،از نوعی مشابهت برخوردار
است که مسلماً بخشی از آن نشأت گرفته از لحن و نگاه مشترک زنانه به جهان پيرامون بوده است.
گاه نيز قرابت و نزديکی فرهنگها در اين مشابهتها دخيل بوده و آن را تشديد کرده است .شايد
بتوان گفت عمده تفاوتهای آثار ادبی نگاشته شده توسط زنان همچون مردان ،متأثر از عواملی
چون تأثير تحوالت جريانساز تاريخی ،تفاوت در جهان بينی ،انديشهها و گسترۀ تجربههای زيستی
ايشان است .از اين رو ادبيات زنان نيز در ميان آثار ادبی جهان ،نمايانگر بعدی از ابعاد تحوالت
تاريخی ،فرهنگی و اجتماعی بوده و در قالب مطالعات تطبيقی قابل بررسی است.
پرداختن به ادبيات داستانی که خود به نوعی سرگذشت پرفراز و نشيب زندگی جوامع بشری است
در حقيقت هويدا ساختن انديشههای انسانی نويسندگانی است که برآنند تا بازتاب زندگانی
اجت ماعی و فردی مردمان عصر خويش را به تصوير کشند و در البهالی آن ،خواستهها ،افتخارات،
اندوهها و دلتنگی های بشری را به نمايش بگذارند .در اين ميان نگارش داستان توسط زنان نشانة
بسيار مهمی از تحول اجتماعی ،فرهنگی و انسانی است که در عرصة زندگی زنان در ايران رخ داده
است .زنانی که میکوشند تا از زبان قشرهای گوناگون جامعه ،به بيان آالم ،آرزوها و مطالبات جامعه
انسانی خويش بپردازند و تصويری را که جامعه به واسطه شرايط برای آنان خلق میکند ،از دريچه
ذهن و زبان خود به ظهور رسانند« .رمان چون آيينهای است که يک ملت تصوير خود را در آن
تماشا میکند و درمیيابد که چگونه است و چگونه بايست باشد ....صورت رمان به ما اجازه میدهد
که ديگران را نظاره کنيم و خود را بهتر بشناسيم » (بااليی.)102 -101 :1377 ،
از آنجا که حوالت تاريخی فرهنگ و انديشه ايرانی و ترکی و به تعبير ديگر سرنوشت اين دو ملت
همجوار ،پيوستگیها و وابستگیهای فراوانی با يکديگر داشته و بهويژه در قرن اخير مطالعه تاريخ
ادبيات هريک بدون بررسی ماجراهای فکری و ادبی آن ديگری ميسر نيست ،در اين جستار
کوشيدهايم روند پديداری داستاننويسی زنان ايران و ترکيه را به شيوهای تطبيقی و موازی مورد
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مطالعه قرار دهيم تا از اين رهگذر تأثير و تأثرات ادبی اين دو حوزه فرهنگی ،دينی و ملی بازخوانی
گردد .برای نيل بدين مقصود ،ابتدا از طليعه داستان نويسی مدرن زنان ترک ،گزارشی تحليلی به
دست داده ،سپس همان موضوع را درباره ادبيات فارسی در قلمرو ايران واکاوی نمودهايم.
سرآغاز نویسندگی زنان ترک
نخستين نشانههای ظهور و بروز زنان در عرصه قلم ،در دوره امپراتوری عثمانی ،از طريق مطبوعات
آن عصر بازتاب يافته است .در ابتدا در مجالت آوانگارد و پيشرويی همچون ترقی ،حتی نويسندگان
مرد نيز درباره حقوق زنان مینوشتند؛ پس از آن ضميمههای ويژه زنان درروزنامهها و سپس
روزنامههای مستقل زنان پای به عرصه وجود نهادند .در ميان آنها میتوان به مجالتی چون :زمان،5
شکوفه زار ،6انسانيت ،7آينه ،8خانواده ،9بقچه پارچه ای ،10اشاره کرد .حقوق طبع برخی از اين
نشريات کامالً مربوط به زنان بود .در اين نشريات و روزنامهها ،يکی از نويسندگان مشهور زن آن
دوره ،فاطمه عاليه خانم(۱۹۳۶ –۱۸۶۲م) ،11قلم میزد .نشريهای ديگر نيز با عنوان «مخصوص
بانوان»12درمیآمد که توسط گروهی متشکل از زنان نويسنده اداره میشد و از جايگاه مهمی
برخوردار بود(.)Kurnaz,55
نخستین داستان نویسان زن ترک
پيش از ورود به بحث طليعة داستان نويسی در ميان زنان ترکيه ،بايد اين نکته مهم را يادآور شويم
که اين پديده به يکباره و بدون پيشينه در جامعه ترکيه آن زمان ،ظاهر نشده بلکه واجد عقبهای
تاريخی بوده است .توضيح ،اين که ادبيات عاميانه و درباری ،قرنها در سرزمين آناتولی پيشينه
داشته است و با نگاهی گذرا به اين سنّت ديرين ،درمی يابيم که در بيشتر آثارگمنام و ناشناخته
فولکلوريک و عاميانه ترکی ،مضامين مربوط به زن ،به فراوانی يافت می شود
(نک .)KARATAŞ,1660-1661با بررسی آثاری همچون الاليیها ،افسانهها ،سوگسرودها
و ...میتوان به عينه ديد که در آفرينش بسياری از آنها ردپای زنان هويداست .عالوه بر اين ،در
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حوزه جذاب ادبيات عاشقانه که بيشتر مردانه است ،تعداد قابل توجهی از اشعار فولکلوريک شناخته
شده است که در پای آنها امضای ترانهسرايان زن به چشم میخورد .با اين حال ،به دليل کمبود
مطالعات درباره اين موضوع ،بسياری از زنان شاعر و نويسنده ترک همچنان ناشناخته ماندهاند.
صرف نظر از اين موضوع بايد اذعان داشت که اولين نويسندگان زن در ادبيات ترکيه ،پس از
 1908ظهور کردند .محروميّت از حقوق زنان در دوره امپراتوری عثمانی و اين واقعيت که احقاق
حقوق زنان منوط به ايجاد يک دولت-ملت جديد است ،مهمترين عوامل در تأخير اين روند بود.
شايان ذکر است که تحت تأثير همين داليل بودکه اولين نويسندگان زن ترک اغلب توسط معلمان
خصوصی در خانههای خود پرورش يافته ،يا درکالجهايی در کشورهای خارجی تعليم ديده بودند.
با همه اين اوصاف ،بنابر قول شايع و اجماع صاحبنظران ،نخستين رمان نويس زن ترک ،در دوره
تنظيمات ظهور کرد و در واقع همان فاطمه عاليه توپوز (۱۹۳۶ –۱۸۶۲م) 13معروف به عاليه خانم
بود .او در عين حال روزنامهنگار ،مقاله نويس و فعال حقوق زنان نيز بود و همچنان که پيشتر ذکر
نام او رفت ،نشريهای به نام مخصوص بانوان و سپستر مجلهای با عنوان محاسن14منتشر ساخت؛
هرچند انتشار آنها ديرزمانی نپاييد و متوقف شد(نک :عبدالفتاح .)۴۷۸ ،عاليه خانم در سال 1891
با احمد مدحت افندی 1912-1844(15م) ،نويسنده و روزنامه نگار شهير دوره تنظيمات که مراد
و مربی او نيز بود ،رمانی مشترکی به نام «خيال و حقيقت» را منتشر کرد .ديالوگهای شخصيت
زن اين رمان به قلم عاليه و گفتار شخصيت مرد رمان به وسيله احمد مدحت نگاشته شده بود .يک
سال بعد در سال  ۱۸۹۲ميالدی نخستين رمان مستقل خود را به نام «مخدرات»16منتشر و نام
خود را به عنوان اولين رمان نويس زن در تاريخ ادبيات ترکيه جاودانه کرد .فاطمه عاليه در آثاری
که به رشته تحرير درآورد ،احساسات زنانه خود و زنان همنسلش را در قالب رمان و داستان بازنمايی
کرد .گفتمان مسلط در آثار او نگاهی رمانتيک -تراژيک به مسائل زنان آن دوره است(نک:
 .(AKYÜZ, 134او در رمانهای خود ازدواج های ناموفق و ناخوشايند و عاشقی های نافرجام
زنان را به تصوير می کشد .مهمترين آثار او از اين قرار است« :رفعت»« )۱۸۹۸(17عودی»)۱۸۹۹(18
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«انين» .)KARATAŞ, 1661( )۱۹۱۰(19عنوان اولين رمان نويس ترک فمنيست هم به سلما
رضا۱۹۳۱-۱۸۷۲(20م) میرسد(.)Hazer, 875
او در رمانی به نام «اخوت» 21که در سال  1897نوشت حکايت زنی تحصيل کرده و با معلومات
به نام مليحه را روايت میکند .مليحه به نحوی که نسبت به حال و هوای آن دوره راديکال به نظر
میرسيد ،ازدواج را نوعی اسارت دانسته ،خود را وقف برادرانش میکند و زندگيش را با فداکاری و
ايثار در حق آنها میگذراند).(Aytaç, 394
اين واقعيتی غير قابل انکار است که نويسندگان زن در اين دوره با محدوديت های فراوانی مواجه
بودند و بيان چنين عقايدی آن هم با زبان هنر و ادبيات داستانی ،مستلزم شجاعت اخالقی فراوانی
بود و از اين نظر زنان نويسنده ترک را بايد پيشگامان مدرنيته در ترکيه به شمار آورد.

رمان نویسان زن در دوره جمهوریت
مابين دورۀ تنظيمات تا جمهوريت دلمشغولی اصلی حاکمان و روشنفکران ،سامان دادن به جامعه-
ای درنوسان بين شرق و غرب بود .در آن دوران ،نحوۀ سازگاری بين ارزشهای شرقی و غربی
مسألهای بود که همچنان به قوّت خود باقی است.
در دورۀ مشروطيت دوم موضوع زن معرکة آراء غربگرايان و اسالمگرايان بود .طرفداران غرب
استدالل میکردند که زنان بايد به گونهای شبيه يک زن اروپايی تحصيل کنند و نبايد از عرصه
اجتماع غايب گردند .عبداهلل جودت )۱۸۶۹-۱۹۳۲(22که از بنيانگذاران جمعيت اتحاد و ترقی بود،
همانند روشنفکرانی چون توفيق فکرت )۱۹۱۵–۱۸۶۷(23ضمن بيان اين که انديشه های دينی راه
را برای جنس دوم خواندن زنان از سوی مردان می گشايد ،تاکيد میکرد که برای رسيدن به
جامعهای مدرن ،بايد زن را به مقام انسانيت ارتقا داد (.)Göle: 2008, 59-60
با فرا رسيدن دوران جمهوريت ،زنان در بسياری از حوزهها مانند طرز لباس پوشيدن و اجازه کار و
حق مسافرت ،به آزادی رسيدند .در سالهای جمهوريت آزادی انتخاب مشاغلی چون معلمی و
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پرستاری عالوه بر نقش مادری برای زن بسيار حائز اهميت بود .اصالحات کماليستی زن را به حوزه
اجتماع منتقل و از پس پرده برون آورد ولی شخصيتی مردانه بدو بخشيد و نوعی مرد زننما آفريد.
حضور بانوان در کوچه و بازار يکی از نخستين شاخصها و نمادهای غربی شدن در ترکيه به شمار
میآمد .دولت نيز از اين پديده حمايت میکرد). (Göle: 2008, 99-100
سرآمدِ نويسندگان زن ترکيه در دوران ادبيات ملی( ،نکKARATAŞ, 1662 :؛ Akyuz, 176
) خالده اديب آدی وار بود .اين نويسنده زن ترک در دورههای مشروطيت دوم عثمانی و جمهوريت
زندگی کرد .او در رمانی به نام «دلقک و دخترش» 24که در سال  1935به زبان انگليسی و روايت
مفصل تر آن را با عنوان «بقال مگسدار» ،25در سال  1936منتشر کرد و در سال  1942از سوی
حزب جمهوری خلق( )C.H.Pبرنده جايزه بهترين کتاب سال نيز شد ،شيوه زيست مردم يکی از
محلههای استانبولِ زمان عبدالحميد دوم را به تصوير میکشد که همين موضوع به عالوه ربط و
نسبتی که داستان با آداب و رسوم جامعه دارد اقبال فراوانی برای او به ارمغان آورد .او در ديگر
آثار داستانیاش نه تنها میکوشد صدای زن ترکيه باشد ،بلکه با آفريدن قهرمانان که نماد زن
سرکوب شده و به دور مانده از هويت خويشتن است ،در پی آن بوده که واقعيتهای زمان خود را
بيان کند .از اين نظر آثار او در تاريخ ادبيات ترکيه از جايگاه قابل اعتنايی برخورددار است .با توجه
به اهميت اين نويسنده زن پرکار ،نگاهی اجمالی به اصول بنيادين انديشههای او در اين جستار،
بايسته مینمايد:
خالده اديب در گرماگرم مشاجرات ادبيات ملی و زبان نو با زبانی جديد و ساده ظهور کرد.
حرکت ادبی او از رمانتيسم به سوی رئاليسم امتداد می يابد .او با مقاالت و داستان هايش که در
نشريات مختلف به چاپ می رسيد شهرت يافت و بعدها با رمان هايش نظرها را به سوی خويش
جلب نمود .وی در اولين رمان های خود به موضوع عشق و مسايل روحی می پرداخت اما بعدها به
مسايلی مانند ترک گرايی ،ملی گرايی و وطن پرستی متمايل شد .خالده در آثار متأخرتر خود در
معرفی اشخاص و فضای داستان به سنّت ها ،آداب و رسوم و مسايل نسل ها می پردازد و به ويژه
در رمان هايش دست به خلق شخصيت هايی نيرومند و فعال میزند .قهرمانان زن در داستان های
او الگو و بسيار تاثيرگذارند .حوادث رمان های او عموماً در استانبول و در زمان حيات نويسنده
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جريان می يابد .شيوه و طرز نگارش او سيال و روان نيست؛ جمله بندی های غير معمول و بيانی
در پرده و گاه نامفهوم دارد .به رغم سبک نا متعارف از استحکام انديشه برخوردار است.
خالده اديب در دوران بيش از نيم قرن نويسندگی خود در اکثر قالبهای ادب روايی از جمله خاطره
نويسی ،داستان کوتاه ،رمان ،نمايشنامه و شعر منثور طبع آزمايی نمود و دستی در نقد ادبی و -
ترجمه نيز داشت .رمانهای او را که به بيست عنوان بالغ میشود به لحاظ محتوا و مضمون به سه
دسته تقسيم کردهاند؛ اول ،عشق و روانشناسی زنان مانند« :سِويّه طالب»« ،)1909(26توران
جديد»« ،)1912(27واپسيناثر»« ،)1912(28حکمموعود»« ،)۱۹۱۸(29درد

قلب»30

(.)۱۹۲۴

دوم ،سياسی-ملی« :پيراهنی از آتش» )1922(31و «بزنيد نامرد را» .)۱۹۲۶(32سوم ،اجتماعيات:
«بقال مگس دار» و «آينه گردان».33
جوانههای آغازین داستان نویسی زنان ایران در عصر مشروطه
پس از ورود مدرنيته به دستگاههای انديشه ساز جهان که آغاز آن در ايران دوران مشروطه دانسته
میشود ،جهان تابع نگاه و انديشه سنتی نيز از اين دريچه به ادبيات وارد شد .از زمانی که در عصر
مشروطيت نخستين داستانها با قلم جمالزاده( )۱۳۷۶-۱۲۷۰به رشته تحرير درآمد و در تار و
پود آن ،انديشه ايرانی و خواست ايرانی نقش گرفت ،تا به امروز ،داستانهای بسياری نوشته شده
که هر يک در بردارندۀ ويژگیهای خاصی از مفاهيم مورد نظر نويسندگان توانمند آن است.
نويسندگان متقدم که اکثر قريب به اتفاق آنها مرد هستند در شخصيتپردازی برای زن نقش
مثبتی قايل نشدهاند يا اصالً نقشی قايل نشدهاند و در موارد معدود که به زنان پرداخته شده است،
خصيصههای مثبت آنان را همسر يا مادر خوب و فداکار دانستهاند .اما هويتی مستقل برای زنان
ياد نکردهاند (توکلی مقدم :1383 ،فصل هفتم).
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در آثار اين گروه از نويسندگان مؤلفههای شخصيتی زنان داستان صامت بودن ،بینقشی و دور از
دسترس بودن است .اما در آثار نويسندگان زن به ويژه دانشور عمدتاً مؤلفههای مثبت شخصيت
زن ايرانی بروز و ظهوريافته و بهويژه فعاليتهای اجتماعی آنان برجستهسازی شده است(همان).
داستاننويسی زنان عالوه بر پيوندی که با عرصة ادب به طور کلی دارد ،نشانة بسيار مهمی از تحول
اجتماعی ،فرهنگی و انسانی بسيار عميقی است که در صد سال گذشته در عرصة زندگی زنان در
ايران رخ داده است .چرا که پيش از آن «هيچ زنی در اين دنيای مردساالر نتوانست «تاريخ دل»
خويش را بنويسد .فرصت نيافت و اگر نوشت ،امکان عرضه نداشت .بايد سالها میگذشت تا زن
بتواند تاريخ نويسِ دل آدمی در روزگار خاص بشود( ».سيف.)273 ،1386 :
ادبيات زنان ايران به معنای امروزين آن دستاورد و بازتاب تحوالت دوران معاصر ايران است و
میتواند بخشی از ادبيات فارسی از دوران مشروطه تا ايران امروز را در برگيرد.
برای رديابی نخستين جوانههای داستان زنان که به سبک رمانهای غربی نوشته شدهاند ،بايد به
سالهای بعد از انقالب مشروطه و هنگامه شدت گرفتن تجددخواهی در ايران و نمود يافتن تأثيرات
آن در حوزه اجتماعی و سياسی بازگشت .در بطن چنين اوضاعی زنان بيش از گذشته به نقش و
هويت اجتماعی خود پی برده و درپی احقاق حقوق خود برآمدند .در اين سالها با رونقی محسوس
در زمينه انتشار روزنامه و مجله روبهرو هستيم که زنان هم رفته رفته وارد اين عرصه شده و صاحب
مجلههايی خاص خود شدند .مجالتی چون «دانش»« ،شکوفه»« ،زبان زنان» و «عالم نسوان» از
اين جملهاند که در ده دوازده سال پايانی قرن سيزده شمسی به چاپ میرسيدند( .خسروپناه،
)133 :1381
يکی از نخستين داستانها توسط زنان در روزنامه «زبان زنان» به مديريت صديقه دولت
آبادی( )۱۳۴۰–۱۲۶۱و با نام «داستان رقت انگيز» به صورت پاورقی منتشر میشد .البته نويسنده
داستان مشخص نيست زيرا در آن زمان بسياری از زنان از ترس واکنشهای جامعه سنتی پای
مطالب خود يا اسمی نمیگذاشتند و يا اينکه هويت خود را پشت نامی مستعار پنهان میکردند؛
برای نمونه صديقه دولت آبادی به دليل انتشار همين روزنامه خانهاش را در اصفهان سنگ باران
شد و به همراه خانواده خويش مجبور به ترک اين شهر و اقامت در تهران گرديد .صديقه دولت
آبادی خواهر يحيی دولت آبادی نويسنده مشهور معاصر بود که خواندن و نوشتن را در محيط
خانواده آموخت .صديقه دولت آبادی از خانواده با نفوذ و متمولی بود به طوری که با اتکا به اين
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امتياز در شرايطی که حتی داشتن روزنامه سياسی برای مردان به سختی ميسور بود ،او توانست به
تدريج روزنامه خود را به ارگان سياسی زنان تجدد طلب ايران تبديل کند( .همان)
زنان نويسنده ايران ،در طول چند دهه ،توانستهاند موقعيت خود را در عرصه ادبيات ايران ،به
جايگاه تثبيت شدهای برسانند .شايد يکی از داليل اين امر نشانهای از دفاع از موجوديت ،جنسيت،
هويت ملی و فرهنگی و دينی و علمی زنان در کنار و يا برابر مردان است .از اينرو زنان داستاننويس
امروز ايران سهم ارزشمند و درخور توجهی از داستاننويسی امروز را به خود اختصاص دادهاند و
آثارشان از هر جهت شايسته توجه ،ترجمه ،نقد و تجزيه و تحليل است.
بیشک بخش بزرگی از ادبيات داستانی امروز با انگيزۀ انتقال روايت و نگاه نويسنده از واقعيات به
مخاطب آن نوشته شده است .با ورود زنان به دنيای داستاننويسی ،واقعيات ويژۀ زندگی زنان با
نگاه زنانه به بنمايههای داستاننويسی افزوده شد و از آنجا که زنان نويسنده هم به طور طبيعی
درد آشنای اين واقعيات بودند و هم خود را نسبت به آنها متعهد میدانستند ،داستانهايی
دادخوهانه دربارۀ باورهای ريشهداری نوشتند که در خصوص دختران و زنان در ذهن جامعه وجود
دارد.
بخشی از جذابيت داستانهای نويسندگان زن در اين است که دنيای زنان ،ناشناختهتر از دنيای
مردان است .در داستانهای ما اغلب از ديد مردانه به مسائل زنان نگريسته شده و زن چهره مستقل
خود را کمتر به نمايش گذاشته است(.ميرعابدينی)۱۱۰۹ :۱۳۸۵ ،
در دوران معاصر آنچه را که به عنوان ادبيات زنان ايران با معيارهای امروزين آن بخصوص در حوزه
ادبيات داستانی میشناسيم ،پس از تحوالت سياسی و تاريخی دوران مشروطه شکل گرفت« .طرح
شعارهای برابری خواهانه حقوق زن و مرد توسط مشروطه طلبان ،موجب بازنگری نقش زنان در
عرصههای اجتماعی گرديد .بازتاب اين امر در دنيای ادبيات ،حضور گستردهتر زنان در اين عرصه
بود .گرچه از سالهای پس از مشروطه تا کنون ادبيات زنان با سرعت يکسانی در حال حرکت و
رشد نبوده است ،اما آنچه که در پايان دهه هشتاد آن را ادبيات مستقل زنانه میناميم محصول
همه تحوالتی است که در دهههای مختلف اين سده ،بر تاريخ ادبيات داستانی زنان گذشته است.
زنان داستان نويس ايرانی از دهه چهل به بعد جرأت و جسارت بيشتری برای پرداختن به موضوعات
زن انه در آثارشان يافتند و اعتراض عليه هژمونی(برتری) مردانه نيز به يکی از مضامين اصلی اين
آثار تبديل شد .آنچه که موجب تمايز داستان های زنانه دهه هشتاد با همه آثار پيش از آن گرديده
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است ،شکل گيری جهان و زبانی مستقل و زنانه در اين دسته از آثار است که اغلب به شکل خودآگاه
و همراه با صبغه های فمينيستی است»(غالمحسينزاده)۱۹۹ :۱۳۹۱ ،

معرفی چهارتن از نخستین زنان برجسته داستان نویس در ایران معاصر
 -۱سیمین دانشور :سيمين دانشور ( ،)۱۳۹۰-1300از نويسندگان توانمند نسل اول داستان
نويسی زنان در ايران است .وی نخستين زن ايرانی است که به صورتی حرفهای در زبان فارسی
داستان نوشت .سيمين دانشور اولين زن داستاننويس در ادبيات فارسی است که آثار وی از جهت
ارزش و اعتبار با برترين داستاننويسان نسل خود که همه از جنس مخالفاند ،همرتبه است .او با
انتشار آتش خاموش( )1327وارد عالم داستاننويسی شد .اين مجموعه داستان را بايد از تالشهای
آغازين و تجربههای خام او به شمار آورد .ولی مجموعه داستان شهری چون بهشت( )1340نشان
داد که قلم دانشور متحول شده و به سمت پختگی رفته است .اين قلم در رمان سووشون()1348
پختهتر شد و اثری ماندگار به ادب داستانی ايران افزود .دانشور در اين داستان يک خانواده شيرازی
را در بحبوحه جنگ دوم جهانی ،همراه با سنّتها و فرهنگ خاص خودش ،ارائه داد .يوسف و زری
قهرمانان اصلی اين داستان در مواجهه با فشارهای جامعه بر وجود خويشتن هشيار میشوند و در
بستر داستان ،آگاهانه در مقابل اين فشارها کنش و واکنش از خود نشان میدهند.
مجموعه داستان به کی سالم بکنم را در سال  1358انتشار داد و در آن (مثل مجموعه داستان
شهری چون بهشت) به وضعيت زنان ايران پرداخت .او در اين مجموعه زنان ايران را در رويارويی
با تحوالت جامعه مجسم ساخت .نثر دانشور ،نثری پخته همراه با تأثيراتی از زبان مردمیست .رمان
ديگر دانشور جزيره سرگردانی( )1372است که در آن سنّت داستاننويسی خود را تحت ضابطه
درآورده و به مرتبه ممتازی دست يافته است .در اين رمان که خود نويسنده هم با اسم و رسم وارد
صحنه میشود ،زندگی اجتماعی-سياسی تيپهايی از جامعه پيش از انقالب (1357خصوصاً قشر
دانشگاهی) ترسيم و در سايه آن اعتبار و افتقار فرهنگی و فکری هريک از چهرههای تيپيک باز
نموده میشود .دانشور در جزيره سرگردانی فضاهای زيستی تيره و دلتنگکننده و رشد و تعالی
طبقه متوسط و نيز فراز و فرود موقعيت آنها را به مثابه يک جزيره سرگردانی نشان میدهد.
دانشور داستانهايی هم از داستاننويسان کشورهای مختلف جهان به زبان فارسی ترجمه کرده

است .سرباز شکالتی از برنارد شاو ،دشمنان و باغ آلبالو از چخوف ،بنال وطن از آلنپپتون ،داغ ننگ
از ناتانيل هاثورن ،کمدی انسانی از ويليام سارويان ،همراه آفتاب و ماه عسل آفتابی از نويسندگان
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مختلف جهان از جمله اين ترجمهها میباشد .وی چهل طوطی را نيز با شوهرش جالل آل احمد
مشترکاً منتشر ساخته است.
-۲گلی ترقی :نخستين مجموعه داستان گلی ترقی(متولد  ،)1318به نام من چه گوارا هستم ،در
 1348منتشر شد .درون مايه اصلی اين اثر ،تنهايی ،بسته بودن محيط اطراف ،فاصله آدمها از يک
ديگر و از اجتماعیست که آدمهای داستان را به انزوا و گريز به درون خود ملزم میکند.
ترقی در  1351رمان خواب زمستانی را به چاپ رساند .در اين اثر آدمهايی ظاهر میشوند که
دوست دارند دست به اقدام بزنند تا محيط مرگزای اطراف دگرگون شود ،ولی راه به جايی نمیبرند.
عمده هنر گلی ترقی ،وصفحال و کار زنان است .زنانی که ثبات روحیشان بيشتر از مردان است،
هرچند محيط اطراف سعی در خالیکردن آنها از قوت و توان میکند در آثار او زن شهری تحصيل

کرده ،با دل مشغولیها ،محدوديتها و تقالهايش آشکار میشود .مجموعه داستان خاطره های
پراکنده ،هفت داستان کوتاه و بخشی از رمان عادتهای غريب آقای«الف» در غربت را در بردارد.
داستانهای اين مجموعه ،بيشتر خصلت اتوبيوگرافيک دارند و روزهای رفته و زندگی آميخته با
حس نوستالژيک و خوشبختی توأمان است .ترقی در سال  ،1376مجموعه داستان جايی ديگر را
منتشر کرد که داريوش مهرجويی براساس يکی از داستانهای اين مجموعه هم فيلمی ساخته
است .سال  ،1382مجموعه داستان دو دنيا را منتشر کرد.
-۳شَهرنوش پارسیپور :شَهرنوش پارسیپور(متولد )1324نيز از نويسندگانی است که داستان-
هايش صريح و بیپرده معضالت و دلواپسیهای زنان را به نمايش میگذارد .در سال  ،۱۳۵۳کار
نوشتن رمان نيمه کاره سگ و زمستان بلند را دوباره آغاز کرد که در سال  ۱۳۵۵چاپ شد .در
سال  ۱۳۵۶در فرانسه دومين رمان خود را با عنوان ماجراهاى ساده و کوچک روح درخت به پايان
رسانيد .پس از آن نيز يکى از داستانهاى کوتاهش براى کودکان ،با عنوان توپک قرمز از طرف
کانون پرورش کودکان و نوجوانان به چاپ رسيد .در پاييز و زمستان  ،۱۳۶۵شروع به بازنويسى
کتاب طوبا و معناى شب کرد که پيش از اين نگارش آن را آغاز کرده بود و در خرداد  ۱۳۶۸منتشر
شد .در همان زمان کتاب زنان بدون مردان از وزارت ارشاد اجازه چاپ گرفت .کتاب عقل آبى در
اسفند ماه  ۱۳۶۸به پايان رسيد و در امريکا و سوئد چاپ شد .پس از آن آثار ديگر خود را به

نامهاى خاطرات زندان مجموعه داستانهاى آداب صرف چاى در حضور گرگ و رمان بربال باد
نشستن به رشته تحرير درآورد .کتاب ماجراهاى ساده و کوچک روح درخت نيز در سوئد به چاپ
رسيد .رمان آسيه در ميان دو دنيا ،آخرين رمان او نيز توسط نشر سايه در لسآنجلس به چاپ
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رسيده است .پارسیپور ،همواره در نيمه راه رمانهايش ،به عرفان ،به تخيالت ،به ذهنيات ،به تاريخ
و به گذشته پناه میبرد .از نظر نوشتار ،آثار داستانی پارسیپور در هالهای از ابهام و پيچيدگی فضای
بيمار جامعه ايران قبل از انقالب اسالمی و اوضاع سياسی ،اجتماعی و فرهنگی آن را ترسيم میکند.
او در اين آثار به مکاتب ادبی سوررئاليسم و رئاليسم جادويی نظر دارد و مضامين عرفان شرقی ـ
ايران ،هند و چين ـ در آنها کامالً مشهود است .موضوع اصلی داستانها ،زندگی زنانی است که در
جامعه پناهگاه مطمئنی نمیيابند و به همين دليل در دام تباهی گرفتار میشوند .نويسنده در اين
داستان های خود ،عناصر داستانی را به درستی به کار گرفته است و از آميزش اسطوره و خيال و
عرفان با واقعيتهای زندگی ترکيب جديدی به دست داده که در نوع خود بديع و تازه است.
شهرنوش پارسیپور هم اکنون در امريکا زندگی میکند).(keransheh:2009,21
-۴غزاله علیزاده :غزاله عليزاده( )1375-1327نيز از جمله نويسندگانی بود که با نگاه موشکافانه
و درونگرايانهاش که حاصل سرخوردگیهای اجتماعی او بود ،زن و ناکامیهايش را در آثارش با
چهرههای گوناگون به تصوير کشيد .او يکی از جمله معدود زنان نويسندهای است که در مطرح
کردن نگاه زنانه در ادبيات معاصر دخيل بودهاند .آنچه با نام غزاله عليزاده برايمان تداعی میشود،
داستان کوتاه و رمان است .او در ارديبهشت  1357در جنگلهای شمال به زندگی خود خاتمه
داد .حدود  1347نخستين داستانش در روزنامه خراسان منتشر شد .در  ،1355اولين مجموعه
کارش را به نام سفر ناگذشتنی به چاپ رساند .سال بعد داستان بلند بعد از تابستان را در اين دو
کتاب با زنی رمانتيک روبهروييم .نفی زندگی شهری و گريز به دامان طبيعت و روستا و بازگشت
به عشقهای دوران نوجوانی ،درون مايهی اصلی اين دو اثرند .عليزاده در اين آثار از گروهی از
نويسندگان غربی که از تمدن صنعتی خود خستهاند ،متأثر است؛ اما اين موضوع را در جامعهای
مطرح میکند که هنوز هيچ شاخصه صنعتی ندارد .آثار اين دوره عليزاده نه ساخت محکمی دارد
و نه فضای فکری وسيعی را ارائه میدهد .تنها به اين آثار میتوان به چشم مشقهای آغاز راه
نويسندهای که میکوشد نگره زنانهای مطرح کند ،نگاه کرد.
خانه ادريسیها نشان از تحول جدی در کار عليزاده دارد .داستان با اينکه رئاليستیست ،اما از
خامی رايج در رئاليسم سياست زده مبرّاست .چهار راه آخرين اثر منتشر شده عليزاده است.
فرجام سخن
بنابر آنچه گذشت ،میتوان گفت که فاطمه عاليه خانم و خالده اديب آدی وار آغازگران سنّت نوپای
داستان نويسی در ميان زنان ترک بودند و در آغاز اين راه پرفراز و نشيب را درنورديده و زمينه را
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برای داستان نويسی زنان دورههای بعد آماده ساختند .اين دو چهره برجسته ادبيات نوين ترکيه،
بويژه اديب آدیوار ،الگوی زنان ديگر واقع شده باعث گرديدند تا زنان عالقهمند ديگر از ايشان
تقليد و پيروی کرده دست به قلم ببرند .از اين روست که پس از اعالم جمهوريت و ظهور خالده
اديب آدی وار ،شمار نويسندگان زن در ادبيات ترکيه افزايش يافته ،به تبع آن احساسات زنانه نيز
در رمان ترکيه به نحو بی سابقهای متجلی میشود ()Enginün 2004,288؛ ظهور و بروز عينی
اين پديده به گونهای ملموس بود که در همان دوره نويسندگان برجستة ديگری ازميان زنان ترک
شروع به آفريدن آثار داستانی خود کردند از جمله :گزيده صبری ،)1886-1946(34مفيده -
فريد ،)1892-1971(35کريمه نادر )1917-1984(36معزز تحسين برکانت1984-(37
 )1899و. ...
در ميان نويسندگان زن دوره جمهوريت ،کسانی همچون صفيه ارول ،)1902-1964(38سميحه
آیوِردی )1905-1993(39و سعاد درويش )1903-1972(40نيز نام آورانی بودند که با کسب
حقوق جديد ،راه مدرن شدن ،آموزش ديدن و حضور در عرصه های اجتماعی و اشتغال را در
پيش گرفتند .به موازات پيشرفت و تکامل جمهوريت ،زنان از خدمات آموزش عالی بيشتر بهرهمند
و بيش از پيش در عرصه های حيات اجتماعی نمايان شدند؛ همين امر باعث شد که آثار باکيفيت
تری نسبت به آثار نخستين نويسندگان زن ،پديد آيد ).)KARATAŞ:1662
ذکر اين نکته ضروری است که در اين دوران ،زنان نويسنده ترک همچنان درگير مسأله
هويت خويش بودند و به جای آن که به نقد جامعه مردساالر ترکيه آن دروه بپردازند ،بيشتر مشغول
نقد خود گشتند ).)Atasü:134
اما ماجرای داستان نويسی زنان در ايران معاصر گرچه تقريباً همزمان با ترکيه آغاز شدهاست ،به
داليل فرهنگی و اجتماعی عديده ،با تأخيری سه دههای نضج يافته و نتايج و ثمرات خود را بروز
داده است .يعنی آنگاه که داستان زنان در ترکيه دهه سی ميالدی مراحل پختگی را میگذراند،
نخستين داستان نويسان زن ايرانی دوران کودکی و نوجوانی خود را میگذراندند .به ديگر سخن،
Güzide Sabri, 34
Müfide Ferit35
Kerime Nadir36
Muazzez Tahsin Berkant 37
Safiye Erol38
Samiha Ayverdi 39
Suat Derviş 40

41

وقتی زنان نويسنده ای همچون فاطمه عاليه خانم و خالده اديب آدی وار آثار برجسته خود را در
ترکيه آن روزگار چاپ و منتشر کرده و تأثير ماندگاری بر روی زنان معاصر خود گذاشته بودند،
برترين نويسندگان زن ايرانی همانند سيمين دانشور و ديگران در مراحل اوليه خالقيت هنری و
ادبی خود قرار داشتند .دليل اين پديده را بايد در نزديکی جغرافيايی ترکيه به اروپا و مهد مدرنيّت
و مراودات فرهنگی گسترده مردم عادی و روشنفکران آن ديار با مراکز فکری و فرهنگی غرب و از
سوی ديگر روند سکوالريزاسيون ترکيه پس از فروپاشی خالفت عثمانی جست و تأخر تاريخی ايران
و ادبيات فارسی را در اين زمينه به بافتار سنتی و متصلب جامعه آن زمان ايران نسبت داد .به
تعبير جامع تر ،تفاوت روند داستان نويسی زنان ايرانی و ترک ،قابل تحويل به روند متفاوت
مدرنيزاسيون در دو کشور است.
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زنان در داستانهای عزیزنسین و طنزنویسان ایرانی
رؤيا صدر

طنزنويس و پژوهشگر طنز
چکیده:
عزيز نسين ميان مخاطبان ايرانی دهههای  40و  50شمسی ( 60و  70ميالدی) نامآشناترين ،مهمترين و
پرخوانندهترين طنزنويس است .درونمايه اکثر داستانهايش نابسامانیهای اقتصادی ،سياسی و فرهنگی جامعهی مدرن
دوران آتاتورک و پس از او است که در غالب اوقات با طنزی با درونمايه انتقاد اجتماعی بيشتر در قالب داستان کوتاه
به آن میپردازد .در اين ميان آثار عزيزنسين در ايران با اقبال فراوانی روبرو شده که ريشه درهمسانی جامعه ترکيه
روزگار عزيزنسين و ايران مدرن دوران بهلوی اول و دوم دارد که در آن جامعه ايران و ترکيه ويژگيهای مشترکی را در
رويارويی با تغييرات برخاسته از مدرن شدن جامعه در اليههای اجتماعی و فرهنگی تجربه میکردند .به همين دليل
فضای آثار عزيزنسين با شرايط اجتماعی ،اقتصادی و سياسی جامعهی ايران آنزمان شباهتهای فراوان دارد و
همذاتپنداری مخاطب ايرانی را برمیانگيزد و بر موضوع و مضمون آثار طنزنويسان ايرانی نيز موثر است .در آثار
عزيزنسين زنان در تصويرسازی شرايط برزخی ميان گذار از سنت به مدرنيته ،نقش مهمی را ايفا میکنند .در اين ميان
شباهتهايی در شخصيتپردازی زن در آثار طنزنويسان ايرانی با زنان آثار عزيزنسين ديده میشود .نگاهی که اگرچه
گوشه چشمی به تبعيضهای جنسيتی و هواداری ازحقوق زنان دارد ولی در بيشتر اوقات شخصيتهای زن داستانها
را نه به شکل مستقل و با هدف طرح مشکالت آنان بلکه به عنوان وسيلهای برای انتقاد از شرايط اقتصادی ،اداری و
سياسی جامعه خلق میکند .مقاله حاضر میکوشد به بررسی تطبيقی نقش زنان در داستانهای عزيزنسين و آثار
طنزنويسان همدوره ايرانیاش بپردازد و ضمن جستجوی رد پای تاثيرپذيری نويسندگان ايرانی از عزيزنسين در
شخصيت پردازی و پيشبرد ماجرا ،به اين سوال پاسخ دهد که مؤلفههای نقش زنان در آثار عزيزنسين چيست و چه
شباهتها و تفاوتهايی با نقش زنان در آثار طنزنويسان ايرانی همدورهاش دارد؟
کليد واژهها  :عزيزنسين ،طنز ،زنان ،طنزنويسان ايرانی

محمت نصرت با نام ادبی عزيز نسين آشناترين و نامآورترين طنزنويس در ميان مخاطبان ايرانی
است .چندانکه در دهه  80ميالدی ايران بيشترين سهم را در ترجمه و انتشار کتابهايش داشته
است .ريشه اين اقبال را در درجه اول بايد درهمسانی جامعه ترکيه و ايران روزگارعزيزنسين جست.
عزيزنسين متولد  1915است ،يعنی زمانیکه امپراتوری عثمانی به سالهای پايانی حيات خود
نزديک میشد .آغاز کار نويسندگی او ،با دوران زمامداری کمالآتاتورک و نيز با تأثيراتی که جنگ
جهانی دوم برساختارهای اقتصادی و اجتماعی ترکيه گذاشته است همزمان بود و دوران اوج
نويسندگی او به دهههای بعد از مرگ آتاتورک برمیگردد .زندگی در اين سه مقطع زمانی مهم
تاريخ ترکيه تأثير خود را برمضمون عمده آثارش گذاشته است که بخش مهم آن به دوران بعد از
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مرگ آتاتورک برمیگردد .میدانيم که زمان آتاتورک آغاز دوران مدرن سازی ترکيه است که بر
شرايط اجتماعی  ،فرهنگی و اقتصادی اين کشوراثر گذارده و آنرا متحول کرده است .اين تحول
در آثارعزيزنسين درغالب اوقات با طنزی با درونمايه انتقاد اجتماعی متجلی است که در آن به
نابسامانیهای اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی و زندگی پرتناقض در جامعه خود پرداخته
است .او در اين ميان همپای نگاه انتقادی به رشد نابرابری ،فساد ،رشوه خواری و ساختار بوروکراتيک
نظام اداری ،به تناقضات ميان آهنگ نسبتاً سريع رشد اقتصادی و فرهنگ اجتماعی – سياسی
منسوخ جامعه ی خود پرداخته و جنبههای روانشناسانهی رفتار مردم را نيز از لبه تيز نقد خود در
امان نگاه نداشته است.
ازنظر اجتماعی ،مدرنيزاسيون در ايران در دوره پهلوی اول همزمان با دوران مدرنيزاسيون آتاتورک
رشد و گسترش يافته و جامعه ايران و ترکيه از نظر فرهنگی و اجتماعی شرايط تقريباً مشابهی را
در رويارويی با تغييرات برخاسته از مدرن شدن جامعه تجربه کردند .برای مثال عزيزنسين داستانی
با نام حراج آمريکايی دارد .موضوع آن اين است که راوی وسايل مستعمل منزلش را به اسم لوازم
منزل گروهبان امريکايی متخصص تنظيم دودکشها با چندبرابر قيمت به حراج می گذارد .اين
حراجها که به «حراج آمريکايی» معروف بود در ايران نيز معمول بود که در آن وسايل مستشاران
آمريکايی که همزمان با اجرای اصل  4ترومن به ايران آمده بودند ،حراج میشد .بنابراين فضای
آثار عزيزنسين برای مخاطبان ايرانی بسيار آشناست و ايرانیها با زندگی فردی و اجتماعی
شخصيتهای داستانهای او همذات پنداری میکنند .نقل قولی از عزيزنسين در مقدمه کتاب
«فالن فالن شدهها» با ترجمه ثمين باغچهبان ذکر شده است به اين مضمون« :اگر آثارم اينچنين
مورد توجه مردم ايران است بايد که همانندیهای بسياری بين ناهنجاریهای اجتماعی ترکيه و
ايران اين دوران وجود داشته باشد .بايد قبول کرد که مردم امروز ترکيه و ايران در شرايط کمابيش
مشابه اجتماعی ،اقتصادی و سياسی زندگی میکنند و با مسايل مشابهی روبرو هستند».
اما جدا از شباهتهای اجتماعی و سياسی ،يکی ديگر از عواملی که باعث گستردگی اقبال به
نوشتههای عزيزنسين در ميان مخاطبان ايرانی آثارش میشود تشابه سبکی او با سبک نويسندگان
ايرانی داستانهای طنز اجتماعی دهههای  60و  70ميالدی است .عزيز نسين پيرو سنت قصهگويی
و روايتگری در اثر داستانی است که در آن روايت ،ساختاری خطی و ساده و طنزی صريح و
روراست دارد و بيشتر از زبان راوی دانای کل و يا راوی اول شخص بازگو میشود .داستان بر اساس
تصادف شکل میگيرد و بيشتر از نوع طنز موقعيت است که در آن مسير زندگی شخصيتها با يک
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حادثهی غيرمنتظره دگرگون میشود و برای آنها بدبياری پشت بدبياری رقم میخورد تا طنزی
تلخ آفريده شود .عزيزنسين در اين ميان برای تعميق طنز اثر از عناصر مهم آثار طنز ازجمله تضاد،
اغراق و غافلگيری استفاده میکند که در سوژه ،مضمون و تيپسازی متجلی است و تضادِ مضمونی
در آثارش بازتابی از فساد در نظام اداری ،اقتصادی ،سياسی ،قضايی و فرهنگی جامعه است که
آدمهای آثارش را (که ويژگیهايی اغراقشده دارند) در موقعيت های طنز قرار میدهد .سنت
داستاننويسی به شيوه روايتگری در ساختاری خطی برای مخاطب ايرانی بسيار آشناست و سابقه
آن به  100سال پيش و کتاب "يکی بود ،يکی نبود" محمدعلی جمالزاده برمیگردد ،سبکی که
میتوان آنرا در آثار طنزنويسان ايرانی بعد از جمالزاده هم ديد .اکثر قريب به اتفاق داستانهای
نشريات طنزی چون توفيق و کاريکاتور در چارچوب اين سبک قراردارند و سبک داستاننويسی
نويسندگانی که در اين نشريات قلم میزدند مثل خسرو شاهانی  ،محمدتقی اسماعيلی ،
محمدپورثانی و ديگران اينگونه بود .اين دو عامل يعنی تشابه شرايط زندگی ايران و ترکيه در آغاز
قرن حاضر و تشابه سبک عزيزنسين با بسياری ازطنزنويسان معروف ايرانی باعث میشود که
مخاطب ايرانی احساس نزديکی بسياری با آثار عزيزنسين بکند .ازسوی ديگرعوامل فوق باعث شده
که موضوع ومضمون آثار ژورناليستی طنزنويسان ايرانی دهه  60و  70ميالدی نزديکی و تشابه با
آثار عزيزنسين داشته باشد.جالب است بدانيد که يکی از مترجمان معروف آثار عزيزنسين در ايران
به نام رضا همراه ،در کنار ترجمههايی از آثار عزيزنسين داستانهايی از خودش را به نام عزيزنسين
چاپ میکرد و مخاطب نمیتوانست تشخيص دهد که کدام داستان نوشته عزيزنسين و کداميک
نوشته رضاهمراه است!
در اين ميان همسانیهايی ميان نقش و جايگاه زنان در داستانهای عزيزنسين و نويسندگان ايرانی
مشاهده میشود .درابتدا به نظر می رسد شباهتهای ميان شخصيتهای زن آثار طنزنويسان ايرانی
همدوره عزيزنسين با شخصيتهای زن آثار او به شرايط اجتماعی دو کشور در بازه زمانی مورد نظر
برگردد .چرا که در هردو جامعه ايران و ترکيهی دهههای  50تا  70ميالدی در سايهی گسترش
مدرنيزاسيون ،طبقهی متوسط رشد کرده ،فعاليتهای اجتماعی زنان گسترش يافته و مناسبات
جنسيتی بخصوص در طبقهی متوسط دستخوش تغيير شده است و اين تغيير تقابلهايی را ميان
فرهنگ سنتی و مدرن جامعه ايجاد کرده است .از سوی ديگر ايران بعد از کودتای  28مرداد 1332
ازنظر سياسی و فرهنگی فضای بسته و پر از فشاری را تحمل میکند .در چنين فضايی طنزنويسان
ايرانی از درگيری مستقيم با موضوعات سياسی میپرهيزند و انتقاد از وضعيت موجود را در قالب
طنز اجتماعی مطرح میکنند و به مسائلی چون بوروکراسی ،ناکارآمدی نظام اداری و يا تبعات
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فرهنگی و اجتماعی گسترش مدرنيسم در زندگی شهری میپردازند .يکی از مهمترين و
ملموسترين جلوههای اين تغييرات چگونگی حضور زنان در خانه و اجتماع است وشخصيتهای
زن آثار اين طنزنويسان در اين چارچوب شکل میگيرند .چرا که اين رويکرد فرصتی را در اختيار
طنزنويسان قرار میدهد که گاهی باورهای سنتی رسوب يافته در فرهنگ جامعه را زير ذره بين
ببرند ،به تضادهای برخاسته از اين فرهنگ با مدرنيسم در حال رشد جامعه بپردازند و گاهی رفتار
شبه مدرنيستی طبقه متوسط را به سخره بگيرند.
در آثار عزيزنسين می توان دو رويکرد را نسبت به زنان و مسائلشان مشاهده کرد:
رويکرد اول متأثر از نگاه روشنفکرانه و نوجوی اوست که باورهای سنتی به زنان را که بر پايه جنس
دوم بودن آنها قرار دارد نقد میکند و نشان میدهد که چگونه تفکرات سنتزده ،شخصيت و
هويت زنان را قربانی خشونتهای روانی و جسمی خود میکنند .او در فصلی از رمان «بچههای
امروز معرکهاند» شخصيت مردی را به تصوير میکشد که برای داشتن فرزند پسر ،همسران خود را
بخاطر دخترزايی پی در پی طالق میدهد ،نويسنده درنهايت نابرابریهای اجتماعی و فرهنگی
ميان زنان و مردان را مورد نقد قرار میدهد و میپرسد که زن با مرد چه تفاوتی دارد؟ در داستانی
ديگر از عزيزنسين میخوانيم که مردی زن و فرزندش را به خاطر مخارج زندگی روزمرهشان شماتت
میکند ولی تمام درآمدش را خرج خوشگذرانیهايش میکند.
البته اين رويکرد در آثار عزيزنسين غالب نيست و بخش اندکی از نوشته هايش را شامل میشود.
چنانکه چنين رويکردی را که متکی بر دفاع از حقوق زنان در برابر نگاه سنت زده است کمتر در
آثار طنزنويسان ايرانی مشاهده میکنيم .البته در نشريات طنز توفيق و کاريکاتور زنان طنزنويسی
بودند که دغدغه های زنان طبقه متوسط را در آثارشان بازتاب دادند .همچنين مهشيداميرشاهی
داستان نويسی بود که در قالب خاطرات دخترنوجوانی بنام سوری نگاه دختران طبقه متوسط
شهرنشين به دنيای پيرامونش را با طنزی انتقادی بازتاب میداد ولی از آنجا که جريان غالب طنز
ايران يک جريان مردانه بوده نگاه انتقادی آثار طنز کمترمتوجه دفاع از حقوق زنان بود و بيشتر
نگاهی ابژکتيو به زنان داشت .از اينرو به نظر میرسد اين رويکرد دردشناسانه عزيزنسين به
موضوع زنان که بر دفاع از حقوق آنها متکی است نسبت به جريان غالب داستان طنز ايرانی
همدورهاش پيشروانهتر است.
عزيزنسين در بخش ديگری از آثارش آفرينش شخصيتهای زن را دستمايه نگاه انتقادی بهشرايط اقتصادی  ،اجتماعی و سياسی جامعه قرار میدهد .به اين معنا که مضمون اصلی اثر ،طرح
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مسائل زنان يا تبعيضهای جنسيتی نيست و شخصيتهای زن با اين هدف آفريده میشوند که
منعکس کننده کاستیهای سيستم مديريتی حاکم باشند .بيشتر شخصيتهای زن داستانهای
عزيزنسين ،در اين بخش جای میگيرند .اين گونه از آثار او از زاويه ديد راوی دانای کل و يا راوی
اول شخص مرد روايت میشود و با مسائل زنان با فاصله نگاه میکند .همچنين در آنها چند
مضمون محوری ديده میشود :
 عزيزنسين در داستانهايی که موضوع آن نقد مظاهر فساد اداری و اقتصادی است به تقابل مياناقشار باالدست و فرودست در نظام حکومتی میپردازد .شخصيتهای زن اين آثار تابعی از اين
تقابل هستند که همپای مردانشان از نابرابریهای اجتماعی ،سياسی و اداری در رنجاند .آنها
معموالً شخصيت محوری ندارند ،در نقش همسر ،فرزند يا مادری ظاهر میشوند که مرد خانوادهشان
پول برای خريد و يا اجاره خانه ندارد ،دستمزد ناچيزش به آخر برج نمیرسد و از پس هزينه زندگی
برنمیآيد و زنان ،گرفتار دربوروکراسی و يا مديريت فاسد نظام اداری و در کنار شوهر ،پدر و
فرزندشان تحقير میشوند و يا از هستی ساقط میگردند .برای مثال در داستان «هی کمتر شديم»،
خانوادهای برای کسب موقعيت بهتر ،زندگیشان را رها میکنند ولی در طی مسير ،اعضای خانواده
اعم از زن و مرد و دختر و پسردچار مشکل میشوند و درنهايت هيچکدام به مقصد نمیرسند .در
داستان ديگری زن و شوهرتنگدستی برای اجاره خانه به بنگاه مراجعه میکنند و در قياس با
مشتريان متمول بنگاه بارها مورد تحقير قرار میگيرند .اين شخصيتهای زن آثار طنز برای
مخاطبان ايرانی نيز آشنايند و بارها در آثار نويسندگانی چون فريدون تنکابنی و خسرو شاهانی
شريک شرايط دشوار زندگی مردانشان شدهاند .در داستانی از تنکابنی میخوانيم« :پسرم قسطی
زن گرفت .دخترم قسطی شوهر کرد .حاال منهم در دلهره و وحشت زنم شريک شدهام .اين چند
قسطی که برايم مانده تمام بشود چه کنم؟»
 بخش ديگری از زنان آثار عزيزنسين را قشری از طبقهی متوسط تشکيل میدهند که عامالنرشد و تعميق فرهنگ مصرفی بهشمار میآيند و نويسنده از رهگذر آفرينش اين شخصيتها نظام
اخالقی شبه مدرن جامعهاش را به چالش میکشد .اين شخصيتها گاه شخصيت اصلی و گاه
فرعی اثر را تشکيل میدهند که از زبان راوی يا دانای کل که مرد است نقد میشوند .معموالً در
اين گونه داستانها مردان قربانی زيادهخواهی يا بلندپروازی زنهايشان میشوند .مثالً در داستانی
مردی با ديدن زيبايیهای يک زن گول او را میخورد و بعد از اينکه خانوادهاش از هم پاشيد و
زندگیاش را از دست داد میفهمد که همه اعضای زن از مژه و مو گرفته تا بقيه مصنوعی است.
در داستانی ديگر میبينيم زنی از بس خودش را شبيه هنرپيشههای خارجی درمیآورد در انتها
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چهرهی انسانیاش رنگ میبازد .در داستان ديگری زنی پز گورستان خانوادگیاش را میدهد تا
نويسنده ،فرهنگ چشموهمچشمی را (که حتی در آداب مرگ هم نمود میيابد) نقد کند .در آثار
طنزنويسان ايرانی نيز اين شخصيتها را میبينيم؛ شخصيتهايی که در طبقه متوسط روبه رشد ايران
با تضاد سنت و مدرنيسم دستوپنجه نرم میکنند .در داستان « قول شرف» از خسروشاهانی
دختران جوان فروشنده لوازم بهداشتی هربار با ترفندی راوی را در رودربايستی برای خريد
محصوالتشان قرار میدهند و فضای داستانهای عزيزنسين را در فضاسازی و پرداخت سوژه درذهن
مخاطب زنده میکنند .در آثار نويسندگان معترضی مثل فريدون تنکابنی و اسالم کاظميه ،زنان به
عنوان عامالن تعميق فرهنگ نظام مصرفی نکوهش میشوند تا نويسنده بدينوسيله شادکامیهای
سطحی و مبتذل زندگی شهری را نقد کند .در داستانی از اسالم کاظميه میبينيم که چگونه زن
خانواده ،بخاطر آبروداری ،شوهرش را به خريد چلچراغ وامیدارد و در داستان ديگری از او چشم و
همچشمی زن برای کرايه آپارتمان در محلهنوساز ،زمينهساز تنش و درگيری میشود.
 در برخی ديگر از آثار عزيزنسين زنان همپای مردان در نقش قربانی دعواهای سياسی ظاهرمیشوند تا بازتاب نگاه انتقادی نويسنده به تداوم خردهفرهنگهای تعصبآلود در جامعه ،اينبار در
چارچوب نهادهای مدنی (حزب و )...باشند .در داستان محمود و نگار میبينيم که دو دلداده به
خاطر ناهمسويی سياسی پدرانشان هيچوقت به هم نمیرسند .در آثار طنز داستاننويسان ايرانی
بهخاطر تفاوت شرايط سياسی ايران و ترکيه چنين رويکردی را کمتر میبينيم.
 برخی ديگر از آثار عزيزنسين رنگ تقابل ميان زن و مرد در زندگی فردی و اجتماعی را دارد کهبيشتر از زاويه نگاه مردانه به آن پرداخته شده و در چارچوب نگاه سنتی به نقش زن قرار میگيرد.
در داستانی از او میبينيم که پرحرفی و کمحرفی زنان چه بالهايی سر شوهرانشان میآورد! در
داستانی ديگر زيادهخواهیهای زنی از طبقهی پايين به تصوير کشيده میشود که در ابتدای ازدواج
به هيچ قانع است ولی در انتها حتی شوهرش را هم عوض میکند!(داستان يک جفت جوراب زنانه)،
داستانی ديگر از زنی میگويد که شوهرش را کتک میزند و داستان با اين نتيجهگيری از زبان
شخصيت مرد داستان (که کارگر است) خطاب به دوستش به پايان میرسد« :کارتو بکن هر چی
باشه از زن داری آسونتره» .داستانی ديگر از مصائب ازدواج با يک زن وسواسی مینويسد که
شوهرش در مقام توجيه برای ادامهی زندگی با او میگويد«:ما زنها رو مثل خودمون میدونيم يعنی
فکر میکنيم مثل ما انسانن در حالیکه يه نوع مخلوق ديگهکامالً متفاوت با انسانن .برای همين از
کارای زنم دلخور نمیشم( ».داستان
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نسرين خانم وسواسی) عزيزنسين در داستانی که

شخصيتهای محوری آن يک زن و شوهر کارمند هستند نتيجه میگيرد« :شرکت زنان در کارهای
اجتماعی مانع خوشبختی خانوادهها نيست بلکه عامل دوام و بقايشان است ...چون زن و مرد
همديگر را نمیبينند!» (زن در زندگی اجتماعی) تقابل ميان زنان و مردان درونمايه بسياری از آثار
طنزنويسان ايرانی هم هست و میتوان گفت يکی از موضوعات مهم داستانهای طنز ايرانی دهه
 60و  70را تقابل ميان زنان و مردان تشکيل میدهد و به علت غلبه فضای مردانه در طنز آندوره،
اين تقابل از زاويه نگاه مردانه روايت شده است ،چندانکه در آثار عزيزنسين هم اين ويژگی ديده
میشود .برای مثال میتوان به داستان«:ايهاالناس زنم دکتر شد» نوشته مسعود کيمياگر اشاره کرد
که مرد داستان سرنوشتی مثل مرد داستان «يک جفت جوراب زنانه» عزيزنسين دارد :اگر زن
داستان عزيزنسين از هيچ شروع میکند و کمکم از نو کردن جورابش به نو کردن شوهرش میرسد،
زن داستان مسعود کيمياگر همين مراحل را با تحصيالتش طی میکند :از تحصيالت پايين شروع
میکند ،پزشکی میخواند و درنهايت از همسرش جدا میشود.
يکی ديگر از شخصيتهای زن آثار عزيزنسين زنانی هستند که با فعاليتهای دهنپرکن سياسیو اجتماعی کاريکاتوری از مدرنيسم را انعکاس میدهند .برای مثال زنانی که عضو تشکلها و يا
گروه های فرمايشی و پرطمطراق هستند که حضور اجتماعی آنها نمايشی بيش نيست .در
داستانهای طنزنويسان ايرانی نيز ردپای اين شخصيتها ديده میشود .در داستان رييس جديد از
محمدپورثانی رييس جديد اداره خانمی است که شعار« :ديگر هيچ فرقی ميان زن و مرد وجود
ندارد و تمام مديرکلهای فرانسوی زن هستند» را سر میدهد ولی به کارمندش نظر سوء دارد .در
داستان ديگری از پورثانی برگزاری «سمينار زنان دانشگاهی» و پيشنهاد وزير برای مجازات
چاپلوسان فقط زمينه ساز پرداختن مزايای بيشتر به افراد چاپلوس میشود .درچنين جامعهای
شعارهای بظاهر مترقی چون تقاضای حقوق ماهيانه برای زنان خانهدار و يا موافقت زوجه برای زن
دوم نيز دستمايه تعميق زندگی کاريکاتوری طبقه متوسط قرار میگيرد.
نگاه عزيزنسين حتی در آثاری که جنسيت زدگی در آن بچشم میخورد کمتر جنسی است .يعنیعزيزنسين مسائل جنسی را در خدمت انعکاس نگاه انتقادی خود به شرايط زندگی پيرامونش قرار
داده است .در آثار او اگر زنان فاسد و تنفروش هم حضور داشتهباشند با هدف انعکاس نگاه انتقادی
نويسنده به شرايط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه و موقعيت و جايگاه زنان آفريده شدهاند و
آفرينش اثری اروتيک منظور نظر نويسنده نبودهاست .ولی در بخشی از داستانهای طنز ايران
دهههای  60و  70ردپای اروتيسم را مشاهده میکنيم .اگرچه اين جريان محدود به آثار يکی دو
نويسنده است (عباس پهلوان و برخی از آثار ايرج پزشکزاد) ولی درهرحال بخش اندکی از آثار
50

داستانی طنز را به خود اختصاص داده که در سايه سانسور و محدوديت برای ارائه آثار طنز انتقادی
جدی ،مجال حضور داشتهاند.
در مجموع میتوان گفت که اگرچه آثار عزيزنسين گوشه چشمی به تبعيضهای جنسيتی و
هواداری ازحقوق زنان دارد ولی در بيشتر اوقات ،او به شخصيتهای زن به شکل مستقل نمیپردازد
بلکه آنها را به عنوان وسيلهای برای انتقاد از شرايط اقتصادی ،اداری و سياسی جامعه خلق میکند.
در اين ميان عليرغم تشابه ساختاری و مضمونی آثارش با برخی داستانهای طنزاجتماعی
نويسندگان ايرانی ،مشکل بتوان گفت که کدام بخش از آثار طنزنويسان ايرانی ملهم از آثار
عزيزنسين است ولی روشن است که عزيزنسين بر ذائقه طنز مخاطبان و بخشی از نويسندگان اثر
گذاشته است .همزمانی ترجمه کتابهای عزيزنسين در ايران و ترجمه داستانهايش در نشريات
ايرانی عالوه بر اينکه مخاطبان را با نوشتههای او آشنا کرده است برای برخی طنزنويسان
اجتماعینويس هم اين امکان را فراهم ساخته تا از آثار او برای انعکاس طنزآميز زندگی ايرانی الهام
بگيرند .محمدپورثانی طنزنويس معروف ايرانی داستانی دارد با عنوان پنير تبريز که در آن زنانی
که اعضای کميته حمايت از مصرف کننده هستند در يک فروشگاه تمام پنيرخريداری شده يک
خريدار را میخورند تا ببينند تقلبی هست يا نه! همين نويسنده داستانی با عنوان بازرس ويژه دارد
که در آن شخصيت اصلی داستان و دوستش به رستورانی میروند و به اسم بازرس غذای مجانی
می خورند! او همچنين داستانی نيز با نام« :بد فکری نيست» دارد که در آن شخصيت اصلی پس
از دردسرهايی که بهخاطر صراحت لهجهاش متحمل میشود در برابر هرحرفی از طرف مقابل به
تکيه کالم« :بدفکری نيست» رو میآورد .هرسه اين داستانها شباهت بسياری با سه داستان از
عزيزنسين دارند که همزمان در ايران ترجمه شده بود .البته بعدها پورثانی در گفتگويی با سالنامه
سال  1370اين امر را به «توارد» و نزديکی سوژهها به هم ربط میدهد و میگويد«:عدهای آمدند
از عزيزنسين کپیبرداری کنند ولی خراب کردند ولی من سعی کردهام خودم باشم ».او در همين
گفتگو الگويش را در سطح جهانی ،عزيزنسين و در ايران خسروشاهانی میداند .واقعيت آنست که
به علت تشابه در موضوع و سبک ميان آثار عزيزنسين و برخی طنزنويسان ايران نمیتوان قاطعانه
بر اثرپذيری اين نويسندگان از عزيزنسين پافشاری کرد ولی درهرحال روشن است که بسياری از
طنزنويسان ايرانی که در حيطه طنزاجتماعی در مطبوعات قلم میزدند غيرمستقيم تحت تأثير او
قرار داشتند .برای مثال محمدتقی اسماعيلی نويسنده نشريات توفيق ،کشکيات و کاريکاتور ،از
عزيزنسين به عنوان نويسنده محبوبش نام برده که پيش از شروع به کار حرفهای آثارش را میخوانده
و طنزهای عاميانه و مردمیاش به دلش مینشسته و برايش دلنشين بوده است .خسروشاهانی
51

طنزنويس معروف ،صاحب سبک و محبوب ايران که آثارش به زبانهای ديگرازجمله روسی نيز
ترجمه شده در گفتگوهايش از عزيزنسين به عنوان يکی از کسانی که تحت تأثيرش بوده ياد
میکند .درهرحال عزيزنسين در طنز ايران به عنوان يک ژانر شناخته میشود چنانکه خسروشاهانی
را عزيزنسين ايران لقب دادهاند.
درپايان میتوان چنين گفت آثار عزيزنسين چه در موضوع و مضمون و چه در قالب با آثار بسياری
از طنزنويسان ايرانی همدورهاش تشابه دارد .خصوصاً نويسندگان ايرانی نشريات طنز خودآگاه يا
ناخودآگاه از نگاه عزيزنسين به نقش و جايگاه زنان در جامعه زمانه خودش تأثير پذيرفتهاند و قالب
قابل تقليد آثار عزيزنسين به اين تاثيرپذيری ياری رسانده است.

منابع و مآخذ
بچههای امروز معرکهاند ،عزيزنسين ،ترجمه داود وفايی.1398 ،
پخمه ،عزيزنسين ،ترجمه رضا همراه ،کتابفروشی فروغی.1347 ،
خرابکار ،عزيزنسين و ديگران ،ترجمه صمدبهرنگی ،انتشارات شمس1348 ،
ديوانهای بر بام ،عزيزنسين ،ترجمه ارسالن فصيحی ،نشر ققنوس1395 ،
سالنامه گلآقا.1370 ،
ستارههای شب تيره ،فريدون تنکابنی ،انتشارات اميرکبير.1347 ،
سيری در داستانهای کوتاه از نشريات طنز و فکاهی ،به کوشش محمدرفيع ضيايی-غالمرضا کيانی رشيد ،انتشارات
مرواريد.1399 ،
قصههای شهر خوشبختی ،اسالم کاظميه ،انتشارات رز.)1355(2535 ،
محمود و نگار ،عزيزنسين ،ترجمه ارسالن فصيحی ،ذنشر ققنوس.1394 ،
مگه تو مملکت شما خر نيس؟  ،عزيزنسين ،ترجمه ارسالن فصيحی ،نشر ققنوس.1395 ،
دوره های مختلف نشريات :کاريکاتور ،توفيق و کشکيات (ماهنامه و ضميمه تهرانمصور)
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پژوهش های تطبیقی در باب ادبیات فولکلوریك ترکی و فارسی (آداب و سنن ٬اسطوره
شناسی ٬امثال ،حکم و)...
دکتر زهرا محمديان

چکیده
آن چه که بر سرزمين ها نام خاص می گذارد مرزهای مشخص شده توسط سازمان ها در گذر زمان است اما اين مرزها
هيچ گاه توانايی جدايی فرهنگ ها و تمدن ها را که ساليان سال در کنار هم زيست نموده و با هم انس گرفته اند
نداشته و نخواهند داشت.
فولکلور نيز در زير مجموعه ی همين تفکر قرار می گيرد .يکی از مهم ترين و بارز ترين اشتراکات بين دو کشور ايران
و ترکيه داشتن فولکلور های مشترک است .آن چه که در اين مقاله مورد بررسی قرار می گيرد چهار آداب و سنن
مشترک (فولکلور) بين ملت ايران و ترکيه است.
الف) چشم زخم ( چشم زدن)
ب) نوحه سرايی و عزاداری
ج) آب ريختن پشت مسافر
د) رقص و سما ( )SEMA
واژه ی فولکلور برای نخستين بار توسط ( ويليام جان تامز) باستان شناس انگليسی به کار رفت .اين واٰژه که از دو
قسمت  folkبه معنای توده و مردم و  Loreبه معنای دانش و آگاهی تشکيل شده است .در حقيقت فولکلور همان
مطالعه و شناخت راه و رسم و چگونگی زندگی توده مردم مخصوصا طبقات پايين جامعه می باشد .اين مطالعه و
شناخت شامل قسمتی از زندگی توده ی مردم است که رابطه ای با مفاهيم علمی و منطقی ندارد .بلکه به عادت ها و
رسومی اشاره می کند که در طی قرون متمادی سينه به سينه و به صورت شفاهی به نسل های آينده انتقال يافته
است.
در بررسی های به عمل آمده شاهد آن هستيم که يکی از عوامل مهم در داشتن فولکلور های مشترک داشتن دين و
عقايد مشترک است .زيرا بيشتر اشتراکات در گستره ی فولکلور از بطن عقايد خارج شده است .به طور نمونه « آب
دهان انداختن در آب» که در هر دو فرهنگ مورد مذمت قرار گرفته است برگرفته از احاديث بزرگان است .پس آنچه
که می توان نتيجه گرفت عالوه بر نزديکی مرزی و فرهنگی تاثير تجانس اعتقادی نيز در شکل گرفتن فولکلور های
مشترک بسيار موثر است.
کليد واژه :ادبيات فولکلور ،ايران ،ترکيه ،فرهنگ مردم
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Comparative research of Turkish and Persian folklore literature
Dr. Zahra Mohammadian
Lecturer at the faculty of international studies of University of Beijing
During the centuries, 'border' named the lands determined by governments. Though,
these borders have never separated the cultures and civilizations where people
peacefully lived there for years and years. Folklore can be categorized under this
method of thinking.
One of the most critical and obvious similarities between Iran and Turkey is common
folklores. Which we will study this topic in the Article. There are four common customs
and traditions between Iran and Turkey;
1.

Evil Eye

2.

Mourning and Lamentation

3.

Pouring the water behind the passenger

4.

Dance and SEMA

The word Folklore, for the first time, invented by the 'William John Times', who
was An English archaeologist. This word consisted of two parts. 'Folk' means People,
and 'Lore' means Knowledge. In fact, Folklore is the way of study and cognition of
lifestyle, in particular the lower classes of the society.
This study and cognition include a part of people's lives that are not connected to
scientific and logical concepts. But it concerns customs which have been inherited next
generations over the years.
Some experts claim that one of the main elements for common folklores among
civilizations is religion and beliefs. To be clear, most common elements of Folklore are
the result of the shared religion. For instance, 'throwing saliva in water' have been
blamed in two cultures, and the blame comes from the hadiths of the elders. In
conclusion, in addition to the closeness of the culture, the effects of the homogeneity
of beliefs are also essential in shaping the common folklores.
Keywords: Folklore, Iran, Turkey, People, Culture, Friendship

وان يکاد بخوانيد و در فراز کنيد

حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند

 انديشه و عشق هر دو وديعه.است....آنچه که جاويدان مان ده و می ماند انديشه؛ عشق و فرهنگ
ايست الهی که متناسب با ظرف وجودی بندگان درآنها ساری می گردد و اما فرهنگ که نتيجه
.سيراين عشق و انديشه است توسط انسانها شکل می گيرد و به نمود اجتماعی تبديل ميگردد
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شايد دولتها و حکومتها در گذر زمان از بدو حکومت داری ويا بهتر بگوييم کشورداری مرزهايی
مشخص کرده و سرزمين هايی را نام گذاری نموده اند  ،اما هيچگاه فرهنگها و آداب و رسوم ها
به وسيله اين حد وحدودها ازهم جدا نگشته و نخواهد گشت.
انسانها کنار هم زندگی می کنند با هم انس می گيرند ،غمها و شادیهايشان را با هم قسمت می
کنند و در نهايت درکنار هم می ميرند ،آنچه که باقی می ماند همان لحظاتی است که با هم رغم
زده اند ،زيست کرده اند ،شادی نموده اند و غم خورده اند همه اينها دربستر عشق ،محبت و دوستی
در لباسی ساده و بی پيرايش شکل گرفته و نام فرهنگ بر آن نهاده شده است؛ آنچه که در اين
مقاله بدان می پردازيم همين فرهنگ بر گرفته از عامه مردم است.
کلمه مردم در اين بخش اندکی معنای خاص می گيرد ،وقتی می گوييم مردم ايران ويا مردم
ترکيه ،منظور تمامی مردم از هر قشری است چه تحصيلکرده و چه عامه مردم ،در اين معنا کل
مردم باهر تمايز و تشابهی .اما وقتی صحبت ازآداب و رسوم و فرهنگ توده مردم که همان
فلکلورمورد بحث ما است مردم را معنا می کنيم گستره معنايش کمی کوچکتر می شود وبه توده
عامی ملت ها اطالق می گردد که آنچنان دارای تحصيالت و شايد بتوان گفت پيشرفت مادی و
موقعيتی نداشته باشند.
« در متون ديگر وقتی کلمه مردم را بکارمی بريم شامل تماتی اقشار و طبقات مختلف مردم آن
جامعه است .از گروه دانشمندان گرفته تا پيشه وران ،کشاورزان و دهاقين چه دارای موقعيت
اجتماعی و فرهنگی بااليی باشند و چه در سطح پايين تری قرار گرفته باشند ( ».لبافی ،مجتبی)
واژه فولکلور برای نخستين بار توسط « ويليام جان تامز» باستان شناس انگليسی به کار رفت .اين
واژه از دوقسمت به معنای دانش و آگاهی تشکيل شده است lore .به معنای مردم و folkدر
زبان فارسی اگر بخواهيم کلماتی جايگزين اين واژه کنيم می توانيم از عبارت هايی چون مجموعه
ی اطالعات مردم ،فرهنگ مردم ،دانش توده :معلومات عوام و از اين دست کلمات استفاده کنيم.
هر کدام از اين عبارت ها توسط اديبانی چون صادق هدايت ،احمد شاملو  ،محمد علی جمالزاده و
ديگر بزرگان به کار رفته است.
تا قرن نوزدهم واژه ی تحقيقات عاميانه به جای کلمه ی فولکلور به کار می رفت «.فولکلور مجموعه
ای از سنت ها و عرف هايی است که در فرهنگ مردم منعکس شده است ( ».حبيبی )۳۰۹ :۱۳۶۷
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« فولکلور از راه موسيقی ،رقص ،نمايش ،هنرهای دستی ،مجسمه سازی ،ادبيات و ساير خالقيت
ها که نياز کم تری به فناوری باال دارند بيان و ابراز می گردد( ».الماسی ،حبيبی)۱۳۸۵:
وان ژنپ می نويسد « :فولکلور عبارت است از باورها و اعمال گروهی که با موازين علمی و منطقی
جامعه انطباق ندارد و انسجام آن بر حسب عادت ،تقليد ،هم چشمی و سرگرمی صورت می گيرد».
در بيشتر آثار و ايده ها چنين بيان و نگاشته می شود که بزرگان و نويسندگان محافظ و طاليه
داران فرهنگ و هنر آن قوم و يا ملت هستند « .شاعران و نويسندگان برآيند فرهنگ پايه ای
هستند که در آن متولد و باليده و به کمال رسيده اند از اين رو مؤلفه ها و ويژگی های عصر و نسل
خويش را در آثار خود بازتاب می دهند» .
سخن مذکور به جا و درست است در اين جا سوال پيش می آيد اين مؤلفه ها و موضوعاتی که هر
کدام به نحوی وسيله و دستاويزی قرار گرفته است که انسان ها را بزرگ ،اديب و شاعر گرداند از
کجا سرچشمه گرفته اند؟ همه از بطن جوامعی است که پدران ما در آن زيست می کرده اند؛ از
زندگی توده ی مردمی است که رابطه ای با مفاهيم علمی و منطقی نداشته اند بلکه به عادت ها و
رسوم خود پايبند بوده و به آيندگان خود نسل به نسل و سينه به سينه منتقل نموده اند.
پس می توان نتيجه گرفت ارتباط فرهنگ غالب اجتماع و آنچه که در جوامع در بين مردم جاری
است ارتباط دو سويه دارد .همانطوری که متون کمک به شناخت اين آداب و سنن می کنند آگاهی
و شناخت از برخی سنن و آداب کمک به دريافت متون ادبی می کنند .به طور نمونه مولوی در
رباعيات خود عالوه بر بيان اين فرهنگ به مضامين آن کارکرد هنری بخشيده است و آن ها را به
خدمت بيان و انديشه های واالی خويش گرفته است.
« ايجاد زبان متفاوت به واسطه ی داشتن فولکلور در مضامين که اين خود به خلق متفاوت با زبان
فخيم درباری می انجامد .از آنجا که صوفيه با مردم پيوندی نزديک داشته اند هم چنين غالب
رباعی نزد آنان جايگاهی ويژه داشته است .به مرور رباعياتی شکل گرفته که بيش از هر چيز زبانی
مردمی در آنها به کار گرفته شده است و از زبان درباری فاصله دارد ( ».حقيقی)۱۳۹۷ :
مخاطبان آنان مردم کوچه و بازار بودند که مخصوصا به مجالس صوفيان در خانقاه آمد و شدی
داشتند .در آغاز صوفيان به همين زبان مردم يعنی مکالمه روزمره می گفتند و می نوشتند.....
رباعی از ميان مردم پيدا شد و مردم سخت شيفته اين جنس بودند ....پس عجب نيست اگر صوفيان
يعنی پديد آورند گان ادبيات مردمی به اين قالب توجه بسيار داشته باشند(.شميسا؛ )۴۵ :۱۳۸۷
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افسون
يا رب چه فسون است که او می خواند

ای لعل لبت توانگری؛ عمر دراز

کاندر دل سنگ می نشاند چيزی

يک هديه از آن لعل به قوال انداز

حافظ
دارم اندر سر خيال آنکه در پا ميرمت

خوش خرامان می روی چشم بد از روی تو دور
( ديوان حافظ ص )۱۴۲
يا رب اين نوگل خندان که سپرد ی به منش

می سپارم به تو ازچشم حسود چمنش

(ديوان حافظ ص )۲۴۲
عالوه بر شاعران و بزرگان دوره طاليی ادبيات ما ( ) ۷، ۶ ،۵در دوره صفويه و قاجار با محوريت
تفکر اجباری در قالب طرح يک داستان سروده شده اند.
« منظومه های قضا و قدر از آن جمله اند ،با وجود اينکه در قالب ادبيات رسمی با محوريت يک
موضوع کالمی و فلسفی سروده شده اند ،مشخصه های زبانی و محتوايی آنها ثابت می کند که
منبع الهام اصلی اين متون فرهنگ و ادبيات عامه است .در اين منظومه ها بازتاب عناصری از
فرهنگ و ادبيات عامه ،مثل زبان و بيان ساده ،وزن عاميانه اين آثار ،اعتقاد به بخت و اقبال؛ توصيف
برخی از سنت های مردمی ،بازتاب بعضی از رفتارهای عامه و توصيف شخصيتها و مکان هايی متن
و بطن زندگی عامه از نشانه های تاثير پذيری منظومه ها و بخصوص منظومه های قضا و قدر در
ادبيات عام اين منظومه ها از نظر بوطيقا و ساختار داستانی نيز کامال منطبق با ساختار قصه های
عاميانه هستند( .کاردگر ،بابايی)۱۳۹۸ :
يکی از عوامل بسيار مهم در شکل گيری فولکلورهای مشترک داشتن دين و اعتقادات مشترک
است و اين قاعده در ارتباط فرهنگی بين دو کشور همسايه و دوست ايران و ترکيه بسيار مشهود
و چشمگير است .اگر چه کشور ترکيه شاهراه ورود به قاره اروپاست اما اروپايی بودن بخشی از آن
باعث نگشته تا آداب و سنن فرهنگی خويش را حفظ ننمايد و چه بسا با توجهی ويژه به آن در
توسعه کشور مخصوصا در صنعت گردشگری بسيار موفق بوده است ،بطوريکه بسياری از گردشگران
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با توجه به جاذبه های فرهنگی و فولکلوريک کشور ترکيه به آن سفر می کنند موضوعی که متاسفانه
کشور ايران بدان به خوبی نپرداخته است.

از فولکلور های مشترک بین دو کشور که می توان به آن ها اشاره کرد فرهنگی چون:
-۱چشم زخم که در کشور ترکيه
با عبارت نظر خوردن ونظرکردن بدان اشاره می شود
-۲داشتن مراسم عزاداری
-۳آب ريختن پشت مسافر
-۴رقص و سما
چشم زخم یا نظر زدن
چشم زخم گزندی است که عمدتا از سوی نگاه يا توجه اشخاص با نيروی خاص؛ به چيزی يا کسی
وارد می شود .اين باور« قديمی ترين باورهای بشر و احتماال فرا گير ترين و رايج ترين باور فرا
علمی در سراسر جهان اسالم است( ».ذوالفقاری)۴۴۶ :۱۳۹۴ ،
در رباعيات مولوی نيز( همچون متون ادبی ) به مقوله ی چشم زخم توجه شده است .از آن جمله
است دعا های فراوان شاعر برای حفظ جان و زيبايی مخاطب از چشم بد.
« چشمت مرسا که سخت بی همتايی» ()۱۹۳۲ /۱۹۴۴
يا « ای چشم جهان! چشم بدانت مرسا » ( )۱۷۳۷/۴۲و ....اين دعا کار کرد هنری به خود می گيرد
و به خلق شکوه ای هنرمندانه می انجامد .مولوی حتی رابطه دوستانه با ديگران ( به ويژه معشوق
) را نيز در معرض چشم زخم می داند و از آن سخت ترسان است.
در خدمت تو ز چشم بد می ترسم

حقا که من از سايه خود می ترسم
()۱۸۵۶/۱۲۰۹

نظر در زبان عربی به معنای نگاه کردن است .عبارت نظر کردن يا نظر زدن در فرهنگ عامه مردم
همان چشم زخم در زبان فارسی است .در بين مردم ترکيه نيز اعتقاداتی مبنی بر وجود اشخاصی
است که با نگاه کردن و نظر انداختن به انسان ها و چه بسا اشيا موجب خلل در آنها می شوند.
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اين باور به قبل از اسالم بر می گردد و دز دوره جاهليت نيز در بين مردم رواج داشته است .وقتی
شخصی از اعراب جاهليت با حسد و دشمنی به کسی نگاه می کرد و آن شخص به خاطر اين نگاه
بيمار می شد آنها می گفتند :فالنی چشم بد بود.
ابن عباس شعر زير را برای کسانی که او را با نگاه خود تهديد می کردند ٬خواند:
با چشمانی قرمز به من نگاه کردند ،همانطور که بز به چاقوی قصاب ( با حالت ترس ) نگاه می
کند ....در ادامه اين اعتقادات بود که حرزها شکل گرفت.
نکته ای که جا دارد در اين جا بدان اشاره شود اين است که اين مسئله در دين ما اسالم نيز مورد
قبول است و حتی به حضرت رسول برای محافظت از خويش دستوراتی داده شده است ،و چه بسا
دين مشترک در بين مردم ايران و ترکيه اين فرهنگ و اعتقاد را تقويت نموده و تا به امروز اين
تفکر در بين هر دو ملت وجود دارد.
آب ریختن پشت مسافر
سنت آب ريختن پشت مسافر دارای پيشينه بسيار باالی است ،اين سنت صدها سال پيش يعنی
در سنت بين النهرين باستانی وجود داشته است .در بين النهرين به منظور محافظت از مردم در
برابر شرارت و بازگشت امن به خانه به انکی 1خالق عالی و خدای آب دعا می کردند و آب مقدس
انکی را از پشت مسافر می ريختند.
دکتر نجم الدين گيالنی می گويد :آب به دليل خواص ذاتی که دارا ست در طول تاريخ قبل از
اسالم و همچنين در تمام ملل و اقوام و تمدن ها از جايگاه بااليی برخوردار بوده است .اصالتاً آب
عامل آبادانی است و يکی از عوامل کلی به وجود آمدن تمدن است .اکثر تمدن های بزرگ در کنار
رود به وجود آمده اند مثل تمدن ايالم که در کنار رود کارون به وجود آمد .ايشان معتقد است که
در زمان ساسانيان و ايالم باستان زمانی که لشکريان به جنگی می رفتند ،کوزه آبی به نزديکترين
رود که کنار آنها بود ،می ريختند زيرا ايزد آناهيتا که ايزد آب ها ،ايزد بانوی مادر ،ايزد جنگ و
ايزد محافظ لشگريان بوده است ،از وی درخواست می کردند که اين ايزد نگهبان سپاهيان باشد.
در روانشناسی يونگ نيز آب مانند مادر است محافظ و نگهبان مسافر است تا سالم برگردد زيرا در
گذشته سفر به سادگی و سهولت انجام نمیشده و بسيار خطرناک بوده است .به همين دليل سفر

Enki
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را يک نوع مرگ و زايش محسوب می کردند؛ لذا اين آب را پشت سر مسافر می ريختند به نشانهی
اين که آب نگه دارنده ی او باشد.
در قرآن نيز نزديک به  ۶۳آيه در رابطه با آب بيان شده که اين جايگاه بلند آن را نشان می دهد.
در قرآن از آب به عنوان حيات ياد شده است.
به علت تجانس اعتقادی و نزديکی سرزمين ها اين باور در فرهنگ مردم ترکيه نيز به روشنی ديده
می شود .اين سنت عاميانه عالوه بر ترکيه در کشورهايی چون بلغارستان؛ صربستان؛ و آذربايجان...
نيز ديه می شود .در قوم شناسی کشورهای شبه جزيره ی بالکان؛ آب نماد تحرک و سهولت حرکت
است؛ زيرا آب ريخته يا جاری متوقف يا آويزان نمی شود .به همين دليل کار يک فرد به همان
اندازه روان است که آب ريخته می شود .ريختن آب به پشت مسافر به اين معنی است که او با
خيال راحت می رود و به روشنی و روانی آب به سالمت بازمی گردد .براساس اعتقادات مردم آب
ريختن باعث به ارمغان آوردن خوش شانسی و پايان خوش سفر ،تجارت ،تحصيل و حتی آزمون و
امتحان است.
يکی ديگر از برنامه های فرهنگی و آداب و رسومی که از بطن و متن مردم برخواسته و تا به امروز
نيز ادامه دارد رقص و سماع است .مرکز رقص و سماع صوفيانه به واسطه ی عالقه ی موالنا و انجام
آن توسط او در کشور ترکيه قرار دارد .سماع نوعی رقص صوفيانه ای است که با انجام چرخش
خاص بدن در حالت خلسه قرار می گيرد .اين مراسم شامل انجام حرکات نمادين ،عناصر مذهبی
و قوانين خاصی است.
به طور کلی از نظر علم سماع اساس هستی حرکت و چرخش می باشد .در اين رقص هم صوفيان
در حالت خلسه به دور خود برای رسيدن به پروردگار می چرخند .اين مراسم در ابتدا بدون انجام
هيچگونه قانون خاصی توسط پيروان موالنا انجام می شد .اما در زمان سلطان ولد برای اولين بار
در راهی منظم با قوانين خاصی انجام گرفت.
گسترش قوانين رقص و سماع تا دوران پيرآديل چلبه ادامه داشت .آخرين مراسم متعلق به آن
دوران است .مراسم سماع ابتدا با نقل احاديثی از حضرت رسول شروع می شود و سپس با تک
نوازی نی ادامه میيابد .بعد از اتمام نواختن نی دراويش به مکان های مشخص شده می روند و در
آنجا مراسم را آغاز می کنند .عبای درويشان در اين رقص نماد قبر است و کالهشان نماد سنگ
قبر .در حين انجام رقص دراويش به آهستگی به نشان خارج شدن از دنيای مادی عبای خود را
در می آورند.
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شکل هندسی دايره در انجام سماع نماد ازليت و ابديت است .در گذشته رقص و سماع در خانقاه
ها ،صومعه ها و يا زاويه ها اجرا می شد ولی به مرور زمان اين مراسم در مکان های ديگر نيز برپا
می گردد .تکرار کلمه ی اهلل و يا کلمات مقدس ديگری چون يا هو ،هو ،اله نشانگر ارتباط انسان با
خداوند است که در هر لحظه در حال تکرار و استمرار می باشد .در گذشته هر کسی اجازه ی ورود
به مجلس سماع را نداشت و از ورود اغيار جلوگيری می شد اما امروزه برای عموم آزاد است .آالت
موسيقی ای که در هنگام رقص و سماع به کار گرفته می شود هر کدام دارای نماد و سمبلی است.
دف در هنگام ورود پيامبر به مدينه نواخته شده و نی نمادی از عالم صغير انسانی است.
اگرچه رقص و سماع هر ساله با مرکزيت شهر قونيه در محل دفن موالنا برپا می شود ولی عالقه
ی وافر مردم ايران بدين مراسم باعث شده که در بعضی از نقاط ايران ،اين مراسم به صورت ذوقی
اجرا شود .عالوه براين هر ساله بسياری از بازديد کنندگان در مراسم رقص و سماع قونيه ايرانيان
هستند و اينها همه نتيجه ی داشتن فرهنگ ،تمدن ،و عقايد مشترک است.
مراسم عزاداری
مرگ مقوله ايست که مقدمه فرهنگ عامه مراسم عزاداری ست .در هر کشوری نزديکان و خانواده
متوفی طبق رسم و رسوم دينی و اعتقادی خود مراسم خاصی برگزار می کنند.
يکی از فرهنگهای مشترک و بسيار نزديک بين دو ملت ترکيه و ايران برگزاری مراسم عزاداری
برای عزيز از دسترفته است .شايد هيچ فرهنگی به اندازه برگزاری اين مراسم تابع و طبق اعتقادات
مردم نباشد و مهم ترين علت تشابه اين فرهنگ در بين دو کشور نيز داشتن دين مشترک است.
در اينجا مختصری بدان اشاره می کنيم .در هر دو فرهنگ متوفی مورد تکريم و احترام قرار می
گيرد؛ خبر مرگ توسط موذن اعالم همگانی می شود و زمان و مکان آن مشخص می گردد و
آيههايی از قرآن تالوت میگردد همه دوستان و نزديکان شرکت میکنند
پارچهای ارزشمند بر روی متوفی کشيده میشود ،امام جماعت که رهبر دينی است بر او نماز
خوانده و تلقين میکند خاکسپاری در روز و قبل ازغروب آفتاب به پايان میرسد؛ در کشور ترکيه
نيزمانند ايران از مهمانان با حلوا پذيرايی میکنند .در ايران در روزهای سوم  ،هفتم و چهلم برای
آرامش روح متوفی مراسم برگزار میکنند؛ اما در کشور ترکيه روز پانزدهم بعد از مرگ نيز از او ياد
میکنند و برايش دعا میخوانند .طبق اعتقادات عامی دادن وسايل های مرحوم به بيرون از خانه
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باعث آرامش او میگردد و حتی بعضی ها کفشهای متوفی را به بيرون پرتاب میکنند .در ترکيه
اگر شخصی که از دنيا رفته د وشيزه و يا سرباز باشد تاج گلی با پرچم قرمز بر سرمزار او قرار
میدهند .در هر دو فرهنگ قب رها ساده و بی آرايش است و خانواده و نزديکان چهل روز عزادار
هستند.
يکی از داليل مهم غنای گنجينه ی فولکلور هر دو کشور آميخته شدن آن با فرهنگ و آداب و
رسوم اسالمی است .ايرانيان و مردم ترک تا قبل از ورود اسالم به سرزمينشان نيز مردمی با تمدن
و دارای فرهنگ و آداب و رسوم شناخته شده در بين ممالک آن زمان بودند و پس از پذيرش اسالم
اين آداب و رسوم ها نه تنها رنگ نباختند و از بين نرفتند بلکه در پرتوی تعاليم اسالمی رنگ و
بوی اسالمی به خود گرفتند و کامل تر از قبل به حيات خود ادامه دادند.
برای مثال می توان به عيد نوروز اشاره نمود که از رسوم بسيار کهن سرزمين ايران به شمار می
آيد و با ورود اسالم نه تنها از بين نرفت بلکه توانست با بهره گيری از عناصر فرهنگ اسالمی
جنبهی دينی پيدا کند و به آيندگان سپرده شود.
در پايان از عشق ورزی دختری ترک ياد می کنيم که فرزند واقعی جبار باغچه بان بود .او در
مرسين ترکيه متولد شد .اِولين می گويد « :ترکيه وطن من است و من مثل يک درخت در آن
جا رشد کرده ام ،اما ميوه هايم را در ايران دادم و در ايران به بار نشستم به همين علت هر دو
کشور را دوست دارم و هر دو را وطن خود می دانم...در سی و سه سال خدمتی که در ايران انجام
دادم بزرگ ترين جايزه را از ايرانيان گرفتم و آن جايزه ی محبت ملت ايران بود ( ».اولين باغچه
بان  ۲۷ژانويه )۲۰۱۰
منابع
يک .يونگ ،کارل گوستاو ( )۱۳۹۱انسان و سمبل هايش  ،ترجمه محمود سلطانيه ،تهران ،جامی
دو .حبيبی حسن ،در آيينه ی حقوق ،انتشارات کيهان.)۱۳۶۷( ،
سه .ذوالفقاری حسن ،)۱۳۹۴( ،باورهای عاميانه ی مردم ايران ،تهران ،جامی
چهار .شميسا ،سيروس ( ،)۱۳۸۷سير رباعی ،تهران ،علمی
پنج .ديوان حافظ ،خواجه شمس الدين ،ديوان ،تصحيح قاسم غنی ،عالمه قزوينی ،تهران ،اساطير

شش .حقيقی ،شهين ،)۱۳۹۷( ،دو ماهنامه ی فرهنگ و ادبيات عامه ،سال شش ،شماره بيست و چهار ،مضامين آيين
ها و باورهای مردمی در رباعيات مولوی.
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هفت .اولين ترک پارسی گو مصاحبه ی بهار نوايی با اولين باغچه بان ۲۷ ،ژانويه ۲۰۱۰
هشت .کاردگر ،بابايی ،)۱۳۹۸( ،بازتاب فر هنگ و ادبيات عامه در منظومه های قضا و قدر فارسی ،دو ماهنامه ی فرهنگ
و ادبيات سال  ۷شماره ی .۲۹
نه .الماسی ،حبيبی ،نجاد علی ،بهنام ،)۱۳۸۵( ،بررسی مفهوم ،جايگاه و نماد های حقوق فولکلور.
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معرفی نسخه خطی "مجموعه ادبیه"
سپيده درويشی

1

چکيده
در مرکز نسخه های خطی ترکيه اثری تحت عنوان "رساله ديباچه نکاح شاهزاده رضا قلی خان" به شماره
 3770متعلق به مجموعه  Esad Efendiنگهداری می شود ،به نظر میرسد که در ثبت عنوان اين نسخه به سهو
اشتباهی رخ داده است .کاتب در نخستين صفحه و پيش از شروع متن عبارت "مجموعه ادبيه محمد صادق افندی؛
به خط صادق افندی؛ و فيها فوائدٌ شتّی فی التصوف و االخالق" را نوشته است .لذا ،در اين مقاله از عنوان "مجموعه
ادبيه" برای اين نسخه خطی استفاده می شود.
دليل نگهداری و ثبت اين نسخهی ادبی تحت عنوان "رساله ديباچه نکاح شاهزاده رضا قلی خان " مشخص
نيست ،تنها در برگ  87اين اثر قسمتی از متن رساله ديباچه نکاح آورده شده و در تيتر صفحه نگارنده ذکر کرده
است" :ديباچه رسالهی نکاحی که برای شاهزاده رضا قلی ميرزا نوشته به انشا مهديخان" .عالوه بر اين ،پژوهشهای
انجام شده توسط ساير پژوهشگران نشان می دهد که تاريخ نگارش ديباچه نکاح شاهزاده رضا قلی خان دههی
1320قمری (  s1900م ).است ،از ديگر سو ،محمد صادق افندی ارزينجانی در سال  1208قمری (  1794م).
درگذشته است .همچنين اين نسخه خطی يک مجموعه گردآوری شده از چندين اثرارزشمند تاريخی ،اخالقی ،عرفانی
و سياست نامه است که بعضی از آن ها در سالهای پس از مرگ محمد صادق افندی نوشته شدهاند .با اين اوصاف اين
نسخه خطی نمی تواند به خط محمد صادق افندی ارزينجانی؛ نويسنده معروف باشد.
در اين مجموعه شرح حال و آثار تنی چند از نامداران همچون شيخ محمد گيالنی ،شيخ سعيدالدين الفرغانی،
شيخ عبدالقادر گيالنی ،موالنا جالل الدين بلخی و ...ذکر گرديده و به ظهور فرقهی نقشبنديه ،ظهور چنگيز ،جلوس
سلطان ابوسعيد بهادرخان ،فتح سومنات و ...اشاره شده است .همچنين دياگرام شجره نامه چنگيز و دولت جغتای رسم
شده است .اگر چه ممکن است اين نسخه فاقد ارزش ادبی باشد ،با اين حال نمیتوان از بار تاريخی و اسنادی آن چشم
پوشی کرد.
اين مقاله قصد دارد ضمن معرفی و بررسی نسخه خطی "مجموعه ادبيه" با بيان داليلی که اين نسخه در مرکز
نسخه های خطی ترکيه به اشتباه ثبت شده است ،درباره تثبيت اصالت نگارنده به بحث بپردازد.
کلمات کلیدی :نسحه خطی ،محمد صادق افندی ارزيجانی ،رسالهی ديباچه نکاح ،مجموعه ادبيه

 1دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبيات فارسی دانشگاه استانبول
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INTRODUCING AND REVIEWING THE MANUSCRIPT OF
"THE COLLECTION OF LITERATURES."
Sepideh Darvishi 
Abstract
In the Manuscripts Center of turkey, the manuscript "The Preface to the Marriage
Document of Prince Reza Qoli Khan" No. 3770, belonging to Esad Efendi Collection,
is kept. Reviewing the manuscripts indicates an unintentional mistake over the book's
title had occurred. On the first page of the manuscript, before the beginning of the text,
the writer has written the phrase "The Collection of Literatures; Mohammad Sadegh
Effendi; In Sadegh Effendi's Handwriting and its benefits for Sufism and ethics."
Therefore, this article uses the title of "The Collection of Literatures" for this
manuscript.
The idea of keeping and recording this script under the title of "The Preface to the
Marriage Document of Prince Reza Qoli Khan" is not clear. Whereas, page 87 of this
work on the page title the writer wrote "The Preface to the Marriage which was written
for Prince Reza Qoli Mirza by Mahdikhan.” That is the only section of the script that
the writer mentioned a part of "The Preface to the Marriage…” Furthermore, research
by other scholars indicates the date of writing of "The preface to the marriage Document
of Prince Reza Qoli Khan" is 1320s AH (early1900s AD); also, Mohammad Sadegh
Effendi Arzinjani has died in 1208 AH (1794 AD). Furthermore, "The Collection of
Literatures" is a compilation of several outstanding historical, moral, spiritual, and a
political books that some of them had been written in the years after the death of
Muhammad Sadiq Effendi. Therefore, this article argues that the famous Turkish author
Mohammad Sadegh Effendi perhaps had even not written "The Collection of
Literatures" manuscript.
"The Collection of Literatures" describes the biographies and works of some famous
scholars and masters such as Sheikh Mohammad Gilani, Sheikh Saeed al-Din alFarghani, Sheikh Abdul Qadir Gilani, Maulana Jalaluddin Balkhi, etc. Moreover, the
manuscript recounts the appearance of the Naqshbandi sect, the advent of Genghis
Khan, the sitting of Sultan Abu Saeed Bahador Khan, the conquest of Sumenat, etc.
The writer also illustrates Genghis Khan's genealogy and the Jagatai family tree. The
findings suggest this manuscript may not be valuable from a literary viewpoint, but
critics should consider its historical and documentary significance.
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This article intends to introduce and review “The Collection of Literatures"
manuscript, argue the causes of the manuscript's incorrect record in the Turkey
Manuscript Center, and discuss the writer's authenticity.
Keywords: Manuscript, Mohammad Sadegh Effendi Arzinjani The Preface to the
Marriage Document of Prince Reza Qoli Khan, The Collection Of Literatures

BİR YAZMA ESERİN TANITIMI “EDEBİ MECMUA”
Sepideh Darvishi *
Özet
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Esad Efendi Koleksiyonu’nda 3770 Demirbaş
numarasıyla kayıtlı “Şehzade Rıza Kuli Han’ın Nikahına Önsöz Risalesi” başlıklı bir
eser bulunmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki bu nüshanın isimlendirilmesi sırasında sehven
bir hata yapılmıştır. İlk sayfada ve metnin başlangıcından önce Katip “Muhammed
Sadık Efendi Edebi Mecmuası; Muhammed Sadık Efendi’nin el yazısıyla; ve onda
tasavvuf ve ahlak konusunda çeşitli faydalar vardır” ifadesini yazmıştır. Bu sebeple bu
makalede üzerinde çalışılan nüsha için “Edebi Mecmua” ifadesi kullanılmaktadır.
Bu edebi mecmuanın “Şehzade Rıza Kuli Han’ın Nikahına Önsöz Risalesi”
başlığıyla kataloglara kaydedilmiş olmasının nedeni belli değildir ve bu eserin yalnızca
87. Varağı Nikaha Önsöz kısmının bir bölümü olup, başlıkta yazarın adı şu şekilde
zikredilmiştir: “Mehdi Han tarafından Şehzade Rıza Kuli Mirza için yazılan Nikah
Risalesine Önsöz”. Ayrıca başka araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalar Şehzade
Rıza Kuli Han’ın Nikahına Önsöz Risalesi'nin yazım tarihi olarak 1320li h. (1900 m.)
yılları işaret etmektedir. Öte yandan Muhammed Sadık Efendi-yi Erzincanî 1208 h.
(1794 m.) yılında vefat etmiştir. Ayrıca bu el yazması eser bazıları Muhammed Sadık
Efendi’nin ölümünden sonraki yıllarda yazılmış olan bir çok değerli tarihi; ahlaki, irfanî
ve siyasetname türü eserin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Tüm bu açıklamalarla
birlikte bu el yazmasının ünlü yazar Muhammed Sadık Efendi-yi Erzincanî’ye ait
olduğu söylenemez.
Bu mecmuada Şeyh Muhammed Gilanî, Şeyh Saideddin Feraganî, Şeyh
Abdulgaffar-î Gilanî, Mevlanâ Celaleddin-î Belhî v.dğr. bir çok şairin biyografileri ve
eserlerinden bahsedilmekte olup; Nakşibendiye tarikatı ve Cengiz’in ortaya çıkışı,
Sultan Ebu Said Bahadır Han’ın cülûsu, Somenat’ın fethi vb. konulara değinilmiştir.
Ayrıca diyagram yoluyla Cengiz’in Şeceresi ve Çağatay Devleti’nin kurumları
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açıklanmıştır. Her ne kadar bu nüshanın edebi değerinin zayıf olduğu düşünülse de
içermiş olduğu verilerle tarihsel ve belgesel önemi göz ardı edilemez.
Bu makale, “Edebi Mecmua’nın” Türkiye Yazma Eserler Kurumu’na isminin
neden hatalı kaydedildiğinin gerekçelerini belirterek; bu nüshayı tanıtmayı,
incelemeyi ve asıl yazarın tespitini amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: El yazması, Muhammed Sadık Efendi-yi Erzincanî, Şehzade
Rıza Kuli Han’ın Nikahına Önsöz Risalesi, Edebi Mecmua

 -1مقدمه:
بررسی نسخههای خطی درواقع نقبی به انديشهها وآثارپيشينيان است .نسخ خطی هرزبان ،ميراث
مکتوب آن سرزمين و گنجينهای گرانبها جهت انتقال ِعلم ،فرهنگ و هنراز نسلی به نسل ديگر
است .به مدد بررسی و واکاویِ نسخ خطی عالوه بر فرهنگ و دانش گذشتگان؛ تاريخِ کتاب آرايی
و تذهيب ،خوشنويسی و نقاشی ،شناخت کاغذ و مرکب های الوان ،صناعت جلد سازی و چه بسيار
فنون و هنر ديگر که از گذشته تا به امروز برای ما روايت می شود .گرچه اين تصحيح و بررسیها
گاه از ورطة لغزش و خطا مصون نمانده و با شرايط زمان همخوانی نداشتهاند با اين همه ارزش
بودشان از نبود آن بيشتر است " .قسمت اعظم فکر بشری از طريق نسخههای خطی به نسلهای
بعد انتقال پيدا کرده و سير وسفر نسخ خطی باعث سير افکار بشری در اقصی نقاط دنيا شده است.
معرفی کتابهای خطیِ نهفته در کتابخانهها نخستين گام در راستای خدمت به جهانِ علم است".
2

در زمان سالطين عثمانی ،آسيای صغير( تراکيه) يکی از مراکز مهم ادبی به شمار میرفت .در
 1515م .سلطان سليم اول با تصرف تبريز تعدادی از نساخان و مذهّبان را در استانبول گردآورده
و مرکز نسخه پردازی و کتاب آرايی دربار را ايجاد کرد 3.همچنين برخی از اديبان و دانشمندان
ايرانی به سبب رابطهی نزديکی که با دربار عثمانی داشتند نسخی از آثارشان را به رسم ارمغان به
آن ديار پيشکش میفرستادند .در آن روزگار خوشنويسان ،نسخه پردازان ،و مجلدانی نيز خود
خواسته از ايران به عثمانی رفته و به کتابت و جلدسازی مشغول شدند .اسامی برخی از آنان را

 2وفادار مرادی ،محمد ،مقدمه ای براصول وقواعد فهرست نگاری در کتب خطی ،تهران :کتابخانه ،موزه
ومرکز اسناد مجلس شورای اسالمی  ،1379ص2.
 3ژاک داماس ،هنر خطاطی در ترکیه از قرن دوازدهم ،ترجمه گروه صادقی ،بهروز گلپایگانی ،تهران :
انتشارات یساولی  ،1360ص8
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ميرزا حبيب اصفهانی در کتاب خود  4ذکر کرده و همچنين نام بعضی از خطاطان که در مملکت
عثمانی به کتابت مشغول بودند در اثر نفيس عبدالمحّمد ايرانی 5آمده است.
اين عوامل و شرايط به عالوه عالقهمندی سالطين عثمانی به زبان و ادبياتِ فارسی دست به دست
هم داده تا امروز ترکيه با دارا بودن تعداد زيادی نسخه خطی ،گنجينه گرانبهايی از دانش و تمدن
و فرهنگ فارسی زبانان در حوزههای ادبيات ،عرفان ،فقه ،فلسفه ،طب ،نجوم و ...را دراختيار داشته
باشد.
سال گذشته در جستجوی نسخه خطی ،دست نوشتهای در کتابخانه سليمانيه توجه مرا به خود
جلب کرد .يکی از جذابيتهای اين نسخه باور مولف درباره زندگی عارفانهی برخی از مشاهيرِعرفان
و ادب بود ،لذا به صرافت خواندن کامل اين نسخه افتادم .نسخه ای که معرفی آن موضوع اين
مقاله است.
اين نسخهی خطی با نامِ "رساله ديباچه نکاح شاهزاده رضا قلی خان" متعلق به مجموعهی اسد
افندی (  ) Esad Efendiو با شماره ثبت  3770در کتابخانه سليمانيه وابسته به مرکز نسخههای
خطی ترکيه نگهداری می شود .آنچه درعالم نسخ خطی پيداست ،هر دست نوشته عنوانی دارد که
معموال به قلم مولف در اولين کتابت نسخه نوشته شده است .اين عنوان در بعضی از نسخهها در
نخستين صفحه و در برخی ديگر در خاتمه يا در ميانهی نسخه مشخص شده است .در نسخه مورد
نظر ما پيش از آغاز متن آمده است" :مجموعه ادبيه محمد صادق افندی  /به خط صادق افندی /
و فيها فوائدٌ شتّی فی التصوف و االخالق" .با اين اوصاف پيداست که مولف ،نسخه را با نامِ مجموعيه

ادبيه معرفی کرده است .با مطالعه دستنوشته به نامناسب بودن نامِ "رساله ديباچه نکاح شاهزاده
رضا قلی خان" برای اين نسخه پی برده لذا در اين مقاله از نام مجموعه ادبيه استفاده شده است.
-1-1

بیان مسأله و سواالت تحقیق
 -1نسخه خطی چه مشخصات و ويژگیهايی دارد؟
 -2چگونه می توان اثبات کرد که محمد صادق افندی ارزينجانی کاتب اين دست نوشته
نيست؟
 -3چرا نام اين نسخه به اشتباه ثبت شده است؟

4میرزا حبیب اصففففيهانذ ،ت خره خخ و خطاطان ،تهران :ختابخانه مسففففتوفذ ،1369چاپ اول،
صص184-110 .
 5عبدالمحّمد ایرانی ،پیدایش خخ و خطاطان ،انتشارات یساولی ،بی تا ،صص249 -115 .
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 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
با توجه به اينکه نام اين نسخه در مرکز نسخه های خطی ترکيه به اشتباه ثبت شده و نيز يکی از
متون نوشته شده در اين نسخه خطی دو قرن بعد از وفات محمد صادق افندی ارزنجانی به نگارش
درآمده است ،اين مقاله قصد دارد درباره تثبيت اصالت نگارنده به بحث بپردازد.

 -1-3روش تفصیلی تحقیق
اين تحقيق به روش توصيفی-تحليلی باتوجه به نسخه خطی رساله ديباچه نکاح شاهزاده رضا قلی
خان" به شماره  3770متعلق به مجموعه  Esad Efendiانجام شده است.

 -2معرفی محمد صادق افندی
محمد صادق افندی از مشايخ طريقت نقشبنديه در سال  1724ميالدی در ارزنجان چشم به
جهان گشود از اين رو به محمد صادق ارزنجانی نيز شهرت دارد .وی تحصيالت مقدماتی را
درارزنجان به پايان رسانده و برای تکميل آموختههای خود به ارزروم ،سپس به استانبول عزيمت
نمود .او که رهرو راه حقيقت بود سالهای زيادی از عمر خود را در سياحت گذرانده ،به بسياری از
شهرهای آناتولی سفر کرده و در اين سير و سياحتهای معنوی از روم ،اورشليم ،عربستان ،قبرس،
اسکندريه ،تسالونيکی و تيرانا ديدن نموده است .وحدت وجود ،مراتب تصوف و منازل سلوک در
آثار عرفانی وی نمايان است .محمد صادق افندی پس از فراغت از سفرها سرانجام  14سالِ آخرِ
عمر خود را در استانبول گذرانده و در رساله تربيت نامه خود نوشته که سال  1781زمانی که در
تکيه حاجی دِده نقشبندی واقع در اوسکودارِ استانبول خدمت میکرده سنش نزديک به شصت
سال بوده است .وی در اکتبر  1794ميالدی در استانبول ديده از جهان فرو می بندد.
-3

آثار محمد صادق افندی:
رساله محبوب ،شهرهای نفس ( )Risale-i Mahbub Nefsin Şehirleriاولين اثر

چاپ شده از محمد صادق افندی است .در اين رساله که مولف برای شاگردانش نوشته به
نمادگرايی و مرتبه تصوف در شهرِ نفس می پردازد .او هر مرتبه نفس را به يک شهر تشبيه کرده
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است و حاالت نفسانی را که در توصيف نمی گنجد به وسيله نمادهايی به روشنی قابل درک ساخته
و راهِ رهرو را برای خودشناسی وشناختِ نفسِ خويش باز نموده است.
تربیت نامه ( )Terbiyenameاثری است با موضوع تربيت درونی انسان ،او می نويسد
تربيتِ درون اين امکان را به فرد می دهد که با حقيقت وجود آشنا شده و چگونگی تربيت نفس
را بياموزد ،شخص اين پرورش را از درون آغاز کرده و در نگرش و رفتار و خوی گسترش می دهد.
در اين کتاب آمده است :محال است انسان به تحصيالت درونی خود پرداخته به حقيقت درون پی
برده و ذات الهی را کشف نکند زيرا روح ،معنا و شرطِ وجود همه فضايل است.
شناخت نفس ( )Nefs Bilgisiشناخت نفس يکی از راههای خودشناسی است و
خودشناسی سرآغاز تمام دانستنهای هر شخص است .نياز هر انسان در تمام عمر رسيدن به
شناخت خويش و چگ ونگی تعليم آن است .خودشناسی ،بلوغ هر فرد است و نفس معموال واژهای
است که برای توصيف گرايش انسان به شر و تمايالت شرورانه نظيرِ غرور ،حسادت ،خودپرستی و...
به کار میرود .مهار اين تمايالت نامناسب زيرِ سايه شناخت و تربيت نفس امکان پذير خواهد بود.
تسلط بر نفس به معنی رهايی ازاميال گمراه کننده است .نويسنده در اين اثرِ ارزشمند مراحل
شناخت نفس را بازگو می کند.
رساله توبه  -رساله مرغوبه ( )Tevbe Risalesi - Risale-i Mergubeدر اين کتاب
که آخرين اثر وی است نويسنده قصد دارد پيچيدگیهای انتقاد از خود و محاسبهی خويشتنِ
خويش را در هر مرحله از خودشناسی بيان کند .وی می نويسد:
در حقيقت مثل سنگی که بر سطح آب پرتاب می شود و سنگ اليه اليه آب را باز کرده و حلقههايی
ايجاد می کند ما نيز با آگاهی از کوچکترين حرکت و حلقههای موجود در هر مرحله از نفس،
میتوانيم آن اليهها را محاسبه کنيم .اين اثر هشدار میدهد که اگر انسان با تمرکز و آگاهی ،انتقاد
از خود را وجه نظر بگيرد همواره بيدار و در آرامش خواهد بود.
 -4معرفی رساله دیباچه نکاح شاهزاده رضا قلی خان
رساله ديباچه نکاح که نسخهای از آن ضمن مجموعهای با شماره ثبت  14489-10در
کتابخانه مجلس نگهداری میشود و همين نسخه نيز به رؤيت نگارنده مقاله رسيده است .اين رساله
نثری زيبا و مسجع فاقد تاريخ و نام نويسنده است که برای رضا قلی ميرزا نوهی فتحعليشاه قاجار
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و فرزند کوچک ملک قاسم ميرزا نوشته شده است .گويا اين ديباچه کوتاه توسط يکی از شاگردان
يا دوستان رضا قلی ميرزا جهت عرض ارادت به وی به نگارش درآمده است.
مسعود غالميه در مقالهای تحت عنوان ديباچهای بر يک نکاح 6تاريخ احتمالی نگارش اين
نسخه را دهه  1320هجری قمری می داند و نيز در همين مقاله تاريخ مرگ رضاقلی ميرزا را سال
 1327هجری قمری (  1902ميالدی) ذکر کرده است .رساله ديباچه نکاح دربرگهای  87و 88
نسخه مجموعه ادبيه نوشته شده ومولف درحاشيهی صفحات فرهنگ وار شرحی بربرخی از کلمات
نوشته است.

اين ديباچه اينگونه آغاز می شود:
ديباچهی رسالهی نکاحی که برای شاهزاده رضا قلی ميرزا نوشته به انشاء مهدی خان
گلگونه حمدی که عذرا عذرای ورق را به زيباترين وجهی گلگون نمايد و غازۀ شکری که
رخسار عروس دل آرای صفحه را به نيکوترين صورتی آرايد ،سزاوار جمال جميل حضرت ذوالجالل
است که هفت آسمان در حريم حرم صنعش شاهدی است هر هفت کرده از ماه و مهرش به لتة
طال در پيشانی و شرف اقبالش در سر؛ و بدر تابان در خلوت سرای قدرتش. ...
با اين توصيف مجموعه جوابيه در سال های بعد از  1327هجری قمری نوشته شده است زيرا
مولف مجموعه اين نسخه را خوانده و آن را عينا در کتاب خود آورده است .بنابراين احتمال
نوشتن اين نسخه توسط محمد صادق ارزينجانی پذيرفته نيست.
 -5معرفی متون مجموعه جوابیه
نسخه مجموعه جوابيه با اين متن آغاز می شود " :شکر و منّت بی نهايت خدای را عمّ نوالُه
و جَمُّ افِضالُه که روزگار مار را به فّرِ دولتِ زمان مدّت و يمن سلطنت دوران عدّت و فيض رأفت
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مسعود غالمیه ،دیباچه ای بر یک نکاح ،پیام بهارستان ،1389 ،دوره دوم ،سال دوم ،شماره  ،8ص594 .

دريا مثال و شمول نصفت طوبی طالل پادشاه عالم ،فرمان فرمایِ بنی آدم ،ذوالقرنين ثانی ،جمشيد
تختگاه جهانبانی ،جهاندارِ صاحب فراوان ،سلطان کامران ،عادل جهان ،غياث الدّنيا و الدّين ،خدا
بنده محمّد اعلی اهلل شانَه منور و مزين گردانيد ."...اين متن از کتاب "اخالق السلطنه فی احوال
االزمنه و اآلونه" گرفته شده است ،نسخه ای از آن ضمن نسخهی "مقامات حميدی" اثر حميدالدين
عمر بن محمود بلخی حميد با شماره مدرک  IR10-45259در کتابخانه مجلس نگهداری می
شود و برگهای  105تا  119اين نسخه را به خود اختصاص داده است .در کاتالوگ کتابخانه مجلس
اين نسخه با نام "مقامات حميدی و اخالق السطنه" ثبت شده و تاريخ کتابت اين اثر را قرن 13
هجری قمری ذکر نمودهاند .اما مولفِ "مجموعهی جوابيه" در پايان اين متن طوالنی با مرکب
قرمز نوشته است " :نقل من تاريخ الوصاف درجلد رابع و الخامس" .متن بعدی ذيل تيترِ "من
فوائد انفاس موالنا عبدالرّحمن جامی و عبدالغفور ضياءالدين ...و آن در ضمن چهار رشحه ايراد
کرده می آيد" در صفحه  9bمجموعه ادبيه نوشته شده است:
رشحهی اوّل ،روزی در تحقيق احوال جنّ سخن میرفت ،خدمت مولوی فرمودند حضرت محی
الدّين ابن العربی قدس سرّه در بعض از رسائل خود آوردهاند که اختالفست درآن که ابوالجّن ابليس
است يا غيرِ او و تحقيق آن ست که وی غير ابليس است و ابليس يکی از ايشان است و ابوالجن
خنثی بوده است و هر دوران خود را بههم سوده و فرزندان از آن متولد میگردد و چون ترکيب
ايشان از آتش و هواست و الی آخر .اين متن در چهار رشحه کتابت شده و مولف در پايان آن
عبارتِ تمّت رشحات لحسين الواعظ را نوشته است" .رشحات عين الحيات" کتابی است به قلم
کمالالدين حسين بن علی سبزواری مشهور به موالنا حسين واعظ کاشفی ( ۸۴۰ه ق –  ۹۱۰ه
ق) در معرفی خواجگان طريقت نقشبنديه که در ضمن يک مقاله ،سه مقصد و يک خاتمه تنظيم
شده و نگارش آن در سال ۹۰۹ق .پايان يافته است.
در صفحه  10bنسخه ،بيست و چهار رشحه از نفايس انفاس نوشته شده و درتيتر آن آمده
است :من نفايس انفاس حضرت عبدالرّحمن نورالدّين مال جامی قدّس سرّه السّامی و در پايان نيز
عبارت نقل من رشحات حسين الواعظ همچنين در قسمت پايين همين صفحه چند بيت شعری
ترکی از علی افندی نوشته شده است.
صفحه  11 aبا قطعهای عربی آغاز میشود و تيتر آن اينگونه است :از منشأت جانی محمود
بن شيخ محمّد گيالنی از کتابی که به رياض االنشا نام نهاده است؛ نسخهی مکتوبه الی المولی
الشيخ العالم العارف به نور الملة و الشريعة و التقوی و الدين الخواجه عبيداهلل ابّداهلل ارشاده ،سپس
قطعه شعری آورده و مطلب را به صورت نثر ادامه داده است.
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موالنا شمس محمد اسد و شيخ سعيد الدّين الفرغانی مشاهيری هستند که در صفحات بعدی
نام و بخش کوتاهی از آثارشان آورده شده است .در برگ  13aمطلبی تحت عنوانِ مناقب شهزاده
کرد و چين و ذکر خيرات جاويد از آل سلغری به چشم میخورد .سَلغُريان ترکمن هايی بودند که
هنگام ضعف دولت سلجوقيان مقارن با قرن  ۶هجری قمری (قرن ۱۲ميالدی) در ناحيه فارس به
قدرت رسيدند .اين مطلب نيز با عبارت نقل من تاريخ وصاف من الجلد الخامس ،به پايان میرسد.
نهضت رايت سلطنت بَصَوب ِ قشالق بغدا فی سنه تسع و سبعمائة الهالليِه تيتری است که در
باالی صفحه  15aنوشته شده است .و متن با اين شعر آغاز میشود:
نهضت رأيت ميمون اُلُغ سلطانست

نور تأييد ز منجوق فلک تابانست

کيست آنکو چو سليمان همه مامور وِيَند

شاه کسری صفت و خسرو جم فرمانست

هست کيخسرو ثانی و کمين ...

پدر بيژن نيوُ و پسر دستانست

نالهای کوش درِ گوش ظفر چون عنقاست

در تنِ شيرِ علم باد صبا چون جانست

ابرویِ يار هالل علمش را حاکيست

زلف پرچم به صفت نيغله ترکانست

تيغ نيسان اثرش در کمرِ قرجی ديد

نيزه لرزنده از آن بر تنِ خونی سانست

اين متن که حاوی مصراع ها ،بيتها و رباعی هاست ،بدون هيچ توضيحی از جانب کاتب مبنی
بر منبع مطلب يا نام نويسنده با جملة " الظالمونَ ُعلُواً کبيراً " در صفحه 18aبه پايان رسيده و
باالفاصله در پی آن مطلب جديدی تحت عنوان " در مدح مخدوم رشيد الدّين و الحق وزير
صاحبقران محمّد خدابنده و تأليفات او و تقريضش" نوشته شده است .اين متن با مدحی مسجع
که پيداست رشيدالدين فضلاهلل همدانی نويسنده کتاب جامع التواريخ و وزير الجاتيو محمّد خدا
بنده را وصف می نمايد شروع شده و با اين جمله در اواسط صفحه 18bبه پايان میرسد" :باری
در سنه سبعمائه اشارت به وجود مسعود وزير کامکار و يگانه روزگارست و بی شک تا انقراض عالم
طوائف امم به انظارِ مختلف و استعداد متفاوت از آنجا اقتباس معارف و اقتناصِ فوائد خواهند کرد

73

و مثوبات آن عاجالً و آجالً به روزگار دولت يار متالحِقَست  ".کاتب اين متن را نيز از کتاب تاريخ
وصاف دانسته است.
متن ديگر تيتری طوالنی بر خود دارد :در سلطنت محمد خدابنده به رای رَزين مخدوم جهان
و دستور نظام جهانيان تاج الملّه و الدين عليشاه زيد قد لهه از  ...در ييالق سلطانيه مدرسه سيار و
عمارت کارخانه فردوس و ديگر اماکن به اتمام پيوست .چنين می نمايد که اين متن تقريبا ادامه
مطلب قبلیست و در صفحه  19bبه پايان می رسد.عنوان " بعضی فقرات دلپسنده و تعبيرات
خوش آينده" باالی صفحه  20aديده می شود و در صفحه  21aمتن کوتاهی به خط عربی که
در ابتدا عبارت " قال المبرد" و در انتهای آن عبارت " نقل من کامل المبرد" نوشته شده است
کتابت شده ،چنانکه پيداست اين مطلب از کتاب "الکامل فی اللغة واألدب" اثر ابوالعبّاس مُبَرَّد
نقل شده است.
در باالی صفحه  21bنوشته شده است " :تمهيدٌ فی القَولِ فیِ الوالية و الولی من کتاب
نَفَحاتِ االُنس لموالنا ملّا جامی رَحمه اهلل تعالی " .مطلب با تعريف واليت و تقسيم بندی آن
شروع شده و در صفحه  27aبه پايان می رسد .سپس با تيترِ " باب ماجآء فی صفتة کالم رسول
اهلل صلّی اهلل و سّلم فی الشعر و بعض حديث شريف فی حقّه" متن بعدی در شرح کالم موزون به
زبان ترکی و خط عثمانی آغازمی گردد .کاتب در پايان آورده است :نقل من شمائل الشريفه
للحافظ ابوعيسی محمّد ابن عيسی بن سَوَرۀ الترمذی و بعضاً من شرحها الحمد بروسوی".
کتاب شمائل شريفه که در ايران به عنوان کتاب شمائل النبی ترجمه شده است اثری است شامل

احاديث و رواياتی در وصف شمايل واخالق پيامبراسالم ،به قلم ابوعيسی محمد بن عيسی
ترمذی ودر  56باب تنظيم شده است.
"باب ماجآء فی کالم رسول اهلل صلّی اهلل و سّلم فی السَّمَر" تيتری است در ميانه صفحه
 27bکه متن ذيل آن نيز از کتاب شمائل شريفه نقل شده و  7صفحه از مجموعه ادبيه را به خود
اختصاص داده است .بعد از آن کاتب در مورد تاريخ و ظهور طريقه نقشبنديه و مشايخ آن به بيان
مطلب می پردازد .خواجه يوسف همدانی ،خواجه عبدالخالق غجدوانی ،خواجه عارف ريوگری،
خواجه ا حمد صديق ،خواجه اوليآء کُالن ،خواجه محمود انجير فغنوی ،خواجه علی رامتينی ،خواجه
بهاءالدّين نقشبند ،خواجه محمّد بابآء سماسی ،سيد امير کُالل ،شيخ آتا و  ...نامهايی است که در
اين متن آمده است او بعد از آن کاتب به معرفی برخی از مشايخ می پردازد .در صفحه  35bضمن
معرفی شيخ کمال الدين عبدالرزاق کاشی آمده است :وی مريد عبدالصمد نطنزی است ،جامع
بوده ميان علوم ظاهر و باطن ،وی را مصنفات بسيار است چون تفسير تأويالت و کتاب اصطالحات
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صوفيه و شرح فصوص الحکم و شرح منازل السائرين و غير آن  ،الی آخر .در اين صفحات مکوتب
از کم ال الدين عبدالرزاق به شيخ رکن الدّين عالءالدوله و پاسخ شيخ به آن مکتوب نوشته شده
است .نويسنده در پايان اين مطلب منبع را ذکر نکرده و بالفاصله با تيتر " در حق شيخ اوحد الدّين
کرمانی قدس سره" به معرفی وی پرداخته است .و آن را از نفحات االنس نقل کرده است.
اما در مورد شيخ عبدالقادر گيالنی و باز هم از کتاب نفحات االنس در صفحه  38bنوشته
شده است " :شيخ

محی الدّين عبدالقادر الجيالنی قدس اهلل تعالی ستره ،کنيت وی

ابومحمد ست علوی بوده حسنی ،نبيرۀ ابوعبداهلل صومعی است از جانب مادر و مادر وی ام الخيرامة
الجبّار فاطمه بنت ابی عبداهلل الصومعی گفته است که چون فرزند من عبدالقادر متولد شد هرگز
در روز رمضان شير نخورد .يکبار هالل ماه رمضان به جهت ابر پوشيده ماند ،از مادر وی پرسيدند
گفت امروز عبدالقادر شير نخورده است آخر معلوم شد که روز رمضان بوده است ".در انتهای اين
متن که در  5صفحه از مجموعه ادبيه جای گرفته  ،نوشته شده است" نقل من نفحات االنس موالنا
مال جامی قدس سره" .در  18سطر و بطور مختصر در صفحه  41aمحمّد االَوانی معرفی شده
است .بنابر متن وی به ابن القائد معروف و از اصحاب شيخ محی الدّين عبدالقادر بوده است ،منبعِ
متن مربوط به معرفی اين شيخ نيز مشخص نيست.
ابن الفارضِ الحمویِ المصری نام يکی ديگر از مشايخ ذکر شده در همان است و بنا به بيان کاتب
کُنيت ِ وی ابوحفض و نام وی عمر از قبيلة بنی سعد است .در صفحه  42bدر قالب  8سطر شيخ
ابراهيم بن مِعصار الجَعُری با کنيهی ابواسحاق معرفی شده و پس از آن از شيخ محی الدّين محمّد
بن علی بن العربی سخن به ميان آمده است .در متنی که به معرفی ايشان پرداخته خط ِ کتابت
به طرز آشکاری عوض شده و سطرهايی که به خط عربی نوشته شده بسيار زيبا ،با نظم و خواناست،
در ابتدا تصور می شود که کاتب شخص ديگريست اما با توجه به عبارت های فارسی که در ميان
سطور عربی به چشم میخورد کاتب عوض نشده فقط شيوه خطاطی تغيير کرده است( .تصوير
شماره )1
شيخ صدر الدّين محمّد بن اسحاق القونيوی با کنيهی ابوالمعالی ،جايگاه بعدی را در اين مجموعه
به خود اختصاص داده است .وی استاد مال قطب الدّين عالمه شيرازی و صاحب کتابهای نفحات
الهيّه ،تفسير فاتحه ،مفتاح الغيب ،نصوص و فکوک و شرح حديث است .در اين متن آمده است که
مادر ايشان با محی الدّين عربی ازدواج کرده و شيخ صدر الدّين از کودکی در خدمت ابن عربی
پرورش يافته است.
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بعضی گفته اند که وی به صحبت شيخ نجم الدين کبری رسيده است و از خلفای وی است.
نام وی محمّد بن احمد الخطيبی الکبری است .از فرزندان اميرالمؤمنين ابابکر الصّديق است رضی
اهلل عنه و مادر وی دختر پادشاه خراسان عال الدّين محمّد بن خوارزم شاه بود .حضرت رسالت
صلّی اهلل عليه و سلّم وی را در خواب اشارت فرمود که دختر خود را به حسين خطيبی نکاح کند
و بعد از نهم ماه بهاءالدين ولد متولد شد و چون به دو ساله شد والد وی نقل کرد و چون به سن
تميز رسيد به تحصيل علوم دينی و معارف يقين مشغول شد تا کمال وی به جايی رسيد که حضرت
رسالت صلی اهلل عليه و سلم وی را در واقع سلطان بن علما لقب نهاد و چون وی را ظهوری تمام
حاصل شد و مرجع خواص و عوام گشت ،جمعی از علما را چون اما فخرالدّين راز ی و غيره بر وی
حسد بجنبيد وی را به خروج علی السّلطان وقت متهم داشتند و وی را از شهر بلخ عذر خواستند.
اين شرح حال در مورد شيح بهاءالدين ولد پدر موالنا جالل الدين بلخی در صفحه  45bنسخه
آمده اما منبعی برای آن ذکر نشده است.کاتب پس از آن بسيارمختصر به سيد برهان الدّين ترمذی
پرداخته است.
"موالنا جالل الدّين محمّد البخیِ الرّومی قدس سرّه" تيتری است در ميانه صفحه که در
ذيل آن والدت موالنا را در ششم ربيع االول سنه اربع و ستمائه در بلخ نوشته است .میگويند بر
خدمت موالنا از پنج سالگی باز صور روحانی و اشکال غيبی يعنی سفرۀ مالئکه و بَرَرَۀ جن و خواص
انس که مستور از قباب عزتاند ظاهر شدهاند و متمثل میگشته به خط موالنا بها الدّين ولد نوشته
يافتمی اند که جالل الدّين درشهر بلخ شش ساله بود که روز آدينه با چند کودک ديگر بر بامهای
خانه های ما سير میکردند .يکی از آن کودکان با ديگری گفته باشد که بيا تا ازين بام به آن بام
جهيم .جالل الدّين محمد گفته است اين نوع حرکت از سگ  ،گربه و جانوران ديگر میآيد حيف
باشد که آدمی به اينها مشغول شود .اگر در جان شما قوتی هست بياييد تا سوی آسمان پريم .و
در آن حالت از نظر کودکان غائب شد .کودکان فرياد برآوردند بعد از لحظهای رنگ وی ديگرگون
شده و چشمش متغير گشته باز آمد .گفت آن ساعت که با شما سخن میگفتم ديدم جماعتی سبز
قبايان مرا از ميان شما برگرفتند و به گردِ آسمانها گردانيدند و عجائب ملکوتات را به من نمودند و
چون آواز و فرياد و فغان شما برآمد بازم به اين جايگاه فرود آوردند الی آخر .اين شرح دربارهی
موالنا شاعر و عارف بزرگ فارسی زبان در صفحه  46aمجموعه ادبيه نوشته شده و کاتب برای آن
منبع مشخصی ذکر نکرده است.
المولی االعزّ الدّاعی الی الخير خالصةُ االرواح سرُّالمِشکوۀ و الزجاجه و المصباح ،شمش الحق و
الدّين نو اهلل فی االولين و اآلخرين ...مدحی است در وصف موالنا شمس الدّين محمدبن علی بن
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ملک داد تبريزی که باالفاصله بعد از شرح حال حضرت موالنا نوشته شده و متنی دو صفحهای از
احواالت ساير مشايخ در ديدار با شمس آمده است .منبع مشخصی برای اين مبحث ذکر نگرديده
است.
شيخ صالح الدين فريدون قونيوی ،المعروف به زرکوب ،شيخ حسام الدّين حسن بن محمّد بن
اخی ترک و سلطان ولد مشايخ معرفی شده در صفحه  48aهستند و کاتب نفحات االنس جامی
را منبع اين متون دانسته است .در صفحه  49aذکر جلوس سلطان بهادر خان با تيتر قرمز رنگ
نوشه شده در حاشيه صفحه عدد  49به چشم میخورد اما متاسفانه پيداست که در ديجيتال
سازی کتاب خطايی رخ داده و برگ  50aاسکن نشده است ،به همين دليل متن صفحه  50bکه
پس از آن می آيد ممکن است ادامه آن متن باشد زيرا در آن به جلوس پادشاهی اشاره شده ،در
پايان نقل از تاريخ وصاف ذکر شده است .متنی به خط و زبان عربی به نقل از حلبت الکميت نيمی
از صفحه  50bرا به خود اختصاص داده و در پايان منبع و در زير آن پيوند ذکر شده اما در صفحه
بعد متن با همان پيوند آغاز نشده بلکه عبارت " جمله باشد ".آغاز کنندهی اين صفحه است ،آنچه
پيداست يک برگ از ديد متصدی مربوطه پنهان مانده يا ممکن است يک برگ از اين نسخه گم
شده باشد .متن ناقص صفحه  51aبا اين جمله به پايان می رسد :پس به مراقبت خاطر و خامه
اين رساله بی شبه در تشبيه تشهير فصل و تشويق افاضل جهان را خاتمه کتاب ساخت .کاتب از
صفحه  51 bتا صفحه  58aدر توضيح کتاب تاريخ وصاف قسمتی از همين کتاب را عيناً بازنويسی
کرده است .سپس وفات الجايتو را به نقل از جلد پنجم تاريخ وصاف ذکر کرده و در صفحه 59a
دوباره متن کوتاهی را از کتاب حلبت الکميت آورده است .از صفحه  59 bتا  62aمتنی عربی
با خطی بسيار زيبا نوشته شده که تيترِ تاريخ بلسان بليغ عربيه را بر خود دارد( .تصوير شماره)2
از اين متن تا متن صفحه  67خوشنويسی کامال متفاوت است و باز به همان سبک غالب
نسخه بر می گردد است آنچه مشخص است کاتب فقط متون عربی را بدين شيوه به نگارش درآورده
است .اين صفحات فتح سومنات ،قسمتی از کتاب سحر البالغه و اشعاری با تيتر " فی وصف کتب
ابن العميد" را شامل می شود .رساله فی اختالف التواريخ ،وصف االغانی از کتاب حلبت الکميت،
صورت عتِق نامه برای مردان و زنان تا صفحه  69 bرا در برگرفته اند و بعد از آن با تيتر "
اصالحات مغول و الفرس و العرب در تاريخ وصاف" واژههايی را نوشته ،زير آنها با مرکب قرمز خط
کشيده و در حاشيه صفحات برخی از اين واژهها را شرح داده است .پس از آن به شيوه لغت نامه
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با جداسازی الفبايی کلماتی را زير مجموعه حروف الف و ب آورده است .صفحات  77aتا 83 a
شامل اشعاری از شعرای مختلف است.
هذه الرسالة النقشبنديه و سلسة طريقة العليه لوحمّد امين افندی الشهير به توقادی؛ تيتریست
قرمز رنگ در صفحه  83 aکه متنی عربی در وصف طريقت و مشايخ نقشبنديه را شامل می
شود .در صفحه  87Aديباچه رساله نکاح شاهزاده رضا قلی خان نوشته شده است و اين همان
متنی است که عنوان کتاب گرديده و قطع به يقين در انتخاب اين نام خطايی صورت گرفته است.
(تصوير شماره )3
ذکر ظهور چنگيز ،رسم شجره نامه دولت جغتای ،شجره نامه چنگيز و ايلخانيه (تصوير شماره
 )4مطالبی است که آخرين صفحاتی که توسط کاتب با مرکب شماره گذاری شده را در بر می
گيرد و صفحات بعدی با مداد شماره گذاری شده است .از آنجا که صفحات بعد از اين مطلب سفيده
مانده (تصوير شماره  )5اين احتمال وجود دارد که نسحه اوليه همين مقدار بوده و  7برگ پايانی
کتاب را صاحب يا صاحبان کتاب اضافه کرده اند .برگ  91سفيد مانده ،برگ  92با رسم الخطی
کامال متفاوت تيتر " بعضی فقرات و ابيات مناسب انشاء و انشاد" را در باالی خود دارد ( تصوير
شماره  )6و در برگ  92دعای ورد اإلمام النووی که با اهلل اکبر شروع شده نقش بسته است .صفحه
پايان را متن کوتاهی با تيترِ صورت عرض حال در قدس شريف در غار پيغمبران عليهم السّالم؛ به
خود اختصاص داده است.
اين نسخه خطی که مجموعهای گردآوری شده که شامل متونی عرفانی و شرح حيات بزرگان و
نامداران از جمله مشاهير طريقت نقشبنديه و صوفيه است با ظرافت تامل برانگيزی جمع آوری
شده و نشان می دهد کاتب اين نسخه از شمّ ادبی قابل تقديری برخوردار بوده است.
نتیجه
با توجه به برابر سازی تاريخ بعضی از متون اين دست نوشته که اکثر مطالبش گردآوری از ساير
کتب است ،محمد صادق افندی نويسنده معروف ترک نمیتواند مولف يا کاتب اين نسخه باشد.
حيات اين عارف و نويسندهی ترک بين سالهای  1724تا  1794ميالدی بوده است در حالی که
ديباچه رساله نکاح که برگهايی از مجموعه ادبيه را به خود اختصاص داده بين سالهای  1895تا
 1902ميالدی به نگارش درآمده است و دو قرن اختالف تاريخی بين نگارش اين نسخه و مرگ
محمد صادق افندی وجود دارد .با توجه به تحقيقهايی که نگارندهی اين مقاله انجام داده است
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تنها يک نويسنده با اين نام شناخته شده که محمد صادق افندی ارزنجانی نويسندهی عارف و
مشهور ترکيه است .لذا نگارنده مقاله موفق به پيدا کردن کاتب اين نسخه نشده و ادعای کتابت
اين نسخه توسط محمد صادق افندی ارزنجانی نيز پذيرفته نيست.
از ديگر سو همانگونه که در مقاله آورده شده است کاتب نسخه برای کتاب خود نام مجموعه ادبيه
را انتخاب کرده وعنوان "رساله ديباچه نکاح شاهزاده رضا قلی خان" که در حال حاضر اين نسخه
با اين عنوان در مرکز نسخه های خطی ترکيه ثبت شده ،نمیتواند عنوانی صحيح برای اين دست
نوشته باشد.
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اصفهانی ،ميرزا حبيب ( ،)1369تذکره خط و خطاطان ،تهران :کتابخانه مستوفی.
ژاک داماس ( ،)1360هنر خطاطی در ترکيه از قرن دوازدهم ،تهران :نشر يساولی.
عالی افندی ،مصطفی( ،)1370مناقب هنروران ،ترجمه توفيق هـ .سبحانی ،انتشارات سروش ،تهران :نشر گويا.
عبدالمحّمد ايرانی ،پيدايش خط و خطاطان ،انتشارات يساولی ،بی تا.
غالميه ،مسعود (  ،)1389ديباچه ای بر يک نکاح ،پيام بهارستان ، ،دوره دوم ،سال دوم ،شماره .8
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ومرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،دبيرخانه سمينار نسخه های خطی.
نسخه خطی:
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صفحه اينترنتی:
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امیر سلطان و صوفیان بخارایی در آناتولی در قرن نهم هجری/پانزدهم میالدی
دکتر سِوال گونبال بوزکورت1

چکیده
مهاجرت به آناتولی چه در دورۀ سالجقة روم و چه در دورۀ دولت عثمانی به طور افزاينده ای ادامه يافته است .اين
مهاجرت ها در قرن نهم هجری/پانزدهم ميالدی ،از شهرهای مختلف آسيای مرکزی نيز به سوی مراکز علمی و فرهنگی
آناتولی صورت گرفته است .در ميان اين مهاجران ،تعداد صوفيانی که به آناتولی مهاجرت کردند قابل توجه است.
دانسته شده است که مهاجرت صوفيان به داليل گوناگونی انجام شده است .روابط سالطين با شيوخ نشان می دهد که
در پس زمينة مهاجرت به آناتولی در قرن نهم هجری ،همراه با يک ساختار قدرتمند دولتی ،عالقة سالطين به تصوّف
و دراويش نيز مؤثر بوده است .در ميان اين افراد صوفيان مهاجر بخارايی نيز وجود داشته و بر مردم آناتولی تأثير
عميقی گذاشته اند .امير سلطان (متوفی 833هـ1429/.م ).نيز يکی از اين دسته صوفيانی بوده که در قرن نهم هجری
از بخارا به آناتولی مهاجرت کرده است .وی همراه با گروهی از صوفيان ،راهی حج شد .ازاينکه تمامی اين افراد چون
امير سلطان در آناتولی معروف و تأثيرگذار نبودند ،دربارۀ شرح حال آنها اطالع کافی در دست نيست .امير سلطان چند
سال در مدينه و بغداد ماند و بعد از وظيفة حج به بروسه آمده و و در آنجا سکنی گزيده است .وی مورد لطف پادشاهان
عثمانی قرار گرفت.در منابع ،در کنار وجه صوفيانه امير سلطان به ويژگیِ شاعری او نيز اشاره شده و وی اشعار فارسی
و ترکی داشته است .امير سلطان ،خلفای خود را برای گسترش دين اسالم به شهرهای مختلف آناتولی اعزام کرد.
مناقبنامه های فراوانی در مورد او در آناتولی نوشته شده است .مجموعة امير سلطان که بعد از آمدن وی به بروسه به
نام او بنيان نهاده شده ،ميان مردم ترکيه معروف است .محدود کردن تأثير امير سلطان تنها به قرن نهم هجری بسيار
دشوار است .زيرا ،اهميت وی در نزد مردم آناتولی امروز نيز پابرجا است.
در اين مقاله ،با تکيه بر امير سلطان؛ به شرح حال ،آثار ادبی و تأثير برخی از اين صوفيان بخارايی که به آناتولی
مهاجرت کردند ،پرداخته خواهد شد .اصلی ترين مسأله پژوهش حاضر ،چگونگی تأثيرپذيری مردم و صوفيان آناتولی
از صوفيان بخارايی می باشد .در نتيجه ،اينکه چرا صوفيان بخارايی برای اشاعه طريقت خود سرزمين آناتولی را انتخاب
کرده و اهميت آناتولی برای آنها چه بوده ،بيان خواهد شد.
واژگان کلیدی :بخارا ،آناتولی ،امير سلطان ،صوفی ،تأثير ،قرن نهم هجری/پانزدهم ميالدی.
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EMIR SULTAN AND THE SUFİS OF BUKHARA IN FİFTEENTH
CENTURY’S ANATOLIA
Dr. Seval GUNBAL BOZKURT2
Abstract
Migration to Anatolia remained a continuously increasing phenomena during the reign
of both Seljuqs and Usmani. This migration from various Central Asian cities to
academic and cultural centers of Anatolia continued during the fifteenth century as
well. Amongst these migrants, there were considerable number of Sufi saints. There
must be multiple reasons for this migration. Interrelation of kings with saints and their
fondness of Sufism was one of the key factors behind this migration. The migrants also
included Sufi saints of Bukhara who exerted great influence on the natives of Anatolia.
Emir Sultan (d. 1429) was amongst those migrant Sufis who left Bukhara and settled
in Anatolia. He also performed Hajj with other Sufis. Since unlike Emir Sultan, other
migrating Sufis were not famed enough, less is known about their lives. Emir Sultan
stayed in the city of Madina and Baghdad for some years and after Hajj, he came to
Bursa in Turkey and settled there. He later became recognized amongst the Usmani
kings. Beside his saintly background, historians have also referred to his poetic works.
He mostly wrote his poetry in Persian and Turkish. For preaching Islam, Emir Sultan
sent his spiritual descendants to various cities of Anatolia. Many of his eulogies were
penned in Anatolia. Emir Sultan compound in Bursa is named after him and still attracts
many local visitors. His influence on the people of Anatolia is not restricted to fifteenth
century, rather his legacy still lives on.
This paper will investigate the lives, literary works & influence of migrant Sufis of
Bukhara in Anatolia, with a focus on Emir Sultan. It primarily looks into the influence
of these migrant Sufis on the natives and local saints of Anatolia. It will also discuss
why Sufis of Bukhara opted Anatolia for their preaching while highlighting the
significance of Anatolia for them.
Keywords:Bukhara, Anatolia, Emir Sultan, Sufi, Influence, Fifteenth Century

مقدمه
مهاجرت صوفيان از شهر های مختلف خراسان و ماوراءالنهر (خراسان بزرگ)به استانبول و شهرهای
پانزدهم ميالدی رو به افزايش/گوناگون آناتولی در عهد پادشاهان دولت عثمانی در قرن نهم هجری
 سالطين عثمانی اين.بوده است و اين مهاجرت ها در قرن بعديافزايش بيشتری پيدا کرده است
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عصر همچون نياکان خودشان به تصوف عالقه داشته و از حلقة ذکر طريقت های مانند مولويه،
نقشبنديه ،خلوتيه و بايراميه بهره می برده اند .شرکت سالطين عثمانی ،در مجلس دراويش ،نشان
دهندۀ وابستگی ايشان به طريقه ها بود .اين عالقه پادشاهان به تصوف باعث شد که متصوفانی
من صوب به مکتب و طريقت های مختلف به آسيای صغير مهاجرت کنند و افکار صوفيانة خودشان
را در اين سرزمين گسترش بدهند .داليل مهاجرت ها در هر زمان متفاوت بوده است .می توان
گفت که در قرن نهم هجری/پانزدهم ميالدی دليل اصلی اين مهاجرت ها تالش های سالطين
عثمانی برای تبديل سرزمين عثمانی و مخصوصا شهر استانبول به مرکز علم و فرهنگ می باشد.
اين تحوالت علمی در دولت عثمانی توسط دانشمندان و شيوخ مقيم ساير کشورها با دقت تحت
تعقيب قرار می گرقت.
تحول و پيش رفت علمی آسيای صغير ،اين سرزمين را در نظر دانشمندانِ شاخه هایِ مختلفِ علوم
به جايگاه جذّابی ارتقا داده بود .به عنوان مثال هنگامی که استانبول فتح شد هشت کليسای واقع
در اين شهر به مدارس اسالمی تبديل يافت و به طور کلی اين مدرسه ها صحن ثمان ناميده
شدند.در يکی از اين مدارس موالنا عالءالدين طوسی (متوفی 887هـ1482/.م ،).فيلسوف و فقيه
حنفی ،که در سدۀ نهم هجری/پانزدهم ميالدی از شهر طوس به آناتولی مهاجرت کرده به عنوان
استاد منصوب شده بود( .(Uzunçarşılı,c.2,1988:583وی ابتدا در شهر بروسه به مدرسی
پرداخته و بعد از بنای مدرسة ثمانيه در دورۀ سلطان محمد فاتح به استانبول دعوت شده و به
تدريس ادامه دادهاست.همچون؛ مصنّفک (متوفی 870هـ1460/.م ).که اهل بسطام بوده ،در قرن
نهم هجری/پانزدهم ميالدی به قلمرو عثمانی مهاجرت کرده و به عنوان مدرس در مدرسه قونيه به
تدريس پرداخته ،سپس به استانبول رفته است.
روند و گسترش علم و تصوف در قلمرو عثمانی در سدۀ نهم هجری/پانزدهم ميالدی توجه بسياری
از علما و عرفا را به اين سرزمين جلب کرده است .برای صوفيان ،مرکز جديدی به وجود آمده بود
که در آنجا به انديشه و افکارشان با عالقه و احترام برخورد می کنند.
سؤالت پژوهش
اصلی ترين مسأله پژوهش حاضر ،چگونگی تأثيرپذيری مردم و صوفيان آناتولی از صوفيان بخارايی
در قرن نهم هجری/پانزدهم ميالدی می باشد و پرسش های فرعی به قرار زير است:
 -1مهاجرت صوفيان بخارايی به آناتولی از منظر اجتماعی-فرهنگی ،ادبی و عرفانی تا چه
اندازه اهميت دارد؟
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 -2مهاجران بخارايی وابسته به کدام طريقت ها بوده و چه کسانی در آناتولی به انديشة
عرفانی اين صوفيان پيوسته اند؟
 -3تأثير امير سلطان بر شاعران و صوفيان آناتولی تا چه حد بود؟
اهمیت پژوهش
اين مقاله ،تحقيقی فهرستوار در مورد اسامی مهاجران صوفيان بخارايی به آناتولی نيست ،بيشتردر
مورد نفوذ و تأثيرگذاری مهاجرت صوفيان بخارايی و تأثير انديشه عرفانی آنها بر اهل قلم آناتولی
می باشد .توجه به مهاجرت های صوفيان الگوی مهمی برای به دست آوردن انديشة تصوف و روند
گسترش طريقت ها در اين عصر می باشد.
الف) بررسی وضع تاریخی آناتولی در قرن نهم هجری/پانزدهم میالدی
جنگ آنکارا ،در اولين سال های قرن نهم هجری/پانزدهم ميالدی ،باعث شد که اتحاد در آناتولی
از بين برود .در سال 804هـ1402/.م .ييلديريم بايزيد و تيمور در جنگ آنکارا به مصاف هم رفتند.
در نتيجة اين نبرد اتحاد اناتولی از هم پاشيده و مبارزه بر سر تخت پادشاهی ميان شاهزادگان آغاز
شده است .تيمور به جای حکومت عثمانی به بر قراری شماری بيگ نشينِ دست نشاندۀ خود در
آناتولی دست يازيد و بقيه ممالک اين دولت را نيز بين چهار شاهزادۀ بايزيد ،تقسيم نمود
) .(Uzunçarşılı,c.1, 1988: 314در اين مدت جنگ داخلی بين فرزندان سلطان ييلديريم
بايزيد آغاز شد و اين دوره به "دورۀ فترت عثمانی" ناميده شده است .پس گرفتن سرزمين های از
دست رفته در جنگ آنکارا ،در زمان سلطان مراد ثانی (حک 848-824؛ 855-850هـ-1421/.
1444؛ 1451-1446م ).و سلطان محمد ثانی (فاتح) (حک 850-848؛ 886-855هـ-1444 /.
1446؛ 1451-1446م ).ادامه يافته است .مهم ترين رويدادی که در قرن نهم هجری/پانزدهم
ميالدی رخ داد ،فتح استانبول توسط سلطان محمد فاتح ،در سال 857هـ1453/.م .بود .در
عهدسلطان محمد ثانی ،دولت عثمانی از طريق فتوحات در مدت زمان کوتاهی توانست قلمرو خود
را وسعت بخشد.ابوالنصر حسن بيگ (اوزون حسن) (حک 882-856هـ1478-1452/.م،).
فرمانروای دولت آق قويونلو ،در سال 877هـ1472/.م .به سرزمين های عثمانی تاخت و بعضی از
شهر های آناتولی را غارت کرد ،ولی توسط سپاهيان عثمانی واپس رانده شد.از اين رو ،سلطان
محمد فاتح در سال 878هـ1473/.م .به سوی دولت آق قويونلو لشکر کشيد (Müneccimbaşı,
).c.2, 1970: 343
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ب) اهمیت آناتولی برای صوفیان در قرن نهم هجری/پانزدهم میالدی
نيروی معنوی عرفا و مشايخی که هنگام فتح استانبول نزد سلطان محمد فاتح و در مجاهدت های
موفقيت آميزحضور داشتند ،در اين رويدادها بسيار موثر واقع بوده است.سلطان محمد فاتح در دورۀ
سلطنت خود پرورش دانشمندان را تشويق کرده و برای تحقيقات علمی علما بهترين محيط ها را
فراهم نموده بود .خبر وجود چنين سلطانی در دولت عثمانی که برای علما ،عرفا و شعرا ارزش قائل
بود ،به عدالت در جامعه احترام می گذاشت ،در مدت زمان بسيار کوتاهی پخش می شد .بنابرين
متصوفان ،شاعران و دانشمندانی که می خواستند از آثارشان تقدير شود و علم در جايگاه شايستة
خود قرار گيرد؛ از جاهای مختلف به آناتولی مهاجرت می کردند .بعضی از مهاجران برای اشاعه
طريقت خودشان به آناتولی می آمدند و بعضی از آنها نيز که از بازتاب علمی و ادبی در دولت
عثمانی اطالع يافته بودند ،در راه برگشت از حج وارد استانبول می شدند .اين حاجيان عالم و صوفی
به منظور ساکن شدن در آناتولی به اينجا نيامده بودند .با اين حال اين زائران زمانی که مورد لطف
پادشاهان عثمانی قرار گرفتند و زندگی مرفه ای را در آناتولی می ديدند؛ ترجيح می دادند به جای
رفتن به موطن خود ،در آناتولی بمانند.
ج -چند تن از صوفیان مهاجر بخارایی
 -1علی مست ادهمی بخارایی
وی با نام علی مست يا الماس سلطان معروف است .وی اهل بخارا بوده و در عهد ييلديريم بايزيد
از بخارا به بروسه مهاجرت کرده است .او منسوب به طريقت ادهميه بوده و در بروسه در محله عجم
رئيس زاويه ای ساخته است .در کتاب گلزار عرفان از کرامات علی مست ادهمی بحث شده
است) .(Mehmed Fahreddin Efendi: 105aوی در اوايل قرن نهم هجری دنيا را بدرود
گفته است .در اطراف زاويه ای که خود او ساخته ،دفن شده است .در قديم االيام روزهای شنبه
زائران به اين تربت می آمده و خاک تربت او را به روی خودشان می ماليده اند .به عقيدۀ مردم از
خاک تربت شفا و درمان می يافتند .از اين تربت امروز تنها قبری باقی مانده است.
 -2خواجه رکن الدین محمود بخارای
او اهل بخارا و يکی از خلفای بهاءالدين محمد نقشبند (متوفی 791هـ ).بوده که از بخارا به آماسيه
مهاجرت کرده است .در سال 807هـ1404/.م .در شهر آماسيه از طرف بدرالدين محمود چلبی
(متوفی 914هـ 1508/.م ،).قاضی مشهور آماسيه ،به نام محمود بخاری زاويه ای ساخته شده و
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بخاری ،شيخ آن زاويه شده است .اين زاويه ،به نام "تکيه محمود چلبی" معروف است (Kılıç,
).2016: 30
 -3سید ناصرالدین بخاری
وی اهل بخارا است و جزو بز رگان اوليا می باشد .سيد ناصرالدين با امير سلطان از بخارا به بروسه
آمد .در بروسه زاويه ای دارد و تربت مقدس او توسط عشاق و عرفا زيارت می شود .بنا به تذکزه
سفينه االولياء ،وی اثری به نام سعادت نامه دارد ).(Hüseyin Vassaf,c.1,2006: 354
د) امیر سلطان و تأثیر او بر قلمرو عثمانی
دليل اختصاص دادن اين مقاله به امير سلطان اين است که وی نسبت به بقيه صوفيان مهاجر که
از بخارا به آناتولی آمده بودند؛ تأثير گسترده تری داشته است .اهل قلم آناتولی از صوفيان خراسان
بزرگ (به ويژه از صوفيان بخارايی) چون امير سلطان و غيره تأثير پذيرفتند .اين تأثير در اشعار و
آثار شعرا و عرفای آناتولی آشکار است.
امير سلطان ،صوفی بخارايی که در قرن نهم هجری/پانزدهم ميالدی در آناتولی زندگی کرده و نظر
عام و خاص را به خود جلب کردهاست.شيخ شمس الدين سيد محمدبن علی حسينی بخاری،
صوفی نامدار ،در آناتولی با لقب امير سلطان (833-770هـ1429-1369/.م ).اشتهار يافته است.
زادگاه وی بخارا است .او پسر سيد علی حسين بخاری ،از خاندان پيامبر بوده است .وی در هيجده
سالگی با صوفيانی چون؛ سيد اصول ،سيد ناصر ،سيد نعمت اهلل ،علی دده ،بابا ذاکر و غيره از بخارا
راهی حج شد .امير سلطان چند سال در مدينه و بغداد ماند و بعد از وظيفة حج به بروسه مهاجرت
کرد و تا آخر عمر در همان شهر اقامت گزيد .وی در اين سالها اثر مفتاح الغيب ،تأليف شيخ
صدرالدين قنوی را خواند و با خط خويش نوشت .مال فناری(متوفی 834ش1431/.م ،).عالم
عثمانی ،بر اين استنساخ اجازت نامه ای به رشته تحرير در آوردهاست ).(Mecdi,1269:76-77
وی مورد لطف پادشاهان عثمانی همچون؛ سلطان ييلديريم بايزيد (حک 805-791هـ-1389/.
1403م ،).محمد چلبی (حک 824-816هـ1421-1413/.م ).و سلطان مراد ثانی قرار گرفت .او
برای سلطان مراد ثانی شمشير بستهاست .گفته میشود که تقليدالسيف يعنی مراسم شمشير بستن
سالطين عثمانی از اين روزگار شروع شده است .سلطان ييلديريم بايزيد ،به امير سلطان چون فرزند
خويش مهر ورزيده و خوندی فاطمه سلطان خاتون ،دختر خود را به نکاح وی در آوردهاست .در
کتاب تاريخ منجم باشی يا صحايف االخبار فی وقايع اآلثار چنين آمده است که امير سلطان به
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محاصره استانبول که توسط سلطان مراد ثانی در سال 825هـ1422/.م .صورت گرفته ،به همراه
پانصد دراويش خود شرکت کرده است ).(Müneccimbaşı, c.1, 1970: 279
امير سلطان منسوب به طريقت کبرويه بوده است .در بعضی منابع منسوب بودن او به طريقت
نقشبنديه ويا نوربخشيه که يکی از شاخه های طريقت خلوتيه بوده ،اشتباه است (Algül,
) .Azamat,c.11, 1995: 147امير سلطان ،خلفای خود را برای گسترش دين اسالم به شهر
های مختلف آناتولی فرستاد .امير سلطان در مجموعة که بعد از آمدن او به شهر بروسه به نام او
بنيان نهاده شده ،مدفون است .تربت امير سلطان ميان مردم ترکيه بسيار معروف است .حسين آل
گل ،پژوهشگر ترک ،در دائرۀ المعارف اسالمی ترکيه با تکيه بر سخن سيد نعمت اهلل که مناقب
نامة امير سلطان را نوشته ،اظهار می کند که امير سلطان منسوب به مذهب اماميّه بوده است .به
عقيدۀ وی اين نکتة مهمی است که امير سلطان در عين شيعه بودن در محيط سنّی عثمانی بی
حد معروف بوده و مورد الطاف پادشاهان قرار گرفته است.
در بعضی تذکره ها شماری از اشعار ترکی امير سلطان آمده است .در اين منابع ذکر شده است که
وی اشعاری به زبان فارسی هم داشته ،اما تا کنون ديوان شعری وی پيدا نشده است
) .(Uğur,2013:22عبداهلل اوغور ،در پايان نامة ارشد خود به يک مجموعة شعری در کتابخانة
آتاتورک اشاره می کند که در آن مجموعه قصيده ای به اين عنوان موجود است" :در نعت شريف
گفته امير سلطان ".اين شعر در واقع يک نعت پيامبر (ص) بوده و تا به حال در هيچ منبعی بررسی
ن شده است.عبداهلل اوغور اين نعت را در پايان نامة خود نياورده است؛ به دليل اينکه اين نعت يا از
آن امير سلطان نبوده ويا نبود آن در ديگر مجموعه های شعری باعث شده که مولف از آوردن اين
شعر صرف نظر کند .شعر امير سلطان چنين است(نسخه خطی 40الف41-الف):
"در نعت شريف گفتة امير سلطان")(40-a
شکر خداوند که در ابتدا

زد رقم صنع مر اين نکته را

بر ورق گل بنويسد صبا

صلی علی سيدناالمصطفی

باز گل و سبزه نمودند روی

آب روان گشت بر اطراف جوی

بوی رياحين چو شنيدی بگوی
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گل چو برافروخت ز عارض چراغ

بر جگر الله کشيدند داغ
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نالة قمری بگلستان باغ

صلی علی سيدناالمصطفی

خواجة والئ خبراالنام

احمد مختار عليه السالم

شاد کن آن روح بگو اين کالم

صلی علی سيدناالمصطفی

زور ازل جامة صورت گشا

بهر علی زد رقم انما

ای دل آشفته کجايی بيا
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جامهدران غنچة خونين کفن

در غم و تيمار حسين و حسن

نعره زنان بلبل بی خويشتن
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)(40-bآد معصوم شه با وفا

نقد بنی آدم آل عبا

خبر بگو از سر و صدق و صفا
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باقر و صادق دو شه محترم

دام سعادات جهان کرم

از سر اخالص بگو دم بدم
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موسئ کاظم شه عاليجناب

شمع هدی خواجة يومالحساب

از ره تحقيق بگو اين جواب
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ای که بحج رفتنت آمد هوس

روضة سلطان خراسانت بس

در رهش از صدق بر آور نفس

صلی علی سيدناالمصطفی

مهر تقی در دل و جان منست

حب نقی روح روان منست

هر نفس اين ورد زبان منست
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دوش برين طارم نيلوفری

زهره بصد گونه زبان آوری

گفت بروح حسن و عسکری
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)(41-aمهدی هادی بدر آيد ز غيب

بشکند اين شيشة ناموس ريب

نعره برآور که نه کاريست عيب
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حسرت و افسوس که عمری مدام

رفت نشد قصة شاهی تمام
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ختم کن اين قصه بگو والسالم

صلی علی

سيدناالمصطفی3

در اين شعر نکتة قابل توجه اين بود که در بيتی کلمة حج و خراسان با هم آورده شدهاند .همانطور
که میدانيم امير سلطان اهل خراسان بوده و از راه حج به آناتولی آمدهاست:
ای که بحج رفتنت آمد هوس

روضة سلطان خراسانت بس

اين بيت احتمال تعلق اين شعر به امير سلطان را محکمتر می سازد .چراکه از اين بيت در میيابيم؛
اين شعر از سوی کسی که خراسانی باشد ،نوشته شدهاست .ديگر ويژگی اين نعت نيز پرداختن به
مدح امامان است .البته در بعضی اشعار صوفيان سنی آن زمان نيز میتوان مدح امامان را ديد.
شايد در آينده بتوان اشعار ديگری متعلق به وی را در کتابخانه های ترکيه پيدا کرد.
بر اساس تذکره هايی ک ه در قلمرو عثمانی نوشته شده ،تأثير امير سلطان بر آناتولی از منظر
اجتماعی-فرهنگی صراحتا ديده می شود .پژوهشگران تا بهحال هشت مناقب نامه مربوط به وی را
ثبت کردهاند.البته بعضی از اين آثار شامل شرح حال ديگر صوفيان نيز میشود .يکی از اين مناقب
نامه ها با دست يحيی بن بخشی ،صوفی و مدرس عثمانی (متوفی تقريبی نيمة اول قرن شانزدهم
ميالدی) ،به نام مناقب امير سلطان  -مناقب الجواهر -به رشته تحرير در آمده است (Hüseyin
) .Vassâf,2006: 354محمود شوقی بن احمد (شوقی افندی) ،از علماء تراجم احوال و منسوب
به طريقت نوربخشيه بوده ،در سال ۹۶۲هـ .کتاب مناقب امير سلطانرا نوشت (Bursalı
) .Mehmed Tahir,c.3,1342: 82-83بالديرزاده محمد افندی(متوفی 1060هـ1650/.م،).
شاعر و مؤلف عثمانی ،در اثری به نام روضه االوليا با شروع از ترجمة حال امير سلطان به شرح حال
ديگر عرفا ،شعرا و علمای تا به زمان خود پرداخته است .شاعر مُدامی نيز (947هـ1540/.م ).در
 3در اين شعر ،شاعر از اسم پيامبر (ص) شروع می کند و سپس به علی (ع) ،حسن (ع) ،حسين (ع) می آيد و تا به
مهدی (ع) می رسد .نام دوازده امام را بعد از پيامبر به ترتيب ذکر می کند .کاتب نسخه ،گاهی اوقات کلمات را درست
ننوشته و جايی که نياز به حرف "و" نبوده ،اين حرف را آوردهاست .کاتب ،در اين مصراع "گفت بروح حسن و عسکری"
بين حسن و اسکری "و" گذاشتهاست .در حالی که درست آن حسن اسکری يعنی امام يازدهم است .در جای ديگر
نيز مصراع "جامهدران غنچة خونين کفن" را به شکل "جامه در آن غنچة خونين کفن" نوشتهاست .کاتب اين مصراع
را نيز اشتباه خواندهاست" :آد معصوم شه با وفا" در اين مصراع طبيعتاً اسم حضرت سجاد (ع) بايد بياد .چون اسم
همة امام ها را به ترتيب ذکر کردهاست.هم چنين کلمه آد در وزن نميگنجد .حتما در اول اين مصراع کلمه ديگر بوده،
ولی کاتب نتوانست آن را درست بخواند .ولی در هر صورت اين بيت مغشوش است.
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آغاز ديوانچة خود مناقب نامهای در مورد امير سلطان ،به شکل مثنوی که شامل هفت صد و هشتاد
بيت باشد ،سروده است .مُدامی به غير از اين مناقبنامه در بقية اشعار خود نيز به مدح امير سلطان
پرداختهاست ) .(Bilgin,1993:124-125اين ابيات از ديوانچه مُدامی است که در قسمتی به
عنوان "در خطاب عقل بر سبيل تجريد" آمدهاست:
نحيفم عاجزم خوارم حقيرم

ضعيفم ناتوانم يک فقيرم

از شهر کفه هستم يک دردمندم

ذليلم فکر نکن که ارجمندم

درونم پاک و قلبم پر از صفاست

دلم صفی و نامم مصطفی است

بدان در جهان مدامی مخلصم

در بروسه غالم امير

سلطانم4

بسياری از شعرای آناتولی در اشعار خود ،وی را مدح کردهاند .به جااست که اسامی اين شعرا به
عنوان نمونه ذکر شود .احمد پاشا ،شاعر عثمانی قرن نهم هجری ،دربارۀ امير سلطان قصيدهای
سروده و شاعر محمود چلبی با تخلص غُباری به قصيدۀ احمدپاشا پاسخ گفته است (Âşık
):Çelebi,2018:683

والیِ ملک واليت حضرت سلطان امير

شاه ايوان کرامت حضرت سلطان امير

اختر برج حقيقت حضرت سلطان امير

ماه گردون شريعت حضرت سلطان امير

مير ايوان سعادت حضرت سلطان امير

شير کوهسار شهادت حضرت سلطان امير

4اصل شعر به زبان ترکی:
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Zaîfemnâ-tüvânem bir fakîrem

Nahifem âcizem horem hakîrem

Zelîlem sanma ki bir ercümendem

Kefe şehrindenem bir derdimendem

DilümsâfîvünamumMustafa’dur

Derûnum pâk ü kalbum pür safâ-dur

Burûsa’daEmîr Sultan gulâmı

Cihanda mahlasun bil ki Müdâmî

جشن فصل ارغوان نيز تأثير امير سلطان بر مردم آناتولی را نشان می دهد .چرا که در دورۀ عثمانی
دراويش و مردم آناتولی از هر طبقه ،اوايل بهار از شهرهای مختلف برای جشن ارغوان به بروسه ،به
تربت امير سلطان رفته و ذکر و توحيد اجرا می کردهاند .اين فصل ارغوان که شبيه عيد نوروز بوده
تا آخر قرن نوزدهم ميالدی در آناتولی رايج بودهاست ) .(Algül,2005:1334-35محدود کردن
تأثير امير سلطان تنها به قرن نهم هجری /پانزدهم ميالدی بسيار دشوار است .زيرا همة اين اشعار
و مناقبنامه ها نشان می دهد که وی تأثير عميقی بر شعرا و مردم آناتولی گذاشته و اين تأثير بعد
از عهد او نيز ادامه يافتهاست .اهميت وی در نزد مردم آناتولی امروز نيز پابرجا است.
نتیجه گیری
نگارندۀ اين مقاله بعد از بررسی و تحقيقات انجام شده به اين نتيجه رسيد که روابط سالطين با
شيوخ و صوفيان نشان می دهد که در پس زمينة مهاجرت به آناتولی در قرن نهم هجری/پانزدهم
ميالدی ،همراه با يک ساختار قدرتمند دولتی ،عالقة سالطين به تصوف و دراويش نيز مؤثر بوده
است .در عين حال معافيت شيوخ از ماليات ،اختصاص دادنِ حقوق به آنها ،ساختن خانقاه و زاويه
بدون شک از جمله داليلی بود که دولت عثمانی را در قرن نهم هجری/پانزدهم ميالدی جذّاب
کردهبود .ذکر کردن اهل قلم آناتولی نام صوفيان بخارايی را در آثار خودشان و به تحرير درآوردن
مناقب نامه ها نشان دهندۀ تأثير اين صوفيان بر آنهاست.
همچنين؛ اشتهار يافتن امير سلطان در دولت عثمانی که منسوب به اهل تسنن بوده ،نشان می
دهد که در قرن نهم هجری/پانزدهم ميالدی هنوز مذهب شيعه به شکل سياسی ظهور نکرده بود
و دولت عثمانی نيز آن را به عنوان عنصر تهديد در نظر نمی گرفت .زيرا ،اختالفات مذهبی به
طريق سيا سی از قرن دهم هجری/پانزدهم ميالدی به بعد شروع شده است .نکتة ديگری نيز اين
است که تا قرن دهم هجری دولت عثمانی مشغول عمران آناتولی ،پشتبانی از علم و گسترش دادن
مرزها با تفکّر دين اسالم بوده و به مذهب افراد کاری نداشته است.
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تحول زبان ترکی در گذر زمان
Dr. Öğretim Üyesi Solmaz Mahmoodi 
دکتر سولماز محمودی

چکیده
زبان ترکی در گذر زمان ،تحت تأثير زبان همسايه ،قرار میگيرد و دچار تحول و دگرگونی میشود .در واقع اين تغيير
از پيامدهای طبيعی برخورد زبانهاست .زبان ترکی بــا وجود داشتن معادل ،به داليل مختلف (پرکردن خالء فرهنگی،
اعتبار اجتماعی زبان قرضدهنده ،تماس و )...به قرضگيری از زبان فارسی دست مـیزند .گرچه گـرايش غالب به اين
صورت است که واژههايی که از زبان فارسی وارد زبـان ترکی میشوند همانند واژه بومی و براساس نظام آوايی زبان
ترکی تلفظ میشوند و از اين رو خللی در استقالل زبان وارد نمیسازند .اما در مواردی واژههـا و عناصر دستوری قرضی
براساس ويژگیها و قواعد واجی زبان ترکی تلفظ نمیشوند و به همان شکلی که در زبان مبدا وجود دارد وارد میشوند.
در اين صورت ما شاهد حضور کلماتی در زبان هستيم که برخی محدوديتها و اصول را نقض میکنند .قرضگيری

حوزههای معنايی و نحوی را هم تحت تاثير قرار میدهد .به عنوان مثال زبان ترکی دارای تريب کالم فاعل مفعول
فعل است که به دليل تماس با زبان فارسی و قرضگيری واژگانی و برخی تکواژهای دستوری ،و نيز الگوبرداری از فعل
فارسی (جز غيرفعلی فارسی يا عربی و جز فعلی ترکی «کردن») ،متحمل تغييراتی همانند تغيير در ترتيب عناصر
جمله و تغيير رده صرفی از پيوندی به تحليلی میشود .اين تاثير اليه زبرين( 1زبان فارسی) بر اليه زيرين( 2زبان ترکی)
از مباحثی است که در اين پژوهش به بررسی آن پرداخته میشود .گرچه زبان ترکی در ساخت جمله و نيز فعل مرکب
از واژههای بومی استفاده میکند اما نظام زبان ،ديگر ترکی نخواهد بود .اکنون تالش مـی شود تا با يک تحليل همزمانی
و از ديدگاه زبان شناسی زايشی به کشف تغييرات ساختهای موجود فارسی در زبان ترکی دست يابيم.
کليدواژه :ترتيب عناصر ،فعل مرکب ،پيوندی ،زبان ترکی ،زبان فارسی.
Changing Turkish language over time
Turkish undergoes some changes in the light of borrowing and the potential effect of
contact with Persian. Although the prevailing tendency is that words that enter the
Turkish language from Persian are pronounced like a native word and based on the
phonetic system of the Turkish language, but in some cases the borrowed words and
grammatical elements are not pronounced according to the phonological rules of the
Turkish language. In this case, the Turkish language will change. The other one is the
changing the word order from sov in svo. This is because of borrowing Persian
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substratum2
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grammatical morpheme “ki” as a complementizer which is firmly embedded in Turkish
complex sentences. Turkish language borrowed compound predicate pattern by getting
Persian and Arabic noun and combining it with native dummy verb (etmek) this causes
a shift from agglutinating into analytic. This article aims to study the supper stratum
effect on substratum, and find the answer to questions such as why there are wide ranges
of construction and style in a language. The influence of external factors (language
contact) has shown itself to be the most important trigger in the development of new
pattern. The language contact may bring about complexification of grammar because
new function are being added to existing forms. The existence of two alternative
constructions not only allows some useful stylistic variations but also enriches the
language.
Keywords: word order, compound verb, agglutinating, Turkish language, Persian
language.

 مقدمه.۱
3پیوندی

 زبان ترکی جزء زبانهای،در طبقهبندی زبانها از طريق ترکيب تکواژها برای توليد واژه

است به طوری که عناصر به صورت چينشی در کنار هم قرار میگيرند و سازه بزرگتری را به وجود
 ساخت کلمات و واحدهای بزرگتر به صورت. دارد4 زبان ترکی ساختار شفاف و تصويرگونه.میآورند
) را میتوان به صورت شکل زير ترسيم۱( ِ ساختِ عبارت.ساختار سلسله مراتبی و پايگانی است
.کرد

çalış

d/tır

ıl

mış
malı
ma

»«نبايد به کار گرفته شود1) çalış.tır.ıl.ma.malıy.mış )
کار.سببی.مجهول.منفی.6الزام/غيرفاعلی.5شهودی

agglutinating3
iconic4
evidential5
oblique6
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آرايش و ترتيب عبارات در زبان ترکی فاعل مفعول فعل است .وجه ،نمود ،زمان ،شمار و حالت
فاعلی و مفعولی ...همگی به کمک وندی که به پايه اضافه میشود ،نشان داده میشوند .دو نوع وند
اشتقاقی و تصريفی دارد که وندهای اشتقاقی مثل وندهای فعلساز (…  )l, le, ɑ,به ريشه
نزديکترند .وندهای تصريفی نيز در ترتيب خاصی نسبت به پايه قرار میگيرند .به طور مثال
پسوندهای تصريفی زمان ،وجه ،نمود بعد از پسوندهای تصريفی مصدری ،مجهولساز ،سببی،
دوسويه و متعدی قرار میگيرند .شايان ذکر است که قانون هماهنگی واکهای در آنها اعمال میشود
و همه واکهها تابع واکه هجای مجاور هستند .در اين زبان پيوندی رابطه يک به يک بين صورت و
نقش وجود دارد و هر صورتی به يک نقش و معنی داللت دارد .به دليل داشتن ساخت شفاف و
تصويرگونه ،7صورت مکمل و ناهمسازیهای 8صرفی که پديدهای غيرتصويرگونه 9هستند ،ناشی از
پديده تلفيق يا صرف اشتباه واژه ،جز در مواردی به چشم نمیخورد .با اين وجود به دليل مواردی
همچون مشروط واژگانی ،محدوديت واجی ،همآوايی يا تلفيق ،10وجود نوعی ناهمسازی در
ساختواژه مشاهده میشود :ساخت يکسان و يک شکل سوم شخص مفرد و جمع در اسامی جمع
ترکی از اين قبيل میباشد .ک ه در آن تنها يک بخشی از کلمه ناهمسازی را نشان میدهد مانند
هنگامی که يک اسم همانند ديگر اسمها صرف میشود بجز يکی از صورتهای ونددارش .به عبارتی
در داخل صيغگان صورتهای صرفی ملکی زبان ترکی ،صورت سوم شخص جمع شبيه صورت سوم
شخص مفرد است و صرف صورتهای جمع و مفرد سوم شخص به يک شکل است؛ از صورت مفرد
برای بيان ويژگیهای جمع استفاده میشود .در اين نوع ناهمسازی صرفی ،ناقصبودگی وجود دارد
چون راهی برای بيان معنی سوم شخص جمع مرتبط با صورت جمع وجود ندارد .اين صورت قادر
به بيان مطابقه در حالت ملکی نيست يعنی مطابقه فاقد نمود خاصی است (اسپنسر.)2007 ،11
( )۲ناقصبودگی در صرف صورتهای جمع:
اول شخص جمع

چشم-
هايمان

ɡøz.ler.im.iz

اول شخص مفرد

چشم-

ɡøz.ler.im

هايم

7

iconic
deponency
9
noniconic
10
syncretism
11
Andrew Spencer, “Extending Deponency: Implication for Morphological
Mismatches”, Proceedings of the British Academy, 145. (2007), 45-70.
8
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دوم شخص جمع

چشم-

ɡøz.ler.in.iz

دوم شخص مفرد

هايتان
سوم شخص جمع

چشم-

چشم-

ɡøz.ler.in

هايت
ɡøz.ler.i

هايشان

سوم شخص مفرد

چشم-

ɡøz.ler.i

هايش

از طرفی ديگر زبانهای ويتنامی و چينی جز زبانهای تحليلی 12يا گسسته 13هستند تقريباً هيچ
ساختواژهای ندارند و از اين رو به ميزان زيادی تحليلیبودن را به نمايش میگذارند .روابط نحوی
در جمله و مقوالت زمان ،شخص و شمار به کمک واژههای کمکی و مستقل دستوری بيان میشود
واژهها عريان و فاقد وند هستند .يک عنصر يک معنی دارد مانند «در باغ گل هست» .در زبانهای
تصريفی/14آميخته 15مرز بين تکواژها روشن نيست و تطابق يک به يک بين تکواژها و مفاهيم آنها
وجود ندارد ،تکواژها طوری درهم ادغام شدند که قابل تفکيک به تکواژهای مسقل نيستند .مانند
عربی و التين .برای مثال  –naدر «کتبنَ» دارای مفاهيم جمع ،مؤنث و غايب است و کلمه التين
amoبه معنای «من دوست دارم» عالوه بر مفهوم «دوست داشتن» دارای مفاهيم زمان حال ،فعل
معلوم ،فعل خبری و اول شخص مفرد است و شناسههای فعلی مفاهيم شخص و شمار،
تفکيکناپذيرند« .ديد (بين+ماضی)» ،يا « »wentهم از اين قبيل هستند .زبانهای سواحيلی،
سومری جز زبانهای ترکيبی  syntheticهستند فرايندهای ساختواژی و واژههای مرکب بسيار
استفاده میکند.
در اين پژوهش به بررسی تاثير زبان فارسی بر زبان ترکی (نه به دليل خويشاوندی بلکه به دليل
تماس جغرافيايی) از ديدگاه زبان شناختی خواهيم پرداخت .و نشان خواهيم داد که نه تنها
واحدهای واژگانی بلکه عناصر دستوری نيز وارد زبان قرضگيرنده میشوند و سپس دچار تغييرات
آوايی ،معنايی و نحوی میشوند .اين مسئله باعث غنیشدن نظام زبان و ايجاد تنوعات آوايی،
صرفی ،معنايی و نحوی در زبان میگردد.
 -2روش تحقیق

12

analytic
isolating
14
inflectional
15
fusional
13
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نوع روش تحقيق حاضر توصيفی-تحليلی و داده-بنياد است و گردآوری اطالعات بر پايه مطالعات
کتابخانهای و شواهد موجود در پيکره زبانی صورت گرفته است .دادههای مورد بررسی در اين
پژوهش از متون نوشتاری زبان ترکی (لويس 1967 ،16و گؤکسل و کرسليک ،2005 ،17فرهنگ
لغت محمت کانار  )1993جمع آوری شدند و تلفظ وامواژهها در زبان مبدا (فارسی) با بهره گيری
از فرهنگ معين و سخن انجام شد .هرگاه نگارنده مثالی براساس شمّ زبانی خود ارائه کرده است
آن مثال در معرض قضاوت شمّ زبانی گويشوران ترکزبان قرار گرفته است .واژهها همراه با نشانههای
آوانگاريی که در آثار و متون ترکی داشتهاند مورد استفاده قرار گرفته است .سپس تغييرات آوايی
رخ داده شده در وامواژهها در زبان ترکی مورد بررسی قرار گرفتند .و فرآيندهای واجی دخيل در
انطباق واکههای وامواژهها به کمک محدوديتهای جهانی بررسی شدهاند .در رابطه با ساختهای
بزرگتر مانند گروه فعلی و جمله ابتدا صورت بینشان جايگاه عناصر نسبت به فعل اصلی جمله
نشان داده می شود و سپس صورت نشاندار اما پرکاربرد قرضی هر يک از واژهها .بندهای موصولی
و متممی که در زبان ترکی امروز به کار میرود با توجه به محدوديتهای روساختی و توزيعی
متفاوت مورد بررسی قرار می گيرد.
 -۳تحلیل دادهها
 .۳-۱تغییرات آوایی
واژههای فارسی پس از ورود به زبان ترکی غالباً دچار فرايند هماهنگی واکهای میشوند
(کرامر .)۱۹۹۹:18اين تغيير در جهت همگرايی واژههای فارسی با نظام زبان ترکی است .در
مثالهای ( )۳واکه تحت تاثير واکة ديگر کـه درهجـای مجـاور قـرار دارد ،پـارهای از مختصات
آوايی خود را از دست داده است و به جای آنها يـا مختصـات واکـة مجـاور را بـه خـود گرفته و يا
مختصاتی نزديک به آنچه در هجای مجاور وجود دارد بدست آورده است.
وام واژه

زبان مقصد (ترکی)

زبان مبدا (فارسی)

نماز

nɑmɑz

namɑz

زمان

zɑmɑn

zamɑn
Geoffrey Lewis, Turkish Grammar, (Oxford U. Press, 1967).

16

Aslɪ. Göksel, Celia Kerslake, Turkish: a comprehensive grammar, (New York:
Routledge, 2005).
17

Martin Krämer
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18

هوا

hɑvɑ

havɑ

ديوار

duvɑr

divɑr

چون که

çün kü

çon ke

()۳

اما همیشه تغییر در جهت بومیسازی اتفاق نمیافتد .در مثال ( )۴واژه عربی «وداع» در
زبان فارسی با تغییراتی همچون جایگزینی همخوان لبی-دندانی  /v/با غلت دو لبی /w
 ،جایگزینی همخوان چاکنایی  /ʔ/به جای همخوان حلقی ،/ʕ/جایگزینی واکه افتاده
پسین  /ɑ/به جای واکه افتاده کشیده  /a:/همراه است که در نتیجه منجربه رعایت
محدودیت وجود همخوان حلقی  ،Pharyngial Consمحدودیت وجود غلت
دولبی  ،Bilabial Glideو محدودیت نشانداری a→e/#- Cɑ

میشود

(مكکارتی .)۱۹۹۹:محدودیت  a→e/#- Cɑدر جهت عملکرد فرایند ناهمگونی در زبان
فارسی اعمال میشود که طی آن واکه  /a/هجای ماقبل با واکه  /a/هجای آخر از لحاظ
جایگاه تولید تغییر میکند و واکه میانی  /e/جایگزین آن میشود .سپس این واژه با
واکههایی که شباهت تولیدی خود را از دست داده است وارد زبان ترکی میشود .در این
صورت زبان متحمل قبول صورتهای ناهمگون میشود.
()۴
وام واژه

زبان ترکی

زبان فارسی

زبان (مبدا) عربی

وداع

vedɑ

vedɑʔ

Wada:ʕ

هيأت

heyat

hejʔat

hajʔa

فرايند هماهنگی ديگر در زبان ترکی ،وقوع قاعده جايگزينی  e →a /- #در پايان وامواژه در
انطباق ترکی به دليل محدوديت کاربرد واکه نيمهافراشته و نيمهافتاده  /e/در هجای باز پايانی
است .در مثال ( )۵واژه «ننه»« ،تاوا»
()۵
وام واژه
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زبان مقصد (ترکی)

زبان مبدا (فارسی)

تابه

tɑvɑ

tɑbe

ننه

nana

nane

اما همانطور که پيش از اين نيز ديده شد اين فرايند هميشه در زبان رعايت نمیشود .مثالهای ()۶
حاکی از اين حقيقت هستنند.
()۶
وام واژه

زبان مقصد (ترکی)

زبان مبدا (فارسی)

ساده

sɑde

sɑde

تازه

tɑze

tɑze

بيچاره

biçare

biçare

نه تنها فرايند هماهنگی واکهای که از رتبه بااليی در زبان ترکی برخوردار است نقض میشود بلکه
فرايندهايی همچون قلب و تشديدزدايی نيز در نتيجه ورود واژههای قرضی به زبان نقض میشود.
قانون مجاورت هجا 19عامل ايجاد فرايند قلب در زبان است .قلب به جهت دستيابی به برخورد
هجايی مناسب در زبان رخ میدهد .با تغيير همخوانهای ميان کلمه ،توالیهای روان-
گرفته/خيشومی و صفيری-انسدادی توليد میشود و مانع نقض محدوديت مجاورت هجا که از رتبه
بااليی برخوردار است میشود محدوديت مجاورت هجا-جنبهای از برجستگی ادراکی -را منعکس
میکند که بهترين پايانهها رساها و بهترين آغازهها گرفتهها هستند (ويلر.)20:2005،20
()۷

19

 :SYLLABLE CONTACTخوشه همخوانی با رسايی خيزان در دو هجای همجوار مجاز نمیباشد .يعنی در دو

هجای مجاور ميزان رسايی آغازه هجای دوم بايد کمتر از ميزان رسايی پايانه هجای اول باشد (مککارتی،
.)229:۱۹۹۹
Max W. Wheeler, “Cluster Reduction: Deletion or Coalescence”? Catalan Journal
of Linguistics 4. (2005), 1-31.
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20

وام واژه

زبان مقصد (ترکی)

زبان مبدا (فارسی)

گالبی

ɑr.mut

ɑm.rud

توبره

tor.bɑ

tub.re

اما ما شاهد حضور واژههايی با توالی گرفته-رسا نيز در اين زبان هستيم.
()۸
وام واژه

زبان مقصد (ترکی)

زبان مبدا (فارسی)

کبريت

kib.rit

kib.rit

تبريز

teb.riz

tab.riz

زن

ɑv.rɑt

(ɑf.retکُردی)

 .۲-۳تغییر معنایی
با معرفی عناصری به فرهنگ يک زبان ،واژههايی به واژگان آن زبان وارد می شود و موجب تغيير
واژه موجود در زبان قرضگيرنده میشوند و واژه بومی معنای تازهای پيدا میکند .پالمر)۲۰۱۸( 21
روابـــــط مفهومی تشابه و چند معنايی را چنين تعريف میکند :تشابه ،22همنامی ،هم آوا–
همنويسی بــه يک صورت نوشتاری يــــا گفتاری با دو يا چند معنــــای نامرتبط اطالق میشود.
الفاظی مشابه با معانی کامالً متفاوت از يکديگر هستند کـــه هيچ گونه ارتباط معنايی با هم ندارند.
اگر واژههای مورد نظر از ريشههای مختلفی سرچشمه گـرفته باشند و به مرور زمان صورت آوايی
و نوشتاری يکسانی يافته باشند برای آنها در فرهنگ لغت مدخلهای متفاوتی در نظر گرفته
میشود .چند معنايی :23يک صورت نوشتاری يا گفتاری بـا معانی مختلفی که نوعی ارتباط مفهومی
بين آنها وجود دارد را چند معنايی گويند .يک نوع ارتبــاط مفهومی در معانی مختلف آن واحد
زبانی وجود دارد صورتهای مشابه از يک ريشه واحد اشتقاق يافتهاند ،دارای يک معنی مرکزی -
معنايی که در معانی يک واژه مشترک و مرکزی باشد  -هستند و در فرهنگ لغت يک مدخل برای
آنها در نظر گرفته میشود.
Frank R. Palmer, Semantics, (New York; Cambridge University Press, 2018).
homonymy22
polysemy23
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21

مسلماً يکی از داليل پيدايش آن در زبان ترکی تأثيرپذيری از زبان بيگانه (فارسی و عربی) است.
در زير به بررسی چند نمونه پرداخته میشود تا نشان دهيم چه زمانی در تــرکی با چند معنايی
و چه موقع با تشابه روبهرو هستيم؟ آيا واژه فیالنفسه چند معنــا دارد يـــــا در اثر قرضگيری
دارای چند معنی شده است؟
در زبان ترکی واژه «بتر»  )daha kötü( beterدر عباراتی همچون )beter )Kötüleşmek
 beddua ،leşmekبه کار می رود همــان صورت تغييريافته «بدتر» در مقابل خوبتر در زبان
فارسی است .از اين نظر منشاء تاريخی يکسان دارند .محدوديت اصل مرز اجباری 24که با ابداع
نظريه بهينگی توسط لبن (1973) 25مطرح شد در زبان ترکی از رتبه بااليی برخوردار است .بر
اساس اين اصل ،دو عنصر واجی يکسان نمیتوانند بیهيچ فاصلهای در مجاورت هم قرار داشته
باشتند .همخوانهای [ tو  [dدارای مشخصههای [–رسا و –پيوسته و +تيغهای] هستند .هر چه
قدر همخوان انسدادی ويژگی مشترکی با همخوان ماقبل داشته باشد بيشتر تحت تاثير فرايند
حذف قرار میگيرد .ويلر )۱۸:۲۰۰۵( 26در بررسیِ کاهش همخوان در زبان کاتالن ،دو محدوديت
نشانداریِ ادراکی محدوديتِ  C*C¬ContrCont27و  C*C¬ContrPA28را پيشنهاد میکند
و ادعا میکند همخوانی که مشخصههای تمايزدهندۀ محل و نحوۀ توليد کمتری با همخوان ماقبل
دارد ،ازنظرِ ادراکی ،نامتمايز است و نسبت به همخوان متمايزتر برای حفظ تقابلهای واژگانی
نامناسبتر است .خوشههای

همجايگاه29

ازنظرِ ادراکی ،نشاندارترند .از طرفی خوشههای

غيرهمجايگاه ،30نسبت به خوشههای همجايگاه ،ازنظرِ توليدی نشاندارترند زيرا تقابل مستلزم
تالش توليدی بيشتری است تا همگونی.
واژه «راست»  rastبه معنی  doğruدر تــرکی مفهــــــوم دومی را پيدا کرده است .و دچار
گسترش معنايی شده است .در واقع يک واحد زبانی چند معنای مرتبط با هم را کسب کرده است

24

)Obligatory Contour Principle (OCP
William R. Leben, “Suprasegmental Phonology”. (PhD dissertation, MIT.
Distributed by Indiana University Linguistics Club, 1973).
26
Max W. Wheeler, “Cluster Reduction: Deletion or Coalescence”? 1-31.
 27محل توليد يک همخوان بايد از محل توليد همخوان قبلی متمايز باشـد ،مگر اينکه يک واکه يا غلت بعد از آن حضـور
داشته باشد.
 28يک همخوان بايد در مشخصة پيوستگی از همخوان قبلی متمايز باشد ،مگر اينکه يک واکه يا غلت بعد از آن حضور
داشته باشد.
29
homorganic
30
heterorganic
25
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کــــه معنی مرکزی همه آنها «درست و مستقيم» ،با يک منشاء تاريخی است .و در فرهنگ لغت
يک مدخل برای آن ذکر شده است .با افعـال « rast gelmekبرخوردن ،مصادف شدن ،تحقق
يافتن» و « rast getirmekموفق شدن ،شانس آوردن» است .به عنوان مثال «آهلل ايشينيزی
راست گتيرسين» يعنی «در کارتان موفق باشيد» و يا «چوخ گزديم اما سيزه راست گلمديم»
يعنی «خيلی گشتم ولی به شما برنخوردم».
البته عکس اين مورد هم در زبـــان ترکی اتفاق افتاده به طـــوری که واژه چند معنايی فارسی
در ترکی دچار تخصيص معنايی شده است و تنها در يک معنی کاربرد فراوان دارد .واژههای «مرد»
mertو « کار»  karاز اين دستهاند.
«مــــ رد» در فارسی به معنی «جنس مذکر» در مقابل جنس مؤنث و نيز «دلير و جوانمرد» است،
همخوانهای [–پيوسته] در پايان واژه در زبان ترکی واکرفته میشوند (کاناليس و ديکمن،31
 .)۴۷:۲۰۲۰از نظر آوايی همخوان انفجاری [ ]dپايان واژه بيواک می شود و تنها در مفهوم «دلير
و جوانمرد» کاربرد دارد.
«کار»  kârدر فـارسی با ريشه کاشتن ( شغل و حرفه ،تأثير و فايده) يک واژه چند معنايی است
به عبارتی يک مدخل دو معنای به هم مرتبط که در ترکی با پيشينشدن 32همخوان انفجاری k
فقط در مفهوم «تأثير و فايده» کاربرد دارد به اين ترتيب از واژه بومی  karبه معنی «برف» متمايز
می شود .به عنوان مثال عبارت  kârsızکارسئزليق يعنی بیفايدگی .بنابراين دو واژه مشابه kar
و  kârدر زبان ترکی با ريشههای مختلف ،هيچ ارتباط معنايی باهم ندارند و در فرهنگ لغت در دو
مدخل جدا معرفی میگردند.
واژه «کفر»  Küfürدر زبن ترکی دچار ارتقا معنی شده است.
 .۳-۳تغییرات نحوی

صرفی33

Stefano Canalis, Furkan Dikmen, “Turkish palatalized consonants and vowel
harmony”. Proceedings of the Workshop on Turkic and Languages in Contact with
Turkic 5. (2020), 41–55.
31

 32همخوان انفجاری  kدر زبان ترکی در کلماتی همچون  bâkü ،Kâtip ،Kâseماقبل واکه پسـين ،پيشـين میشود
و ناهمگونی اتفاق میافتد.
33
morphosyntax
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به دنبال قرض گيری واژگانی ،قرضگيری دستوری نيز در زبان ترکی رخ میدهد.
 .۳-۳-۱ترتیب اجزای کالم در زبانهای ترکی و فارسی
شش ترتيب واژگانی در زبانها يافت شده است ( SVOمانند انگليسی SOV ،مانند فارسی و ترکی،
 VSOمانند عربی،

VOS

مانند ماالگاسی،

OVS

مانند زبانهای کارائيب واقع در منطقه آمازون،

 OSVکمياب) تالرمن .34دو ترتيب واژگانی آخر بسيار کمياب هستند .در زبان ترکی هسته مقوله-
های گروهی شامل گروه اسمی ،گروه حرف اضافه با عناصر متممی و افزودهای هسته پايانی 35است.
يعنی ما فقط شاهد پساضافه ،وابسته قبل از هسته (صفت و موصوف( 36جمله  ،)۹مضافاليه و
مضاف( 37جمله  ،)۱۰بند موصولی و هسته اسمی( 38جملههای  ۱۱و  ،))۱۲ادات پرسشی 39و
الگوی تغيير آهنگ در پايان جمله وجود دارد در انتهای جمله (جمله  )۱۳هستيم .همچنين قيدها
و توصيفگ قيدی مانند « »Çokقبل از فعل میآيد (کرافت.)۱۳۹:۲۰۰۳،40
(«) O üç güzel kız ۹آن سه دختر زيبا»
جزء همگانیهای زبانی گرينبرگ 41است که هرگاه صفت توصيفی قبل از اسم واقع گردد ،صفت
اشاره و عدد نيز قبل از اسم واقع میشوند.
(«) Ali'-nin ev-i ۱۰خانه علی»
جزء همگانیهای زبانی است که اگر زبانی ،صرفا دارای پسوند باشد ،پس اضافه ميباشد .زبانهای
دارای پس اضافه هميشه مضاف اليه پيش از مضاف میآيد.

Tallerman, Understanding Syntax: Understanding Language, 2019.

34
35

head-final
 A N 36زبان فارسـی در مورد صـفت توصـيفی ( )qualifying/descriptive adjectiveهمانند ترتيب فعل کمکی
و فعل اصلی دارای دو ترتيب آميخته است (مانند دختر زيبا و زيباترين دختر).
- G N 37

38- REL N

question particle
William Croft. Typology and Universals, Second Edition, (Cambridge University

39
40

Press, 2003), 149
Joseph H. Greenberg. “Some generalizations concerning initial and final consonant
sequences”. In Joseph H. Greenberg (ed.), Universals of human language, volume. 2
(Phonology), 243-279. (Stanford University Press. 1978).
41
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() Sev-diğ-in adam۱۱

«آدمی که دوستش داری»

جزء همگانیهای زبانی است که در زبان پساضافه عبارت وابسته توصيفی قبل از اسم میآيد.
() Kal-acağ-ın-ı söylemişti (demeşti)۱۲

«گفته بود که میماند»

(« ) Anne-m-i gör-d-ün-mü۱۳آیا مادرم رو ديدی»
جزء همگانیهای زبانی است زمانی که کلمه يا وند پرسشی از طريق ارجاع به جمله به عنوان کل،
در ابتدا قرار گيرد ،آن زبان پيش اضافه می باشد .درصورتيکه در انتها قرار بگيرد ،پس اضافه
محسوب ميشود .
در زبان فعل پايانی ترکی مفعولها چه مفعول اسمی 42باشند و چه مفعول جملهای 43هميشه قبل
از فعل واقع میشوند و از آنجايی که مفعول جملهای خود به فعل ختم میشود ،فعل جمله اصلی
هم در پايان میآيد ما شاهد حضور دو فعل پشت سر هم میشويم.
اما ترتيب عناصر در زبان فارسی هم به صورت فاعل مفعول فعل و هم فاعل فعل مفعول میباشد،
زبان فارسی يک وضعيت آميخته 44دارد و در تعدادی ويژگیها مثل زبانهای فعل پايانی 45عمل
میکند و در تعدادی هم مثل زبانهای فعل ميانی .46به عنوان مثال اگر مفعول در سطح گروه باشد

ترتيب جمله به صورت مفعول فعل میشود اما اگر مفعول بند باشد ترتيب جمله فعل مفعول
می شود .به عبارتی فارسی به لحاظ جايگاه هسته نسبت به وابسته از يک الگوی هماهنگ 47پيروی
نمیکند و هميشه وابستهها قبل از هسته واقع نمیشوند .به طوری که يک وضعيت بينابين و خالف
هماهنگی دارد و وابستههای سنگين که تعداد تکواژهای زياد دارند بعد از هسته قرار میگيرند .به
اين ترتيب از برايند دو نيروی در رقابت هماهنگی و سنگينی ،48وضعيت موجود در زبان حاصل
می شود .به عبارتی ديگر پارامتر هسته قابل تعميم به همه مقولههای نحوی در اين زبان نيست.
هم ترتيبهای هسته وابسته/هسته آغازی( 49موصوف و صفت ،مضاف و مضافاليه ،هسته و بند
42

)Nominal object(pronominal
Sentential object
44
mix
43

45 OV
46 V O

S
harmony
48
heaviness
49
head-initial
47
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موصولی ،فعل اصلی و فعل کمکی «گفته بودم») و هم ترتيبهای وابسته هسته/هسته پايانی
(ضميراشاره و اسم ،50عدد و اسم ،51فعل کمکی و فعل اصلی «خواهم رفت» ،ادات پرسشی «آيا»
و جمله) وجود دارند.
 .۳-۳-۲بند موصولی
بند موصولی توصيفی زبان ترکی به طور کلی توصيفگر هسته پايانی است و از نظر نحوی ساختار
پيچيده ای دارد .از آنجايی که ساخت موصولی زبان ترکی همانند ساخت موصولی زبان فارسی
هستهدار است متممنمای "که" در بند موصولی توصيفی به کار میرود و بند بیزمان را به بند
زماندار تبديل میکند .تنها تفاوت آن اين است که در زبان ترکی هسته اسمی بند موصولی توصيفی
گروه اسمی عامِ فاقد هستهنمای «ی» است.
بند موصولی ساخت وصفی پيچيدهای است که گروه اسمی را توصيف میکند .همانطور که در زبان
ترکی صفت قبل از اسم به کار میرود بند موصولی نيز قبل از هسته اسمیای که به توصيفش
میپردازد قرار میگيرد .از اين رو بند موصولی در زبان ترکی هسته پايانی است .برجستهترين نوع
بند موصولی بند موصولی بیزمان 52است يعنی پسوندهای پيروسازی همچون ɑcɑk ,(y)ɑn
 )y(,dikبه فعل بیزمان متصل می شوند .بايد افزود اين پسوندها تحتتاثير ويژگی هماهنگی
واکهای صورتهای روساختی مختلفی دريافت میکنند .وجود هر يک از اين پسوندها بستگی به
نقش هسته اسمی در جمله دارد به عنوان مثال اگر هسته اسمی نقش فاعل جمله را داشته باشد
پسوند ( (y)ɑnجمله  )۱۴و اگر نقش مفعول صريح را داشته باشد (جمله  )۱۵پسوند  dikو اگر
نقش ملکی يا اضافی داشته باشد (جمله  )۱۶پسوند  ɑcɑkرا دريافت میکند (گؤکسل و
کرسليک.)380:2005 ،53
() Kapı-yı kapat-ma-y-an bir adam۱۴

«يک مردی که در را نمیبندد»

(« ) Her gün gör-düğ-üm kız۱۵دختری که هر روز می بينم»
() Anne-si-yle tanış-acağ-ım kız۱۶

«با مادر دختری که قرار است مالقات کنم»

50 DEM N
51 NUM N

Geniş zaman
Göksel, Kerslake, Turkish: a comprehensive grammar, 380
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52
53

بند موصولی زماندار دارای متممنمای  kiمیباشد و هسته آغازی است يعنی بند پس از هسته
اسمی واقع میشود .هنگام استفاده از متممنما با وجود تغيير در ترتيب عناصر جمله و جايگزينی
تکواژ دستوری فارسی  kiبه جای پسوند پيروساز ترکی ،نقش هسته اسمی تغيير نمیکند .به
عنوان مثال نقش هسته اسمی ( )ɑdɑmدر جمله ( )۱۷فاعل و نقش هسته اسمی ( )kızدر جمله
( )۱۸اضافی است .عالوه بر آن فعل بند موصولی زماندار می شود بدون اينکه برای دريافت حالت
يا مطابقه فعلی صرف شود.
(« ) Bir adam ki kapı-yı kapat-maz۱۷يک مردی که در را نمیبندد»
()۱۸

« Bir kız ki anne-si-yle tanış-acağ-ımدختری که قرار است با مادرش

مالقات کنم»
حرکت بند به داليل نحوی ،ساخت اطالعی ،معنايی ،آوايی انجام میشود .مفهوم دوام و استمرار
در معنای واژگانی افعال ايستايی 54مانند "داشتن"  vɑrو "بودن"  olوجود دارد .به همين دليل
نظام اقتصادی زبان ،رمزگذاری مجدد مفهوم ايستايی با ساختهای استمراری را تحمل نمیکند.
حرکت بند به جايگاه پس از فعلهای ايستايی که در محور زمان تداوم و استمرار دارد اجباری
است.
( )1۹آشپزخانه دو پنجره دارد که جلو آنها نرده آهنين کشيدهاند.
( )۲۰او نويسندهای است که اين کتاب را نوشته است.
اين مسئله در زبان ترکی که عنصر متممنمای فارسی را در ساخت موصولی به کار میبرد صادق
است.
() Geçmişte öyle sözler var ki hiç kimse duymasına izin vermez۲۱
(در گذشته حرفهايی هست که هيچ کس به دانستن آنها اجازه نمیدهد)

 54عدم تغيير اسـت .اين افعال دربردارندۀ کنشـی نيسـتند و معموالً به احسـاسـات درونی ،مالکيت و موقعيت مکانی
اشــاره میکنند .عالوهبر اين ،برای تحقق به مدتزمانی کوتاه يا طوالنی نياز دارند .افعال ايســتا فاقد ســاختار درونی
هسـتند و اين بدان معناسـت که برای آنها نمیتوان زيررويدادهايی درنظرگرفت که نشـاندهندۀ مرحلة آغاز ،تداوم و
پايان باشد.
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 .۳-۳-۳بند متممی
زبان ترکی به دو طريق بند متممی را در درون بند اصلی به کار میبرد .در نوع اول بند متممی
زماندار است و ساختارش با بند اصلی يکسان است.
() Üniversite-ye git-memi istiyor۲۲

55

«میخواهد که به دانشگاه بروم»

در نوع دوم که کاربرد بيشتری نسبت به نوع اول دارد بند متممی بیزمان است و يکی از پسوندهای
پيروساز مانند  –MAK, -MA, -DIK, -(Y)ACAK, (Y)ÏŞبه فعل متصل میشود
(لويس.)264:1967،56
)(23

«Ekmek al-may-ı unuttu57فراموش کرد که نان بخرد»
«(24) Yarın geleceğ-ine emin-imمطمئنم که فردا میآيد»

همانطور که جمالت ( ۲۳و  )۲۴نشان میدهند در هر دو نوع ،جمله مرکب حاوی بند متممی
دارای دو فعل است که فعل بند متممی بالفاصله قبل از فعل بند اصلی در پايان جمله ظاهر
میشود .گويشوران ترک زبان با قرضگيری تکواژ دستوری فارسی  kiو بکارگيری آن در بندهای
متممی توانستند ساخت متفاوتی را در زبان کسب کنند که در آن بند پيرو هميشه زماندار است
و پس از بند اصلی ظاهر میشود .اگرچه چنين ساختی نشاندار است و در سبک غيررسمی گفتار
و نوشتار به کار میرود اما راهکاری است که گويشور به کار میبرد تا زمان کافی برای توليد محتوای
اصلی مؤکدشده (با تکيه بر عنصر  )kiدر برقراری ارتباط بدست آورد .به اين ترتيب کانون توجه را
به آنچه پس از عنصر متممنما میآيد جلب میکند.
«(25) Emin-im ki yarın gel-ecekمطمئنم که فردا میآيد»
 .۳-۳-۴بند هدف
در فارسی در بند هدف 58اگر فعل بند پايه معنای «خواستن» 59داشته باشد( ،فعل خواستن) در
اول جمله واقع میشود و فعل بند پيرو بعد از آن قرار می گيرد .در حالی که در ترکی فعل
İstiyor ki üniversiteye gideyim
Geoffrey Lewis, Turkish Grammar, 264.

55
56
57

Unuttu ki ekmek alsın
purpose clause
59
volition
58
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«خواستن» که فعل اصلی است در آخر جمله واقع میشود .با به کارگيری متممنمای «که» در
زبان ترکی ترتيب عناصر جمله همانند فارسی میشود .اگر  kiدر بند بيانکننده هدف (جمله
۲۶ب) ،حذف شود بار معنايی غيررسمی بدست میآورد.
(«) a. (Onun beni) bekle-me-sini ist-e-r-im ۲۶میخواهم که منتظر بماند»
b. iste-r-im ki (beni) bekle-sin.

«میخواهم که منتظر بماند»

 .۳-۳-۵بند نتیجه
زبان ترکی برای ساخت بند نتيجهای از ترکيب پسوند درجهای  -(y)acakو  kɑdɑrاستفاده
میکند که کيفيتی را همراه با صفت بيان میکند .عالوه بر آن ترکيب تکواژ دستوری  kiبا کلمه
درجهای  kɑdɑrو صفت ،بند نتيجهای را تشکيل میدهد که به اندازه صورت بینشان بند نتيجهای،
در ترکی کاربرد دارد .کلمه درجهای و متممنما با هم يک سازه تشکيل میدهند به طوری که
حذف يکی از آنها موجب نادستوری شدن جمله میشود.
(«) Ali’nin odası o kadar temizdir ki…۲۷اتاق علی انقدر تميز است که»...
() Su herkesin güvenle kullanabileceği kadar temiz olmalı۲۸
« آب بايد آنقدر تميز باشد که همه با اطمينان بتوانند از آن استفاده کنند»
پساضافه «که» تاکيد هميشه بعد از سازه میآيد .در جمله (" )۲۹که" نقشنمای کانون اطالعی
و تاکيد است و نه متممنما" .که" شناور است و میتواند حرکت کند .60سازهها از هر جايگاه نقشی
میتوانند با «که» همراه شوند و در جايگاه خود کانونی شوند در صورت حرکت اين سازهها به
ابتدای جمله ،آنها همزمان هم مؤکد و هم مبتدا میشوند « که» تاکيد برخالف « که» متممنما با
سور ،واژهبست ،ضمير ،اسم خاص ،اسم عام ،گروه ،بند و جمله همراه میشود .از آنجايی که اين
سازهها تکيه برند معنای تقابلی و تضادی را نسبت به بقيه جمله دارند .بنابراين در مواقعی که «
که» تاکيد در پايان کل جمله واقع میشود کل جمله مؤکد و دارای تکيه کانونی است.
(«) a. Aşk işi sana yaramıyor ki ... ۲۹مسائل عشقی به کار تو نمیآيد که»

 60جايگاه متفاوت اين دو نوع "که" در نمودار درختی؛ يکی ذيل هسـته متممنما و ديگری ذيل هسـته کانون؛ حاکی
از نقش نحوی و کالمی متفاوت آنها است.
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b. Bu aşk ki sana yaramıyor
 .۳-۳-۶فعل مرکب
زبان ترکی زبان پيوندی است بنابراين تکواژها (که هر يک معنای مسقلی دارند :چند عنصر چند
معنی) در کنار هم قرار میگيرند و کلمه مرکب را میسازند .در فرايند قرضگيری سهم اسم نسبت
به فعل بيشتر است .اسمها به دليل دريافت نقشهای تتا ،ساخت جملە زبان قرض گيرنده را به
هم نمیزنند و در نتيجه راحتتر به زبان يا زبانهای ديگر انتقال داده میشوند؛ اما فعلها که نقش
تعيينکنندهای در آرايش سازههای ساختهای نحوی دارند ،کمتر توسط گويشوران يک زبان قرض
گرفته میشوند؛ زيرا فعلها بر سازههای ديگر جمله حاکم هستند و به آنها حالت میدهند .61با
اين وجود ترکيب فرايند واژهسازیِ رايج در زبانهاست .و زبان ترکی تحت تاثير تماس با زبان
همسايه با الگوی ترکيب ،فعل مرکب می سازد .به عبارتی الگوی جديد ،منجر به تغيير نظام ترکی
میشود ،نظام حاصل ديگر ترکی نيست .زيرا با اين روش از رده پيوندی به تحليلی تبديل میشود.
از چهار راهکار مختلف برای فعلهای ترکيبی (دريافت مستقيم ستاک فعلی قرضی بدون هيچ تغيير
نحوی و صرفی ،دريافت فعل قرضی و صرف آن در صيغههای مختلف ،افزودن غيرمستقيم وند
فعل ساز بومی به عنصر واژگانی قرضی ،و افزودن فعل سبک يا همکرد به عنصر واژگانی قرضی)
معرفی شده از سوی ولگموت ،62زبان ترکی از دو روش استفاده میکند :يکی افزودن وند
فعلساز  +laš/lɑš ،la/lɑاسم/صفت قرضی استفاده میکند تا فعل به لحاظ صرفی متناسب زبان
بومی باشد مانند  .temizlemek ،dertleşmekو ديگری از افزودن جزء فعلی (همکرد) ترکی+
جزء غيرفعلی ترکی) استفاده میکند .به عنوان مثال کلمه  nɑzlɑnmɑبه معنای «نازنکن» از
سه تکواژ تشکيل شده است .در حالی که کلمه  nɑz-etmekکامالً تحليلی است که از ترکيب
جزء غيرفعلی  nɑzبعالوه جزء فعلی  etmekساخته شده است .در تشکيل فعل مرکب فعل کمکی
ترکی ( )… olmɑk ،vermek ،ɑlmɑk ،etmekبا اسم ،صفت و گروه حرف اضافه ترکيب
میشود .سازە غيرفعلی حامل محتوای معنايی فعل مرکب است درحالی که فعل سبک با دريافت
پسوندها ،اطالعات دستوری (زمان ،نمود ،شخص و شمار) را به همراه دارد .زيرا صرف فعل عربی و
فارسی با ترکی کامالً متفاوت است به طوری که فعل عربی و فارسی با نظام ساخت واژه ترکی
سازگار نيست .به عنوان مثال فعل عربی از ريشه سه همخوانی (مانند « k t bنوشتن») تشکيل
61

Carol Myers-Scotton. Contact linguistics. (Oxford: Oxford University Press. 2002:
)240
62
Jan Wohlgemuth. a Typology of Verbal Borrowing. (Germany: Max Planck Institute
for Evolutionary Anthropology Leipzig. 2009).
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میشود که با تغييرات درونی صرف میشود (مانند « katabنوشت»« kutib ،نوشتهشد») در
حالی که ريشه فعلی ترکی هميشه دارای حداقل يک واکه است (مانند «نوشتن»  )yɑzو با
وندافزايی صرف میشود (مانند « yɑzildiنوشته شد» « yɑziyor ،مینويسد»)
(تراسک.)23:1996،63
()۳۰
«ناز کرد»

Naz etti→Nazlandı

«بيمار

Hastalandı→Hasta
oldu

«خوشش

Hoşlandı→Hoşuna
gitti

«خسته

Yoruldu→Yorgun
düştü

«اثبات

İspatla→İspat et

کردن»

شد»

آمد»

شد»

«پشيمان

Pişmandı→Pişman
oldu

«قبول

Kabullenmek→Kabul
etmek

شد»

کردن»

امروزه با ورود واژههای فارسی و عربی به زبان ترکی و افزودن آنها به فعل کمکی ترکی مانند
«کردن»« ،دادن»  ،etmekتعداد فعل مرکب بسيار بيشتر از فعل پيوندی است .به طوری که حتی
معادل فعل پيوندی آن در زبان ترکی وجود ندارد .از طرفی با تبديل فعل پسوندی به فعل مرکب،
توالی خوشههای دو همخوانی ميان کلمه که ناقض مجاورت هجا هستند برطرف میگردد.

()۳۱
hücüm
etmek

sohbet
etmek

mukɑyese
etmek

derd
etmek

63

Larry. R. Trask, Historical Linguistics, (Great Britain by J W Arrow Smith Lth,
Bristol, 1996).
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گاه اين فرايند به قدری در ميان گويشوران پرکاربرد میشود که ديگر هر دو بخش همکرد و
سازه غيرفعلی ،را از عناصر بومی زبان انتخاب میکنند .مانند  .söz vermekو درنهايت باعث
گسترش چنين ساخت صرفی در زبان ترکی شده است.
«اثبات کردن»

İspat et

İspatla

«پشيمان شد»

Pişman oldu

Pişmandı

«قبول کردن»

Kabul etmek

Kabullenmek

«ناز کرد»

Naz etti

Nazlandı

«بيمار شد»

Hasta oldu

Hastalandı

«خوشش آمد»

Hoşuna gitti

Hoşlandı

«خسته شد»

Yorgun düştü

Yoruldu

()۳۲

 .۳-۳-۷ساخت اضافه
عالوه بر الگوبرداری از فعل مرکب فارسی ،الگوبرداری از ساخت اضافه فارسی نيز موجب تغيير رده
صرفی در زبان ترکی شده است .کرافت )30:2003( 64معتقد است در زبان ترکی در برقراری
رابطه مالک و مملوک بيش از يک سازوکار وجود دارد .در واقع ترکی هم از پسوند حالت اضافی و
هم از پسوند مطابقه استفاده میکند.
(ev-) Ali۳۳

( i-ninخانه علی)

زبان ترکی با قرضگيری ساخت اضافه فارسی نه تنها ترتيب مالک مملوک را برهم میزند و مملوک
مالک میکند ،بلکه به جای پسوندافزايی از کسره اضافه که در ترکی  iتلفظ میشود استفاده میکند
که آن خود فقط يک ربط دهند 65است بدون هيچ معنايی (شخص ،شمار ،مطابقه ،حالت .)66برخی
William Croft. Typology and Universals, Second Edition, (Cambridge University

64

Press, 2003).
65

linker
 66ذکر اين نکته ضـروری اسـت که از ديدگاه زايشـی و نه ردهشـناختی ،کسـرهاضـافه صـورت دسـتوریشده ضميرموصولی
است که حالت اضافی به اسم پس از خود میدهد .و جايگاه آن در نمودار درختی ذيل هسته حرف تعريف است.

116

از آنها که در متون سياسی ،مذهبی يا برای نام فيلمها انتخاب میشود .به اين ترتيب توالی وابسته
هسته در ترکی تحت تاثير زبان فارسی تبديل به هسته وابسته میشود.
()۳۴
ɑşk-ı memnu

develt şurasi→ şûrâ-yı devlet

هسته آغازی–EZ

هسته پايانی→ هسته آغازی-EZ

مالک مملوک

مملوک → مملوک مالک مالک

 .۳-۳-۸ساخت شرطی
جزء همگانیهای زبانی است که در جمالت شرطی ،مانند ترتيب طبيعی در تمام زبانها ،عبارات
شرطی قبل از نتيجه گيری قرار میگيرد .ادات شرط پيش از فاعل همانند فارسی در عبارت شرط
میآيد.
در ترکی  sɑ/sæهم نشانه مبتدای تقابلی( 67جمله  )۳۵و هم نشانه شرطی ( ۳۶و  )۳۷است .يک
نشانه واحد به دليل داشتن زيربنای مفهومی-کاربردشناختی يا تاريخی مشترک برای دو ساخت
متفاوت به کار میبرد.
(() Mustafa sandalsa yüzmeye devam ediyor.۳۵در مورد مصطفی صندل ،او به شنا
کردنش ادامه میدهد)
(() Gelirse söylerim ۳۶اگر بيايد میگويم)
(() Parası yoksa şirketi kurtaramaz ۳۷اگر پول نداشته باشد شرکت را نمی تواند نجات
بدهد)
ساخت شرطی زبان ترکی تصريفی 68است يعنی جمله شرطی از اضافهشدن وند تصريفی  sɑبه
فعل ساخته میشود .زبان ترکی با قرضگيری واژه «اگر» از زبان فارسی عالوه بر ساخت شرطی
تصريفی ساخت شرطی تحليلی 69را نيز بدست میآورد .به اين ترتيب با استفاده از تکواژ آزاد در

67

contrastive topic
inflected
69
periphrastic
68

117

ابتدای جملههای طوالنی خبر از وجود فعل شرطی در انتهای جمله میدهد .تلفظ واژه «اگر» با
نظام آوايی زبان ترکی مطابقت می کند.
(() Eğer parası yoksa şirketi kurtaramaz ۳۸اگر پول نداشته باشد شرکت را نمی تواند
نجات بدهد)
نتیجهگیری 70

زبان ترکی به دليل تماس با زبان فارسی ،متحمل تغييراتی همانند تغيير در ترتيب عناصر جمله
به سبب به کارگيری برخی تکواژهای دستوری و تغيير در ردە صرفی از پيوندی به تحليلی،
سرانجام منجر به الگوبرداری از فعل مرکب فارسی میشود از اين پارامترهای زبانشناختی میتوان
به اين نتيجه رسيد که پارامتر هسته نه تنها از زبانی به زبان ديگر بلکه در درون يک زبان واحد
نيز ممکن است در مقولههای نحوی گوناگون رفتار نحوی متغيری داشته باشد .در حقيقت اگرچه
زبان ترکی يک زبان فعل پايانی واقعی ،همانند ژاپنی است و فقط پساضافه دارد و نه پيشاضافه
يا ترتيب مضافاليه مضاف را دارد .و گرچه اين زبان تمايل دارد تمامی بندها را به صورت پيشافعلی
قرار دهد .اما ما در روساخت جمالتِ پيوسته شاهد حضور بند در جايگاه پس از فعل میشويم.
زبان ترکی تحت تاثير زبان همسايه دو شق را تحمل میکند و شق نشاندار (فعل پايانی) که بسامد
وقوع و کاربرد کمتر و محدودتر دارد وقتی رخ میدهد که اطالعات به لحاظ پردازشی از بين نرود
و خالء معنايی ايجاد نشود .به طور کلی هرگاه زبان دو يا چند امکان را پيش روی میگذارد ،کاربرد
آنها متفاوت میشود .يافتهها نشان میدهند ما در زبان ترکی همچون زبانهای ديگر تنها با واژههای
مختلف که دارای معـانی مختلف هستند سروکار نداريم .بلکه به بعضی واژهها برمیخوريم که به
خودی خود و فیالنفسه دارای چند معـنی هستند مانند واژه «قوچ»  kočکه در ذات خود دو
معنــ ا (دلير و شجاع ،گوسفند نر) دارد و به دو مصداق مختلف اشاره دارد .از طرفی ديگر عاملی
مانند تأثيرپذيری از زبـانهای بيگانه (فارسی ،عربی) در معنی واژه تأثير میگذارد و به چند معنايی
منجر میشود .در غير اين صورت واژه تنها از يــک معنی برخوردار است و مشابهت آن با واژههای
ديگر صرفاً در صورت تلفظی و نوشتاری آن است.

 70قدردانی :اين مقاله با حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور تحت قرارداد طرح پژوهشی
(بررسی نظام آوايی زبان آذری) با شماره  97018545انجام شده است.
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معرفی نسخهها “ همای و همایون "-خواجو کرمانی موجود در کتابخانهها ترکیه
دکتر شريف جان تاجی بايف
استاد کورسی ادبيات کالسيکی تاجيک
عضو هيئت علمی دانشگاه دولتی خجند  ،تاجيکستان
E-mail:tsharif@mail.ru
چکیده
منظومة «همای و همايون» خواجوی کرمانی از نوع آثار غنايی و عاشقانه است .موضوع اصلی آن عشق همای -پسر
پادشاه شام -و همايون -دختر خاقان چين -و شرح ماجرايی است که در راه عشق بر سر آنها میآيد .تعداد ابيات اين
مثنوی بيش از  4354بيت است و به وزن شاهنامة فردوسی توسی و اسکندرنامة نظامی گنجوی؛ يعنی بحر متقارب
مثمن محذوف يا مقصور سروده شده است .بايد گفت که اين دو داستان آثار منظوم حماسی هستند ،در حالی که
همای و همايونِ خواجوی کرمانی داستانی عشقی است؛ يعنی خواجو وزن حماسه را برای داستانی عاشقانه انتخاب
کرده است و خواسته تا به اين وسيله نوعی نوآوريی در ساختار داستان به وجود آورد .شايان ذکر است دربارۀ نسخههای
خطی و چاپی همای و همايون خواجو محقق ايرانی ابوالقاسم رادفر در مقالة کتابشناسی خواجو پژوهشی انجام داده
است و تنها از موجوديت بيست نسخه خطی اين اثر که در کتابخانههای دنيا محفوظند ،اطالعاتی ثبت کرده ،ولی از
توصيف نسخهها خودداری نمودهاست .مقالة وی بيشتر جنبة مروری داشته ،برای عموم در مورد شناخت
سرچشمههای مهم علمی و مرجع خواجو و آثار او کمک میکند .دربارۀ بعضی از نسخههای خطی همای و همايون،
سهيلی خوانساری در مقدمة ديوان شاعر ،عينی و نياز کرمانی در مقدمة داستان همای و همايون و خمسه نيز مطالبی
آوردهاند که آنها نيز توصيف نسخهها را کنار گذاشتهاند .ما عالوه بر نسخههای معرفیشده 20 ،نسخة خطی از همای
و همايون را بر اساس فهرستها و سايتهای کتابخانههای جهان معرفی میکنيم که اکثر آنها برای نخستين بار به
عالم ادبياتشناسی معرفی میشوند ،بهويژه نسخههای کتابخانة ترکيه که از نظر رادفر و محققان
ديگر خواجوشناس دور ماندهاند .روشن است که به سبب رواج و گسترش زبان فارسی در ترکيه و روابط ادبی و فرهنگ
ايران و ترکيه نسخههای فارسی بسياری در گنجينة کتابخانههای ترکيه محفوظ ماندهاند ،از جمله ،در ترکيه پنج
نسخه خطی از همای و همايونِ خواجوی کرمانی موجود است که در کتابخانة نور عثمانيه ،روان کوشک ،خزانة موزۀ
توپقابسرای ،فاتح سليمانيه استانبول و کتابخانه موزۀ موالنای قونيه نگهداری میشود .در اين مقاله کوشش شده است
که اين نسخه ها معرفی شوند تا برای تصحيح و نشر انتقادی منظومة همای و همايون مورد استفاده قرار گيرند.
واژههای کلیدی  :نسخههای خطّی  “ ،همای و همايون ” ،خواجو کرمانی  ،کتابخانههای ترکيه.

PRESENTATION OF “HUMOY AND HUMOYUN” COPIES OF
KHOJUI KIRMONI AVAILABLE IN TURKISH LIBRARIES
Key-words: manuscripts, “Humoy and Humoyun”, Khojui Kirmoni,
Turkish libraries.
"Humoy and Humoyun” by Khojui Kirmoni is one of the romantic
literary productions devoting to Humoy`s love (in term of topic) who was
a son of the king of Sham and Humoyun was a daughter of the king of
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China which describes the adventures that befell them on the way to love.
The number of verses in the relevant masnavi is more than 4,435 bytes
and it is written in the weight of “Shoh-Name” by Abulqosim Firdawsi
and “Iskandar-Name” by Nizomi Ganjavi, which is the exact opposite of
mahzuf or maksur. It is underscored that the first two stories are epic
poems, and “Humoy and Humoyun” by Khojui Kirmani is a love story.
In other words, Khodju applied the weight of the epic to the love story
and wanted to create a kind of innovation in the formation of the story.
It is worth mentioning noted that the Iranian scholar named A. Rodfar
has dwelled on the written and printed copies of “Humoy and Humoyun”
by Khoju in his article entitled as “Khoju`s Bibliography” and he
provided information concerned with the existence of only twenty written
copies of the given literary production storing in the libraries of all over
the world. A. Rodfar`s article is more of a reviewed aspect and generally
it renders help to identify the important scientific and reference sources
beset with Khoju and his works as well. Some of the manuscripts of the
latter are given in introduction to the poet`s divan and K. Ayni and Niyazi
Kirmani who also excluded the description of the copies, upon the whole.
In addition to the presented copies we presented 20 more manuscripts of
“Humoy and Humoyun” based on catalogs and sites of libraries around
the world most of them are presented in literary criticism, for the first
time. Particularly, copies of Turkish libraries have put away A. Rodfar`s
and other researchers` notice.
It is common-knowledge that owing to the development of the Persian
language in Turkey and literary-cultural relations between Iran and
Turkey the majority of Persian copies are kept in the archives attached
to Turkish libraries. Namely, Turkish libraries possess five manuscripts
of “Humoy and Humoyun” by Khojui Kirmoni storing in the following
libraries referred as Nuru Osmaniye “Ravon Kushk”, “Topkobi Saray
Museum Fund”, “Fotehi Suleymaniye Museum” in Istanbul and the
library of Mavlono Kunya museum as well. The author of the article
under consideration makes an endeavor to present the relevant copies so
that they can be used for critical editing and publication of the former in
question.

 که به سبب روواج و گسترش زبان فارسی در ترکيه و روابط ادبی و فرهنگی، معلوم است
 گذشته از اين بسيار. ايران و ترکيه نسخههای خطی زياد فارسی به کشور ترکيه راه يافتهاند
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فرهيختگان ايرانيیتبار آسيای صغير را جای زيست خويش انتخاب نموده  ،فرهنگ و خط فارسی
و نسخههای خطی فارسی را به اين کشور انتقال دادند .بر عالوه اين زبان فارسی در دورهای طوالنی
زبان رسمی دربار شاهان عثمانی بودهاست] .[12ديداری کوتاه و گذرا از موزههای ترکيه و حتی
گذر از برزنهای قديمی و آثار تاريخی شهرهای اين کشور ،که پر از خط و زبان فارسی است ،نشان
میدهد که اين زبان تا چه پايه در اين کشور فراگير بودهاست ]. [10
طبق آمار رسمی کتابخانهها ترکيه حدّ اقلّ سهصد هزار نسخههای خطّی را در اختيار
دارند  ،که بنابر به دادهها اوليه حدود دوصد هزار از اين شماره به زبان عربی  ،پنجاه هزار به زبان
ترکی و بيش از بيست هزار نسخه به زبان فارسی و بقيه به زبانهای ديگر میباشند  ،که اکثر اين
نسخ خطّی شناسايی شده  ،کار فهرستنويسی علمی آنها انجام يافتهاست [15,79-80] .
وجود تعداد زيادی نسخه خطی فارسی (بيش از بيست هزار نسخه) در کتابخانه ها ترکيه
گواه اين است که اين کشور دارای گنجينه معنوی غنی مردم ايران است .در خزانه کتابخانه های
ترکيه نگهداری می شود .اين نکته ما را بيشتر به شناخت نسخه های خطی فارسی موجود در
کتابخانه های ترکيه عالقه مند می کند .ز اين رو در حين مطالعه نسخه های خطی يکی از معروف
ترين داستان های ادبيات فارسی همايون و همايون خواجو کرمانی به نسخه های خطی کتابخانه
های ترکيه نيز برخورديم.
"همای و همايون ” خو اجو کرمانی از نوع آثار بزمی و عاشقانه که مضمون اصلی آن
عشق همای  -پسر پادشاه شام و همايون  -دختر خاقان چين و شرح ماجرايستها  ،که در راه
عشق به سر آنها پيش میآيد  .تعداد ابيات اين مثنوی زياده از  435 4بيت بوده  ،آن به وزن
«شاهنامه » فردوسی و «اسکندرنامه » نظامی گنجوی متقارب مسمن مهزوف يا مقسور نوشته
شده است  .بايد گفت که هر دو داستان اول آثار منظوم حماسی بوده  “ ،همای و همايون ” خواجو
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کرمانی داستان عشقی است  .يعنی خواجو کرمانی وزن حماسه را به داستان عشقی تطبيق
نموده  ،خواست  ،که به اين وسيله يک نوع نواوری در شکلسازی داستان به ميان آرد.
کتابخانه های جهان نسخه های بيشتری از اين مثنويی خواجو کرمانی را دارند ،که تا
حدودی ارائه و شناخته شده ند .تذکر بايد داد  ،در باره نسخههای خطّی و چاپی “ همای و همايون
” خواجو کرمانی محقق ايرانی أبوالقاسم رادفر در مقاله “ کتابشناسی خواجو”][5,48-55
توقف نموده  ،تنها از موجوديت بيست نسخه خطّی اين اثر  ،که در کتابخانهها دنيا محفوظند ،
معلومات پيشکش کرده  ،از توصيف نسخه ها خود داری نمودهاست .مقاله دکتر ابولقاسم رادفر
بيشتر جنبه مروری داشته  ،در عموم برای شناخت سرچشمهها مهم علمی و مرجهی در باره
خواجو و آثار او کمک مینمايد .همچنين در مقدمه ديوان خواجو کرمانی که دکتر احمد سهيلی
خوانساری تصحيح و به چاپ آمده کرده است  ،در مقدمه داستان «همايون و همايون» به تصحيح
و چاپ دکتر کمال عينی] ، 4مقدمه[ و مقدمه خمسه خوجو در تصحيح دکتر سيد نيازی کرمانی
در باره بعضی از نسخههای خطّی اين داستان اطالعاتی آورده میشود  ،که پژوهشگران نامبرده
نيز توصيف نسخهها را کنار گذاشته اند  .به اين ترتيب جای ارائه کامل نسخه های خطی آثار
خوجه کرمانی ،از جمله داستان همايون و همايون ،همچنان در عالم ايران شناسی خالی است.
عالوه بر نسخههای معروف ،بيست نسخه خطی ديگر از همايون و همايون را بر اساس فهرستها و
سايت های کتابخانه در سراسر جهان يافتيم که بسياری از آنها برای اولين بار در نسخه شناسی
شناخته میشوند .يک نکته بسيار جالب اين است که نسخه های خطی همايون و همايون که در
کتابخانه های ترکيه موجود است ،هم از سوی دکتر ابولقاسم رادفر و هم از سوی ديگر محققين تا
حد زيادی ناديده گرفته شده است .چنانچهای در مقاله آقای رادفر] [5, 49تنها از دو نسخه موجود
" همای و همايون " در کتابخانههای ترکيه سخن به ميان آمدهاست  ،که به جز سال کتابت نسخه
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و وضعيت ظاهری آنها ديگر شاخصههای نسخ معرفی نشدهاند  .ما بر ال آوا اين دو نسخه موفق
بر آن شديم  ،که باز پنج نسخه ديگری  ،که رادفر از آنها ياد نکردهاست  ،شناسايی نماييم.
اين نکته ما را بر آن داشت تا در اين مقاله به معرفی نسخه های خطی داستان خواجو
کرمانی همايون و همايون بپردازيم .در ابتدا انجام اين کار برای ما سخت بود ،اما دسترسی به
چندين فهرست کتاب مکتوب و سايت های کتابخانه ترکيه ،خاصه کمک و رهنمایهای بیدريغ
رئيس دپارتمان زبان فارسی دانکشده ادبيات دانشگاه استانبول ترکيه جناب دکتر علی گزلیوز
اين مشکل را برطرف کرد.
در کتابخانههای ترکيه  7نسخه خطی “ همای و همايون ” خواجو کرمانی محفوظ
داشته میشود  ،که آنها در کتابخانههای “نوری عثمانيه”“ ،راون کوشک ”“ ،خزنه موزی
توپقابسرای” “ ،فاتح سليمانيه” استامبول و” کتابخانه موزی موالنا” قونيه محفوظ داشته
میشود.
توضيحات نسخه ها به شرح زير است:
 .1نسخه به شماره  3773/5در کتابخانه "نوری عثمانيه") فی حريم جامع نورعثمانية (
استانبول محفوظ است .تاريخ کتابت به شعبان  / 898ژوئن  1493ميالدی می رسد .در
اين نسخه داستان " همای و همايون ” در ترکيب “ خمسه" خواجو کرمانی از صحيفه
 “ 118با ” تا  “ 168را ” در  50صحيفه  ،در يک صحيفه  21سطر جای گرفتهاست .منشی
نسخه معلوم نيست].[6;11;13;14
 .2نسخه تحت شماره  1045کتابخانه روان کوشک موزه توپقاپی سرای استانبول  ،متلق به
عصر نهم /پانزده ميالدی  50 ،صحيفه  ،در يک صحيفه  25سطر است .در مقاله آقای رادفر
و هم سامانه سازمان اسناد و کتابخانههای ملی ايران  - scripts .nlai .irتنها همين
شاخصههای نسخه معرفی شده اند];[1;6;11
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 .3نسخه منصوب به کتابخانه خزنه موزه توپقاپی سرای استانبول تحت شماره  . 817نسخه
متعلق به عصر نهم /پانزدهم ميالدی بوده ،دارای  114صفحه است  .در يک صفحه  17سطر
آمدهاست .در باره ديگر شاخصههای نسخه معلومات دقيق موجود نيست]. [ 6;11
 .4نسخه تحت شماره  4057/5کتابخانه فاتح سليمانيه استامبول  .تاريخ کتابت اين نسخه
اواسط ربيع االخر  / 831ژانويه  1428ثبت شدهاست  .نسخه از  56صحيفه عبارت بوده ،
اشعار در  11سطر ) (8 x26اندازهاش26x34سم  .با خطّ نستعليق نگاشته شدهاست .
اشعار در پنج ستون– چهار ستون در متن و در حاشيه يک ستون آمدهاست ،
شمسه مزههب با دايره در درون  ،که نامهای آثار در آن نوشته شده  ،سرلوح آغاز هر کتاب
با زر مزيين و جدولبندی شده  ،جای خالی بسيار مانده  ،که گويا کاتب قصد نوشتن
به شنگرف و رسمنگاره داشتهاست  ،حاشيه چلپا  ،سهگوشه مزيين و مزههب در حواشی
ميان اشعار ابيات جدولبندی شدهاست .اين نسخه توسط سلطان محمود عثمانی وقف شده
است].[6; 13
 .5نسخه به شماره  4150منصوب به کتابخانه فاتح (ضمن کتابخانه سليمانيه) .تأريخ استنساخ
به عصر نهم هجری و پانزدهم ميالدی تعلق دارد مشخصات ظاهری ۳۱ :برگ۱۱ ،سطر()۱۵×۶
سطر؛  ۲۵×۱۴س م .خط نستعليق .غاز :ای نام تو از بلند نامی سرنامه نامه گرامی هر نامه که
دلپسند باشد از نام تو سربلند باشد انجام :چون قصه به سر رسيد تم زن بر تخته خاتمت رقم
زن کتاب و نسخه به سلطان بايزيد بن محمد (۹۱۸-۸۸۶ق)تقديم شده  ،با يادداشت وقف
سلطان محمود عثمانی (:قد وقف هذه النسخه الجليله ) ...و مهر همين سلطان و درويش
مصطفی مفتش اقاف حرمين شريفين ؛سرلوح مذهب با کتيبه ("همای و همايون" )عناوين
به زر و جدول بندی شده  ،مجدول به زر پهن و الجورد  ،اشعار در دو ستون جدول بندی
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شده به زر .اين نسخه توسط سلطان محمود عثمانی وقف شده است .اين منظومه توسط
سيد عبدالرضا موسوی طبری تحقيق و تصحيح شده و در دست انتشار است]. [14
 .6نسخه  140/3منصوب به کتابخانه مزه موالنا  ،قونيه  .اين نسخه قديمترين نسخه خطّی “
همای و همايون ”  -خواجو در کتابخانههای ترکيه بوده  ،زمان در قيد حيات بودن مؤلف اثر
 ،يعنی سال

1347/ 748استنساخ شدهاست .جلد نسخه میشن قهوهای  ،مجدول ،

ترنجدار (ضربی )  ،لبهدار  ،اندازهاش  20x15سوم .است  .مثنويی ” همای و همايون ” در
 45صفحه ( از صفحه  ” 190با ” تا صفحه  ” 234با ” ) در ترکيب “ خمسه  ” -نويسنده
اثر آمدهاست  .در يک صفحه  25سطر (دو بيت در هر سطر )  ،خط تعليق  ،کاغذ سفيد  ،ته
نقشدار و اهارداده[8].
 .7نسخه منصوب به کتابخانه جامعة استانبول (مکتبة جامعة استانبول) تحت شماره 338/5
تأريخ استنساخ  ۱۳۰۸ :ق .مشخصات ظاهری :مثنويی ” همای و همايون ” در  53صفحه (
از صفحه  ” 122پی ” تا صفحه  ” 184پی ” ) در ترکيب “ خمسه  ” -نويسنده اثر آمدهاست
 .در يک صفحه  21سطر (دو بيت در هر سطر ) .نوع کاغذ:اەهار زده .نوع و تزيينات جلد:
تيماجاەلبالويەی با کمند مطال ،لوالدار  ۵/۱۸*۲۷خط :نستعليق .آغاز وانجام نسخه :اين اثر به
تاج الدين احمد عراقی اهدا شده است .اەغاز :بنام خداوند باالوپست که از هستيش هست شد
هر چه هست  ..انجام :در استانبول بنهايت انجاميد  ۱۳۰۸بنده کمترين حبيب
اصفهانی .چنان که از انجامه نسخه برمیآيد  ،کاتب نسخه حبيب اصفهانی است].[13;14
اين بودند آن نسخ خطی " همای و همايون " موجود در کتابخانههای ترکيه  ،که
ما بر آنها دست يافتيم .شايد مقدار نسخههای خطی اين داستان در کتابخانههای ترکيه
بيشتر از اين باشند  ،که تا هنوز شناسايی نشدهاند .اما نکته مهم و نتيجه از اين مرور آن است
 ،که قديمترين نسخه خطّی “ همای و همايون ”  -خعاج و در کتابخانه ترکيه موجود بوده ،
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آن زمان در قيد حيات بودن مؤلف اثر  ،يعنی سال  [8] 748/1347استنساخ شدهاست ،
که تا امروز مورد استفاده و شناسايی قرار نگرفتهاست .حال آن که نسخهها موجود داستان
همای و همايون در کتابخانههای ترکيه میتوانند برای تصحيح و نشر انتقادی “ همای و
همايون ” مورد ايستافاده قرار بگيرند اميدواريم  ،که اين نسخه ها شناسايی و به هم تطبيق
می شوند و و در تصحيح و تنقيه متن اين اثر سودمند به کار میآيند .
پینوشتها:
 1توفيق سبحانی .فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه های ترکيه ( 22کتابخانه) تهران1373 ،
 2توفيق هاشمپورسبحانی ،حسامالدين آقسو .فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه دانشگاه استانبول،
تهران1375،
 3جباری ،رحمت اله ،داستان همای و همايون ،نشر حرير ،تهران1388. ،
 4خواجوی کرمانی ،همای و همايون ،تصحيح کمال عينی ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی ،تهران،
.1370
 5راد فر ،ابوالقاسم .کتاب شناسی خواجوی کرمانی کيهان فرهنگی آبان  1370شماره .77
 6سيد محمدتقی حسينی.فهرست دستنويس های فارسی کتابخانه نور عثمانيه – استانبول ،تهران ،منشور
سمير1394 ،
 7سيد محمدتقی حسينی.فهرست دستنويسهای فارسی کتابخانه فاتح (استانبول) ،تهران ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی 1393 ،
 8فهرست

نسخه

های

خطی

فارسی

کتابخانه

های

قونيه

https://ankara.icro.ir/uploads/noskhe.pdf
 9محمد عبدلی .فهرست نسخههای خطی فارسی در کتابخانه سليمانيه ( استانبول ،ترکيه ) قم :انتشارات
مجمع ذخائر اسالمی 64 – 1393ص.
 10مهدی افضلی .تحليلی بر آمار نسخ خطی فارسی موجود در کتابخانه های ترکيه .آينه ميراث ،پاييز 1387
شماره .42
https://scripts.nlai.ir
http://parsianjoman.org/?p=2434
http://www.yazmalar.gov.tr/
https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr
https://fa.wikipedia.org/wiki
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چکیده
محيط جغرافيايی بهعنوان بستری برای تمامی فعل و انفعاالت انسانی ،نقش غيرقابلانکاری در عملکرد اقتصادی،
اجتماعی ،سياسی و فرهنگی جامعه دارد .نظرية «استبداد شرقی» کارل ويتفوگل که از آن با عنوان «شيوۀ توليد
آسيايی» يا «دولتهای آبی» نيز ياد میشود ،با تأکيد بر دوران ماقبل صنعتی جوامع شرقی که اقتصاد مبتنی بر
کشاورزی داشتند ،پيدايش رژيم های استبدادی را نتيجة شرايط آب و هوايی و طبيعی محيط اين جوامع و مداخلة
هرچه بيشتر دولت در تنظيم و سازماندهی سيستم آبرسانی میداند؛ زيرا مهمترين مسأله از آغاز پيدايش جوامع
شرقی ،مشکالت مربوط به کم بود يا طغيان آب بوده و ناتوانی افراد در حل اين معضل ،پررنگتر شدن نقش دولت،
در تمامی امور را در پی داشته است .به دليل اهميت مطالعات تطبيقی در تنظيم روابط ادبی و فرهنگی دو ملت ايران
و ترکيه و ازآنجاکه آثاری چون «جای خالی سلوچ» و «دهکدهای در آناتولی» جنبههای فرهنگی و اجتماعی جوامع
خويش را بهخوبی به نمايش میگذارند ،بازخوانی دو اثر با رويکرد «استبداد شرقی» میتواند ،کمک شايانی در ترسيم
دورنمايی از روابط دو ملت و به عينيت رساندن پيوندهای ادبی و فرهنگی بين دو کشور داشته باشد؛ لذا در اين
پژوهش به روش تحليل کيفی و با بهرهگيری از منابع کتابخانهای مبتنی بر استقراء تام ،در پی بيان اينکه اين آثار تا
چه ميزان بر مبنای نظرية استبداد شرقی قابل بازخوانی و نقد هستند يا اينکه سطح خوانش تا چه ميزانی قابل
ارزيابی است ،کارکرد مؤلفههايی چون موضع طبيعت در استبداد جوامع ،نوع مالکيت در جوامع استبدادی شرقی،
طبقات اجتماعی در جوامع استبدادی شرقی ،گرايشهای مذهبی در اين جوامع و  ...بهعنوان مؤلفههای اصلی رويکرد
انتخاب شده ،بيش از پيش آشکار میگردد و ما را به اين موضوع رهنمون میسازد که در هر دو اثر ،شرايط اقليمی
خشک ،خردهکشاورزی را که مشکالت مربوط به کمآبی و تأمين آب ،دغدغة عمدۀ او بهحساب میآيد ،با مسألة آب
و زمين درگير میسازد و بدين طريق کنش و واکنشهای بسياری را بر او تحميل میکند و درنتيجه با تأثير قابل-
توجهی که بر شرايط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی میگذارد ،به شکلگيری استبداد تام و قدرت نامحدود حاکميت
مطلقه میانجامد؛ يعنی دول شرقی بهعنوان يک بنياد بیرقيب در امور سياسی مطرح میشود که با ردّ کارکرد تمامی
نهادها و سازمانهای غيردولتی ،به قدرتی بالمنازع در ادارۀ جامعه تبديل میشود.
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. دهکدهای در آناتولی، جای خالی سلوچ، آبساالری، کارل ويتفوگل، استبداد شرقی:کلیدواژگان

A Critique study of "Jai Khali Solouch" and "dehkadeie dar
Anatoli" with an Oriental Despotism Approach
Dr. Shirzad Tayefi*
Dr. Samaneh Mansouri Alhashem**

Abstract
The geographical environment as a platform for all human interactions plays an
irreversible role in the economic, social, political, and cultural performance of society.
Karl Wittfogel 's theory of "Oriental Despotism", also known as the "Asian Mode of
Production" or "Water States", emphasizes the pre-industrial era of Eastern societies
with agricultural economies, the emergence of authoritarian regimes as a result of water
conditions. And the air and natural environment of these communities and the
government's increasing intervention in the regulation and organization of the water
supply system; Because the most important issue since the beginning of the emergence
of Eastern societies was the problems related to water shortages or floods, and the
inability of individuals to solve this problem led to a more prominent role of the
government in all matters. Due to the importance of comparative studies in regulating
the literary and cultural relations between the two nations of Iran and Turkey, and since
works such as "Jai Khali Solouch" and "dehkadeie dar Anatoli" show the cultural and
social aspects of their communities well, re-reading the two works with the approach of
"Oriental Despotism" can be of great help in drawing a perspective of the relations
between the two nations and objectifying the literary and cultural links between the two
countries; Therefore, in this research, using qualitative analysis method and using
library resources on the basis of total induction, in order to express the extent to which
these works can be read and criticized on the basis of the theory of Oriental Despotism,
or the extent to which the level of reading can be evaluated, this study will examine the
function of components such as the position of nature in the tyranny of societies, the
nature of property in Eastern authoritarian societies, social classes in Eastern
authoritarian societies, religious tendencies in these societies, etc., as the main
components of the chosen approach, more clearly. And leads us to the fact that in both
works, the dry climate confronts the small farmer, whose main concerns are water
shortage and water supply problems, with the issue of water and land, thereby imposing
on him many actions and reactions, and as a result, with the significant impact on
economic, cultural and social conditions, leads to the formation of total tyranny and the
unlimited power of absolute sovereignty; In other words, the Eastern states are
presented as an unrivaled foundation in political affairs, which becomes an
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unchallenged power in the administration of society through the rejection of the
functioning of all non-governmental institutions and organizations.
Keywords: Oriental Despotism, Karl Wittfogel, water scarcity, Jai Khali Solouch,
Dehkadeie dar Anatoli.

 .۱درآمد
با سلطة سياسی غرب بر اکثر نقاط جهان بهويژه مناطق شرقی ،مسائل و منافع جديد ،تعامالت
نوينی را بين کشورهای غربی سلطهگر و کشورهای شرقی سلطهپذير ،آشکار ساخت و مناطق شرقی
از جهات مختلف موردتوجه غرب و پژوهشگران آن قرار گرفت؛ بهگونهای که اين اقبال «دانش،
زبان ،تاريخ و تمدن مشرقزمين و همة مسائل مربوط به آن را» (مکفی )۳۸ :۱۳۹۸ ،دربرگرفت.
مطالعات شرقشناسی( )Oriental studiesبهعنوان پديدهای با سبک غربی ،هويتی پويا داشت؛
لذا در طول تاريخ ،دگرگونی های متفاوتی را پذيرفت .اولين مطالعات در اين زمينه که به قرن
سيزدهم ميالدى بازمیگردد ،ترجمة متون اسالمی به زبان اروپايی و مطالعات مذهبی کشيشهای
اروپايی را دربرمیگرفت که متناسب با مقتضای زمان ،ضرورت آموختن زبانهای شرقی ،برای فهم
متن عهد عتيق را ايجاب میکرد؛ اما از قرن هفدهم ،اين رويکرد «يک شيوۀ غربی برای سلطه بر
مشرقزمين و تغيير ساختار و اعمال قدرت بر آن بهحساب آمد» (سعيد)20-2 :1398 ،؛ ازاينرو
در جهت تحقق اهداف استعماری و حاکميت بر اين جوامع ،مطالعة نوع حکومت ،اهميتی مضاعف
يافت و انگارهها و نظريات متعددی در اين زمينه ساخته و پرداخته شد که ازجملة آنها نظريات
نيکولو ماکياولی( )Niccolò Machiavelliفيلسوف سياسی بود .وی حکومت تمام ممالک را از
دو حال خارج نمیدانست؛ يا حکومت خاصة پادشاه که ساير افراد زيردست و نوکر او بهحساب
میآمدند و در اين ميان عدهای نيز مورد لطف قرارگرفته ،بهعنوان وزير ،شاه را در ادارۀ مملکت
ياری میدادند يا حکومتی موروثی که در آن پادشاه بهعنوان سلطان با تعدادی از اعيان که هر يک
لقب و مقام مخصوصی داشتند ،آن را اداره میکردند که به اعتقاد ماکياولی نمونة بارز اولی حکومت
ممالک شرقی ،مثل حکومت عثمانی و نمونة بارز دومی ممالک غربی و جامعة فرانسه بود (ماکياولی،
 .)40 :1357البته قبل از ماکياولی در نظريات ارسطو( )Aristotleتفکر برتری اروپائيان نسبت به
آسيايیها ،در پذيرش نوع حاکميت ،پايهريزی شده بود ،به عقيدۀ او بربرها ماهيتاً پستتر از يونانیها
و آسيايیها پستتر از اروپايیها بودند؛ ازاينروی بدون اعتراض ،حکومتهای خودکامه را تاب
میآوردند؛ حاکمان آنها نيز جبارانی بيش نبودند؛ با اين تفاوت که موروثی و قانونی بودن حاکميت
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آنها امنيتشان را تضمين میکرد .درعينحال منتسکيو جوامع آسيايی را عاری از قانون حقوقی و
مذهب را جايگزين کارکردی قانون در آنها میشمرد و معتقد بود که آن نيز به هيچ گرفته میشود
و فقط تابعيت از ارادۀ متلونالمزاج و بوالهوسی حاکميت اصلی است که همواره باقی است (آندرسون،
.)655 -653 :1390
بعد از منتسکيو( )Montesquieuنيز مقايسة نوع حکومت در جوامع شرقی و غربی بحثهای
دامنهداری را به دنبال داشت؛ تا اينکه کارل مارکس( )Karl Marxبنيانگذار مکتب سياسی
اجتماعی مارکسيسم( ،)Marxismبهعنوان اقتصاددان و مورخ آلمانی ،تحت تأثير ديدگاههای
مارکسيستی ،در جستوجوی قوانين حاکم بر جوامع شرقی و روابط علت و معلولی حاکم بر آن ،با
سرلوحه قرار دادن نيت و انگيزۀ رفتارهای انسان ،به بيان اين نکته پرداخت که جامعه ،متشکل از
يک زيرساخت و روساخت است که زيرساخت بر چگونگی مالکيت و طرز استفاده از ابزار توليد و
روساخت بر سيستم سياسی ،اجتماعی و مذهبی آن داللت دارد؛ ازآنجاکه تغيير در روساخت،
تحت تأثير زيرساخت قرار دارد« ،برای تبيين پديدهها و واقعيتهای اجتماعی و تاريخی ،بايد عوامل
زيربنايی و نيروهای مادی توليد ،اصل اساسی شمرده شود .وی مطالعاتش را در اين زمينه ،با مبانی
ماترياليسم ديالکتيک پيش برد» (سيفاللهی )60 :1373 ،و به کمک انگلس( ،)Engelsنظرية
استبداد شرقی( )Oriental Despotismرا بر اين مبنا پايهگذاری کردند که «تاريخ هر قوم
مراحل معين و جداگانة  -1جامعه اشتراکی اوليه  -2بردهداری  -3فئوداليته  -4بورژوازی را با
نظمی خللناپذير ،طی میکند» (عنايت )22 :1377 ،که متوقف شدن اين سير تاريخی در
فئوداليته موجبات عقبماندگی سرزمينهای شرقی را فراهم آورد(زيباکالم .)28 :1382 ،البته در
ديدگاه آنها تفاوتهايی نيز وجود داشت؛ انگلس بر گستردگی ديوانساالری و تمرکز آن در دست
يک نفر -که وظايف ارائة خدمات در زمينة آبياری را به عهده داشت -تأکيد میورزيد و در مقابل
مارکس بر فرضية جامعة پراکنده اصرار داشت (خزائی و فرهادی)67 :1394 ،؛ درنهايت نيز مارکس
تحت تأثير انگلس ،دليل عقبماندگی شرق را در آبساالری ناشی از نبود مالکيت خصوصی و
خشکی خاک آسيا بيان داشت که آبرسانی متمرکز و ساخت تأسيسات آبياری بهوسيلة دولت
مرکزی و ساير مقامات دولتی را ملزم میساخت (آندرسون .)677 :1390 ،پرداختن به شرق و
تفسير ايستايی جوامع شرقی ،محدود به اشخاص فوقالذکر نبود و در تکامل آن میتوان از افرادی
چون آدام اسميت ،هگل ،جان استوارت ميل ،وبر ،ماکسيم ،رودنسون و ...نام برد و سرانجام
ويتفوگل( )Wittfogelبا پرداختی همهجانبه و عميق به رويکرد استبداد شرقی ،اين نظريه را
نهايی کرد و «مارکس و انگلس را به خاطر پيگيری نکردن نظرية نظام آسيايی ،مورد انتقاد قرارداد
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و مدعی شد که آنها بهعمد اين نظريه را نيمهکاره رها کردهاند؛ زيرا دولت سوسياليستی مورد نظر
آنان از جهاتی به دولت کارگذار آسيايی شباهت داشت و اين انديشمندان تعهد علمی را در پای
التزام به آرمانهای انقالبی قربانی کردهاند» (پوالدی.)131 :1376 ،
 .۱-۱پرسشهای پژوهش
« .۱-۱-۱جای خالی سلوچ» و «دهکدهای در آناتولی» تا چه ميزان بر مبنای
نظرية استبداد شرقی قابل بازخوانی و نقد هستند؟
 .۲-۱-۱در «جای خالی سلوچ» و «دهکدهای در آناتولی» کدام مسائل با
رويکرد استبداد شرقی ويتفوگل قابل بازخوانی است؟
 .۳-۱-۱چگونه میتوان «جای خالی سلوچ» و «دهکدهای در آناتولی» را بهعنوان الگويی برای
تحليل شرايط ايران و ترکيه بر اساس استبداد شرقی ويتفوگل در نظر گرفت؟
 .۲-۱فرضیههای پژوهش
 .۱-۲-۱با توجه به وضعيت اجتماعی و فرهنگی و سياسی جوامعی که در «دهکدهای در آناتولی»
و « جای خالی سلوچ» به تصوير کشيده شده است ،اين آثار با مؤلفههای نظرية استبداد شرقی،
قابليت انطباق بااليی دارند.
« .۲-۲-۱دهکدهای در آناتولی» و «جای خالی سلوچ» ،داستان جوامعی است که اقتصاد آنها بر
پاية کشاورزی و آبساالری است؛ بنابراين ،مشکالت مربوط به کمآبی و تأمين آب ،دغدغة عمدۀ
آنها محسوب میشود؛ ازاينروی همين خصايص را میتوان عامل پيوند رويکرد استبداد و اين آثار
ذکر کرد.
« .۳-۲-۱دهکدهای در آناتولی» و «جای خالی سلوچ» با جزئینگری خاصی زندگی مردم
روستانشين دو کشور را در محدودۀ زمانی خاصی به نمايش میگذارند؛ از اين رو میتوانند الگوی
مناسبی برای تحليل شرايط جوامع ايران و ترکيه بر اساس رويکرد استبداد شرقی بهحساب آيند.
 .۳-۱اهداف پژوهش
بررسی ابعادی از ادبيات غنی ايران و ترکيه ،معرفی آنها به عالقهمندان و دوستداران اين حوزه،
بيان اهميت مطالعات تطبيقی در تنظيم روابط ادبی و فرهنگی دو ملت ،بيان پيوند آثار ادبی با
مسائل سياسی و اجتماعی و حتی جغرافيايی و بازخوانی دو اثر با رويکرد «استبداد شرقی» را که
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می تواند کمک شايانی در ترسيم دورنمايی از روابط دو ملت و به عينيت رساندن پيوندهای ادبی و
فرهنگی بين دو کشور داشته باشد ،میتوان در شمار اهداف پژوهش بهحساب آورد.
 .۴-۱پیشینة پژوهش
رويکرد استبداد شرقی در حوزۀ ادبيات ،رويکردی نوپا است؛ ازاينرو تنها پژوهشی که در اين زمينه
در حوزۀ زبان و ادبيات فارسی انجام پذيرفته ،پاياننامهای تحت عنوان «نقد آثار احمد محمود بر
اساس نظرية استبداد شرقی»( )1398باراهنمايی شيرزاد طايفی ،نوشتة نيلوفر خفری ،است که
مسألة آبساالری و اقتصاد نفتی و تأثير آن بر زندگی مردم ايران را بهخوبی به نمايش میگذارد؛
بهگونهای که گاه میتوان ديدگاه انتقادی نويسنده را نيز در البهالی نظريات مشاهده کرد.
 .5-1روش پژوهش
در اين پژوهش ،ضمن تأکيد بر مسائل پايهای نظرية «استبداد شرقی» بهعنوان زمينة اصلی پژوهش،
با بهرهگيری از روش تحليلی -توصيفی و به شيوۀ جمعآوری دادهها و فيشبرداری از منابع ،جستار
را پيش برده و درنهايت با استناد بخشيدن يافتهها با منابع و اسناد کتابخانهای پژوهش را خاتمه
بخشيدهايم.
 .6-1مبانی نظری
نظرية استبداد شرقی بهنوعی از توزيع نابرابر قدرت در جوامع آبساالر حکايت دارد که میتوان
خصيصة اصلی دستگاه سياسی و ساختار اجتماعی آن را در توتاليتاريسم خالصه کرد؛ درواقع
ويتفوگل در اين رويکرد ،سعی دارد ،ويژگی نوعی نظام نيمهمديريتی و غيرغربی قدرت استبدادی
را در چارچوبی خاص بيان نمايد و تفسيری از توتاليتاريسم کمونيستی بهمنزلة گونهای از اين نوع
نظام که با مديريت کامل و استبداد بسيار شديدتری همراه است ،ارائه دهد و درنهايت مؤلفههای
ساختاری کالنی را برای بازشناخت الگوهای سترگ ساختار اجتماعی ارائه نمايد.
تماميتخواهی يا توتاليتاريسم( )Totalitarismeواژهای است فرانسوی به معنای جامع و
فراگير .در اصطالح علوم سياسی« ،به رژيمها و حکومتهايی اطالق میشود که خواهان فراگير
شدن نقش حکومت در همة جوانب زندگی اجتماعی هستند» (آشوری .)65 :1386 ،که خود در
تضاد آشکار با دموکراسی قرار میگيرد که «مجموعهای از نهادها [را شامل میشود که] هدف آن
به حداقل رساندن خطاهای ادارۀ سياسی جامعه از طريق به حداکثر رساندن مشارکت عامه و تقليل
نقش شخصی فرد در اتخاذ تصميمات سياسی است» (سروش.)269 :1384 ،
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تفاوت بسياری بين رژيمهای استبدادی و ديکتاتوری و رژيم توتاليتاريسم وجود دارد؛ بهگونهای
که در «نظام مبتنی بر زور و استبداد ،انسان بهعنوان يک شهروند ،کماکان يک موجود انسانی باقی
میماند که قابليتهای انسانی ،مانند آگاهی ،آزادی ،اختيار و عصيان عليه نظم موجود را بالقوه
داراست و تحت شرايط مناسب ذهنی با آگاهی میتواند ،خويشتن را از تصرف نظم موجود ،رهايی
بخشد؛ زيرا به تعبير ژان ژاک روسو ،هنوز حق انديشيدن از او سلب نشده است .اين نظام تنها به
اين دليل محکوم است که در آن فقط يک نفر میانديشد و ديگران حق انديشيدن ندارند؛ اما در
نظم اجتماعی سياسی توتاليتری ،انسان بهعنوان يک وجود انسانی و بهمثابة موجودی که امکان
کسب آگاهی و معرفت را داراست و میتواند آگاهانه و خالق با محيط پيرامونی تعامل داشته باشد؛
ولی به علت مسخ شخصيت و ماهيت انسانی و استحالة درونی و بيرونی اين امکان از وی سلب شده
است ،لذا امکان انديشيدن ندارد» (خسروی به نقل از صادقی بروجنی)51 :1399 ،؛ پس دولت
آبساالر بهعنوان يک دولت نيمهمديريتی که بر ساختوسازهای مربوط به هدايت و کنترل آب،
مديريت دارد ،هرگونه استقاللی را از نهادهای غيردولتی سلب میکند تا نتوانند در مقابل او قد علم
کنند و اين مهم را به طرق مختلف انجام میدهد که ايجاد وحشت) (terrorو از بين بردن هويت
فردی از اساسیترين اين اقدامات است .وحشت فراتر از ترس است؛ درصورت تسلط وحشت بر
جامعه ،نه تنها هراس از حاکميت در آن جريان خواهد داشت ،بلکه ترس از تکتک اعضای جامعه،
گريبانگير آن خواهد بود و اينگونه اعضای جامعه از هم بيگانه و تسلط بر آنها سهلتر خواهدشد،
نظامهای ايدئولوژيک جايگاه مناسبی برای ايجاد توتاليتاريسم است؛ چرا که توتاليتاريسم بهنوعی به
دنبال چيرگی تام است؛ ازاينرو میکوشد «تا انسانها را به صورتی سازمان دهد که تمايز
نامحدودشان از بين برود و کل انسانيت ،بهصورت واحد درآيد .اين امر تنها زمانی امکانپذير است
که يکايک افراد انسانی به صورتی تبديل شوند که در برابر برخی کنشهای معين ،واکنشهای
ثابتی از خود نشان دهند؛ دشواری تحقق اين چيرگی ،ساختن چيزی است که وجود ندارد ،يعنی
ساختن انسانی که با انواع حيوانی ديگر همانند باشد و آزادیاش تنها به بقای نوع منحصر شود.
چيرگی توتاليتر میکوشد ،هم از طريق القای ايدئولوژيک اليههای نخبة رژيم و هم از طريق ارعاب
مطلق در اردوگاهها ،به اين هدف دست يابد .ددمنشیهايی که اليههای نخبه از خود نشان میدهند،
درواقع ،کاربرد عملی آموزشهای ايدئولوژيک هستند» (آرنت.)267 :1366 ،
 .1-6-1مؤلفههای استبداد شرقی ویتفوگل
 .1-1-6-1نقش طبیعت بر استبداد
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شرايط طبيعی و اقليمی ،نقش قابلتوجهی در موقعيت سوقالجيشی و توسعة اقتصادی و
تکنولوژيکی يک منطقة جغرافيايی دارد .جوامع استبدادی به دليل موقعيت جغرافيايی و شرايط
آب و هوايی خاص ،همواره با مسائل مربوط به آب و کمبود آن دستبهگريبان بودهاند که همين
امر در طول تاريخ ،معضالت اجتماعی و مشکالت بنيادی بسياری را سبب شده که موجبات توسعه-
نيافتگی اين سرزمينها را فراهم آورده است.
در پی بحران آب ،گروههای انسانی ،با يافتن آب ،سکونتگاهها را تشکل میدهند که خود
پراکندگی اجتماعات و متعاقباً کاهش تعامالت انسانی ،نبود کشاورزی پررونق ،نبود مازاد توليد و
عدم ضرورت تجارت را در پی خواهد داشت و محروميت و فقر از تبعات طبيعی اين موارد خواهد
بود .همة اين مسائل ازنظر جغرافيای سياسی ،عامل اساسی بروز انزوای جغرافيايی بهحساب میآيد
و درنها يت ،کاهش همبستگی و تضعيف قوای ملی ،قدرت گرفتن حاکم مستبد را در پی دارد .از
سويی ديگر کمبود آب ،ساخت شبکههای آبياری پرهزينه را ضروری میسازد که به وجود دولت
مقتدر دامن میزد.
 .2-1-6-1مالکیت در جوامع آبساالر
نظام تيولداری در جوامع شرق به نهاد قدرت ،اجازۀ هرگونه تصرف در زمينها را میدهد؛ چراکه
حاکم بهمنزلة پدر برای رعيت محسوب میشود؛ لذا برای جامعة آبساالر میتوان سه الگوی عمدۀ
مالکيت قائل بود:
 الگوی تملك ساده؛ زمانی است که مال مستقل و فعال در صورت منقول و غيرمنقول آن نقشتابع را بازی میکند.
 الگوی تملك نیمهپیچیده؛ هرگاه مالکيت فعال و مستقل ،نه در کشاورزی ،بل که در صنعتو تجارت بهشدت رشد میکند
 الگوی تملك پیچیده؛ هرگاه مالکيت فعال و مستقل هم در صنعت و بازرگانی و هم درکشاورزی ،رشد شديد داشته باشد .از ميان دو گام عمدۀ تکاملی که مالکيت آبساالرانه میتواند
بردارد ،نخستين گام که همان گذار از يک الگوی ساده به الگوی نيمهپيچيده است ،ممکن است با
تأخير بسيار رخ دهد و حتی ممکن است جلوی اين گام کامالً گرفته شود (ويتفوگل-361 :1392 ،
.)363
 .3-1-6-1طبقات در جامعة آبساالر
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در جامعة آبساالر ،همزمان با پيدايش دولت قدرتمند ،مردم به دو ردۀ اشخاص ممتاز و افراد
فروپايه تقسيم می شوند .مردان وابسته به دستگاه دولت ،طبقة حاکم ،به معنای واقعی آن هستند
و بقية جمعيت ،طبقة رعايا را تشکيل میدهند که اين توده گرچه شخصاً آزاد هستند ،ولی در
مزايای دولت هيچ سهمی ندارند.
ادارۀ امور مدنی در اين جامعه ،همچون ارتش ،از باال انجام میگيرد و تصميمهای کوچک
بهوسيلة ردههای ميانی گرفته میشوند .تصميمها دربارۀ اجرای نهايی فرامين و مقررات بهوسيلة
درجهداران و سربازان سادۀ سلسلهمراتب قدرت ،انجام میگيرد که ممکن است از ديدگاه باالنشينان
چندان اهميتی نداشته باشد؛ ولی برای عوام که اين تصميمات بر سرنوشتشان تأثير میگذارد ،بسيار
مهم است .البته حتی فرو پايهترين کارگزاران بهعنوان نمايندگان دولت استبدادی ،آميزهای از
بدگمانی و هراس را در عوام برمیانگيزانند؛ از اين رو ،اينان جايگاهی اجتماعی را اشغال میکنند
که از جهت قدرت ،حيثيت و گاه ازنظر درآمد ،آنها را خارج يا کم و بيش ،باالی تودۀ رعايا قرار
میدهد .در جوامع آبساالر ساده ،طبقة رعيت معموالً بدون تمايز بودهاند؛ اما در جوامع آبساالر
نيمهپيچيده و پيچيده اين طبقه هميشه در درون خود تمايز داشتند (ويتفوگل-470 :1392 ،
 .)472در چنين حکومتهايی ،سلسلهمراتب اجتماعی برخاسته از نظام ارباب -رعيتی ،حکومت
عدهای خاص ،بر انبوه مردم را سبب شده ،ازاينرو با وجود اين تضاد ،مبارزۀ طبقاتی محلی از اعراب
ندارد؛ چراکه اين تضادها محصول نابرابری گفتمان قدرت در جامعه است ،نه توزيع ناعادالنة عوامل
توليد.
 .4-1-6-1دین و دولت در جامعة آبساالر
دين يکی از موضوعات مهم در رويکرد استبداد شرقی است که بسيار مورد توجه ويتفوگل قرار
میگيرد .به نظر وی ،دول استبدادی از همان آغاز ،دين رايج جوامع را میپذيرفتند و با معرفی آن
بهعنوان دين رسمی ،آنرا در حوزۀ اقتدار خود درمیآوردند؛ ازاينرو دولتهای شرقی را میتوان
دولت دينساالر تلقی کرد؛ چنانکه در مصر ،فراعنه ادعای خدايی میکردند و پادشاهان بينالنهرين
بر جانشينی خداوند اصرار داشتند .در مقابل در کشورهای اروپايی با سپری شدن دوران ابتدايی
تمدن ،بهمرور دين تحت نظارت شهروندان درمیآمد و دولتمردان ،تنها امور مادی مربوط به معابد
را در اختيار میگرفتند و اينگونه نظام فکری جديد در اين جوامع شکل میگرفت که بهطورکلی
با نظام فکری جوامع شرق فاصله داشت؛ و دين با حفظ رابطه با دولت ،ماهيتی مستقل زير نظارت
شهروندان پيدا میکرد و حلقة پيوند ميان دولت و ملت میشد.
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 .7-1دهکدهای در آناتولی
دهکدهای در آناتولی( )Bizim Köyاولين اثر محمود ماکال ،معلم روستايی است که مجموعة
مقاالت چاپ شدۀ او در مجلة « »Varlıkرا دربرمیگيرد .اين اثر اولين محصول جنبش «ادبيات
دهکده» در ادبيات ترکيه بهحساب میآيد؛ لذا جدای از خطوط معمول ادبی ،به دليل داشتن سبک
منحصربهفرد ،بسيار مورد توجه قرارگرفت .دهکدهای در آناتولی ،شرايط محيط طبيعی و اجتماعی
دو روستای فقيرنشين آناتولی مرکزی در دهة  1940م را به تصوير میکشد و نويسنده ،با آگاهی
نسبت به خطر تنها ماندن و طرد شدن؛ ابعاد مختلف زندگی اجتماعی مردم عصر خود را بهطور
انتقادی مورد بحث قرار میدهد .درواقع عالقه به روستا ،در ادبيات ترکيه ،محصول ايدئولوژیهای
سوسياليسم و کمونيسم بود و در اين اثر ،دهکده ،نمادی از جامعة ترک به شمار میآيد؛ چراکه در
آن زمان طبقه و جنبشی وجود نداشت و اکثريت جامعه دهقان بودند؛ لذا مسائلی چون اشتراک
مساوی ،توزيع عادالنه ،صلح ،دموکراسی و ميهنپرستی ،مضامين اصلی اينگونه آثار را به خود
اختصاص داد .در اين اثر نويسنده بر اساس وقايع واقعی ،مشکالت اقتصادی ،آداب و رسوم ،مسائل
بهداشتی ،اعتقادات و اعمال و نيز ديدگاه روستاييان به دولت و اصالحات را با مثالهای برجسته به
خواننده ارائه میدهد.
 .8-1جای خالی سلوچ
«جای خالی سلوچ» داستان زندگی خانوادهای روستايی يا به عبارتی زندگی مردم روستايی در
دهههای  50-40ه.ش در ايران است که در آن مسائل مربوط به فقر و جدال برای تنازع بقا در
قالب موضوع حفظ زمين کشاورزی ،به نمايش درمیآيد.
محمود دولتآبادی ،نويسندۀ اين اثر ،روستازادهای است که بهخوبی با ادبيات و زندگی روستايی
آشناست؛ لذا در اين داستان از عهدۀ بيان افول زندگی روستايی و کشاورزی درنتيجة سياستهای
اصالحات ارضی و ديگر اقدامات دولت ايران بهخوبی برمیآيد.
داستان با ناپديد شدن سلوچ -پدر خانواده -که خود بيان نمادينی از فقدان پشتوانة اقتصادی
است ،آغاز و با زبونی مرگان -مادر خانواده -که فروماندگی جامعة خردهکشاورز را در خود دارد،
تداوم پيدا میکند .داستان در روستايی به نام «زمينج» اتفاق میافتد ،ناپديد شدن سلوچ – خرده-
صنعتگری که مغنیگری و گچکاری پيشة اوست -رمان را به صحنة نمايش تالشها و سختیهای
مرگان در مقابل فقر ،استبداد و فساد سياسی و اجتماعی تبديل میکند .مرگان با واگذار شدن
تکهای از زمين کشاورزی -که تنها ممر درآمد و گذران زندگی او و خانواده است -بهوسيلة پسرش
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عباس به زمينداران ،دچار سرخوردگی و نااميدی میشود .از سوی ديگر کارگذاری موتور آب،
موجب کمآبی قنات روستا شده و زندگی مردم روستا را در مخاطرهای جدی میاندازد و اينگونه
به ظرافت هرچهتمامتر فقر و استبداد ناشی از آبساالری به نمايش درمیآيد.
 .2بحث
اتکای سرزمينهای شرقی به آب و خاک و تقدس اين عناصر در تفکر مردم را نهتنها از همان آغاز
ثبت تاريخ ،بلکه در تأکيد متون باستانی بر عناصر اربعه بهروشنی میتوان دريافت؛ ازاينرو «جای
خالی سلوچ» و «دهکدهای در آناتولی» با به تصوير کشيدن پيوند عميق ميان انسان و طبيعت ،از
جوامعی سخن میگويند که به سبب موقعيت طبيعی خويش ،ازنظر سياسی و اجتماعی ،در نقطهای
حساس و پرتنشی قرار دارند .درواقع دهههای  40و  50ه.ش در ايران و حد فاصل سالهای 1940
و  1950م در ترکيه ،برهة زمانی خاصی برای دو کشور بهحساب میآيد؛ چراکه در اين سالها
برنامههای جديدی از نوسازی روستا و کشاورزی در آنها اجرا میگردد .اين تحرکات که از آن
به عنوان اصالحات ارضی (در ايران) و انقالب استقالل (در ترکيه) ياد میشود ،با هدف فروپاشی
انحصار و تثبيت حقوق مالکيت در مقابل نظام استبدادی شکل میگيرد؛ اما بسياری از منتقدين و
سياستمداران ،اين تحرکات را بازگشتی دوباره به استبداد و فلسفة آن را در جلوگيری از وقوع
«انقالب سرخ» و انقالبی مانند «انقالب دهاقين» در چين قلمداد میکنند و معتقدند با برقراری
نظام ارباب -رعيتی ،دهقانان نيز به جمع حاميان نظامهای استبدادی میپيوندند؛ ازاينرو در اين
آثار با ظرافت هرچهتمامتر از جوامعی سخن به ميان میآيد که با گذر مدت مديدی از انقالب،
کوچکترين تغييری در وضعيتشان رخ نداده است؛ لذا با نگاهی عميق به اين آثار ،بهوضوح میتوان
به مکانيزم ساختاری کامالً مشابه در هر دو جامعه پی برد؛ اگرچه هر يک آفريدۀ واقعيت تاريخی
بهکلی متفاوتی باشند.
ازآنجاکه مراحل گذر تاريخی اين جوامع که «آسيايی» توصيف میشوند ،با سازوکار مراحل
مارکسيستی مطابقت ندارند ،چارچوب نظری «توليد آسيايی» برای بررسی داليل عقبماندگی اين
جوامع مطرح میشود که بر اساس ساختار سياسی و اجتماعی متفاوت اين سرزمينها ،پايهريزی
شده است .برای روشنتر شدن بحث و نقد و تحليل انطباق اين نظام بر جوامع مورد بحث ،تحليل
مؤلفههای اين رويکرد در اين آثار ضروری مینمايد.
 .1-2نقش طبیعت بر استبداد
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رويکرد استبداد شرقی ،حوزههای گوناگون علمی مانند اقتصاد ،جامعهشناسی ،حقوق ،سياست و
تاريخ را در برمیگيرد؛ با تکيهبر اين اصل که اقتصاد و عوامل معيشتی و زيستی ،عوامل زيربنايی
تاريخ بشريت و مسائلی همچون سياست ،فرهنگ ،دين و ...مسائل روبنايی آن هستند .از اين منظر
جهان عينی ،پديدهای زنده و پويا محسوب میشود که سريان و حيات آن به انسان و فعاليت آن
وابسته است؛ درعينحال حيات آدمی نيز درگرو شرايط مادی و معيشتی اوست؛ لذا تداوم تاريخ
بشريت در روابط انسان و طبيعت خالصه میشود .برای مردمی که معيشتشان به کشاورزی وابسته
است ،اين مسأله برجستگی خاصی پيدا میکند .تمام اميد مردم اين مناطق به بهار است تا روی
خوش نشان دهد و تلخی زمستان را از جانشان بزدايد« .ديگر چيزی از زمستان باقی نمانده ...بهار
میآيد؛ کار دست میدهد ...بيابان خدا پرعلف میشود؛ شير و ماست دست میدهد .گرچه ما
گوسفند نداريم ،اما ديگران که کموبيش دارند .باألخره نيممن دوغی هم گير ما میآيد» (دولت-
آبادی)145 :1361 ،؛ بنابراين در اين رويکرد همة مسائل حول محور طبيعت میچرخد و شرايط
آبوهوايی بهعنوان علل اصلی در تفاوت جوامع مطرح میگردد؛ تا جايیکه به اعتقاد منتسکيو،
دليل روح بردگی که در سراسر تاريخ ،بر جوامع آسيايی حاکم بوده را نيز میتوان در شرايط اقليمی
جستوجو کرد (منتسکيو .)486 :1370 ،در «دهکدهای در آناتولی» معيشت سخت برخاسته از
شرايط نامناسب محيط طبيعی ،اتفاقات بسيار تلخی را رقم میزند؛ اما اهالی آبادی ،سرسپرده به
تقدير از پس اين هجمة غم و اندوه ،بهراحتی برمیآيند؛ «از کودکان زير يکساله يکی زنده نماند.
سرما از يکسو بيماری از سوی ديگر ،هرچه بود از دم کشت؛ اما از پدر و مادرهايشان اگر بپرسی
خواهند گفت :تقدير اين بود!» (ماکال .)16 :1367 ،ماکال در توجيه اين مسأله ،بيان میدارد
«خيلیها غير از مصيبت سيرکردن شکم ،چيزی نمیدانند؛ میگويند :چه میشود کرد ،قسمت ما
هم همين بوده!» (همان)102 :؛ ازاينرو حاکمان اين جوامع ،برای تحکيم موقعيت خويش و تسلط
بر جامعه ،برمبنای عقيدۀ تقديرگرايی رايج و ظلاهلل بودن خويش ،در پی اشاعة اين انديشه برمی-
آيند که مخالفت با سلطان ،مخالفت با خداوند است .حتی زمانی که دولت راهکار رفع فقر و
تنگدستی شديد روستائيان را تنها در توزيع بذر میبيند ،همچنان تقدس و محبوبيتش محفوظ
میماند« .خدا ساية اين دولت را از سر ما کم نکند؛ باز همين را میدهد .اگر بذر برایمان نماند،
الاقل وصلة يکی دو گرفتاريمان شد» (همان )69 :يا در «جای خالی سلوچ» اين تقدس ،در احترام
ويژهای که مردم برای کدخدا قائل هستند ،نمود پيدا میکند؛ حتی مرگان سرکش و عصيانگر نيز
در مقابل کدخدا و تصميمات او مطيع و فرمانبردار است.
 .1-1-2سیستم آبیاری
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موفقيت در امر کشاورزی به عوامل مختلفی چون اقليم مناسب ،خاک حاصلخيز و آب کافی نياز
دارد .اگرچه دو مورد اول ،فراتر از قدرت تصرف آدمی است ،اما در مسألة آب ،موضوع بهگونهای
ديگر است و آدمی در اين زمينه ،توان دخل و تصرف را داراست؛ چراکه با استفاده از فنون انتقال
آب ،حتی قادر خواهد بود ،زمينهای خشک را به کشتزار تبديل کند؛ بهويژه اين مسأله را در
«مناطق نيمهخشک و مرطوب [بيشتر میبينيم که] از تجربة فنی و سازمانی ناشی از پيروزی انسان
بر بيابان ،بيشترين سود را [بردهاند]» (ويتفوگل)43 :1392 ،؛ چنانکه ماکال در توصيف روستای
مجارلی به کمبود آب در اين روستا و مشکالت ناشی از آن اشاره میکند و درعينحال از سيستم
انتقال آب ،سخن میگويد« .آب را از دهکدۀ نبیلی میآورند .از اينجا بيست دقيقه راه است .توی
دهکده نه چاه هست ،نه چشمه و نه حتی يک قطره آب جاری» (ماکال« .)63 :1367 ،بدينسان،
تقريباً در هر يک از تمدنهای عمدۀ آبساالر ،کارهای تدارکی بهمنظور آبياری ،با کارهای حفاظتی
با هدف مهار طغيان آب همراه بوده است» (ويتفوگل .)51 :1392 ،در «جای خالی سلوچ» با
جزئيات بيشتری در اين زمينه سخن میرود که میتوان ،ساختار سيستم آبياری اين منطقه را
بهخوبی درک کرد؛ «اين حلقه چاه که حاال آبش خشکشده بود؛ يکی از چاههای زنجيرهای کاريز
شوراب بود .کاريز شوراب ،پيش از اينکه بخشکد ،آسياب کهنة کال را میچرخاند  ...آب شور در
زمين شور ،تنها میتواند سنگ آسياب را بچرخاند» (دولتآبادی )306 :1361 ،و زمانی که شتر
سردار در چاه گير میکند ،نويسنده بهوضوح نظام حاکم بر سيستم آبياری اين منطقه را بيان
میدارد؛ «خداداد بهسوی کدخدا رفت :جانم را میگذارم کف دستم و دارم میروم ته چاه؛ اين کار
خرج دارد؛ صدتومن! بيش از اين ،ماندگاری همة جمعيت الزم نبود و کسانی که به هر اندازه سهمی
در کاريز داشتند ،ماندند» (همان .)485 :اين خود نشان میدهد که «ترکيه و ايران ،هرگز دارای
تأسيسات آبياری دولتی مهمی نبودهاند» (آندرسون )690 :1390 ،و برای کندن کانالها و چاهها
و بستن سدها در تأسيسات آبياری اين منطقه ،نظام عظيم آبياری وجود نداشت؛ بلکه نظامی محلی
و کوچک ،عهدهدار اين مسئوليت بود .درواقع «وجود رودخانههای کمآب و توليد وسيع ديم ،وجود
قناتهايی که معموالً حفر آنها در امکانات مالکان روستاها بوده است و وجود اراضی وسيع کويری
يا کوهستانی غير قابل کشت ،هيچکدام شرايط مناسبی را برای پديد آمدن خودکامگی شرح و نشان
نمیدهد» (بهار)62 :1384 ،؛ چنانکه در «دهکدهای در آناتولی» نيز میبينيم «باألخره توی روستا
يک آدم نيکوکاری پيدا شد؛ استا امين ،در وسطهای ده ،جايی که سالهای سال ،آبباريکهای
جريان داشت ،کند و آب نسبتاً خوبی درآورد .او اين کار را بهتنهايی انجام داد» (ماکال:1367 ،
)85؛ لذا اينکه در ايران و ترکيه تأسيسات آبياری را صاحبان زمين و آب اداره میکردند ،میتواند،

140

موضوع تأثير خاص بیآبی بر ساختار نظام استبدادی جوامع شرق را با ترديد اساسی روبهرو کند.
 . 2-1-2کمبود آب و پراکندگی اجتماعات ایرانی ،نابودی صنایع و مشاغل دیگر
موقعيت جغرافيايی مناطقی که در هر دو اثر به تصوير کشيده شده -از سويی کوهستانی و از جانب
ديگر منطقة نيمهخشک -ساختار اجتماعی و فرهنگی خاصی را برای آنها رقم میزند .از آنجاکه
اصوالً جوامع به دنبال آب شکل میگيرند ،نخستين پيامد اين شرايط اقليمی ،پراکندگی اجتماعات
است که در «دهکدهای در آناتولی» نيز بيان شده است «فاصلة دهکدهای که آنجا معلم هستم تا
دهکدۀ خودمان ،پای پياده ،ده ساعت راه هست  ...در اين راه ،بهغيراز تپههای سياه و خارهايی که
روی اين تپهها روييده ،به کسی يا چيزی برنمیخوری» (ماکال.)71 :1367 ،
طبيعتاً کمبود آب و زمين کشاورزی در اين جوامع ،تأثير زيادی بر توليدات کشاورزی خواهد
داشت .در چنين مناطقی ،محصوالت کشاورزی چنان اندک است که حتی از پس برآوردن نيازهای
زيستی توليدکننده نيز برنمیآيد؛ از اين رو ،در «جای خالی سلوچ» عمدهمالکان تصميم به تغيير
کاربری و مکانيزه کردن زمين میگيرند ،هرچند آنهم به نتيجة مطلوبی نمیانجامد و فقدان مازاد
توليد ،خود نبود درآمد و کسبوکار را به دنبال خواهد داشت؛ درنهايت ضرورتی برای تجارت و
يافتن بازار مصرف پيش نمیآيد و اين چرخه بالطبع ،سبب میشود ،سرمايهگذاری در امر توليد
انجام نگيرد و توليد حالت ايستايی به خود بگيرد و بر عکس جوامع غربی که «تجار و اصناف آنها
يا از راه رشد و توسعة تجارت ،حمل و نقل ،بانکداری و صنايع جديد و يا از راه دگرگون ساختن
روابط ديرپای قدرت فئودالی و استقرار مردمساالری يا دموکراسی بورژوايی ،مددکار سير تحول از
دوران کشاورزی به دوران شهرنشينی و صنعتی جديد بودهاند» (اشرف ،)7 :1359 ،در جوامع
شرقی شاهد چنين رخدادی نباشيم و اين خود نابودی صنايع ديگر و انزوای جغرافيايی و نبود
تبادالت فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی و درنتيجه عدم يکپارچگی ملی و قدرت بيشتر دولت
را در پی خواهد داشت؛ چنانکه در «جای خالی سلوچ»؛ سلوچ را صنعتگری میبينيم که نجار،
نعلبند و سازندۀ تنور است و خدمات او آبادیهای اطراف را هم پوشش میدهد؛ اما تداوم فقر و
نبود درآمد ،موجبات بیکاری او را فراهم میکند و اينگونه او ترک خانه و کاشانه را اختيار میکند.
البته تنها سلوچ نيست که به اين سرنوشت دچار میگردد؛ بلکه حسينآقا و موسیتات در «دهکده-
ای در آناتولی» نيز تجارت بوقلمون را در پيش میگيرند و موفق نمیشوند .آنها به خيال اينکه
اين کار در آنکارا بازار فروش خوبی دارد ،راهی راه ناهموار و طوالنی میشوند و «سرانجام بعد از
پنجاهوپنج روز ،ورشکسته و سرمايه ازدستداده به ده باز [میگردند]  ...هر کدام گناه را به گردن
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ديگری میانداخت» (ماکال)24-23 :1367 ،؛ لذا «انباشت بلندمدت سرماية تجاری که ممکن
بود ،مانند اروپای غربی به انباشت سرماية جنسی در کشاورزی و صنعت بينجامد در [اين دو منطقه]
اتفاق [نمی افتد] .انباشت سرماية تجاری مستلزم به تعويق افکندن مصرف است ،يعنی پسانداز
کردن و پسانداز بلندمدت به حداقلی از امنيت در طول زمانی معقول نياز دارد» (کاتوزيان:1389 ،
 )9که چنين امنيتی را در اين جوامع نمیبينيم.
 .3-1-2انزوای جغرافیایی
فقر و نبود کسبوکار ،تبعات روانی بسياری برای جوامع در پی دارد؛ بهطوریکه در چنين جوامعی،
افراد ،تمايل و انگيزه ای برای اختالط با ديگران نخواهند داشت و اين مسأله تا جايی ادامه میيابد
که همبستگی اعضای جامعه به مخاطره میافتد و «هر کسی که بتواند کشتی خود را نجات دهد،
[خود را] به ساحل میرساند و هر کس که نتواند ،غرق میشود» (ماکال )16 :1367 ،و حتی گاه
ديگران تالش مضاعفی نيز برای نابودیاش انجام میدهند؛ چنانکه وقتی ساالر متوجه میشود،
سلوچ خانه را ترک کرده ،بهجای ياریدادن به خانوادۀ او ،در پی طلبش وارد خانة مرگان میشود
و او را تحت فشار قرار میدهد و دارايی او را به تاراج میبرد« .ديروز وعدۀ ناشتا ،دم حسينيه وعده
کرد که امروز بيايم ،آن پنج من مس را ور دارم ببرم ...همانکه بابتش پانزده من گندم از من گرفته
بود» (دولتآبادی .)38 :1361 ،اين در حالی است که همين «مردم اگر بخواهند ،به خدا که کوهها
را از جا میکنند .کاش میتوانستيم از اين همت و گذشت مردم ،در راه ترقی و پيشرفت دهکده
بهرهگيری کنيم» (ماکال.)128 :1367 ،
اين عدم اتحاد و همبستگی در درون خانواده نيز بهعنوان کوچکترين نهاد اجتماعی ،نمود بارزی
دارد؛ بهگونهای که در طول داستان «جای خالی سلوچ» کمتر صحنهای را شاهد هستيم که
اختالفات فروکش کرده ،خانواده در آرمش باشند .سلوچ در اواخر حضورش در کنار اعضای خانواده،
منزوی در گوشة حيات ،گذران زندگی میکرد و بقية اعضای خانواده نيز در جنگی بیامان ،روزگار
سپری میکردند؛ به همينسبب با فروکش کردن اين تنشها حتی برای لحظهای ،نويسنده با
برجستگی هرچهتمامتر به توصيف آن مینشيند« :فرزندان سلوچ -دستکم برای دمی -به خشم و
طعنه و نيش زبان ،با يکديگر رفتار نمیکردند .مهربان اگر نبودند ،دشمن هم نبودند» (دولتآبادی،
)212 :1361؛ به همين دليل نهتنها مردم ،مشکالت خود را با يکديگر در ميان نمیگذاشتند ،بلکه
حتی از اينکه کسی بويی از مشکالتشان ببرد ،بيم داشتند .هنگامیکه ماکال شمهای از درد و رنج
مردم را در مجله بازگو میکند ،غوغايی به پا میشود« :برادر! من ديگه نمیتونم ،پيش مردم سرم
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را باال بگيرم .پسرت نوشته به همه خبر داده که من نان ندارم» (ماکال )108 :1367 ،يا در ماجرای
يکی از اهالی که گاو پسانداز تعبيهشده در طويلهاش را نشخوار کرده است ،با چاپ مطلب در مجله،
زن خانواده خبردار شده و با عصبانيت شديد ،راهی خانة ماکال میشود و بعد از فروکش کردن داد
و قال ،با مظلوميتی هرچهتمامتر ،ترس از حکومت را پيش میکشد« :قربانت بروم محمود افندی،
نکنه از بابت اينکه گاوه پول را خورده بگيرند و زندانیام بکنند؟ همسايهها میگويند :اين جرم
کوچکی نيست .تو را به خدا راستش را بگو ،هيچ کاريم نمیکنند؟» (همان)111 :
 .2-2مالکیت در جوامع آبساالر
مالکيت يکی از اصول کليدی و استراتژيک در حاکميت جوامع است که ضمن محافظت از ارزشهای
اساسی حقوق بشر ،اطمينان از آزادی روابط اقتصادی و ساير روابط جامعه را در چارچوب کرامت و
عدالت انسانی ،تأمين میکند .اين اصل که قدمتی به درازای تاريخ بشريت دارد ،حتی قبل از
شکلگيری دولتها و سازمانهای سياسی ،وجود داشت و به رسميت شناخته میشد .در جوامع
زراعی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی ،بعد از عوامل طبيعی و اقليمی ،نحوۀ مالکيت و مسألة زمين که
بستر کار کشاورزی محسوب میشود ،از اهميتی ويژه برخوردار است؛ ازاينرو بود که «انگلس» نبود
مالکيت خصوصی بر زمين را کليد تمام شرق میدانست و در بيان دليل فقدان حق مالکيت ،عواملی
چون شرايط اقليمی ،جنس خاک و وجود بيابان گسترده را دخيل میشمرد (سيف-14 :1380 ،
.)15
ويتفوگل تعريف جامعی از اين مقوله ارائه میدهد و ضمن اينکه مالکيت را بهحق استفادۀ به
رسميت شناختهشدۀ فرد از يک شیء خاص اطالق میکند ،آن را چيزی فراتر از رابطة ميان يک
شخص و يک شیء میداند .درواقع او معتقد است :حق مالکيت رابطة مالک و افرادی را که حق
استفاده از شیء مورد تملک او را نخواهند داشت و نيز نمايندگان حکومتی را که از يکسوی بايد
حافظ مقررات موجود مالکيت باشند و از سوی ديگر قوانين محدود کننده برای افراد غير مالک را
تنظيم کنند ،در برمیگيرد؛ بدين سان مالکيت ،عالوه بر يک نهاد قانونی و اجتماعی ،يک پديدۀ
سياسی به شمار میآيد و در جوامع مختلف حتی اگر اين حقوق ،ظاهراً مشابه باشند در محتوای
آنها مشابهتی بهچشم نمیخورد (ويتفوگل.)358 -357 :1392 ،
به نظر میرسد در دو کشور ايران و ترکيه ،با بروز تحوالت سياسی ،مالکيت خصوصی جايگاه
ويژهای يافته باشد؛ ولی عمالً اينگونه نيست .فقدان حکومت قانونمدار در اين جوامع ،حق مالکيت
را در همان حد نمايشی و فرماليته محصور میدارد که در چنين شرايطی در اصل زميندار ،مالکيتی
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بر زمين خود ندارد و اين حق ،امتيازی است که دولت به هر کسی که اراده کند ،میدهد و هرگاه
بخواهد ،می تواند آن را پس بگيرد .ماکال بخشی از کتاب خود را به اين مسأله اختصاص داده ،با
عنوان «زمين مسألة الينحل مردم» از اختالفی صحبت میکند که بين مردم روستای خود و
روستای «چيملی» بر سر زمين سوسوز (اسم خاص -به معنی زمين بیآب) پيش میآيد که بدين-
وسيله بحران موجود را بيشازپيش برجسته میکند« .دو سال آزگار است ،مفتش آورديم؛ پول خرج
کرديم؛ به محکمه رفتيم و باألخره دعوايمان بر سر زمين «سوسوز» بهجايی نرسيد؛ حاال هم غير
اين چارهای نداريم ،دهکده را به چند منطقه تقسيم کردهايم و برای هر قسمت ،يک نفر آدم نترس
و کاردان تعيين کردهايم؛ اينها وظيفهدارند ،اسلحة افراد حوزۀ خود را تهيه کنند .من شنيدهام
چيملیها قصد دارند ،روز دوشنبه بريزند به سوسوز؛ ما بايد پيش از آنها برويم و زمينمان را
تصاحب کنيم» (ماکال .)26 :1367 ،در اين عبارات فقدان مالکيت خصوصی بر اساس تعريف
ويتفوگل ،کامالً مشهود است؛ نهتنها صاحبان زمين از حق مالکيت رسمی بر منطقة تحت تملک
خود بیبهرهاند ،بلکه هرآن ممکن است به داليلی نهچندان منطقی ،مالکيت غيررسمی بر آن را نيز
از دست بدهند .البته فقدان مالکيت خصوصی در اين جوامع ،تنها در مسألة زمين خالصه نمیشود؛
بلکه در مورد دارايیهای ديگر نيز مصداق پيدا میکند :هنگامیکه ساالر برای وصول طلب خويش،
راهی خانة مرگان میشود ،سر تصاحب مسها در عوض بدهی سلوچ ،با مرگان درگير میشود؛ ولی
او همچنان حاضر نمیشود لوازم خانهاش را در عوض بدهی ،تسليم کند .در اين ميان کدخدا(نمايندۀ
حاکم در روستا) با مرگان به خشونت رفتار میکند و درنهايت نيز مقداری از مسها را به نفع ساالر
مصادره میکند (دولتآبادی .)43-41 :1361 ،همة اين اتفاقات نشانگر اين است که در برهة
تاريخی حساس بعد از انقالب در هر دو کشور ،تودۀ غير ممتاز در تنگنای شديدی به سر میبردند
و هرچند در ظاهر ،انتظار می رفت جامعه به سمت آزادی حرکت کند و از حالت استبداد رهايی
يابد اما اينگونه نشد و قدرت استبدادی گسترش پيدا کرد؛ ازاينرو در نظام آسيايی ،بين دولت
قدرتمند متمرکز و جوامع مدنی فروپاشيده و رو به اضمحالل ،هيچ توازن قدرتی به وجود نيامد.
اين دولت ،قدرت و توان خويش را به سبب شرايط نامناسب محيطی يافته بود و با جلوگيری از
شکلگيری نهادهای خودمختار که ممکن بود بر اعمال نفوذ قدرت استبدادی آن تأثير سوء بگذارد،
توانسته بود بهصورت يک نهاد بیرقيب سياسى بر قدرت خود بيفزايد .از آنجا که «مالکيت نيرومند
در سامانی اجتماعی رشد میيابد که به حدی متوازن باشد که دارندگان ملک و دارايی بتوانند با
بيشترين آزادی از اشيای مورد تملکشان استفاده کنند و مالکيت ضعيف در سامانی اجتماعی رشد
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میکند که توازن ندارد» (ويتفوگل ،)358 -357 :1392 ،لذا در اين جوامع هرچند حق مالکيت
بهصورت کامل از بين نرفت ،اما بهصورت بسيار ضعيف و شکننده به حيات خود ادامه داد.
ازآنجاکه مالک خرده پا و مالکيت پراکنده ،قدرت چندانی نمیتوانست داشته باشد ،قوانين
مربوط به ارث نيز به نفع حاکميت تعيين شد؛ بهگونهای که در جوامع شرقی برعکس جوامع فئودالی
که زمين بعد از مرگ پدر به پسر بزرگ به ارث میرسيد ،بعد از مرگ فرد ،امالک و دارايیها بين
فرزندان وی تقسيم میشود تا از خطر مالکيت کالن برای حاکميت جلوگيری شود .در «دهکدهای
در آناتولی» بهخوبی به اين موضوع پرداخته میشود« .بدبختی ما همين بیزمينی است؛ ما شش
برادريم .با هم زندگی میکنيم .همهاش پنجاه جريب زمين داريم .از پنجاه جريب زمين ،جمعاً
سيزده کيله گندم برداشتيم .اين گندم به کجای اينهمه عائله میرسد؟» (ماکال )64 :1367 ،در
«جای خالی سلوچ» نيز تنها دارايی خانواده ،خانهای است که عباس از مرگان میخواهد اگر سلوچ
را ديد ،دستخطی از او بگيرد که خانه تنها به عباس برسد« .من قوۀ اين را ندارم که پسانفردا جواب
علیگناو را بدهم ...سهم زنش را از اين خانه ،از اين چهارتا کلوخ میخواهد» (دولتآبادی:1361 ،
 )478که در اينجا هم داستان به همان منوال است.
بر اين اساس در اين جوامع ،همة حقوق و بالطبع همة وظايف بر عهدۀ دولت است؛ درنتيجه
افراد جامعه ،وظيفهای بر دوش خود حس نمیکنند؛ لذا دولت را هم از خود نمیدانند .اينگونه
است که شکاف عميقی بين مردم و دولت شکل میگيرد .البته از نظرگاه انگلس ،يک حکومت
نمونهوار شرقی هيچگاه بيشتر از سه شاخه نداشته است :ادارۀ ماليه :که ادارۀ غارت در داخل کشور
بود؛ ادارۀ جنگ :که ادارۀ غارت در داخل و خارج کشور بود؛ ادارۀ اموال عمومی :که ادارۀ تدارک
برای توليد و بازتوليد (سيف )15-14 :1380 ،محسوب میشد .به نظر میرسد دول ايران و ترکيه،
ادارۀ ماليه و ادارۀ جنگ را در کف کفايت خويش قرا داده ،ادارۀ اموال عمومی را ناديده گرفتند؛
چنانکه در مسألة تهية آب میبينيم ،گروههای محلی ،حفر قنات و چاه را بر عهده میگيرند و
دولت تنها زمانی دخالت میکند که قصد داشته باشد ،تصميم نهايی را بگيرد يا سروصداها را
بخواباند .اينبار کدخدا و زمينداران بزرگ با خردهمالکان برای تهية آب ،اقدام به خريد مکينه
میکنند و برای کارکرد بهتر مکينه ،مجبور به دستکاری مخفيانة قنات و گير انداختن شتر سردار
در کاريز میشوند و اختالف باال میگيرد و با شکايت کاريزداران ،دولت وارد قضيه میشود و تصميم
نهايی را میگيرد« .دو مأمور ژاندارم ،بر کنارههای جمعيت پرسه میزدند؛ سه مرد غريبه ،مأمورهای
مميزی و ادارۀ کشاورزی ،دور از ديگران ايستاده و باهم گفتگو میکردند ...کدخدا نوروز ،پشت سر
مأمورها ،برگهای به دست ،ايستاده بود ...خردهشريکان مکينه دور هم بالتکليف ايستاده بودند و
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مینمودند که نگرانیشان کمتر از شريکهای عمده نيست ...يکی از مميزها همپای مأمور ژاندارم
پياده شد ،به موتورخانه رفت و آن را از کار انداخت» (دولتآبادی .)466 -464 :1361 ،درواقع
زمينداران و کدخدا ،تنها بازوان اجرايی حکومت بهحساب میآيند و حق مالکيت ندارند .در مقابل
روستائيان بدون زمين که ابتدا وادار میشوند زمينهايشان را که موسوم به زمينخدا بود ،تقديم
عمال حکومتی کنند ،اينبار آب و سيستم آبیشان را بدون اينکه بخواهند و حتی وادار شوند ،در
ستيزی نابرابر از دست میدهند که اين امر به فروپاشی کامل زندگی و معاش اين جمعيت می-
انجامد .برای ادامة حيات ،باالجبار سلوچوار ترک دار و ديار میکنند و مهاجرت را در پيش میگيرند.
با اين اتفاقات ،مطابق با الگوی تقسيمبندی ويتفوگل از مالکيت ،نوع دوم مالکيت ،يعنی مالکيت
نيمهپيچيده را میتوان ويژگی مالکيتی اين جوامع در نظر گرفت؛ چراکه مالکيت فعال و مستقل،
نه در کشاورزی ،بلکه در صنعت و تجارت بهسرعت در حال رشد است .فرصتهای شغلی در کارهای
ساختمانی و بازارهای کار شهری با جذبة فراوانی که برای نسل جوان روستايی فراهم میآورد،
موجبات دلسردی از فعاليت کشاورزی و زندگی روستايی را فراهم میآورد که اين امر بهتدريج باعث
تضعيف مالکيت خصوصی و قراردادهای زمينهای اجارهای میشود و در مقابل زمينداران نيز به
دنبال کسب بهرۀ بيشتر از فعاليت کشاورزی در پی استفاده از فنّاوریهای جديد ،برای افزايش
محصول خويش برمیآيند« .يکجوری میگويی زمينهايتان که انگار هر کدام ما يک ششدانگی
را واگذار کرديم! آخر کدام زمين؟ همة آن خدا زمين ،تازه اگر آب میداشت ،کفاف پنج خانوار را
نمیکرد...اگر ميرزاحسن هم پيدا نمیشد که اين کرايه ماشين را به ما بدهد ،خودمان وامیگذاشتيم
و می رفتيم ...تازه ميرزاحسن هم به نيت زراعت اين زمين را از ما نخريد .او يک پهنه بيابان الزم
داشت تا نشان نمايندۀ کشاورزی بدهد ...زمين زراعی دست هرکسی که باشد ،خيرش به امثال ما
نمیرسد  ...من که خيال دارم پيش از رفتنم ،بروم شهر عملگی تيمچة ميرزاحسن» (همان-434 :
 )435و اينگونه میشود که حتی مرگان که بههيچوجه حاضر نمیشد قطعه زمين کشاورزیاش
را واگذار کند ،با اطالع از مکان سلوچ که در معدنی مشغول کار است ،دل میکند و راهی میشود
و کارگر ارزان برای به کارگرفتن در مؤسسات صنعتی و تجاری مهيا میشود و همة اينها زمينة
بردگی و از دست دادن هويت فردی و مالکيت بر خويشتن خويش را فراهم میآورد؛ چرا که
بردهداری شکل افراطی نابرابری و بیعدالتی است که در آن عدهای بهصورت کامالً رسمی تحت
مالکيت ديگران قرار میگيرند و مايملک آنها محسوب میشوند .در اين صورت اگر قبل از اين،
افراد تحت تسلط بردهداری سنتی با گرفتن وام از دولت امرار معاش میکردند« ،روستايی وامی که
[از تعاونیها] می گيرد به جای اينکه آن را جهت توسعة کشاورزی و بهبود وضع زندگی خود به کار
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ببرد ،اول با آن قرض و قولههای متفرقهاش را میپردازد تا به قول خودش سبک شود» (ماکال،
)54 :1367؛ يا با دريافت پول ربائی تحت تسلط نزولخوار قرار میگرفتند« .افعی پير ،فقط روی
کوزۀ کهنة پولهايش چمبر زده بود و نگاهش بر هيچ کجا نمیتابيد ،مگر لکهلکه مردمی که در
ميانههای زندگانی گير میکردند و ناچار ،رو به او میرفتند تا کرباليی دوشنبه با بهرهای به نرخ
دلخواه ،پشتشان را بيشتر تا کند» (دولتآبادی .)395 :1361 ،حال اين بردهداری چهره عوض
میکند و در قالب بردگی مزدی ،افراد را تحت سلطة سرمايهدارانی قرار میدهد که بازوان اجرايی
همين دولتها بودهاند و اينگونه استيالی نظام سرمايهداری ،مالکيت بر هويت را نيز از تودۀ مردم
میگيرد و ديگر چيزی برای از دست دادن باقی نمیماند .از سوی ديگر از آنجا که صنعت رشد
چندانی نيافته است و قادر به پذيرفتن انبوه کارگران هجوم برده به شهر نيست ،مشکالت جديدی
سر برمیکشند...
 .3-2طبقات در جامعة آبساالر
«طبقة اجتماعی» از مفاهيم پايهای در تحليل مسائل اجتماعی بهحساب میآيد که درک تحرکات
اجتماعی و هويت اعضای جامعه ،درگرو فهم آن است .در پاسخ به اينکه طبقات اجتماعی در چه
مرحلهای از حيات بشر شکلگرفته است ،جامعهشناسان را بر دو دسته میبينيم؛ عدهای بر اين
اعتقادند که اين طبقهبندی از همان آغاز پيدايش حيات جمعی وجود داشته است؛ اما برخی بر اين
عقيدهاند که در جوامع ابتدايی طبقهبندی وجود نداشت؛ تا اينکه عوامل اقتصادی و سياسی
موجبات پيدايش آن را فراهم آوردند .از نظر ويتفوگل «در يک جامعة آبساالر ،نخستين تقسيم-
بندی مردم به دو ردۀ اشخاص برتر و ممتاز و افراد فروپايه و محروم؛ همزمان با پيدايش يک دستگاه
دولتی بيشازحد نيرومند ،اتفاق میافتد .سروران يا ذینفعان اين نوع دولت يا حاکمان آن ،طبقهای
تشکيل میدهند که با تودۀ عوام تفاوت دارند و برتر از آنها هستند؛ اين توده گرچه شخصاً آزادند،
ولی در مزايای قدرت هيچ سهمی ندارند .مردان وابسته به دستگاه دولت ،طبقة حاکم ،به معنای
واقعی آن هستند و بقية جمعيت ،طبقة عمدۀ دوم يا رعايا را تشکيل میدهند» (ويتفوگل:1392 ،
 .)470ماکال در اثر خويش بهخوبی اين ردهبندی و چگونگی شکلگيری آن را به تصوير میکشد:
«چنين نيست که توی ده ،هرکسی را کدخدا بکنند .اولين شرطِ اينکه تو را کدخدا انتخاب بکنند،
اين است که ثروتمند باشی .البته شرط ديگری هم دارد :قوم و قبيلة زياد داشته باشی ...اينکه
میتوانی از عهدۀ کدخدايی بربيايی يا نه؛ چيزی نيست که کسی به آن اهميت بدهد .مهر کدخدايی
دست هر کس باشد ،عزت و حرمت هم از آن اوست» (ماکال .)89-88 :1367 ،بر پاية اين تفکر
زمانی که سلوچ خانه را ترک میکند ،مرگان بیاختيار مسير خانة کدخدا را در پيش میگيرد تا
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شايد او بتواند کاری انجام دهد؛ چرا که او حاکم روستاست و قدرتمند؛ بنابراين از پس حل اين
معضل نيز بر خواهد آمد؛ «مرگان چشمبه راه حرفی از سوی کدخدا بود ،حرفی که شايد گرهی از
دل او بگشايد که روزنهای ،شايد!» (دولتآبادی .)25 :1361 ،با توجه به اين عبارت و تعريف کلی
طبقهبندی ،يعنی اطالق آن به قشربندی گروههای انسانی به صورتی که در عرصة اقتصادی از منابع
و امکانات يکسان يا درزمينة سياسی و فرهنگی به يک شکل عمل کنند ،نقش اقتصاد بيشازپيش
آشکار میگردد؛ پس «شرايط مادی تأثير نيرومندی بر زندگی مردم دارد ...وضعيت اقتصادی به
مردم منافع مشترک ارائه میدهد ...و مردم وادار میگردند که بر اساس منافع اقتصادیشان عمل
کنند و تضاد حاصل ،افرادی را که منافع اقتصادی مشابه دارند ،به هم نزديک میگرداند و از کسانی
که با منافع آنها مخالف هستند دور میکند .تعداد اين گروههای متضاد ،وسعت و بعد تضاد آن ،به
سرشت نظام اقتصادی آن جامعة بخصوص و به رابطة موجود بين قشربندی اقتصادی و قشربندی
سياسی و فرهنگی آن مربوط است» (وبر)36 :1383 ،؛ همانگونه که در «جای خالی سلوچ» منافع
اقتصادی مشترک ،کدخدا و ساالر و  ...را در کنار هم و در مقابل خردهمالکان قرار میدهد .البته
تأثير مسائل سياسی را نيز نبايد ازنظر دور داشت« :توی روستا ،مأمور دولت میآيد ،خويش و بيگانه
میآيد .بايد کدخدا خانه و زندگی داشته باشد که بتواند از آنها پذيرايی کند؛ الزم است ،زير سبيل
آنها را چرب کند يا نه؟» (ماکال .)89 :1367 ،درواقع کدخدا واسطة بين مردم و کارگزاران
حکومتی است و همان تسلطی که سلطان بر کل جامعه دارد ،کدخدا بر جامعة روستايی زير فرمان
خود خواهد داشت؛ ازاينرو طبيعتاً تفاوت موجود در منابع اقتصادی و شرايط سياسی جوامع
مختلف ،طبقهبندی متفاوتی را به وجود خواهد آورد؛ چنانکه در اروپا شاهد طبقهبندی متفاوت-
نجيبزادگان؛ روحانيون و رعايا -نسبت به جوامع آبساالر هستيم.
بر اين اساس ويتفوگل معتقد است که «طبقة حاکم ،از همان آغازهای تمدن آبساالرانه ،تمايز
داشته است؛ ولی طبقة رعيت در جوامع آبساالر ساده ،معموالً بدون تمايز بوده است؛ حال آنکه
در جوامع آبساالر نيمه پيچيده و پيچيده ،اين طبقه هميشه در درون خود تمايز داشته است»
(ويتفوگل .)472 :1392 ،چون آنچه تحت عنوان جامعه از آن ياد میشود ،همان مردان و زنان
شکلدهنده به آن هستند ،پس اولين جلوۀ طبقهبندی در درون طبقة رعايا را در مسألة جنسيت
میتوان جست؛ چرا که اين مسأله در اين جوامع از برجستگی خاصی برخوردار است؛ بدينگونه که
اقتصاد مبتنی بر کشاورزی عاملی میشود برای افزايش روزبهروز فاصلة زنان و مردان و درنتيجه
شکل گيری طبقة جديد و قدرتمند جنس مذکر در مقابل جنس مؤنث و زير سلطه رفتن آنان.
«ترس و احترامی که زنها نسبت به شوهرهای خود دارند ،قابلمقايسه با ترس و احترام کوچکترها
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نسبت به بزرگترها نيست .رابطة زن و مرد بر اساس ترس استوارشده .درست بر عکس حقوقی که
در دنيای متمدن به زن دادهشده است .زنهای ما فاقد هر نوع حقوق اجتماعی هستند ...دريک
کالم میشود گفت زن ،بردۀ مرد خويش است» (ماکال .)95 :1367 ،بهوضوح میبينيم که مرگان
در اثر غيبت ناگهانی و ادامهدار سلوچ ،مشکالت و رنجهای بسياری را متحمل میشود و درعينحال
خشم طبيعت و جور فرزندان و خشم و خشونت جنس مخالف نيز بر او تسلط دارد .البته فقط
مرگان نيست که از حقوق طبيعی خويش در جامعة مردساالر محروم است؛ بلکه رقيه ،هاجر و بقية
شخصيت های زن روايت نيز وضعيت مشابهی دارند؛ البته نبايد ناديده گرفت که اين مسأله تا حد
زيادی از انديشههای دينی در اين جوامع تأثير میپذيرد؛ بنابراين در هردوی اين آثار ،شاهد انقالب
در سبک نوشتار هستيم که اين انقالب عالوه بر توجه به شخصيت زن و دردها و رنجهای اين قشر،
در تضاد جوامع شهری و روستايی نيز نمود پيدا میکند؛ قشری که پيشازاين بدانها پرداخته نشده
بود .مارکس تعبير بسيار روشنی از اين تضاد ارائه میدهد و آن را در عواملی چون گذر از بربريت
به تمدن يا زندگی قومی و قبيلهای به ملیگرايی میداند« :برای نخستين بار تقسيم جمعيت به دو
طبقة بزرگ پديدار شد .تقسيمی که بهطور بیواسطه بر تقسيم کار و ابزار توليد ،مبتنی است .حاال
شهر صحنة تمرکز جمعيت ،ابزارهای توليد ،سرمايه ،لذايذ و نيازهاست ،درحالیکه روستا صحنة
متعارض يعنی انزوا و پراکندگی را به رخ میکشد .تضاد ميان شهر و روستا تنها میتواند ،در
چارچوب مالکيت خصوصی وجود داشته باشد و اين مشهودترين نشانة وابستگی فرد به تقسيم کار
و وابستگی او به واقعيت متعينی است که بر او تحميلشده است» (دوران )74 :1399 ،و اين تمايز
را اينگونه میبينيم« :در آن حال البد شهرهای بزرگ غلغله بود .از راديو ،موسيقی پخش میشد.
قهوهخانهها و مهمانخانهها پر از مشتری بود .شکمها سير ،کيفها کوک .شعار میدهند :ملت ...
وطن ...کسی چه میداند ،شايد هم همين لحظه کسی در مورد روستاها سخنرانی میکند؛ اما در
اينجا من معلم گرفتار جهل و تعصب بودم( »...ماکال .)139 :1367 ،مطابق «جای خالی سلوچ»
اهالی زمينج و مردمی که شيفتة شهر و زندگی شهری برای کار راهی شهر میشوند ،اين ستيز را
آشکار میکنند و اين موضوع زمانی در داستان به اوج میرسد که «ميرزا حسن» ابتدا با طرح
پيشنهاد کاشت پسته ،خردهمالکان را از داريیشان محروم میکند و بدون داشتن هيچ دغدغهای
برای آبادانی روستا ،به دنبال سرمايهگذاری و ساختمانسازی در شهر از بانکها و ادارات مالی دولتی
سوءاستفاده نموده ،تمام سرماية مردم روستا را به شهر منتقل میکند تا هرچه بيشتر نابودی روستا
و روستايی را به نظاره بنشيند؛ ازاينرو رقابت در حوزههای اقتصادی و سياسی و فرهنگی ،بهمرور
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ترکيب طبقات و گروهای قدرت را دگرگون میسازد و اينگونه در تاريخ ،گروههای مختلف در
مقابل هم قرار میگيرند.
 .4-2دین و دولت در جامعة آبساالر
با نگاهی اجمالی به تاريخ حيات بشريت ،حضور دين را در تمامی ادوار و شئون زندگی آدمی
بهوضوح میتوان ديد و هيچ فرد يا اجتماعی را نمیتوان يافت که فاقد چنين تجربهای باشد؛ ازاينرو
دينداری ،امری فطری و نياز هميشگی بشر بهحساب میآيد و تأثير آن بر جنبههای فردی و
اجتماعی زندگی آدمی انکارناپذير است.
به اعتقاد «ويتفوگل» حکومتها در جوامع استبدادی برای تحکيم حاکميت خويش ،نهايت بهره
را از اين موضوع میبرند؛ درواقع از اين منظر ،دين «سنگبنای سامان اجتماعی برای مشروع ساختن
حکومت [محسوب میشود که] هر حکومتی برای تقديس و تنظيم رابطة فرماندهی و فرمانبری به
[آن] نياز دارد» (کوزر)34 :1370 ،؛ تا از طريق آن مشروعيت سياسی خويش را تأمين کند .در
مشروعيت سياسی ،افراد درون يک نظام ،باور به وجود و تداوم حاکميت دارند؛ بهنحوی که تبعيت
از اعمال قدرت و حاکميت سياسی را برخود الزم میدانند؛ حتی اطاعت از حاکميت در آن ،يک امر
اخالقی و منطقی قلمداد می شود؛ لذا در اين صورت اعمال زور و سلطه ،معنای خود را از دست
میدهد و اقتدار جانشين قدرت میگردد -الزم به ذکر است که اقتدار ،هميشه مشروع و قانونی
است؛ اما قدرت میتواند مشروع يا نامشروع باشد -مصداق بارز اين امر را در «دهکدهای در آناتولی»
در اقداماتی که «شيخ محمد افندی» برای بهرهکشی از مردم انجام میدهد ،میتوان ديد؛ «از
آنهايی که در جرگة طريقت درآمدهاند ،میپرسم که حاج افندی به شما چه میگويد؟ تقريباً جواب
همهشان اين بود :کسی که به گفتة پير عمل بکند و راه او را برود به تمام گناهان گذشته و آيندهاش
قلم عفو میکشد .بهشت موعود جای اوست» (ماکال)125 :1367 ،؛ بنابراين «ويتفوگل» ريشة
اقتدار را در مشروعيت و نفوذی میداند که حاکميت نزد افراد زيرمجموعة خويش کسب میکند؛
بهگونهای که استبداد ،از حاکم بزرگ به زيردستان وی سرايت میکند و همه در جهت کسب روش
مستبد بزرگ میکوشند و برای جلب نظر وی نهايت تالش خود را در مقدس جلوه دادن هرچه
بيشتر حاکم نزد مردم ،به کار میگيرند؛ درواقع «يک دولتِ تماميتخوا ه میکوشد همة جمعيت
زيردست خود را برا ی تحقق بخشيدن به اهداف دولتی ،بسيج کند و فعاليتهايی که همسو با اين
اهداف نباشند سرکوب میشوند» (خفری )6 :1398 ،و اينگونه میشود که شهروندان جامعه با
نهايت رضايتمندی ،حاکميت و منافع او را به خود و منافع خويش ترجيح میدهند؛ «دنيا به نور
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جمال آقا روشن است .خداوند اينهمه نعمت را به خاطر او به ما بخشيده ،خودمان چه داريم؟ مال
خودش را بهپای خودش میريزيم» (همان .)131 :البته ريشة اين مسأله را در اين امر نيز میتوان
جست که «تعليمات مذهبی ،آدميان را به ترس از قوۀ عظيم و هولناکی [فرا] میخواند که کنه آن
را عقلها درک ننمايند .از سوی ديگر مستبدين سياسی نيز استبداد خويش را بر اساسی از اين
قبيل بنيان [می] نهند؛ زيرا آنان نيز مردمان را به برتری شخصی [می] ترسانند و با قهر و قوت و
گرفتن اموال ،زبون [می] سازند» (کواکبی :1364 ،ج  .)50/1ماکال زمانی که از چگونگی قدرت
گرفتن «شيخ مراد» سخن میگويد ،آن را در تصور ارتباط او با موجودات غير طبيعی خالصه
میکند که موجبات ترس و وحشت را فراهم میآورد؛ «در دهکدۀ بويالی  ...مردی هست بهنام شيخ
مراد؛ يکدفعه باخبر شديم که شهرت شيخ مراد عالمگير گشته :شيخ ما با اجنه و مالئکه حرف
میزند و چيزهايی از اين قبيل کرامات» (ماکال« .)119 :1367 ،دهکدهای در آناتولی» ،مشتی
است نمونة خروار برای نمايش چگونگی اقدامات سالطين در سرزمينهای مسلمان شرقی که به
اعتقاد «ويتفوگل» با بيان جانشينی الهی و صاحب فر بودن ،عواطف مردم ديندار را در راه رسيدن
به اهداف خويش به کار میگيرند و از آنجا که در اسالم بر اساس آية «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی
الْمُلْکَ مَن تَشَاء و َتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء وَ تُعِزُّ مَن تَشَاء وَ تُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِکَ الْخَيْرُ إِنَّکَ َعلَىَ کُلِّ
شَیْءٍ قَدِيرٌ» (عمران .)26 :مالک يت اصلی از آن خداوند است و تنها کسانی حق حاکميت دارند که
او بخواهد؛ ازاين رو حکومتی مقتدر و کارآمد است که دينی باشد و تنها راه تحقق اين امر را در
تقرب به چهرههای دينی و جلب موافقت آنها میتوان جست .البته آنگونه که ماکال بيان میدارد
آن نيز کار سختی نيست ،کافیاست حاکميت اندکی روی خوش به آنها نشان دهد؛ «شيوۀ کارشان
چنان است که شعرخوانان و وردگويان به اتاق کدخدا وارد میشوند ،پس از روبوسی و احوالپرسی
در قسمت باالی اتاق مینشينند .سپس توصيهنامة مرشد را درآورده نشان میدهند .کدخدا با
حاضران صحبت میکند ،آنوقت يا اهالی خودشان هرچه خواستند میآورند و يا چند نفر درحالیکه
خورجينی روی االغ گذاشتهاند ،همراه خود شيخها کوچه به کوچه میگردند و هرکس بهقدر توانايی
خود ،چيزی به آنها میدهد ،چيزی که خود بيشتر از هرکس بدان احتياج دارد» (ماکال:1367 ،
 .)127در اينجاست که دين عنصر کليدی برای اعمال استبداد سياسی بهحساب میآيد و با جلوۀ
مثبتی که به اقدامات حاکميت میدهد ،اعمال زور حکومت را صبغة اقتدار میبخشد .به عبارتی
ارتباط با خداوند است که جواز همة اعمال استبدادی را صادر میکند؛ ازاينرو سياسيون غربی بر
اين باورند که استبداد سياسی از استبداد دينی توليد میشود يا اينکه اگر استبداد دينی ،مولد
استبداد سياسی نباشد ،دستکم با هم برادر و همسر بوده و به يکديگر نيازمند هستند و هرکدام
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ديگری را در خوار گردانيدن مردم ياری میرسانند؛ زيرا اولی بر دلها و دومی بر پيکرهها حکومت
میکند (کواکبی :1364 ،ج  )91/1و اين سبب میشود ،مردمی که درک درستی از دين ندارند،
در جهل و نادانی خويش به حدی غرق شوند که از درک درد استبداد عاجز آيند و طبعاً به مقابله
با آن نينديشند؛ لذا جهل همواره موجبات خشنودی حاکم مستبد را فراهم میکند و تنشی
پايانناپذير ميان مستبد و انسان آگاه وجود دارد؛ چنانکه با آمدن «مريد شيخ محمد» ،معلم روستا
که نماد روشنگری و پيشاهنگ اصالحات است ،رانده میشود« ،خواهش میکنيم ازاينجا نرو،
همينجا بمان ،همهچيز برايت فراهم میکنيم ،بچهها را هم میسپاريم دست تو .معلم هم هر جا
میخواهد برود و گورش را گم کند .همينکه به ده ما افتخار بدهی و اينجا بمانی برای ما کافی
است» (ماکال)137 :1367 ،؛ ازاينرو معلم نيز صراحتاً از تفکر آنها خرده میگيرد؛ «به بچهها
گفتم :ديدم حرف گوش نمیکنيد ،ريش گذاشتم .شما به حرف آدم ريشو بهتر گوش میدهيد»
(همان)167 :؛ لذا جهل و نادانی جماعت کمک شايانی به پيشبرد اهداف استبدادی حکومت خواهد
داشت؛ جهل و برداشت نادرست از تعاليم دينی را در «جای خالی سلوچ» زمانی عميقاً درک
میکنيم که تقدير جايگزين تدبير میشود «شنيدهام که به خيروخوشی دخترت را هم داری عروس
میکنی؟! ای  ...تا خدا چی بخواهد .خدا خير میخواهد؛ در امر خير ،خداوند هيچ مانعی پيش
نمیآورد» (دولتآبادی )251 :1361 ،و اين از آنجا ناشی میشود که «دينداران گاه فراموش
می کنند که دين آسمانی و ماورای طبيعی ،در طبيعت ،طبيعی شده است و لذا محکوم به احکام
طبيعت و زمين گرديده است» (سروش)216 :1384، ،؛ از اين رو موضوعاتی چون توکل و زهد که
در اسالم به سبب افزايش روحية اميد و ايمان بسيار به آن تأکيد میشود ،با فهم نادرست ،تبعاتی
چون تعطيلی عقل و سپردن مطلق همهچيز به تقدير يا قناعت کردن به کم و عدم تالش و کوشش
اقتصادی را موجب می شود و ممانعت از کارهای توليدی و اقتصادی ،اعضای جامعه را از قدرت
اقتصادی محروم میدارد؛ درصورتیکه فلسفة زهد تقويت جنبههای اقتصادی جامعه است؛ نمونة
آن مکالمة حاج سالم است که بهخوبی اين فهم نادرست را بيان میدارد« :خداوندا ،اميد به تو .مرا
اگر فقير کردی ،به ديگران بخشندگی ببخش! دستهای مرا اگر بستی ،به دل ديگران فراخی
ببخش» (همان )100 :يا همانگونه که پيشازاين ذکر رفت ،مرگان به فقر و نداری خويش رضايت
کامل دارد و در انتظار اين است که با افزايش دارايی قشر ثروتمند ،او نيز مورد لطف آنها قرارگرفته،
اندکی از رنج فاقهاش کاسته شود .بهوضوح می بينيم که در کل داستان ،کاربرد دين و مقدسات
دينی در ابزار تحديد يا نفرين بودن يا برای اثبات حقانيت به شکل قسم به کار میرود «دست به
قرآن بزن! میزنی؟ دست به قرآن بزنم که چی؟ که تو خودت مسها را ندزديدهای!» (همان)80 :؛
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لذا فهم نادرست ،عالوه بر صدمه به پيکرۀ دين ،رفتار فرد ديندار را نيز تحت سيطرۀ خويش
درمیآورد؛ «چه بگويم؟ آيا بنشينم و هایهای گريه کنم؟ ريشه جهالت خشک بشود .آتش به جان
آنهايی بيفتد که اين مردم را با چنين توهماتی سرکيسه میکنند» (ماکال )129 :1367 ،که همة
اينها ،خود تخم نااميدی و عدم تالش و سرسپردن به استبداد را در دل افراد جامعه مینشاند و
تبعاتی چون تباه کردن و نااليق دانستن مردم ،ضرورت حکومت استبدادی برای مبارزه با هرجومرج،
مقدس بودن پادشاهان ،جايگزينی توجيه اخالقی در فقدان توجيه سياسی حکومت استبدادی
(قاضی مرادی )30-25 :1380 ،را در پی دارد.
 .3نتیجهگیری
شالودۀ نظريات «ويتفوگل» دربارۀ جوامع استبدادی از آراء اقتصادی مارکس و ابداعيات خود وی
دربارۀ ساختار نظامهای سياسی و اقتصادی جوامع آسيايی ،سرچشمه میگيرد؛ به همين دليل
تمامی مؤلفههای رويکرد استبداد شرقی با مسألة اقتصاد و توليد مادی ارتباطی تنگاتنگ پيدا
میکند؛ از سوی ديگر ازآنجايیکه روستاهای محصور و خودگردان آسيايی که اقتصاد طبيعی بر
آنها حاکم است ،اساس نظام آسيايی را شکل میدهند ،اقتصاد مبتنی بر کشاورزی ،نقش کمآبی
را در شکلدهی ساختار اين جوامع ،بيش از بيش برجسته میکند و همين امر باعث میشود جوامع
شرقی ،مراحل تاريخی متفاوتی را نسبت به جوامع غربی طی کنند و ازآنجايیکه وجود و يا عدم
فئوداليسم بهعنوان شاخصی در توسعه و عقبماندگی کشورها بهحساب میآيد؛ توقف سير تاريخی
اين دو جامعه در مرحلة ورود به فئوداليسم عاملی برای استبداد و عقبماندگی آن تلقی میگردد.
هرچند تاريخ هر سرزمينی ويژگیهای مختص خود را دارد و قابلتعميم به کشور ديگر نيست؛ اما
دو کشور ايران و ترکيه اشتراکات فراوانی در زمينههای مختلف سياسی و اجتماعی دارند که کامالً
منطبق بر مؤلفههای رويکرد استبداد شرقی ويتفوگل است؛ ازجمله اينکه در هردوی آنها ،نقش
بازدارندگی نهاد حکومت از قدرت گيری نهادهای غيردولتی به حدی است که مشارکت عامه در
امور مربوط به جامعه ،تقليل يافته و نقش حاکم در اتخاذ تصميمات سياسی به حداکثر میرسد و
اينگونه همه چيز از تجارت ،اقتصاد ،دين و حتی امتياز مالکيت نيازهای اولية زندگی به تصرف
دولت درمیآيد .در اين ميان ،دولت تنها با جمعآوری ماليات ،منبع اقتصادی الزم برای شکلدهی
يک قدرت استبدادی را فراهم میآورد و با اتکا بر اين منابع ،خواستههای مستبدانة خويش را پيش
میبرد؛ ازاينرو اکثر زيستگاهها در اين جوامع بهجای اينکه مرکز تجارت و توليدات صنعتی باشند،
عمدتاً نقش مصرفکننده دارند؛ اما اين مسأله که در ايران و ترکيه تأسيسات آبياری را صاحبان
زمين و آب اداره میکردند ،میتواند ،موضوع تأثير خاص بیآبی بر ساختار نظام استبدادی جوامع
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شرق را با ترديد اساسی روبهرو کند و اينگونه نگارندگان را به اين نتيجه میرساند که اگرچه،
مؤلفههای استبداد شرقی ويتفوگل کمک سودمندی به شناخت بنيادهای نظری دول موردبحث
کرده است ،بااينحال ،اين رويکرد ناتوانايیهايی نيز در تفسير وجوهی از ماهيت اين نوع دولتها
دارد.
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چکیده
جوزف کمپبل ،اسطورهشناس آمريکايی ،برای نخستين بار و تحت تأثير آرای يونگ ،الگوی سفر
قهرمان را در نقد ادبی مطرح کرد و بدين ترتيب افق تازهای در عرصة نقد کهنالگويی گشود .او
معتقد است تمامی داستانهای قهرمانی برآمده از همين الگو است و قهرمان همة اين داستانها در
حقيقت شخصيت واحدی است که از ديرباز تا کنون با نقابهای مختلف ،اعمال مشابه و مکرری را
انجام داده و رويدادهای تقريباً يکسانی را از سر گذرانده است .کمپبل برای اين الگو سه مرحلة کلی
قائل است :جدايی ،تشرف و بازگشت ،که هر کدام ،خود دارای چندين زيرمجموعه و مراحل جزئیتر
است .الگوی سفر قهرمان کمپبل ،رويکردی کهنالگويی و روانشناسانه دارد که به تحليل نمادهای
ناخودآگاه جمعی بشر میپردازد؛ از اين رو اغلب متون حماسی ،افسانهها و قصههای پريان را میتوان
بر مبنای اين الگو مطالعه کرد؛ از جمله داستان عاميانة اميرارسالن نامدار و حماسة ترکی کوراوغلو.
در اين پژوهش که به سبب کوشش برای بازنمايی مؤلفههای ملّی و فرهنگی ايرانی و ترکی با تکيه
بر الگوها و نظريات معتبر جهانی و نيز مطالعة روشمند اين متون در جهت بازشناسی اليههای
پنهان اين آثار ،حائز اهميت است ،به روش تحليل کيفی و با نگاهی تطبيقی تالش شده چگونگی
انعکاس الگوی سفر قهرمان و مراحل آن در داستان اميرارسالن و حماسة کوراوغلو و نيز شباهتها
و تفاوتهای اين دو شخصيت تحليل شود .دستاوردهای پژوهش بيانگر اين است که اميرارسالن و
کوراوغلو ،بازتابی از کهنالگوی قهرمان هستند و هر دو سفری مخاطرهآميز به حيطة شگفتیهای
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 از سرگذراندن موانع و مقابله با نيروهای،ماوراءالطبيعه را آغاز میکنند و با عبور از جادۀ آزمونها
-شگفت به پيروزی و برکت نهايی دست میيابند؛ هرچند در چگونگی طی کردن اين مراحل تفاوت
 به صورت،هايی نيز دارند و همة عناصر و زيرمجموعههايی که در ذيل مراحل سهگانه قرار میگيرند
يکسان در سفر اين دو شخصيت نمود پيدا نکرده است؛ برخی عناصر آن حذف شده يا در يکی از
،شخصيتها نمود پررنگتری يافتهاند؛ چرا که اميرارسالن و کوراوغلو دارای خاستگاه تاريخی
- در نهايت میتوان گفت که داستان اميرارسالن بيشتر جنبه.اجتماعی و فرهنگی متفاوتی هستند
 شکستن طلسم و، عفريتان،های غنايی و افسانهای دارد و آزمونهای وی شامل مبارزه با ديوها
نجات از سرزمين جادوست؛ اما داستان کوراوغلو بيشتر جنبههای حماسی و پهلوانی دارد و
. مبارزه با ظلم و کمک به نيازمندان نمود يافته است،قهرمانیهای او به شکل نبردهای تنبهتن
. کوراوغلو، اميرارسالن، سفر قهرمان، نقد کهنالگويی، جوزف کمپبل:کلیدواژگان

A Comparative Criticism of the Characters “Amir Arsalan-e Namdar” and “Koroghlu”
with the Hero's journey Approach of Joseph Campbell

Abstract
Joseph Campbell, American mythologist, for the first time and under the influence of
Jung's views, introduced the Hero's journey model in literary criticism, thus opening a
new horizon in the field of archetypal criticism. He believes that all the heroic stories
are based on this pattern, and the hero of all these stories is a single character who has
performed similar and repeated actions with different masks for a long time and has
gone through almost the same events. Campbell considers three general stages for this
model: Departure, Initiation, and Return, each of which has several subsets and more
detailed stages. Campbell's Hero's journey model has an archetypal and psychological
approach that analyzes the symbols of the human Collective unconscious; hence, most
epic texts, myths and fairy tales can be studied based on this model; Including the
popular story of Amir Arsalan-e Namdar and the Turkish Epic of Koroghlu. In this
study, which is important due to the effort to represent Iranian and Turkish national and
cultural components, based on valid global models and theories, as well as the
methodical study of these texts to identify the hidden layers of these works, attempts
have been made by qualitative analysis and with a comparative view to analyze how the
Hero's journey model and its stages are reflected in the story of Amir Arsalan-e Namdar
and Epic of Koroghlu, as well as the similarities and differences between the two
characters. Results of the study indicate that Amir Arsalan and Koroghlu are a reflection
of the hero's archetype, and both embark on a perilous journey into the realm of the
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supernatural; by crossing the road of trials, overcoming obstacles, and confronting
forces of wonder achieve victory and the Ultimate Boon; However, there are differences
in how to go through these stages, and not all the elements and subsets that fall under
the three stages are equally represented in the journey of the two characters; Some of
its elements have been removed or have become more prominent in one of the
characters; Because Amir Arsalan and Koroghlu have different historical, social and
cultural origins. Finally, it can be said that Amir Arsalan's story has more lyrical and
mythical aspects and his tests include fighting demons, witches, breaking spells, and
saving from the land of magic; But Koroghlu’s story has more epic and heroic aspects,
and his heroism is manifested in the form of solitary battles, fighting oppression and
helping the needy people.
Keywords: Joseph Campbell, Archetypal criticism, Hero's journey, Amir Arsalan,
Koroghlu.

 .1درآمد
 .1-1بیان مسأله
«نقد اسطورهای» که با عنوان «نقد کهنالگويی» نيز شناخته میشود يکی از رويکردهای نوين ادبی
در خوانش بسياری از متون ادبی ،از جمله اسطورهها ،داستانهای حماسی ،افسانهها و قصههای
پريان است« :نقد اساطيری يا نقد اسطورهگرا نقدی است که اثر ادبی را با توجه به مباحث اسطوره-
شناسی(ميتولوژی) ،مردمشناسی و روانشناسی(عمدتاً يونگی) بررسی میکند» (شميسا:1393 ،
 .)297هرچند مطالعه و تحليل اسطورهها به شيوۀ علمی از قرن نوزدهم آغاز شده بود ،اما میتوان
گفت نقد کهنالگويی پس از پژوهشهای فرويد دربارۀ ناخودآگاه و ارتباط آن با اسطوره و ادبيات
آغاز شد و يونگ با بسط و توسعه دادن نظريات فرويد و مطرح کردن مفاهيم «ناخودآگاه جمعی»
و «کهنالگو» شالودۀ اصلی اين نوع نقد را شکل داد:
«در اعماق ناخودآگاه جمعی ما ،خاطرات نژادی گذشتة بشر نهفته است .اين خاطرات به صورت
انواع کهنالگو موجودند :الگوها يا تصاويری از تجربيات مکرر بشر (از جمله تولد ،مرگ ،نوزايی ،چهار
فصل و مادر بودن) که خود را در داستانها و رؤياها و اديان و خيالپردازیهایمان نمايان میسازند.
اين کهنالگوها در ادبيات در قالب الگوهای مکرر پيرنگ ،تصاوير و يا شخصيتهای سنخی رخ
مینمايند و عواطف عميق خواننده را بر میانگيزند» (برسلر.)181-180 :1396 ،
يکی از کهنالگوهای بنيادين در مباحث اسطورهشناسی ،کهنالگوی «قهرمان» است« .جوزف
کمپبل» با تأثيرپذيری از آرای يونگ ،به مطالعة تطبيقی اسطورههای ملل مختلف پرداخت و
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شخصيت قهرمان را در اسطورهها و داستانها از اعصار گذشته تا دوران معاصر تحليل کرد و به اين
نتيجه رسيد که ساختار و شاکلههای اين داستانهای قهرمانی ،شباهتهای زيادی با يکديگر دارند
و همة آنها از يک الگوی نسبتاً واحد پيروی میکنند .بدين ترتيب در کتاب «قهرمان هزار چهره»
الگويی از سير تکاملی شخصيتهای قهرمان و حوادث و موانعی که پشت سر میگذارند ،ترسيم
کرد که با عنوان الگوی «سفر قهرمان» مطرح شد« :کمبل از کسانی است که با اثرپذيری از ميراث
فکری يونگ ،به پژوهش در داستانهای روايی با تکيه بر سفر قهرمانی پرداخت و تحقيقات او برای
به دست دادن الگويی جهانی از اين داستانها ،در کتاب "قهرمان هزار چهره» به نگارش درآمد.
کمبل در اين کتاب الگويی ترسيم میکند که از نظر او در تمامی داستانهای قهرمانی صورتی يگانه
و تکرارشونده دارد» (بيگزاده و زندیطلب.)58 :1396 ،
کمپبل برای الگوی سفر قهرمان ،سه مرحلة اصلی قائل است« :عزيمت»« ،تشرف» و «بازگشت»،
که هر يک از آنها میتواند شامل مراحل فرعی و جزئیتر نيز باشد .در مرحلة «عزيمت» ،قهرمان
از زندگی روزمرۀ خود دست میکشد و راهی سفری مخاطرهآميز به حيطة سرزمين ناشناختهها
می شود .در مرحلة «تشرف» ،در آن سرزمين ناشناخته با نيروهای شگفت ،آزمونها و موانع روبرو
میشود و به پيروزی قطعی دست میيابد و در مرحلة «بازگشت» از اين سفر پر رمز و راز ،حال
نيروی آن را دارد که به يارانش برکت و فضل حاصل از سفرش را نازل کند (کمپبل.)40 :1385 ،
بر مبنای آنچه بيان شد ،داستان عاميانة «اميرارسالن» و حماسة ترکی «کوراوغلو» نيز به دليل
داشتن سير و سلوک قهرمانانه ،قابليت مطالعه بر مبنای الگوی سفر قهرمان را دارند .در پژوهش
حاضر تالش شده ابتدا ،چارچوبهای کلی نقد کهنالگويی ،چگونگی شکلگيری آن ،ضرورتها و
اهداف استفاده از اين رويکرد تبيين شود .سپس به نظريات جوزف کمپبل ،بهويژه الگوی سفر
قهرمان و مراحل آن پرداخته شده است .در پايان نيز پس از ارائة معرفی کوتاهی از هر دو اثر ،مبانی
الگوی مورد نظر دربارۀ سير سفر و تکامل دو شخصيت «اميرارسالن» و «کوراوغلو» استخراج شده
و دادههای به دستآمده با يکديگر مقايسه گرديدهاند و در نهايت تحليلی تطبيقی از چگونگی
انعکاس الگوی سفر قهرمان در اين دو اثر و شباهتها و تفاوتهای سفر اين دو قهرمان ارائه شده
است.
 .2-1پرسشهای پژوهش
 . 1-2-1انعکاس الگوی «سفر قهرمان» در داستان «اميرارسالن» و حماسة «کوراوغلو» به چه
شکلی است؟
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 .2-2-1آثار مورد پژوهش تا چه ميزان با الگوی مطرح شده از سوی جوزف کمپبل ،همسانی دارند؟
 .3-2-1براساس اين الگو ،سفر قهرمانهای اين دو اثر چه شباهتها و تفاوتهايی با يکديگر دارد؟
و چه عواملی باعث اين تفاوتها شده است؟
 .3-1فرضیههای پژوهش
 .1-3-1در داستان اميرارسالن الگوی سفر قهرمان بيشتر در قالب مبارزه با ديوها ،عفريتها،
شکستن طلسم و نجات از سرزمين جادو و در حماسة کوراوغلو به شکل نبردهای تن به تن ،مبارزه
با ظلم و کمک به نيازمندان نمود يافته است.
 .2-3-1سير داستانی و شخصيتپردازی هر دو اثر به گونهای است که تا حد بسيار زيادی با الگوی
سفر قهرمان مطابقت دارند.
 .3-3-1هر دو شخصيت سفری مخاطرهآميز را آغاز میکنند و با عبور از جادۀ آزمونها و مقابله با
نيروهای شگفت به پيروزی و برکت نهايی دست میيابند؛ اما در چگونگی طی کردن اين مراحل و
برخی مراحل فرعی موجود در الگوی اصلی با هم تفاوتهايی دارند که دليل اين امر ،خاستگاه
تاريخی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوت اين دو شخصيت است.
 .4-1پیشینة پژوهش
تاکنون در ايران مقاالت متعددی در زمينة «نقد کهنالگويی» و الگوی «سفر قهرمان» جوزف
کمپبل به رشتة تحرير در آمده است و آثار ادبی مختلفی بر مبنای اين نظريات مورد تحليل و
واکاوی قرار گرفتهاند .برای نمونه از جديدترين مقالهها در اين حوزه میتوان به مقالة «تحليل "سفر
قهرمان" ،در منظومة فرامرزنامه براساس الگوی جوزف کمبل»( )1398نوشتة خديجه بهرامی
رهنما اشاره کرد که در آن ضمن تبيين آرای جوزف کمپبل به انطباق مراحل سفر شخصيت
«فرامرز» با الگوی سفر قهرمان پرداخته است .نيز «محمد فوالدی» و «مريم رحمانی» در مقالهای
با عنوان «بررسی و نقد داستان بيژن و منيژه براساس کهنالگوی سفر قهرمان جوزف
کمبل»( ،)1397سير حوادث و ماجراهايی که برای شخصيت «بيژن» رخ میدهد و مسيری را که
برای وصال با «منيژه» طی میکند ،تحليل کرده و آن را بر مبنای الگوی کمپبل واکاوی کردهاند.
مقاالت متعدد ديگری نيز در اين زمينه نگاشته شدهاند که به برخی از آنها اشاره میشود« :تحليل
سفر روحانی ويراف در ارداويرافنامه بر اساس الگوی کمبل»( )1396نوشتة خليل بيگزاده و
احسان زندیطلب« ،تحليل سفر اسکندر در دارابنامة طرسوسی براساس کهنالگوی سفر قهرمان
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جوزف کمپبل»( )1393از رحمان ذبيحی و پروين پيکانی و «تبيين کهنالگوی سفر قهرمان بر
اساس آرای يونگ و کمبل در هفت خوان رستم»( )1392نوشتة «محمد طاهری» و «حميد
آقاجانی».
در زمينة انطباق دو اثر «اميرارسالن» و «کوراوغلو» با الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل پژوهش
جدّی صورت نگرفته و تنها يک مقاله داستان اميرارسالن را به تنهايی از اين منظر مورد مطالعه
قرار داده است .ندا رحمانی در مقاله ای با عنوان «سفر قهرمان در اميرارسالن نامدار بر پاية نظرية
جوزف کمپبل»( )1399ابتدا ژانر اين اثر را معرفی کرده ،سپس به توضيح و تبيين مفهوم «کهن-
الگو» و نيز الگوی «سفر قهرمان» کمپبل پرداخته و در نهايت پس از ارائة خالصهای از سير داستانی
اثر ،مراحل سفر شخصيت «اميرارسالن» را با الگوی کمپبل انطباق داده و به اين نتيجه دست يافته
است که سير داستانی شخصيت قهرمان در اين اثر با الگوی کمپبل مطابقت دارد؛ بنابراين همانطور
که پيشتر بيان شد ،اين پژوهش نخستين مقالهای است که هر دو اثر ياد شده را با الگوی سفر
قهرمان انطباق داده است و به تبيين تفاوتها و شباهتهای دو شخصيت محوری آنها میپردازد.
 .5-1مبانی نظری
 .1-5-1نقد کهنالگویی
اسطورهها ،بازتابِ اميدها ،ترسها و انگيزههای يک قوم و نيز تالش انسان کهن برای توضيح و
تفسير پديدههای اطراف خود به شمار میآيند و از اين جهت مطالعة آنها حائز اهميت است:
«میتوان گفت که اسطوره نحوۀ تلقی بشر اعصار کهن از پديدهها -که معموالً برای او جنبة رمز و
راز داشته است -و کوشش در جهت توضيح معماهای زندگانی آن دوران است» (شميسا:1393 ،
 .)298مطالعة اسطورهها به روش علمی از اواخر قرن نوزدهم ميالدی آغاز شد و «جيمز فريزر»،
انسانشناس و منتقد اسطورهای ،در زمرۀ نخستين پژوهشگرانی بود که به مطالعة منشاء اسطورهها
و تجزيه و تحليل آداب و رسوم انسانهای کهن پرداخت .حاصل تحقيقات او در کتابی با عنوان
«شاخة زرين» به چاپ رسيد که تأثير بهسزايی بر حوزۀ نقد ادبی و ادبيات نهاد.
از سوی ديگر ،مباحث اسطورهشناسی با جنبههای روانشناختی ذهن بشر ،مانند ضمير
ناخودآگاه ،ارتباط نزديکی دارد؛ بنابراين نظريات روانشناسانه نيز تأثير بهسزايی بر شکلگيری و
گسترش اين مطالعات داشته است؛ برای مثال «زيگموند فرويد» معتقد است روانشناسان با استفاده
از تحليل نمادها ،صور خيال و توصيفات به کار رفته در آثار ادبی ،میتوانند به ذهن نويسندۀ آنها
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پی ببرند .وی همچنين مباحث بسيار مهمی را دربارۀ مفهوم «ناخودآگاه» مطرح کرد که بخشی از
ذهن انسان است که در حالت عادی از آن بیخبر است؛ اما بر اعمال و رفتار فرد تأثير دارد و در
رؤياها و حتی آثار ادبی نمود پيدا میکند؛ بنابراين فرويد آثار ادبی را گاهی به رؤياهای سمبليکی
تشبيه میکند که ريشه در ناخودآگاه نويسنده دارند و بايد تفسير و رمزگشايی شوند (همان-277 :
.)278
«کارل گوستاو يونگ» ،روانپزشک سوئيسی ،نظريهپرداز ديگری است که پژوهشهای وی در
حوزۀ نقد کهنالگويی بسيار تأثيرگذار بوده است .او از شاگردان فرويد بود که نظريات وی را دربارۀ
«ناخودآگاه فردی» گسترش داد و نظرية «ناخودآگاه جمعی» و مفهوم «کهنالگو» را مطرح کرد.
وی بر اين باور بود که ذهن انسان در بدو تولد مانند يک صفحة خالی و نانوشته نيست؛ بلکه
همانطور که انسان بسياری از ويژگیهای جسمانی خود را از نياکاناش به ارث برده ،ذهن او نيز
حاوی ويژگیهای مشترک و موروثی از اجداد باستانیاش است که به اين ويژگیها «ناخودآگاه
جمعی» گفته میشود« :در زير سطح ظاهری آگاهی" ،ناخودآگاه جمعی" ازلی وجود دارد که به
صورت عامل مشترک و موروثی و روانی تمامی اعضای خانوادۀ بشری درآمده است» (گورين و
همکاران .)192 :1377 ،نيز ناخودآگاه جمعی انسان شامل تصاوير ،پديدهها و تفکراتی است که از
زمانهای کهن و از اجداد انسان به او به ارث رسيدهاند .وی اين تصاوير را «کهنالگو» ناميد که
ريشههای باستانی و چند ميليون ساله دارند و به همين دليل در ميان مردم کشورهای مختلف
مشترک و تقريباً يکسان هستند (شايگانفر.)250-249 :1391 ،
«[يونگ] از ناخودآگاهی سخن گفت که ميان همة اقوام بشر مشترک است و نه تنها برساختة
فرايندهای روانی انسان نيست؛ بلکه ناخواسته به ارث میرسد .اين وجه ديگر ناخودآگاه در برگيرندۀ
انگارهها و نگارههايی است که به گونهای خودکار ،سازوکارهای روانی فرد را تشکيل میدهند و
ساماندهندۀ بينش و نگاه ويژۀ او هستند .يونگ اين نمادها و تصاوير ناخودآگاه جمعی را کهنالگو
ناميد» (بيگزاده و زندیطلب.)56 :1396 ،
يونگ معتقد بود ميان ناخودآگاه جمعی و کهنالگوها با رؤياها ،اسطورهها ،هنر و ادبيات رابطة
نزديکی وجود دارد؛ چرا که عوامل ساختاری اسطورهها در ناخودآگاه جمعی بشر هستند و کهن-
الگوها نيز در واقع ظهور و تجلی همين عوامل هستند .به عبارت ديگر ،اسطورهها ابزاری هستند که
کهنالگوهای موجود در ناخودآگاه جمعی از طريق آنها بيان میگردد (گورين و همکاران:1377 ،
 .)193-194بدين ترتيب با ورود مفاهيم روانکاوانه به عرصة نقد ادبی و پس از پژوهشهای فرويد
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و يونگ در زمينة مفهوم ناخودآگاه و ارتباط آن با اسطوره و ادبيات ،تحليل کهنالگوهای آثار ادبی
که در قالب نماد و سمبل جلوهگر میشوند ،متداول شد و شالودۀ اصلی نقد کهنالگويی شکل
گرفت .و در دهههای بعد به وسيلة نظريهپردازان برجستهای مانند کمپبل به تکامل رسيد.
 .2-5-1نظریة «تكاسطورۀ» جوزف کمپبل
يکی از برجستهترين پژوهشگران حوزۀ نقد کهنالگويی «جوزف کمپبل» ،اسطورهشناس آمريکايی،
است که تحت تأثير آرای يونگ به نظرية ناخودآگاه جمعی و تصاوير کهنالگويی عالقهمند شد و با
مطالعة تطبيقی اسطورههای ملل مختلف و بررسی نحوۀ شکلگيری و تحوالت آنها از دوران گذشته
تا زمان معاصر ،نظرية «تکسطورۀ» خويش را مطرح کرد و موجب گسترش نقد کهنالگويی شد.
کمپبل بر مبنای نظرية تکاسطوره معتقد است ،ميان اسطورههای ملل مختلف تفاوتهای
بنيادينی وجود ندارد ،ضمن اينکه هماهنگی و شباهتهای معناداری نيز بين آنها هست؛ زيرا
همة اين اسطورهها از تصاوير کهنالگويی مشخصی پيروی میکنند که در زمان ،مکان و قالبهای
متفاوتی نمود پيدا کردهاند:
«بنا بر اين نظريه ،يک داستان بزرگ و يک قهرمان اصلی و يک ضد قهرمان و عناصر مرتبط ديگر
آن در تمام تاريخ بشری در حال تکرار است .همة داستانها و شخصيتهای برجسته ،بسيار شبيه
به هم و دارای کنشهای مشابه هستند .مهمتر از آن اين است که هدف و مضمون روايتهای آنها
نيز يکسان است؛ عالوه بر آن ،حتی فرآيند روايی داستانها نيز دارای شباهتهای زيادی با يکديگر
هستند» (اخوانی و محمودی.)49-48 :1397 ،
هستة اصلی نظرية تک اسطوره و تمرکز آن بر الگوی «سفر قهرمان» است که يکی از مهمترين
کهنالگوهای موجود در اسطورهها و افسانههای ملل مختلف محسوب میشود .کمپبل با مطالعة
دقيق شخصيتهای قهرمان در اسطورهها و افسانهها ،به اين نتيجه رسيد که سير رشد و تکامل
شخصيت قهرمانها ،اعمال و رفتار آنان و حوادث و موانعی که پشت سر میگذارند ،با وجود تفاوت-
های ظاهری و اندک ،شباهتهای بنيادين و بسيار مهمی دارند:
«در هر داستان ،کهنالگويی از سفر قهرمان وجود دارد [ ]...که بر اساس اين الگو ،جريان روند رشد
فرديت شخصيت اصلی داستان ،به صورت يک طرح کلی جهانشمول و به مثابة دستور زبان واحدی
در تمام تاريخ بشری در حال تکرار است که در آن قهرمان با يک سير دايرهوار ،پس از ترک دنيای
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عادی خود و طی مراحل آزمونهای دشوار ،دوباره به دنيای عادی خود بر میگردد» (فوالدی و
رحمانی.)89 :1397 ،
کمپبل بر همين اساس ،عناصر به کار رفته در داستانهای قهرمانی و اسطورهها را مورد تحليل
قرار داد و با طبقه بندی اطالعات موجود ،برای نخستين بار در کتاب «قهرمان هزار چهره» الگوی
سفر قهرمان را ارائه نمود .وی معتقد است که تمامی داستانهای قهرمانی برآمده از همين الگو
هستند و قهرمان همة اين داستانها در حقيقت قهرمان واحدی است که از ديرباز تا کنون با
نقاب های مختلف اعمالی مشابه و مکرر را انجام داده و رويداهايی تقريباً مشابه را از سر گذرانده
است .کمپبل در کتاب ديگری ،با عنوان «قدرت اسطوره» که مجموعة مصاحبههايی است که با
«بيل مويزر» داشته است ،در پاسخ به اين سؤال که به چه دليلی برای کتاب خود عنوان «قهرمان
هزار چهره» را برگزيده است ،چنين پاسخ میدهد:
«چون توالی اعمال قهرمانی از الگوی معينی تبعيت میکند که میتوان آن را از داستانهای سراسر
جهان و دورههای گوناگون تاريخی استخراج کرد .حتی شايد بتوان گفت يک قهرمان اسطورهای
کهنالگويی وجود دارد که زندگی او در سرزمينهای گوناگون ،توسط گروههای کثيری از مردم
نسخهبرداری شده است» (کمبل.)206-205 :1377 ،
 .3-5-1الگوی سفر قهرمان
همانطور که پيشتر بيان شد« ،سفر قهرمان» يک الگوی کلی است که بسياری از اسطورهها،
داستانهای حماسی ،افسانهها و قصههای پريان برمبنای آن شکل گرفتهاند و کمپبل برای نخستين
بار آن را ارائه کرد .البته پيش از او نيز پژوهشگران ديگری به کهنالگوی «قهرمان» توجه نشان
داده بودند؛ چرا که قهرمان از قديمیترين کهنالگوهايی است که همواره محور اصلی مباحث
اسطورهای بوده است .يونگ معتقد بود قهرمانهای اسطورهای و اعمال آنها در حقيقت نشاندهندۀ
سير تکاملی پيوستن مجدد يک فرد بزرگسال به ناخودآگاه خود و برقراری توازن ميان دنيای درون
و بيرون فرد است« :از نظر يونگ ،کهنالگوی قهرمان در واقع ،همان بخش «خودآگاه» روان است؛
قهرمانی که درون يکايک انسانها حضور دارد و در اشکال مختلف هنری ،همچون داستان ،موسيقی
و نقاشی متجلی میشود .در حقيقت ،هنرمند به تصوير ذهنی قهرمان حاضر در روان خود ،جان
میبخشد» (طاهری و آقاجانی.)172 :1392 ،
کمپبل نيز مانند يونگ ،معتقد بود الگوی سفر قهرمان نقشی مهم و اساسی در شکلگيری
شخصيت آرمانی قهرمان دارد و همة قهرمانهای اسطورهها و افسانهها برای رسيدن به تکامل،
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جستوجوی تقريباً يکسانی را آغاز میکنند ،مراحل مشخصی را پشت سر میگذارند و در نهايت
به دستاوردی میرسند« .همة اسطورهشناسیهای مختلف ،جستوجوی اساساً واحدی را برای ما
مطرح میکنند .شما جهانی را که در آن هستيد ترک میکنيد و به اعماق زمين يا آسمان يا
فاصلهای دور میرويد .در آنجا به چيزی میرسيد که در دنيای قبلی در آگاهیتان گم شده بود»
(کمبل ) 196 :1377 ،البته با توجه به اين که سير داستانی در يک اسطورۀ کهن و اصيل رخ
میدهد يا در يک قصة سرگرمکنندۀ پريان ،ميزان دشواری مراحل سفر و دستاوردی که قهرمان به
دست میآورد ،متفاوت خواهد بود .اين دستاورد میتواند بسيار مهم و حياتی باشد؛ مانند نجات
دادن يک جامعه يا حتی کل بشريت از خطر نابودی ،يا اين که ممکن است اهميت کمتری داشته
باشد؛ مانند وصال به معشوق يا پيدا کردن يک شیء گمشده:
«جهانی که قهرمان ،خود را در آن میيابد ،دچار يک نقص سمبليک است ،در داستانهای پريان،
اين نقصان میتواند کماهميت جلوه کند مثل گم شدن يک حلقة طاليی ،در حالی که در مکاشفات
ممکن است حيات معنوی و يا مادی تمام زمين سقوط کند و يا بر لبة هبوط به نابودی قرار گيرد»
(کمپبل)46 :1385 ،؛ بنابراين ،کمپبل با مطالعه بر روی شخصيت قهرمان داستانهای ملل نشان
داد که در درون هر داستان ،کهنالگويی از سفر قهرمان وجود دارد و چگونه اين کهنالگو در هر
زمان و مکان ،خود را در قالبی جديد تکرار میکند؛ اما همواره هستة مرکزی آن بدون تغيير و
يکسان است .وی برای الگوی پيشنهادی خود ،سه مرحلة اصلی و برای هر کدام از آنها نيز،
زيرمجموعههايی قائل بود.
مرحلة اول« ،جدايی» يا «عزيمت» است .در اين مرحله قهرمان سفر خود را آغاز میکند ،او
قبيله و جهان آشنای خود را پشت سر میگذارد و به سوی ناشناختهها و خطرات پيش میرود .اين
مرحله از سفر میتواند شامل چندين مرحلة جزئیتر باشد .1 :دعوت به آغاز سفر؛  .2رد دعوت؛ .3
امدادهای غيبی؛  .4عبور از نخستين آستان و  .5شکم نهنگ( .همان)45 :
«قهرمان اسطورهای از کلبه و يا قلعهای که محل زندگی عادی و روزمرۀ اوست به راه میافتد و
به سوی آستان سير و سلوک کشيده میشود ،يا اغوا شده ،سوی آن میرود و يا داوطلبانه پای در
اين راه میگذارد .در آنجا با سايهای روبهرو میشود که از گذار نگاهبانی میکند .قهرمان ممکن
است اين نيرو را شکست دهد و يا با آن به آشتی برسد و زنده قدم به قلمرو تاريکی گذارد (نبرد با
برادر ،نبرد با اژدها ،تقديم پيشکشی ،طلسم) ،يا اين که نيروی مخالف او را میکشد تا به قلمرو
مرگ فرو رود (مثله شدن ،بر صليب رفتن)» (همان.)252 :
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مرحلة دوم« ،تشرف» و پشت سر گذاشتن آزمونها است؛ به عبارت ديگر ،قهرمان وارد حيطة
شگفتیهای ماوراءالطبيعی میشود .در آنجا بايد به تنهايی و گاهی به کمک نيروهای ويژۀ ياری-
رسان ،با انواع مخاطرات و حوادث غريب مواجه شود و آزمونها و موانع مختلفی را با موفقيت از سر
بگذراند و در خالل همين مرحله است که قهرمان میتواند به تعالی و تکامل برسد:
«در آن سوی آستان ،قهرمان در جهانی سفر آغاز میکند که ناآشنا و در عين حال سرشار از
نيروهايی است که غريبانه آشنايند ،بعضی از اين نيروها به شدت او را تهديد میکنند(آزمونها) ،و
بعضی ديگر با امدادهای جادويی به ياری او میآيند(امدادها) .وقتی به حضيض چرخة اسطورهای
رسيد ،مشقتی بسيار عظيم را تحمل میکند و در عوض پاداشی میگيرد .پيروزی ممکن است به
صورت وصلت با خدابانو -مادر جهان نمايان شود(ازدواج مقدس) ،و يا به صورت قبول شدن در
درگاه پدر -خالق(آشتی با پدر) و يا به صورت خدایگون شدن خود قهرمان(خدايگان)» (کمپبل،
)252 :1385؛ بنابراين ،اين مرحله نيز متضمن چندين قسمت است .1 :جادۀ آزمونها؛  .2مالقات
با خدابانو(مادر زمين)؛  .3زن به عنوان وسوسهگر؛  .4آشتی با پدر؛  .5خدایگون شدن و  .6برکت
نهايی (همان.)45 :
آخرين مرحلة سفر قهرمان ،مرحلة «بازگشت» است که در آن قهرمان در گذر از جادۀ آزمونها
به توفيق دست يافته و دستاورد نهايی خود را نيز حاصل کرده است؛ حال زمان بازگشت به وطن
فرارسيده است .البته هنوز دشواریهای سفر به صورت کامل به پايان نرسيده است؛ چرا که در اين
مرحله قهرمان با چالشهای ديگری روبهرو میشود :برخی مواقع که به سرزمين موعود خود رسيده
است ،قصد بازگشت به جامعة عادی را ندارد يا برعکس در راه بازگشت او نيروهايی کمين کردهاند
که قصد دارند مانع بازگشت وی به همراه دستاورد نهايی سفرش بشوند؛ اما هنگامی که وی از اين
موانع نيز عبور کند و به همراه موهبتی که به دست آورده است بازگردد ،آن را با جامعة خود تقسيم
میکند و در اين زمان به تکامل و آرامش میرسد .با توجه به چنين امری ،اين مرحله ممکن است
چنين مراحلی را نيز در خود داشته باشد .1 :امتناع از بازگشت؛  .2فرار جادويی؛  .3دست نجات از
خارج؛  .4عبور از آستان بازگشت؛  .5ارباب دو جهان و  .6رها و آزاد در زندگی.
«آخرين کار ،بازگشت است .اگر نيروها ،قهرمان را برکت دهند ،اکنون تحت حمايت آنها باز
میگردد(پيامآور)؛ وگرنه میگريزد و تعقيب میشود(گريز و قيافة مبدل و گريز و مانع) .در آستان
بازگشت ،قهرمان بايد نيروهای ماورايی را پشت سر بگذارد و از قلمرو وحشت خارج شده ،از آن سر
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برون آورد(بازگشت ،رستاخيز) .برکتی که او با خود می آورد جهان را جانی دوباره میبخشد(اکسير
حيات)» (همان.)252 :
کمپبل در کتاب «قهرمان هزار چهره» نموداری از اين سه مرحله ترسيم کرده که به روشن
شدن مطلب کمک خواهد کرد:

(همان)251 :

هر چند الگوی سفر قهرمان از يک چارچوب کلی پيروی میکند ،اما میتواند در اشکال بینهايت
متنوعی نمودار شود .برخی افسانهها و داستانها همة مراحل اصلی و فرعی را در خود دارند؛ در
حالی که برخی ديگر بر يک يا دو مرحلة اصلی تمرکز دارند و بسياری از مراحل فرعی در آنها
حذف يا کمرنگ شده است« :خالقيت هنرمند در خلق عرصههای نوين و مبتکرانه ،برای طراحی
مراحل سهگانه و اجزای آنها ،رمز آفرينش آثار داستانی با اين پيرنگ است و به همين علت است
که کمبل ،قهرمان را در کتاب خود شخصی «هزار چهره» معرفی مینامد» (طاهری و آقاجانی،
 .)173-174 :1392البته همانطور که کمپبل نيز در کتاب خود اشاره کرده است ،حذف شدن يا
کمرنگ شدن هر يک از اين مراحل میتواند نشانهای معنادار باشد و اطالعات مهمی را دربارۀ
نويسنده و خاستگاه های فرهنگی و اجتماعی آثار ادبی در اختيار منتقد بگذارد« :اگر يکی از عناصر
اصلی کهنالگويی از يک داستان ،افسانه ،آيين يا اسطورهای فرضی حذف شده باشد ،حتماً به
گونهای تلويحی به آن اشاره شده است و خود حذف شدن آن عنصر هم میتواند دربارۀ تاريخ و
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آسيب شناسی داستان مورد بحث ،اطالعات زيادی در اختيار ما قرار دهد» (کمپبل-46 :1385 ،
.)47
 .2بحث و تحلیل
 .1-2معرفی آثار
 .1-1-2امیرارسالن نامدار
قصة «اميرارسالن نامدار» که يکی از برجستهترين داستانهای عاميانة فارسی است ،زاييدۀ تخيالت
«ميرزا محمدعلی نقيبالممالک» ،نقال ناصرالدينشاه است .گفته میشود نقيبالممالک اين داستان
را برای سرگرم کردن شاه نقل میکرده و در ضمن آن اشعاری را به آواز می خوانده و «فخرالدوله»،
دختر ناصرالدينشاه ،از پشت در به قصهها گوش میداده و آنها را مکتوب میکرده است .دربارۀ
تاريخ تحرير و چاپ اين کتاب نمیشود قاطعانه نظر داد؛ اما میتوانيم بگوييم که از زمان تحريرش
حدود  100سال و از نخستين چاپش حدود  103سال میگذرد (نقيبالممالک.)8 – 7 :1379 ،
قصة اميرارسالن نامدار تحت تأثير عوامل بسيار گوناگونی از سنت داستاننويسی ايرانی تا فرهنگ
اروپايی نگاشته شده ،دارای درونمايههای اسطورهای ،حماسی ،پهلوانی و عاشقانه و شگفتانگيز
است؛ اما میتوان اساس و بنيان شکلگيری اين داستان و هستة مرکزی آن را جنگهای صليبی و
نزاع ايدئولوژيک ميان مسلمانان و مسيحيان دانست .میتوان اين فرضيه را مطرح کرد که چارچوب
اصلی اين داستان از همان دوران جنگهای صليبی و فتوحات مسلمانان در ميان عامة مردم مطرح
بوده و در نهايت هر کس جزئياتی بر آن افزوده و در نهايت نقيبالممالک مطابق با ذوق زمانه و
تخيل خود آن را به اين صورت روايت کرده است (درّی)68 :1398 ،؛ بنابراين ،اين اثر به دليل
داشتن ايدئولوژی کفرستيزی و نيز برخورداری از جنبههای غنايی و سرگرمکننده ،مورد پذيرش و
استقبال عامة مردم قرار گرفت.
 .2-1-2حماسة کوراوغلو
حماسة «کوراوغلو» داستانی پرماجراست که در انواع مختلف ادبی و هنری در ميان مردم ايران،
آذربايجان ،ترکيه و ازبکستان ،با روايتهای مختلف نقل شده و همواره مورد توجه مردم قرار داشته
است .اين حماسه در حقيقت ،ثمثيلی حماسی از مبارزات طوالنی مردم ترک با دشمنان داخلی و
خارجی و قيامهای قهرمانان ملّی آنان در برابر ظلم و ستم و شيوۀ زندگی ارباب -رعيتی است
(احمدی ملکی)64 :1376 ،؛ بنابراين بخش زيادی از آن دارای بنمايههای حماسی و پهلوانی
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است؛ اما بنمايههای عاشقانة زيبايی نيز دارد که در بسياری از شعرهای عاشيقی آن منعکس شده
است.
در واقع ،حماسة کوراوغلو انعکاسی از روحيات و جهانبينی مردم ترک است که در قالب داستانی
مهيج و پرماجرا به تصوير کشيده شده ،بسياری از خصلتهای اين مردم ،مانند انساندوستی ،توجه
به راستی و درستکاری ،برادری و ميهماننوازی در آن به چشم میخورد .به عبارت ديگر ،داستان
کوراوغلو ،تاريخ و زندگی مردم ترک است که به وسيلة خودشان سروده شده است و محصول هنری
عامة مردم است .شخصيتهای اصلی آن ،شاهان و افراد بلندمرتبة جامعه نيستند؛ بلکه قهرمانان
آن از عامة مردم و افرادی مانند اسبچرانها ،مهتران ،نعلبندها و  ...هستند؛ اما با فداکاریهايی
که در راه حفظ منافع و آرمانهای مردم انجام میدهند ،به قهرمانانی ملّی تبديل میشوند.
نخستين بار در سال  1840م .محققی به نام «ای .شوپن» بخش مختصری از اين حماسه را به
همراه مطالبی که به آن افزوده بود ،به چاپ رساند و در همان سالها «آ .خودزکو» نسخة نسبتاً
کاملی را جمعآوری نمود و در سال  1842م .در لندن و به زبان انگليسی منتشر کرد .بعد از آن
نيز نسخههای مختلفی از اين داستان به زبانهای مختلف ترجمه شد؛ تا اين که در سال  1949م.
نشر علمی و کاملتری از اين حماسه به همراه مقدمهای مفصل به دست داده شد و به عنوان يکی
از جلدهای مجموعة «داستانهای آذربايجان» به چاپ رسيد( .طهماسب.)22-21 :1397 ،
 .2-2تطبیق الگوی «سفر قهرمان» با سفر دو شخصیت
 .1-2-2مرحلة «عزیمت»
 امیراراسالن نامدارالف .دعوت به آغاز سفر
در ابتدای داستان ،اميرارسالن زندگی معمولی خود را دارد؛ تا اين که از سر اتفاق جان خديو مصر
را نجات داده ،به دربار وی دعوت میشود و از اين به بعد ،حوادث و پيشامدهای داستان به گونهای
پيش میرود که قهرمان به سفر فراخوانده میشود و در همان هنگام پيک «پطروس شاه» فرنگی
به نام «الماس خان» به همراه نامهای از جانب وی سر میرسد و محتوای نامه هويت واقعی قهرمان
را برای خود او و سايرين مشخص میکند .در نامه پرده از راز خواجه نعمان برداشته شده و گفته
زن او در حقيقت همسر «ملکشاه رومی» بوده و فرزند وی اميرارسالن نيز شاهزاده است و از خديو
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مصر تقاضا میکند آنها را به او بسپارد وگرنه ،به مصر حمله خواهد کرد؛ از اين رو ،در اين داستان
شخصيت الماس خان نماد نيروهايی است که در مرحلة دعوت به آغاز سفر ،وارد داستان میشوند
و با حضور آنها بحرانی شکل میگيرد .اين نيروها پيک نام دارند و حضور آنها نشانة تغييری بزرگ
و ورود به مرحلهای جديد است و ندای آنها قهرمان را به سوی تعهدی بزرگ دعوت میکند:
«با به صدا درآمدن اين ندا ،هميشه پردهها کنار میروند و راز يک دگرگونی ،يک آيين يا لحظة
گذار روح آشکار میشود ،رازی که پس از اتمام آن ،فرد میميرد و دوباره زنده میشود .اکنون افق
آشنای زندگی ،تکامل يافته است و مفاهيم ،ايدهآلها و الگوهای احساسی قديمی ديگر مناسب حال
نيستند .زمان برای گذر از يک آستان فرارسيده است» (کمپبل.)61 :1385 ،
در ادامه درگيریهای لفظی ميان اميرارسالن و الماس خان باال میگيرد و الماس خان به دست
وی کشته میشود .بدين ترتيب تنها راه چاره برای نجات مصر از لشکرکشی پطروس شاه اين است
که خديو مصر لشکريانی در اختيار اميرارسالن قرار بدهد تا او روم را فتح کند و اگر هم پطروس
شاه قصد جنگ دارد ،به سراغ وی برود .بدين ترتيب قهرمان وارد سفری مخاطرهآميز میشود که
بايد به روم لشکرکشی کند و حاکم آن جا «سام خان» فرنگی را شکست بدهد.
 کوراوغلوالف .دعوت به آغاز سفر
«علی کيشی» اسب چران در کنار فرزند نوجوان خود «روشن» که قهرمان داستان است و بعدها با
نام «کوراوغلو» شناخته میشود ،زندگی معمولی خود را میگذراند؛ تا اين که يک روز که اسبهای
خان خود« ،حسن خان» ،را به ساحل برده بود ،دو اسب نر از دريا بيرون میآيند و با دو اسب
ماديان گله جفتگيری میکنند و دو کرهاسب زاده میشود .از همين زمان ،قهرمان و پدرش از
زندگی معمولی خود دور میشوند و نشانههای آغاز يک سفر شگفتانگير برای قهرمان ديده میشود:
«اولين مرحلة سفر اسطورهای -که ما آن را «دعوت به آغاز سفر» میخوانيم ،نشان میدهد که
دست سرنوشت ،قهرمان را با ندايی به خود میخواند و مرکز ثقل او را از چارچوبهای جامعه به
سوی قلمرويی ناشناخته میگرداند» (همان.)66 :
وقتی کرهاسبها دو ساله شده بودند ،فردی به نام «حسن پاشا» به ديدار خان میآيد و از او دو
اسب نر اصيل درخواست میکند .علی کيشی برای اين که صادقانه به خان خود خدمت کند ،آن
دو کره اسب نر را که از نژاد اسبان دريا بودند ،برای او انتخاب کرد؛ اما وقتی پاشا آن دو کره اسب
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الغر را ديد ،خنديد و به خان گفت که اين اسبهای نر اصيل نيستند .خان از حرف پاشا چنان
برآشفت که جالد را خبر کرد که علی کيشی را بکشد؛ اما به پيشنهاد پاشا به جای آن هر دو
چشمش را کور کرد و او را با دو کره اسب روانة خانهاش کرد:
«[حسن خان] دستور داد که جالد چشمهای علی کيشی را از حدقه بيرون آورد .علی کيشی ساکت
ماند و لب از لب نگشود .حتی يک بار هم اوف نگفت .وقتی که جالد کارش را تمام کرد ]...[ ،حسن
خان هر يک از کرهها را به يک بازوی او بست و اخراجش کرد» (طهماسب)25 :1397 ،؛ بنابراين،
وقتی حسن خان به ناحق علی کيشی را کور میکند ،روشن تصميم میگيرد انتقام پدرش را بگيرد
و به ظلم خان پايان بدهد و سفر قهرمان از همين نقطه آغاز میشود.
ب .امدادهای غیبی
معموالً وقتی قهرمان دعوت به سفر را میپذيرد ،راهنمای ماورايی بر او ظاهر میشود و تعويذ،
طلسم يا ابزاری به او میدهد که بعداً در ماجراجويیها ،به کمک قهرمان میآيد و از او محافظت
میکند« :آنان که به دعوت پاسخ مثبت دادهاند ،در اولين مرحلة سفر با موجودی حمايتگر روبهرو
میشوند که معموالً در هيئت عجوزهای زشت و يا يک پيرمرد ظاهر میشود و طلسمی به رهرو
میدهد که در برابر نيروهای هيوالوشی که در راه هستند ،از او محافظت میکند» (کمپبل:1385 ،
 .)75در اين حماسه نيز ،علی کيشی که پدر قهرمان است ،همزمان نقش راهنما و امدادگر غيبی
او را نيز ايفا میکند و پسرش را راهنمايی میکند که چگونه کرهاسبها را تعليم بدهد و توانايی
آنها را بيازمايد .روشن اين مراحل را انجام میدهد و هر دو اسب به راحتی از اين مسيرهای سخت
عبور میکنند؛ اما يکی از آنها از ديگری بهتر بود:
«علی پير گفت :پسرم روشن ،اسب اول از آزمايش خوب درآمد .اسب دوم هم بد نبود اما به پای
اولی نمیرسد .لنگة اسب اول زير چتر آسمان يافت نمیشود .نام اولی را «قيرآت» و دومی را
«دورآت» میگذارم .همواره در مسافرتهای خطرناک ،جنگ با دشمن و تصاحب قلعهها قيرآت را
سوار میشوی .قيرآت تو را از تنگناها و خطرات مرگبار نجات خواهد داد» (همان.)25 :
از سوی ديگر وقتی روشن کودک بوده است ،هنگام بازی سنگی براق و کوچک میيابد که
باقی ماندۀ يک صاعقه بوده است .علی کيشی نيز سنگ را نزد اوستايی برد و از او خواست با اين
سنگ برايش شمشيری بسازد .وقتی علی کيشی از آمادگی اسبها مطمئن شد ،آن شمشير را نيز
برای پسرش آورد و به او گفت او بايد به وسيلة اين شمشير از خانهای ظالم و نامردان انتقام بگيرد
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و به او وعده می دهد که تا زمانی که پشت قيرآت سوار است و اين شمشير را به کمر دارد ،کسی
نمیتواند بر او چيره شود« :با اين شمشير تو خانها ،بيگها ،پاشاها خون باال خواهند آورد و
مخنثها و نامردان از دست تو به تنگ خواهند آمد و امان خواهند خواست .تو با اين شمشير قلعهها
را فتح و سدها را متالشی خواهی کرد» (همان.)31 :
بدين ترتيب ،علی کيشی قبل از اين که قهرمان سفر خود را آغاز کند ،با تربيت اسبها و به
ويژه قيرآت و در نهايت با بخشيدن شمشيری از جنس صاعقه به او ابزاری میدهد که او را در مقابل
دشمنانش شکستناپذير می کند .پس از آن که قهرمان از نخستين آستان عبور میکند ،باز علی
کيشی برای آخرين بار نقش راهنمای او را ايفا میکند و راز چشمة «قوشا بوالق» را برای او آشکار
کرد .او با ن وشيدن از آب آن چشمه در شب تالقی نور دو ستارۀ شرق و غرب ،به عاشقی توانا تبديل
میشود که نعرههای او کوه را میلرزاند و بازوهای او قدرتی میيابد که هيچ کس نمیتواند بر او
چيره شود« :از آن کف به بازوهايت ،توان و قدرت ،به خودت نيز شاعری اعطا میشود .ديگر اين
که به صدا و نعرهات چنان قدرتی افزوده خواهد شد که صور اسرافيل در مقابل آن مثل وز وز مگس
به نظر خواهد رسيد» (طهماسب.)35 :1397 ،
پ .عبور از نخستین آستان
در اين قسمت ،قهرمان برای شروع ماجراجويیهايش ،از مرزهای زندگی شناخته شده گذر میکند
و وارد سرزمين ناشناختهها میشود« :اين قلمرو سرنوشت که هم سرشار از گنجها و هم جايگاه
خطرهاست به شکلهای گوناگون نمايان میشود :همچون سرزمينی دور ،همچون يک جنگل،
همچون قلمرويی در زيرزمين ،زير امواج ،و يا فراسوی آسمانها ،همچون جزيرهای رمزآلود ،همچون
کوهستانی بلند و باشکوه و يا چون سرزمينی سربرآورده از اعماق روياها؛ ولی در هر حال اين مکان
هميشه جايی است که موجوداتی سيال و متغير ،شکنجههايی غيرقابل تصور ،اعمالی فوق بشری و
لذتهايی غيرممکن را در خود جای داده است» (کمپبل.)66 :1385 ،
د ر اين داستان نيز ،پس از آن که روشن برای انتقام سر خان ظالم را جدا کرد ،در هنگام فرار
از دست افراد خان به کوهستان بلندی رسيدند که راهی صعبالعبور و قلههای بلندی داشت .علی
کيشی گفت که اين مکان «چنلی بئل» نام دارد و جای مناسبی برای سکونت آنها است و به
روشن دستور داد يک طويله برای اسبها و استراحتگاهی برای خودشان بسازد و در آن جا ساکن
شدند.
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بدين ترتيب روشن با عبور کردن از جايی که قبالً زندگی میکرد و ساکن شدن در چنلی بئل
از نخستين آستان عبور میکند و اين جا مکانی است که سير و سفر حقيقی اين قهرمان و آزمون-
های او آغاز میشود.
ت .شکم نهنگ
معموالً در الگوی سفر قهرمان ،اين مرحله به صورت بلعيده شدن به وسيلة موجودی عظيمالجثه و
مرگ ظاهری قهرمان نمودار میشود؛ اما اين فرايند معنای عميقتری دارد و در اصل به تولد دوبارۀ
قهرمان و دگرديسی و تکامل او اشاره دارد« :گذر از آستان جادويی ،مرحلة انتقال انسان به سپهری
ديگر است ،که در آن دوباره متولد میشود و اين عقيده به صورت شکم نهنگ ،به عنوان رحم
جهان ،نمادين شده است» (همان .)96 :اين امر در حماسة کوراوغلو نيز نمود يافته است .هر چند
هيچ موجودی روشن را نمیبلعد ،اما وقتی او از نخستين آستان عبور میکند ،آب چشمة شگفت-
انگيز را می نوشد و پدرش پس از وصيت کردن به او و نشان دادن راه و هدف نهايیاش از دنيا
می رود؛ گويی خود روشن نيز نه به صورت ظاهری و آشکار ،اما به صورت باطنی میميرد و فرد
جديدی متولد میشود که همان قهرمان حماسه است و با نام «کوراوغلو» شناخته میشود و اين
تغيير نام نيز نشاندهندۀ همين تولد دوبارۀ قهرمان است؛ بنابراين میتوان چنين نتيجه گرفت که
قهرمان ،اين مرحله را نه به صورت ظاهری ،که به صورت معنوی پشت سر میگذارد.
بنا بر آن چه بيان شد ،مرحلة عزيمت در داستان اميرارسالن بسيار کوتاه و در حد همان مرحلة
ابتدايی نمود پيدا کرده است؛ اما در حماسة کوراوغلو اين مرحله به تفصيل نشان داده شده است و
شامل چندين مرحلة جزئیتر میگردد .در يک مقايسة کلی مشخص میشود:
الگوی

سفر

قهرمان امیرارسالن

کوراوغلو

کمپبل
 .1دعوت به آغاز سفر

آشکار شدن هويت واقعی اميرارسالن ،جفتگيری اسبهای دريا با ماديان گلة
کشتن پيک پطروس شاه و تصميم برای حسن خان و زاده شدن دو کرهاسب ،کور
لشکرکشی به روم

کردن چشمهای علی کيشی و تصميم
کوراغلو برای مقابله با ظلم خان

 .2رد دعوت
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-

-

 .3امدادهای غيبی

* انتقال به مرحلة تشرف

 .4عبور از نخستين آستان

* انتقال به مرحلة تشرف

ورود به چنلی بئل

شکم نهنگ

* انتقال به مرحلة تشرف

تغيير نام از روشن به کوراوغلو

دو اسب نيرومند قيرآت و دورآت
شمشير مصری از جنس صاعقه
نعرۀ رعدآسا و عاشقی

 .2-2-2مرحلة «تشرّف»
 امیراراسالن نامدارالف .مالقات با خدابانو
در اين مرحله ،قهرمان عشقی قدرتمند را تجربه و زنی را مالقات میکند که بيش از همه دوستش
دارد و تالش می کند به وصال او برسد .مالقات با خدابانو در بسياری از داستانها ،اسطورهها و
حماسهها تجلی پيدا کرده است و حتی در برخی از آنها از جمله داستان اميرارسالن ،هدف و
برکت نهايی سفر قهرمان وصال به خدابانو است .در برخی ديگر نيز اين مرحله از اهميت خاصی
برخوردار است و قهرمان را به کمال میرساند؛ زيرا هنگامی که قهرمان با اين خدابانو ازدواج میکند،
پيوندی فراتر از ازدواج معمولی ميان آنها برقرار میشود و به نحوی رازگونه با يکديگر يکی می-
شوند.
«اگر او [قهرمان] بتواند با مفاهيم خدابانو هماهنگ شود ،هر دو ،عارف و معرفه ،از هر محدوديتی
رها خواهند شد .زن ،راهنمای بشر به سوی اوج متعالی لذات جسمانی است .اگر با چشمان ناقص
به او بنگرند ،به مرحلهای پستتر هبوط میکند و اگر با چشمان شرور جهل به او نگاه کنند ،محکوم
به ابتذال و زشتی است .ولی با نگاه کسی که او را درک میکند ،آزاد میشود .قهرمانی که بتواند او
را همچنان که هست ،بدون هياهوی بسيار و با مهربانی و اطمينانی که محتاج آن است بپذيرد،
بالقوه پادشاه و تجلی خدای جهانی است که به دست آن زن خلق شده است» (کمپبل:1385 ،
.)123-124
اميرارسالن پس از اين که روم را تصرف میکند ،سلسلهحوادثی رخ میدهد که او را به سمت
مرحلة «مالقات با خدابانو» و آزمونهای بعدی میکشاند .هرچند وی به تخت پادشاهی رسيده ،اما
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هنوز سفر قهرمانانة او به پايان نرسيده است و راهی طوالنی در پيش دارد .وی هنگامی که قصد
شکار میکند ،در راه کليسای باشکوهی میبيند و تصميم میگيرد همة کليساهای شهر را تخريب
و غارت کند .سپس در کليسای اعظم چشمش بر تصوير «فرخلقا» میافتد و در همان نگاه نخست،
گرفتار عشق او میشود:
«چشمش به تصوير پانزده ساله دختری افتاد که تا آسمان سايه بر زمين انداخته از حسن و جمال
و رعنايی و زيبايی و قد و ترکيب و شکل و شمايل و گل و نمک و دلبری ،مادر دهر قرينهاش را به
عرصة وجود نياورده  .در قد و ترکيب و زلف و خال و چشم و ابرو و لب و دهن و چاه زنخدان و
بياض گردن و کمند گيسوان و باريکی ميان در اين کرۀ ارض ،لنگه و شبيه ندارد» (نقيبالممالک،
.)62 :1398
بدين ترتيب شخصيت وارد مرحلة مالقات با خدابانو میشود و مراحل بعدی آزمونهايی است
که برای وصال به او طی میکند.
ب .عبور از نخستین آستان
اميرارسالن که گرفتار عشق فرخ لقا شده ،به دنبال راهی برای وصال با اوست .خواجه نعمان که
پيشگويی چيرهدست است ،به او میگويد که حتی اگر اميرارسالن با لشکر عظيمی برای به دست
آوردن دختر به پطروس شاه حمله کند ،باز هم شکست خواهد خورد و سعی میکند او را منصرف
کند؛ اما اميرارسالن به تنهايی و بدون لشکر به ديار فرنگ میرود تا فرخلقا را بيابد .او به بهانة صيد
ماهی در کشتی مینشيند و پس از چندين روز به بندرگاه فرنگ میرسد ،جنگل و بيابان را طی
میکند تا به شهر «پطرسيه» میرسد .او وقتی عکس خود را باالی دروازههای شهر میبيند ،متوجه
میشود بايد به نحوی از دروازهها عبور کند که شناسايی و دستگير نشود .در اين قسمت از داستان
است که قهرمان به وسيلة امدادهای غيبی از وضعيت وخيم نجات پيدا میکند و وقتی از دروازهها
وارد میشود ،قبل از آنکه کسی او را ببيند ،فردی به نام «خواجه طاووس» فرنگی او را میگيرد و
در جای تاريکی میاندازد؛ از اين رو ،اين بار امداد غيبی به صورت پيرمرد مسلمانی آشکار میشود
که در بالد فرنگ تقيه کرده است و اميرارسالن را از دستگير شدن نجات میدهد« :وقتی به ميان
صحن دروازه رسيد ،نگاهی به اطرافش کرد که ببيند چطور ساختهاند که ناگاه از پشت سر ،يکی او
را بغل کرد و به سرعت با خود برد .وقتی اميرارسالن چشم گشود ،خود را در جای تاريکی ديد که
هيچ جا را نمیديد» (همان)106 :؛ بنابراين هرچند اين مرحله در الگوی کمپبل قسمتی از مرحلة
عزيمت محسوب میشود ،اما در داستان اميرارسالن در مرحلة تشرف و آزمونها با اين مرحله مواجه
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می شويم؛ بنابراين نخستين باری که اميرارسالن به کمک خواجه طاووس از دروازۀ شهر فرنگ عبور
میکند ،دنيايی را که میشناخته است ،پشت سر میگذارد و برای نخستين بار وارد دنيای
ناشناختهها میشود که «عبور از نخستين آستان» محسوب میگردد.
پ .جادۀ آزمونها
نخستين گامی که قهرمان در جادۀ آزمونها میگذارد ،آغازگر راهی طوالنی و خطرناک از
مأموريتهاست .جادۀ آزمونها ،مجموعهای از موانع و آزمونهايی است که قهرمان بايد از آنها با
موفقيت عبور کند تا بتواند به هدف نهايی خود برسد:
«هنگامی که قهرمان از آستان عبور کند ،قدم به چشمانداز رؤيايی اشکال مبهم و سيال میگذارد،
جايی که بايد يک سلسله آزمون را پشت سر گذارد .اين مرحله ،مرحلهای محبوب در سفرهای
اسطورهای است که ماية به وجود آمدن بخش اعظمی از ادبيات جهان ،دربارۀ آزمونها و سختیهای
معجزهآسا است» (کمپبل)105 :1385 ،
در داستان اميرارسالن نيز ،قهرمان آزمونهای دشواری را پشت سر میگذارد که گاهی هر يک
از اين آزمونها خود شامل چندين مرحله میشوند؛ به همين دليل در اين قسمت تنها برخی از
اين آزمونها که اهميت بيشتری دارند ،مورد بررسی قرار گرفتهاند و به يادکرد ساير آزمونها در
جدول انتهای بخش اکتفا شده است:
پس از اين که اميرارسالن وارد فرنگ میشود؛ نخستين آزمون جدی او از سر راه برداشتن رقيبش
«امير هوشنگ» است .امير هوشنگ شاهزادهای فرنگی است که قرار است به زودی با فرخلقا وصلت
کند .او برای از ميان برداشتن امير هوشنگ در شب عروسی آن دو پنهانی به سوی کليسای اعظم
که عروس و داماد در آن جا بودند ،میرود و وارد اتاق فرخلقا میشود .امير هوشنگ که برای بردن
عروسش وارد اتاق میشود ،با ديدن مردی سياهپوش که در کنار فرخلقا بود ،به سوی اميرارسالن
حمله کرد؛ اما اميرارسالن اين رقيب را نيز به آسانی و با يک حرکت شمشير به قتل رساند و بدين
ترتيب رقيب خود را که مانعی برای وصال با معشوق بود ،از بين برد:
«امير هوشنگ رسيد ،تيغ را حوالة اميرارسالن کرد .آن شير بيشة شجاعت از روی نيمکت نيمخيزی
کرد ،شمشير از ظلمت غالف کشيد ،دست امير هوشنگ که با تيغ باال رفت ،چنان زير بغلش زد
که برق تيغ از سر شانة چپش طلوع کرد و سر و دستش به کناری افتاد و چون سرو آزاد از پای
درآمد» (نقيبالممالک.)203 :1398 ،
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در آزم ون بعدی اميرارسالن بايد بتواند تشخيص بدهد «قمر وزير» شخصيت منفی و دشمن
اصلی اوست و هويت واقعی خود را برای او آشکار نکند .اين امر در حقيقت آزمايشی برای سنجيدن
صبر ،خويشتنداری و هوش قهرمان است که اميرارسالن در ابتدا آن را با موفقيت پشت سر گذاشت؛
اما پس از اين که قمر وزير چندين بار به او کمک کرد ،فريب او را خورد و در دام نيرنگهای او
افتاد .هرچند قهرمان از قدرتهای ماورايی و امدادهای غيبی برخوردار است ،اما همچنان دارای
ضعفهای انسانی نيز است و امکان دارد در برخی آزمونها شکست بخورد .البته اين شکستها به
معنا ی عدم موفقيت قهرمان در کليت آزمون نيست؛ بلکه قسمتی از مراحل تکامل و پختگی وی
محسوب می شود تا بتواند از اشتباهات خود درس بگيرد و به مسيرش ادامه بدهد .اميرارسالن نيز
در ادامه بايد بتواند خود و فرخ لقا را از دست قمر وزير نجات بدهد .قمر وزير که موفق شده است
فرخ لقا را بدزدد ،قصد دارد اميرارسالن را وادار کند که «شمس وزير» را که به شکل اژدهايی برای
کمک به فرخلقا آمده است ،با تير بزند .اميرارسالن که فريب خورده است ،میخواهد اژدها را بکشد؛
اما نقش فرخلقا در مقابلش ظاهر میشود که به او راه درست را نشان میدهد:
«ت ا چشم اميرارسالن بر ملکه افتاد و او را سالم ديد قوتی به جانش آمد ،گفت :نامرد! بايد حرف
ملکه را شنيد ،اگر بگويد خودت را هم بکش بیمضايقه میکشم .کمان را گوش تا گوش کشيد.
همچنان که قمر وزير سرگرم کتاب خواندن بود ،چشم راست او را هدف قرار داد و تير را رها کرد»
(همان.)333 :
همانگونه که پيشتر نيز بيان شد« ،امدادهای غيبی» در مرحلة نخست رخ میدهد و معموالً
قهرمان پيش از وارد شدن به مرحلة تشرف و جادۀ آزمونها ،با فردی خردمند يا موجودی جادويی
و مافوقطبيعی روبهرو میشود که او را برای رويارويی با مراحل بعد راهنمايی میکند؛ اما امدادهای
غيبی در داستان اميرارسالن به اين شکل نمود نيافته است .البته طبق الگوی کمپبل ،در ادامة سفر
نيز قهرمان به اشکال مختلف از کمکهای غيبی برخوردار میشود و در طی آزمونهايی که بايد
پشت سر بگذارد ،بارها با توصيهها ،طلسمها و مأموران پنهان ياریدهندۀ ماورايی ياری میشود:
«قهرمانی که به ندای درون خود بلی گفته و همزمان با آشکار شدن نتايج آن ،شجاعانه راه را ادامه
میدهد ،تمام نيروهای ناخودآگاه را در کنار ،يار و همراه میيابد .مادر طبيعت ،خود حامی اين
وظيفة خطير میشود» (کمپبل )78 :1385 ،که اين امر در داستان اميرارسالن به وفور و به اشکال
مختلف تکرار میشود و در اين مرحله نيز اميرارسالن با راهنمايی فرخلقا راه درست را تشخيص
میدهد و با تير زدن به قمر وزير ،مانع آسيب و ضرر بيشتر میشود .فرخلقا يا همان خدابانو در
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اين جا برای وی نقش هدايتگر و تنها مرجع قابلاعتماد را دارد که در اين آزمون به وی ياری
میرساند.
در آزمون بعد اميرارسالن بايد بتواند «شمشير زمردنگار» را بيابد و به کمک آن عفريتی به نام
«فوالدزره» را که فرخلقا را دزديده است ،نابود کند .او به مدت شش ماه در بيابان راه میرود،
گرسنگی و تشنگی را تحمل میکند و در نهايت با موفقيت به «شهر لعل» میرسد؛ اما در آنجا باز
هم فريب قمر وزير را میخورد و باعث زخمی شدن شمس وزير و از دست رفتن شمشير زمردنگار
می شود .اميرارسالن بار ديگر مرتکب اشتباه شده است؛ بنابراين در ادامة آزمون ناچار است بدون
شمشير زمردنگار و تنها با اتکا به شجاعت و زور بازوی خود فوالدزره را هالک کند .اميرارسالن و
«اقبال شاه» به سوی فوالدزره لشکرکشی میکنند .ميان دو لشکر جنگ میشود و عفريت چندين
نفر را در ميدان نبرد از پای در میآورد تا اين که اميرارسالن به ميدان می-رود و عفريت را با ضربة
شمشير خود از پای درمیآورد« :شمشير را چنان بر فرقش نواخت که برق تيغ از ميان هر دو پايش
جستن کرد و يک وجب بر خاک نشست! دو پيکر فوالدزره چون دو پارچه کوه بر زمين افتاد»
(نقيبالممالک.)430 :1398 ،
در مهمترين مرحله ،اميرار سالن بايد به باغ فازهر برود و با خاکستر نعش فوالدزره و مادرش
قصر فازهر را آشکار کند و فرخلقا را نجات بدهد .او برای يافتن فرخلقا ،بايد مطابق دستورات
راهنمای خردمند خود که طاووسی به نام «مرآت» است ،عمل کند ،طلسم مادر فوالدزره را بشکند
و اتاقی را که ملکه در آن زندانی شده است ،آشکار کند .اميرارسالن همة دستورات او را به دقت
انجام داد؛ به جز در آخرين مرحله که بايد با يک ضربه سر فيل را از بدنش جدا میکرد؛ اما دستش
لغزيد و موفق نشد .هرچند اميرارسالن در اين مرحله نتوانست به طور تمام و کمال از راهنمايیهای
امدادگر غيبی خود يعنی طاووس پيروی کند و دچار شکست شد ،اما در ادامه توانست با کشتن
يک گاو سياه وحشی ،غالم سياه و کنيز وسوسهگر و ديو سفيدرنگ عظيمالجثه ،اشتباه خود را
جبران کند و به قصر فازهر بازگردد .سپس با راهنمايی مرآت به بام قصر رفت و در آن جا وارد
گنبدی شد که در وسط آن چرخی قرار گرفته بود که به چهار زنجير متصل شده بود .اميرارسالن
پس از ورود به گنبد و کشتن پيرزن حيلهگر ،زنجيرها را قطع کرد و درهای طبقة سوم قصر که
ملکه در آن جا زندانی شده بود ،آشکار شد .بدين ترتيب در آخرين مرحلة اين آزمون ،موفق شد
فرخلقا را نجات بدهد و مأموريت خود را کامل کند:
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«در را گشود و داخل شد .بعد از سه سال چشمش بر جمال ماه مثال ملکة آفاق فرخلقا دختر
پطروس شاه فرنگی افتاد که در وسط اتاق او را به چهار ميخ کشيده و تخته سنگ بزرگی بر روی
سينهاش نهادهاند [ ]...دويد سنگ را از روی سينة ملکه برداشت و به يک طرف انداخت ،خنجر از
کمر کشيد ،چهار کالفة ابريشم که بر چهار دست و پای ملکه بود بريد و او را چون جان شيرين در
آغوش کشيد» (همان.)562- 561 :
ت .زن به عنوان وسوسهگر
در قسمتهای پيشين ،از مرحلهای با عنوان مالقات با خدابانو و پيوستن قهرمان با او صحبت کرديم؛
حال در اين قسمت با جنبة ديگری از کهنالگوی زن در داستانهای اسطورهای مواجه میشويم که
بُعد شهوانی و اغواگری است .قهرمان در مواجهه با اين زن ،در حقيقت با وسوسههای جسمانی و
لذتبخشی روبهرو میشود که ممکن است باعث شوند او هدف نهايی خود را فراموش کند و از
مسيرش منحرف بشود.
اميرارسالن نيز در طول سفر خود چندين بار با زن وسوسهگر مواجه میشود؛ .نخست هنگامی
که مادر فوالدزره خود را به شکل فرخلقا در آورد و بدين ترتيب توانست شمشير زمردنگار را از او
بربايد و او را زخمی کند؛ بار ديگر هنگامی که در قلعة سنگباران به راهنمايی پير زاهد بايد طلسم
قلعه را میشکست و شمشير زمردنگار را برمیداشت .آنگاه دختر پادشاه با ظاهری بسيار زيبا و
فريبدهنده به نزد او آمد و اميرارسالن وسوسه شد که او را نکشد؛ در حالی که کشتن دختر کليد
گشوده شدن طلسم است:
«اميرارسالن از ب س از دختر خوشش آمده بود ،خواست خنجر را به او بدهد سخنان پير زاهد به
خاطرش آمد .با هزار افسوس و دريغ ،خنجر را از غالف کشيد به ميان هر دو پستان دختر زد که
از مهرۀ پشتش سر به در آورد! صدای رعد و برق بلند شد .اميرارسالن پشت سر نگاه کرد دری ديد.
در را گشود و بيرون رفت» (همان)507 :
بار سوم ،در ادامة همين آزمون اميرارسالن دوباره با ساحری روبهرو میشود که خود را به شکل
ماه منير در آورده است و او نيز به دنبال به دست آوردن خنجر زمردنگار است .هرچند اميرارسالن
در ابتدا به دليل سابقة آشنايی با ماهمنير و محبتهای او وسوسه شد خنجر را بدهد ،اما در نهايت
موفق شد بر خود غلبه کند و او را بکشد.
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در مراحل بعد نيز هنگامی که بايد طلسم قصر فازهر را بشکند و فرخلقا را بيابد ،زن وسوسهگر
يک بار در نقش کنيزی زيبارو و بار ديگر در نقش پيرزنی فرتوت ظاهر شده ،قصد فريب دادن
اميرارسالن را دارد؛ اما او هر دو بار با راهنمايی نيروهای غيبی موفق میشود خود را از دام اين زنان
برهاند؛ بدين ترتيب زن وسوسهگر بارها به اشکال مختلف مانند زن جوان و زيبا ،زنی آشنا يا پيرزن
نيازمند در مقابل قهرمان ظاهر شده ،میخواهد با گمراه کردن او مانع پايان مأموريتش بشود؛ اما
قهرمان با پيروی از دستورات راهنمای خردمند موفق میشود نقشة زن حيلهگر را فاش کند.
ث .شکم نهنگ
همانگونه که پيشتر بيان شد« ،شکم نهنگ» در اصل يکی از مراحل فرعی در مرحلة عزيمت
است که در اين داستان به مرحلة تشرف منتقل شده است .در اين مرحله که به صورت نمادين
شکم نهنگ نام دارد ،قهرمان به وسيلة موجودی عظيم و ناشناخته بلعيده میشود و به درون
ناشناختهها قدم میگذارد و در حالی که به نظر میرسد او مرده است ،از آن جهان ناشناخته خارج
می شود و اين امر به تولد دوباره تشبيه شده است .برای اميرارسالن نيز همين اتفاق رخ داد .در
يکی از آزمونها اژدهايی او را بلعيد:
«تا اميرارسالن خواست که تير ديگر رها کند اژدهای حرامزاده قالج نفس را به کمر اميرارسالن
بند کرد .آن نامدار هرچه خواست خودداری کند نتوانست و مثل گنجشک از زور نفس آن مادر به
خطا پريد .اژدها امير ارسالن را با اسلحه و شمشير و خنجر زمردنگار فروبرد! آه از نهاد ملک اقبال
شاه و ملک شاهرخ شاه و اميران برآمد» (همان.)591 :
هرچند همراهان اميرارسالن تصور میکردند او به وسيلة اژدها بلعيده و کشته شده است ،اما بر
عکس اميرارسالن نمرده ،وارد جهان اسرارآميزی شد که بايد برای خروج از آن جا مراحلی را طی
میکرد و آزمونهايی را پشت سر میگذاشت که پس از چهل روز توانست از آن جهان خارج بشود.
ج .آشتی با پدر
در اين مرحله ،قهرمان بايد با موجودی که بيشترين قدرت را در زندگی او داراست ،روبهرو شود.
در بسياری از اسطورهها ،اين موجود ،به صورت پدر يا شاه نمود يافته است که قهرمان مدتی طوالنی
با او میجنگد؛ اما قصد کشتن او را ندارد؛ بلکه او از «پدر» همان محبتی را طلب میکند که از
خدابانو انتظار دارد و در واقع جويای آشتی با اوست ،و در نهايت با او يکی میشود و میتواند به
تکامل برسد« :آشتی(()Atonement( )At-one-mentيکی شدن) عبارت است از پشت
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سرگذاشتن اين هيوالی دوگانه که از خود ،زاده شده است ]...[ .سختی کار اين جاست که برای
رسيدن به اين حالت ،فرد بايد از ( ،egoمن) رها شود .او بايد ايمان داشته باشد که پدر بخشنده
است و به اين بخشندگی توکل کند .به اين ترتيب مرکز ايمان از حلقة جِرمگرفته و تنگ اين خدای
شکنجهگر ،خارج میشود و اين ديوهای خوفناک ناپديد میگردند» (کمپبل.)137 -136 :1385 ،
اميرارسالن نيز وقتی فرخلقا را میيابد ،بايد به فرنگ برگردد و با پطروس شاه که در اين داستان
نماد پدر و آن قدرت برتر است ،روبهرو بشود و با او به تفاهم برسد و صلح کنند .او با فروتنی نامهای
به پطروس شاه مینويسد که توانسته است ملکه را نجات بدهد و صحيح و سالم با خود بياورد و از
شاه تقاضا دارد که وی را به غالمی بپذيرد؛ بدين ترتيب قهرمان تمايل خود را برای پيوستن به پدر
و آشتی با او نشان میدهد؛ اما همانگونه که کمپبل نيز بيان کرده است ،برای اين کار به ياری
خدابانو نيز نياز دارد« :در اين آزمون سخت و دشوار است که قهرمان به کمک و پشتيبانی يک
هيئت زنانه نياز دارد تا با توسل به جادوی او آيينهای تشرفی را که پدر برایاش وضع کرده ،پشت
سر گذارد» (همان .)137 :در اين داستان نيز ،خدابانو به کمک قهرمان میآيد؛ فرخلقا نيز نامهای
به پدر خود مینويسد که چگونه اميرارسالن او را نجات داده است و از پدرش تقاضا میکند با وی
مهربان باشد .از سوی ديگر اميرارسالن با شکست دادن لشکر «پاپاسشاه» و از بين بردن دشمن
پطروس شاه ،توانايی و شايستگی خود را اثبات میکند .پطروس شاه نيز با رضايت کامل اميرارسالن
را میپذيرد و از او استقبال میکند« :پطروس شاه و همة اميران به خدمت اميرارسالن رفتند .وقتی
چشم اميرارسالن ب ه پطروس شاه افتاد از اسب پياده شد .پطروس شاه هم از اسب پياده شد و
اميرارسالن را چون جان شيرين در بر کشيد و جبين مردانهاش را بوسيد» (نقيبالممالک:1398 ،
) 691؛ بدين ترتيب در اين مرحله اميرارسالن با پطروس شاه که در اين داستان نماد پدر و قدرت
است ،صلح میکند و از سوی او پذيرفته میشود.
چ .برکت نهایی
رسيدن قهرمان به «برکت نهايی» به معنای رسيدن به مقصد نهايی سفر است .در حقيقت تمام
آزمونها و دشواریهای که قهرمان متحمل میشود ،برای رسيدن به همين نقطه است .برکت نهايی
با توجه به موضوع و ژانر داستان ،طيف وسيعی از امور مختلف را در بر میگيرد :يافتن يک شیء
قيمتی ،وصال به معشوق و حتی پاداشهايی بزرگتر و مهمتر مانند نجات يک قوم و ملت يا
دستيابی به حيات جاودان« :برکتی که بر يک بنده اعطا میشود هميشه بر اساس مقام و موقعيت
و طبيعت تمايل و خواستة اصلی و برتر او ،اندازهگيری و سنجيده میشود :برکت ،به سادگی ،سمبول
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انرژی زندگی است که براساس نيازها و احتياجات هر مورد خاص ،بر آن نازل میشود» (کمپبل،
.)196 :1385
در اين داستان نيز برکت نهايی قهرمان وصال به معشوق است .اميراسالن تمامی آن مراحل و
دشواریها را پشت سر میگذارد که بتواند فرخلقا را نجات بدهد و در نهايت با خدابانوی خود يکی
شود« :اميرارسالن خدمه و کنيزان را از تاالر بيرون کرد و درها را محکم بست .اول سه مرتبه سجدۀ
شکر خدای را به جا آورد .پس از آن قدم در بستر حرير نهادند و يکديگر را چون جان شيرين در
بر کشيدند .پس از آن همه انتظار اميرارسالن کام دل از آن حور شمايل حاصل کرد( ».نقيب-
الممالک)700 :1398 ،
کوراوغلو
الف .جادۀ آزمونها
شخصيت کوراوغلو نيز مانند اميرارسالن آزمونهای زيادی را پشت سر میگذارد؛ به همين دليل
به صورت مختصر به برخی از مهمترين آنها اشاره میشود:
در يکی از اين آزمون ها ،کوراوغلو بايد به شهر «ارزروم» برود و دميرچی اوغلو ،يار وفادار خود ،را
که برای نجات «تئلی خانم» ،خواهر پاشا ،دستگير و شکنجه شده بود ،از پای چوبة دار نجات بدهد.
تئلی خانم بر خالف برادرش ،زن شجاع و منصفی است که مانع اين میشود که پاشا «عاشق جنون»
را به جرم ديدار با کوراوغلو به ناحق اعدام کند .کوراوغلو نيز به همين دليل تصميم میگيرد او را
از دست برادر ظالمش نجات بدهد و از ميان دالوران خود دميرچی اوغلو را برای اين کار برمیگزيند؛
اما او موقع فرار به دام سپاهيان پاشا میافتد و کوراوغلو به همراه دالورانش برای نجات آن دو ،راهی
ارزروم میشود .او با تيزهوشی در قالب يک عاشق وارد شهر میشود و در موقعيتی مناسب به
دالوران خود دستور حمله میدهد؛ بدين ترتيب سپاهيان پاشا شکست میخورند و کوراوغلو موفق
میشود يار وفادار خود را از بند «جعفر پاشا» نجات بدهد:
«وقتی سخنان کوراوغلو به اتمام رسيد ،نعرهای ديوانهوار کشيد .دالوران از هر سو همچون رودخانه-
ای خروشان هجوم آوردند .آنچنان جنگ شديدی در گرفت که تا آن روز چشم روزگار همچون
نبردی را در آن شهر به خود نديده بود .کوراوغلوی قهرمان مجال نداده و جعفر پاشا را گرفت .از
قشون عدهای کشته شدند ،آنهايی هم که سالم ماندند وقتی فرماندۀ خود جعفر پاشا را در بند
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ديدند بالفاصله دست از جنگ شستند و خود را به دالوران چنلی بئل نسليم نمودند» (طهماسب،
.)125 :1397
کوراوغلو با پشت سر گذاشتن چنين آزمونی ،جنبههای مختلفی از شخصيت قهرمان را نشان
میدهد که عالوه بر جنگجويی دالور ،رهبری باهوش نيز است که برای جنگهای خود از نقشههای
هوشمندانه استفاده میکند و ياران خود را در موقع خطر تنها نمیگذارد .نيز عاشقی هنرمند است
که وقتی ساز به دست میگيرد ،سخنانش به اندازۀ شمشيرش برنده و تأثيرگذار است و در پيشبرد
اهدافش به او کمک میکند.
در ادامة داستان در میيابيم کوراوغلو قهرمانی است که با وجود همة توانايیهای شگفتانگيزش،
يک نقص بزرگ نيز دارد و آن هم اين است که در يکی از جنگهايش ،حادثهای برای او رخ میدهد
و پس از آن نمی تواند صاحب فرزندی بشود .وقتی نگار خانم ناراحتی خود را از اين مسأله ابراز
میکند ،عاشق جنون همة شهرها و آبادیها را میگردد تا فرزند شايستهای برای کوراوغلو بيابد.
وقتی به ايل «تکه ترکمن» می رسد ،در آن جا جوان شايسته ،زيباروی و شجاعی به نام «عيوض»
را میبيند و برای کوراوغلو خبر میآورد که فرزند شايستة او را پيدا کرده است .حال ،کوراوغلو برای
اين که بتواند اين فرزند را به دست بياورد ،آزمونی دشوار را پشت سر میگذارد .هنگامی که با
عيوض در راه برگشت به چنلی بئل است ،پهلوان ايل به نام «عرب ريحان» او را تعقيب میکند و
او را در کنار پرتگاهی به دام می اندازد؛ اما کوراوغلو به کمک قيرآت از آن پرتگاه بسيار بلند پرش
می کند« :کوراوغلو اسبش را تا کنار پرتگاه هدايت کرد ،در آخرين نقطه تازيانهای به آن زد .انگار
در آسمان برقی زد .قيرآت هر چهار دست و پايش را جمع کرد و مثل پرندهای سبکبال به پرواز در
آمد و در آن سو به زمين افتاد» (همان .)159 :کوراوغلو با گذر از اين مرحله ،عرب ريحان را به
مبارزۀ تنبهتن دعوت میکند و او را شکست میدهد و بدين ترتيب عيوض را به فرزندی میپذيرد.
در مراحل بعد ،کوراوغلو با آزمون بسيار دشواری روبهرو میشود؛ حسن پاشا نقشه میکشد
کسی وارد چنلی بئل شود و قيرآت را بدزدد تا از نيروی کوراوغلو کم کنند .يک دزد خردهپا و
فريبکار به نام «کچل حمزه» اين کار را به عهده میگيرد و با دوز و کلک وارد چنلی بئل میشود
و آن قدر اعتماد کوراوغلو را جلب میکند تا او با وجود مخالفتهای ياران خود ،اختيار دورآت را به
دست او می دهد« :کوراوغلو کليد قفل پاهای دورآت را در آورد و به حمزه داد .وقتی خانمها و
دالوران اين موضوع را فهميدند گفتند :ای کوراوغلو تو چه کار میخواهی بکنی؟ به يک فرد ناشناس
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اعتماد میکنی و کليد قفل را به او میدهی؟ کوراوغلو خانها و دالوران را آرام نمود و گفت :نترسيد،
هيچ کار نگرانکنندهای روی نخواهد داد» (طهماسب)209 :1397 ،
کچل حمزه دورآت را میدزدد و وقتی کوراوغلو به دنبال آنها میرود ،با دوز و کلک اين بار
قيرآت را با خود میبرد و کوراوغلو ناراحت و غمگين به چنلی بئل باز میگردد .دالوران و خانمها
از اين که کوراوغلو به هشدارهای آنان توجه نکرده است ،بسيار ناراحت هستند و به او پشت میکنند
و اگر وساطت نگار خانم نبود ،اردوگاه از هم میپاشيد« :همه به ولوله و همهمه افتادند و برای رفتن
آما ده شدند .نگار وقتی کار و اوضاع را ناخوشايند و متشنج ديد از جای خود برخاست .دالوران با
ديدن او از رفتن باز ايستادند .نگار در بين دالوران از احترام خاصی برخوردار بود تا آن جا که يک
کالمش را دو تا نمیکرند» (همان)222 :؛ بدين ترتيب با تدبير و درايت نگار خانم که بعداً در بخش
مالقات با خدابانو بيشتر در اين زمينه صحبت میکنيم ،جمع دالوران از هم پراکنده نمیشود.
سپس کوراوغلو به تنهايی به دنبال قيرآت میرود و با هوش و زرنگی خود ،حسن پاشا را فريب
می دهد و با گذر از جريان رودخانة پرخروش ،قيرآت را با خود به چنلی بئل باز میگرداند و
اشتباهش را جبران میکند و دوباره مورد اعتماد ياران خود قرار میگيرد؛ بنابراين در اين آزمون،
قهرمان بر اثر غرور بیجا و با بیتوجهی به نصيحتها و هشدارها ،مرتکب اشتباه بزرگی میشود
که جبران آن برای او بسيار دشوار است؛ چرا که اگر نمیتوانست از اين آزمون سربلند بيرون بيايد،
قيرآت ،اسب شگفت انگيز خود ،را که نمادی از امدادهای غيبی است و نيز اعتماد دالورانش را از
دست میداد.
يکی ديگر از آزمونهای دشوار قهرمان ،هنگامی است که با پسرش «کرداوغلو» روبهرو میشود.
کوراوغلو هنگامی که بسيار جوان بوده است و قبل از آن که دچار نقصی بشود که ديگر نتواند
فرزندی داشته باشد ،با دختر بسيار زيبا و باهوش پاشای شهر «دربند» به نام «مؤمنه خانم» ازدواج
میکند؛ اما وقتی میخواهد به چنلی بئل بازگردد ،او به همراهش نمیآيد .کوراوغلو نيز بازوبند خود
را به او میدهد که اگر از او صاحب فرزندی شد ،بازوبند را به فرزندشان بدهد .مؤمنه خانم از
کوراوغلو صاحب پسری میشود که همه با لقب «کرداوغلو» صدايش میزدند .کرداوغلو وقتی به
هيجده سالگی میرسد ،سراغ پدرش را از مؤمنه خانم میگيرد و وقتی میفهمد پدرش کيست ،به
دنبال کوراوغلو به چنلی بئل میآيد .آن دو با هم روبهرو میشوند؛ ولی کوراوغلو هويت خود را فاش
نمیکند .کشتی میگيرند و در دو کشتی اول ،کوراوغلو شکست میخورد؛ اما جوان او را نمیکشد
و قرار میشود اگر در کشتی سوم نيز شکست خورد ،او را بکشد .در کشتی سوم کوراوغلو با استفاده
از تجربة خود بر نيروی جوانی کرداوغلو غالب میشود؛ اما وقتی میخواهد با خنجر او را بکشد ،نگار
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خانم مانع میشود و چون کوراوغلو را به اسم خطاب میکند ،کرداوغلو متوجه میشود که او پدرش
است و بازوبند را نشانش می دهد؛ بدين ترتيب کوراوغلو با امداد و درايت نگار خانم ،موفق میشود
از اين آزمون بسيار سخت نيز عبور کند؛ چرا که اگر نگار خانم مانعش نمیشد ،او متوجه نمیشد
کرداوغلو پسرش است و ناخواسته او را میکشت و شکست بزرگی را متحمل میشد؛ بنابراين
قهرمان از آزمونهای پيشين مانند اعتماد به حمزه درس بزرگی گرفته که بیتوجهی به هشدارهای
نگار خانم و دالورانش عواقب سنگينی برای او دارد و در اين آزمون اشتباه خود را تکرار نمیکند.
ب .مالقات با خدابانو
در اين مرحله کوراوغلو با «نگار خانم» ،دختر حاکم استانبول ،آشنا میشود و وقتی برای ديدار با
او به استانبول و عمارت حاکم میرود ،او را شايسته و اليق همراهی خود میبيند و اين دو شيفتة
يکديگر می شوند[« :نگار خانم] متوجه شد که بازوبندی که خود توسط بللی احمد فرستاده بود
روی دستة ساز اوست .يقين حاصل کرد که خود کوراوغلو هست ،چشمان زيبايش را چرخاند و با
چشم مشتری وی را نگريست .قلبها به تپش افتاد» (همان .)63 :کوراوغلو که شيفتة نگار خانم
شده ،او را از قصر فراری میدهد و با گذر از سد سپاهيان برادر وی «بورجو سلطان» ،موفق میشود
او را با خود به چنلی بئل ببرد.
نگار خانم که نمادی از خدابانو در اين حماسه است ،زنی زيبا و تيزهوش است که در بسياری
مواقع با تصميمهای هوشمندانة خود ،به کوراوغلو و دالورانش کمک میکند .در بسياری از آزمون-
های قهرمان اگر ياری و امداد نگار خانم نبود ،قهرمان دچار شکست فاجعهباری میشد؛ مانند
هنگامی که دالورانش قصد ترک کردن او را داشتند يا هنگامی که ممکن بود نادانسته فرزندش،
کرداوغلو ،را بکشد .بر خالف داستان اميرارسالن که خدابانو بيشتر نقش معشوقهای زيبا و طناز را
ايفا می کند ،نگار خانم در ميان دالوران چنلی بئل از جايگاه اجتماعی وااليی برخوردار است و
دالوران دستورات او را مانند فرمانهای خود کوراوغلو محترم میشمارند و در مواقعی که کوراوغلو
در چنلی بئل نباشد ،عمالً نگار خانم جايگاه او را پر میکند« :دالوران احترام خاصی به نگار خانم
داشتند و خاطرش در نزد همه منظور بود» (همان )132 :و «نگار در بين دالوران از احترام خاصی
برخوردار بود تا آن جا که يک کالمش را دو تا نمیکرند» (همان.)222 :
پ .برکت نهایی
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در اين مرحله ،حسن پاشا سفيری برای کوراوغلو میفرستد که به دروغ بگويد دوست تو در سه
فرسخی چنلی بئل اتراق کرده است تا کوراوغلو را که به پيشواز دوستش میرود ،در يک حملة
غافلگيرانه دستگير کند؛ اما کوراوغلو با ذکاوت و هوشياری خود حيلة او را متوجه میشود .سپاه
خود را آماده میکند و تظاهر می کند فريب خورده است؛ اما وقتی سپاهيان حسن پاشا بر سرش
میريزند ،نعرهای میزند و همة دالورانش به قشون حسن پاشا حمله میکنند و او نيز در نهايت
دستگير میشود .کوراوغلو برای مجازات ،او را به مهتری دو اسبش میگمارد:
«کوراوغلو گفت :حسن پاشا ،پدرم علی کيشی تو را يک مرد به حساب آورد و خواست که اين دو
اسب بی مانند را برايت هديه کند .اما تو در مقابل اين نيکی وی ،دستور دادی هر دو چشمش را
کور کردند .من از روزی که به چنلی بئل آمدهام با خود عهدی کردهام ،امروز زمانش فرا رسيده
است .تو را نخواهم کشت ،اما تا روزی که زندهای بايد در چنلی بئل بمانی و به اين دو اسب مهتری
کنی» (همان)450 :؛ بنابراين ،در اين مرحله کوراوغلو موفق میشود دشمن قديمی خود را که
باعث کور شدن و مرگ پدرش نيز شده بود ،شکست بدهد و سفر قهرمانانة او که برای مبارزه با
ظلم حاکم و پاشاهايش بود و با ظلم حسن پاشا نسبت به پدرش آغاز شده بود ،با شکست اين
دشمن اصلی نيز پايان يافت و برکت نهايی که برای اين قهرمان گرفتن انتقام کور شدن پدرش
بوده است ،به دست آمد.
ت .زن به عنوان وسوسهگر
در الگوی سفر قهرمان ،مرحلة رويارويی او با «زن به عنوان وسوسهگر» پيش از مرحلة نهايی و
«برکت نهايی» قرار دارد؛ اما در اين حماسه پس از آن قرار گرفته است .در اين داستان« ،ليلی
خانم» به عنوان زن وسوسهگری ظاهر میشود که چون دختر عمويش او را در روم جا گذاشته و
خود چنلی بئل رفته است ،از او و کوراوغلو کينه به دل گرفته است .او با عمويش «اسالن پاشا»
متحد میشود که کوراوغلو را نابود کنند .ليلی خانم نامهای مینويسد و از کوراوغلو تقاضا میکند
بيايد و او را نيز فرار ی دهد .کوراوغلو قصد دارد برود؛ اما عيوض با اصرار به جای او میرود و بدين
ترتيب قهرمان از دامی که ليلی خانم به عنوان زن وسوسهگر برايش گسترده است ،نجات پيدا
میکند؛ اما در نهايت ليلی خانم از کردۀ خود پشيمان میشود و با آنها به چنلی بئل میرود،
کوراوغلو او را میبخشد و او نيز با دلی حسن ازدواج میکند« :کوراوغلو دستور داد دلی حسن و
ليلی خانم هم بيايند .ليلی خانم از شادی دست و پای خود را گم کرده بود و در پوست خود
نمیگنجيد .انگار آن چه از مغز او میگذشت کوراوغلو خوانده بود .فوراً از جای خود برخاست و روی
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بالش نشست .اما دلی حسن از جايش تکان نخورد .کوراوغلو گفت :برخيز دلی حسن ،خوب میدانم
که چه فکر میکنی .بايد بدانی که وفاداری و جانفشانی اين خانم زيبا از خيانت و نامردیاش خيلی
بيشتر است .به سادگی میتوان از تقصيراتش گذشت» (همان.)524 :
زن وسوسهگر در حماسة کوراوغلو به گونهای متفاوت نسبت به داستان اميرارسالن نمود پيدا
کرده و در کل داستان تنها يک بار چنين جلوه ای از زن به تصوير کشيده شده است و آن هم در
نهايت به نابودی زن به عنوان نيرويی منفی منجر نمیشود؛ بلکه اين امر به صورت اشتباهی قابل
بخشش از جانب وی در نظر گرفته میشود .اين موضوع به اين دليل است که به طور کلی زن در
حماسة کوراوغلو ،جايگاهی باالتر از معشوقهای زيبا دارد و همانگونه که در قسمت مالقات با خدابانو
نيز توضيح داديم ،شخصيتهای اصلی زن در اين حماسه انسانهايی دانا و شجاع هستند که با
خواست و انتخاب خود در مقابل ظلم پدر يا برادر خود میايستند و به ياران کوراوغلو میپيوندند.
هر چند نمودهايی از اين ديدگاه در داستان امير ارسالن نيز وجود دارد؛ مانند شخصيت ماهمنير؛
اما جلوۀ آن در حماسة کوراوغلو بيشتر است؛ از اين رو ،در اين اثر کهنالگوی زن وسوسهگر چندان
پررنگ نيست.
در قسمتهای پيشين به تفصيل دربارۀ آزمونهايی که اين دو قهرمان پشت سر گذاشتند ،بحث
شد .در مقايسهای کلی میتوان گفت آزمونهايی که اميرارسالن پشت سر میگذارد ،مانند هزارتويی
سرگرم کننده طراحی شده که اغلب با به وجود آمدن نقصی کوچک در پشت سر گذاشتن يک
آزمون ،زمينه برای ورود به مرحلة جديد فراهم میگردد و هنگامی که قهرمان به وصال با معشوق
میرسد ،سفر او تمام میشود؛ بنابراين نوع آزمونها ،استفاده از عناصر شگفتانگيز و جادويی و
هدف نهايی قهرمان با ژانر اثر که يک افسانة غنايی است ،تناسب دارد .از سوی ديگر آزمونهايی
که شخصيت کوراوغلو پشت سر میگذارد ،برای سنجش وی به عنوان يک قهرمان ملّی طراحی
شدهاند که ميزان وفاداری او به آرمانهايش ،تالش او برای ظلمستيزی و توانايیهای او برای رهبری
را مورد سنجش قرار میدهند و هنگامی که اين قهرمان به برکت نهايی میرسد ،سفر قهرمانانة او
به پايان نمیرسد و حتی میتوان گفت اين آزمونها وی را برای هدفی بزرگتر آماده میکنند؛
بنابراين شخصيتپردازی و نحوۀ چينش آزمونها در اين داستان نيز ،با ژانر اثر که حماسهای ملّی
است ،تناسب دارد .در جدول زير به صورت مختصر ،مراحلی که هر يک از دو قهرمان در مرحلة
تشرف پشت سر گذاشتهاند ،مشخص شده است:
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الگوی سفر قهرمان امیرارسالن

کوراوغلو

کمپبل
 .1جادۀ آزمونها

لشکرکشی به روم و کشتن سام خان ،پيروزی بر دلی حسن و دميرچی اوغلو،
کشتن امير هوشنگ ،کشتن الماس خان ،نجات دادن تئلی خانم و دميرچی اوغلو،
رهايی از دام نيرنگ قمر وزير ،کشتن آوردن عيوض و شکست عرب ريحان،
فوالدزره ،يافتن مرهم زخم شمشير زمرد ،پيروزی بر پاشای بغداد و مبارزه با
شکستن طلسم قلعة سنگباران ،يافتن مصطفی بيگ ،اعتماد به حمزه و دزديده
فرخلقا در قصر فازهر ،کشتن الهاک ديو و شدن قيرآت ،دستگيری کاروان احمد
شير گويا ،کشتن ريحانة جادو

تاجرباشی و نجات عيوض و دالوران از
دست پاشای شهر بايزيد ،پس گرفتن
دورآت از قارا خان ،نجات يافتن از دست
بولوبيگ ،رويارويی با پسرش کرداوغلو

مالقات با خدابانو

ديدن تصوير فرخلقا در کليسا

تعريف کردن بللی احمد از شايستگی نگار
خانم

 .3زن به عنوان وسوسهگر مادر فوالدزره به شکل فرخلقا ،دختر

ليلی خانم

پادشاه در قلعة سنگباران ،ساحری به
شکل ماهمنير ،کنيز وسوسهگر ،پيرزن
فرتوت
 .4آشتی با پدر

صلح با پطروس شاه فرنگی

-

 .5خدایگون شدن

-

-

 .6برکت نهايی

وصال با معشوق

گرفتن انتقام کور کردن پدرش از حسن
پاشا

* عبور از نخستين آستان عبور از دروازۀ شهر پطروسيه
* شکم نهنگ

بلعيده شدن به وسيلة اژدها

 .3-2-2مرحلة «بازگشت»
 امیراراسالن نامدارالف .امتناع از بازگشت
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در اين قسمت از مرحلة بازگشت ،قهرمان که در ورای جهان آشنای خود يا وطن ،به سعادت و
برکت نهايی دست يافتهاست ،ديگر تمايلی برای بازگشت به زندگی قبلی خود ندارد؛ اما اگر قهرمان
بازنگردد ،چرخة سفرش کامل نمیشود« :پس از نفوذ در سرمنشاء و با دريافت فضل و برکت از
تجسم مذکر ،مونث ،انسانی و يا حيوانی آن ،جستوجوی قهرمان به پايان میرسد ولی اکنون اين
ماجراجو با غنيمت خود که میتواند زندگی را متحول کند ،بايد بازگردد .چرخة کامل اسطورۀ يگانه
هنگامی تمام میشود که قهرمان با سعی و تالش ،جادوی سخن حکيمانه ،پشم طاليی و يا شاهزاده
خانم خفته را به مُلک بشری بازگرداند» (کمپبل)203 :1385 ،؛ بنابراين قهرمان در اين شرايط
نيازمند اندکی ياری برای بازگشت است که او را به ترک جهان ناشناختهها و بازگشت به وطن
ترغيب کند .اميرارسالن نيز پس از آن که به وصال معشوق خود میرسد ،همچنان در قصر پطروس
شاه زندگی میکند و روزگار را با خوشی و عيش سپری میکند و در اين مدت چيزی از بازگشت
به روم و سرزمين خود نمیگويد« :اميرارسالن ،شمس وزير و همة اميران و کسانی را که در عروسی
خدمت کرده بودند ،خلعت و انعام داد .مدت يک ماه تمام در فرنگ بود و شب و روز به عيش و
کامرانی میگذراند» (نقيبالممالک)701 :1398 ،؛ بنابراين میتوان نتيجه گرفت که اميرارسالن
قصد جدی برای بازگشت ندارد و نيازمند تلنگری است که او را به ياد مردم و جامعهاش و مسئوليتی
که در قبال آنها و مادرش دارد ،بيندازد.
ب .دست نجات از خارج
همان گونه که قهرمان برای پشت سر گذاشتن آزمونهای خود و گذر از مرحلة تشرف ،به راهنمايی
و کمک نياز دارد ،گاهی برای برگشتن به زندگی روزمره نيز به چنين کمکی نيازمند است« :ممکن
است برای بازگرداندن قهرمان از سفر ماورايیاش ،نياز به کمک از خارج باشد .يا به بيانی ديگر
ممکن است دنيا مجبور شود به دنبالش بيايد و او را با خود ببرد .چون ترک سعادت آن مسکن
عميق و ماورايی ،برای بازگشت به حالت بيداری که خويشتن( )Selfرا آشفته میکند ،چندان ساده
نيست» (کمپبل)215 :1385 ،؛ بنابراين اميرارسالن که اکنون در پی يکی شدن با خدابانو خود را
در تکامل احساس می کند ،برای بازگشت به وطن به يک نشانه و محرک نياز دارد تا سرزمين و
مادر خود را به ياد بياورد و قصد رفتن کند؛ بدين ترتيب يک شب که در کنار فرخلقا در خواب
خوش است ،مادرش که سراپا سياه پوشيده است و با بیتابی در فراق او گريه میکند ،به خوابش
میآيد .اميرارسالن هراسان از خواب برمیخيزد و به ياد مادرش میافتد و بسيار گريه میکند:
«شبی در خواب ديد که مادرش لباس سياه پوشيده است و میگريد :ای فرزند دلبند! تا کی من
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در فراقت گريه کنم و تو از احوالم خبر نداشته باشی؟ تو شب و روز به عشرت میگذرانی و نمیدانی
که در فراقت هر روز به من سالی میگذرد .از اين میترسم در اين غم بميرم و جمال تو را يک بار
ديگر نبينم» (نقيبالممالک)701 :1398 ،؛ بدين ترتيب اميرارسالن گويی از خلسة آرامشبخش
بعد از وصال با خدابانو بيرون میآيد و فردای آن روز از ملکه میخواهد که از پدرش اجازۀ مرخصی
آنها را بگيرد.
پ .عبور از آستان بازگشت
در اين مرحله ،سفر اميرارسالن کامل میشود و با برکت نهايی خويش به سوی سرزمين و مادرش
باز می گردد تا دوباره در آرامش و سکون پيش از آغاز سفرش قرار بگيرد؛ بدين ترتيب اميرارسالن
و فرخلقا با پطروس شاه و ديگران وداع می کنند و با همة مال و اموال و کنيزان ملکه سوار کشتی
میشوند و به مدت ده روز دريا را طی میکنند تا به ساحل روم میرسند .پس از آن اميرارسالن
سالهای طوالنی با خوشی در کنار ملکه به مملکتداری مشغول میشود.
 کوراوغلوالف .امتناع از بازگشت
الگوی سفر قهرمان در حماسة کوراوغلو به گونهای نمود پيدا نکرده که قهرمان به سفری برود و
بعد از يافتن چيزی ارزشمند به وطن برگردد؛ بلکه سفر او مجموعهای از مبارزات است تا بتواند
انتقام کور شدن پدر خود را از حسن پاشا بگيرد .در کنار آن ،دالوران و جوانمردان زيادی را در
کنار خود جمع میکند ،آنها را پرورش میدهد و عالوه بر مبارزه با حسن پاشا ،به صورت کلی با
حاکم ظالم و همة خانها و پاشاهای زورگر به مبارزه میپردازد؛ اما وقتی حسن پاشا را به مجازات
کار خود می رساند ،عمالً سفر شخصی او به پايان رسيده است و زمانی که به سن پيری میرسد و
از سوی ديگر استفاده از سالح تفنگ رايج میشود ،همة قهرمانان چنلی بئل را مرخص میکند و
به زندگی خود به عنوان يک قهرمان پايان میدهد .به عبارت ديگر ،کوراوغلو پس از دست يافتن
به برکت نهايی خود ،ديگر لزومی نمیبيند که به زندگی خود به عنوان يک جنگجو ادامه بدهد و
اين مرحله ای است که کمپبل از آن به عنوان «امتناع از بازگشت» ياد میکند؛ به اين معنا که
قهرمان نمی داند چگونه برکت نهايی خود را با جامعه به اشتراک بگذارد و با افراد جامعه ارتباط
برقرار کند .در اين مرحله کوراوغلو نيز از اين که به عنوان يک قهرمان مردمی به زندگی خود ادامه
بدهد ،دست میکشد« :کوراوغلو پير شده بود .ديگر از جنگ و گريز و خونريزی خسته گرديده بود.
می خواست چند روز باقی عمرش را در چنلی بئل با آرامش سپری کند .همة دالوران را آزاد کرد و
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به ديار خود فرستاد و نعلهای اسب وفادارش قيرآت را کشيده و رهايش ساخت» (طهماسب،
.)524 :1397
ب .دست نجات از خارج
در اين مرحله قهرمان که از زندگی پيشين خود به عنوان يک مبارز دست کشيده بود ،با عوامل و
حقايقی روبهرو میشود که تصميم میگيرد دوباره به زندگی پيشين خود بازگردد .کوراوغلو تصادفاً
هنگام گردش در شهر ،دزدهای خزانة پادشاه را دستگير میکند .پادشاه وقتی متوجه میشود اين
پيرمرد در حقيقت کوراوغلو است ،دستور میدهد سپاهيانش در راه چنلی بئل کمين کنند ،کوراوغلو
را بکشند و نگار خانم را دستگير کنند .کوراوغلو به تنهايی همة آن سربازان را نابود میکند:
«کوراوغلو در يک لحظه مثل عقاب خود را باالی سر دشمن رساند و در يک چشم به هم زدن همه
را به زمين انداخت .سپس نگار خانم را سوار ترک اسب خود نمود و به سوی چنلی بئل راه افتاد»
(همان.)536 :
اين حادثه برای قهرمان مانند تلنگری عمل میکند که باعث میشود او دريابد که اگر به عنوان
يک قهرمان با حاکمان و قدرتمندان ظالم مبارزه نکند ،آنها به رفتارهای ظالمانة خود ادامه
میدهند و افراد ناجوانمردی هستند که با وجود اين که از مردم و زيردستان خود محبت میبينند،
باز هم با آنها ظالمانه برخورد میکنند؛ مثل خان ظالمی که چشمان پدرش را کور کرد و برخورد
پادشاه با خودش که دزدهای خزانة او را دستگير کرد؛ ولی در عوض پادشاه دستور قتل او را داد.
در حقيقت مواجه شدن قهرمان با اين حقيقت همان «دست نجات از خارج» است که او را وادار
میکند به ميان مردم و دالوران خود بازگردد و به عنوان يک قهرمان مبارز زندگی کند.
پ .عبور از آستان بازگشت
مرحلة عبور از آستان بازگشت برای کوراغلو به معنای اين نيست که سفرش به پايان رسيده است؛
بلکه به اين معناست که زندگی او به عنوان يک قهرمان دوباره آغاز میشود و تا زمانی که ظلم
خانها پابرجاست ،سفر او نيز ادامه دارد .همانگونه که کمپبل گفته است« :تا زمانی که انسان زنده
است ،زندگی او را به خود میخواند .جامعه نسبت به آنانی که از آن دوری میجويند ،حسادت
میورزد و حلقهکوبان به در آنها میآيد .اگر قهرمان تمايلی به بازگشت نداشته باشد ،مزاحم با
ضربتی سخت مواجه خواهد شد؛ ولی از سوی ديگر ،اگر آنکه برايش ندا در میدهند ،در حالت
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وجود کامل و در اوج ،باقی مانده ،محدود شده باشد ،آنگاه او نياز به نجاتی ظاهری دارد و با
اندککمکی باز خواهد گشت( ».کمپبل)216 :1385 ،
اين امر در مورد کوراوغلو نيز صدق میکند .جامعه او را فرا میخواند و برای مقابله با ظلم به
چنين قهرمانی نياز دارد و همين تلنگر کوچک برای بازگشت قهرمانی مانند کوراوغلو که با گذر از
آزمونهای بسيار به پختگی و کمال رسيده است ،کفايت میکند.
در اين مرحله همة ياران قديمی و باوفای کوراوغلو با ندای او به سوی چنلی بئل بازمیگردند و
مثل گذشته آمادۀ نبرد میشوند .آنها قشون پادشاه و خانها را شکست میدهند و حتی يک نفر
نيز زنده نمیماند .بعد از اين پيروزی ،کوراوغلو به همراه دالوران خود در چنلی بئل ساکن میشوند
و روال سابق برقرار میشود« :کوراوغلو گفت :اين درست است که کوراوغلوگری را کنار گذاشته
بودم ،اما میبينم که اين کار شدنی نيست .تا وقتی که حاکمان ،پادشاهان ،پاشاها و خانها در اين
دنيا نامردی و آقايی میکنند ،من نمیتوانم کوراوغلوگری را کنار بگذارم .سپس رويش را به
دالورانش گرفت و گفت :تا وقتی که آنها هستند ،ما هم هستيم!» (طهماسب)551 :1397 ،؛
بدين ترتيب قهرمان پس از رسيدن به برکت نهايی و با گذر از مرحلة امتناع از بازگشت ،موفق
میشود بار ديگر خود را با جامعهاش تطبيق دهد و به زندگی سابق خود به عنوان يک مبارز بازگردد.
ت .ارباب دو جهان
در مرحلة «ارباب دو جهان» ،قهرمان به تعادل و آرامش درونی و بيرونی میرسد؛ يعنی به تکامل
و پختگی روحی رسيده ،خود را از بسياری از ضعفهای انسانی خالص و پاک میکند ،جاهطلبیهای
شخصی را کنار میگذارد و به عبارت ديگر به مرحلة فنا میرسد .کوراوغلو نيز با گذشتن از نياز
خود به ثبات و آرامش و پا گذاشتن در سفری طوالنی برای از بين بردن ظلم حاکم و خانها ،خود
را از قهرمانی معمولی به «ارباب دو جهان» تبديل میکند و سفر او ديگر يک سفر معمولی برای به
دست آوردن هدفی شخصی نيست؛ بلکه او با نفی اهداف شخصی خود رهسپار سفری میشود که
همة مردم را به برکت و فضل نهايی برساند.
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با توجه به مطالبی که بيان شد ،در مقايسهای کلی ميان شخصيت اميرارسالن و کوراوغلو در
میيابيم که مرحلة بازگشت برای اميرارسالن به گونهای است که سفر شگفتانگيز او به پايان
می رسد و به زندگی معمولی خود به عنوان يک پادشاه ادامه میدهد؛ بنابراين سفر قهرمان در
داستان اميرارسالن ،سيری خطی دارد که از نقطهای آغاز میشود و در نقطهای پايان میيابد .در
مقابل ،مرحلة بازگشت برای شخصيت کوراوغلو به اين معنا است که بتواند بعد از به دست آوردن
برکت نهايی ،دوباره به ندای جامعة خود پاسخ بدهد .در مرحلة «امتناع از بازگشت» ،او قصد دارد
سفرش را پايان بدهد و به ثبات و آرامش برسد؛ اما سفر اين قهرمان به گونهای نيست که پايانی
داشته باشد و در مرحلة «دست نجات از خارج» ،خود قهرمان نيز به اين حقيقت پی میبرد و «عبور
الگوی

سفر امیرارسالن

کوراوغلو

قهرمان کمپبل
 .1امتناع از بازگشت باقی ماندن اميرارسالن در قصر کنار گذاشتن مبارزه و مرخص

 .2فرار جادويی

پطروس شاه

کردن دالوران

-

-

 .3دست نجات از آمدن مادر اميراسالن به خواب او تالش حاکم برای کشتن او
خارج
 .4عبور از آستان بازگشت به روم

فراخواندن دالوران به چنلی بئل

بازگشت
 .5ارباب دو جهان

-

-

 .6رها و آزاد در -

-

زندگی
از آستان بازگشت» برای او به معنای بازگشت به سفر و مبارزه با ظلم است و نه ثبات و آرامش و
در نهايت چنين قهرمانی به «ارباب دو جهان» تبديل میشود و اين موضوعی است که در داستان
اميرارسالن نمود نيافته است؛ بدين ترتيب سفر قهرمان در حماسة کوراوغلو ،سيری دورانی دارد،
قهرمان سفرش را از نقطهای آغاز میکند که در میيابد جامعهاش به يک قهرمان نياز دارد و پس
از طی کردن سه مرحلة اصلی ،دوباره به همان نقطه میرسد.
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 .3نتیجهگیری
با تحليل و تطبيق داستان «اميرارسالن نامدار» و حماسة «کوراوغلو» با رويکرد نقد کهنالگويی و
برمبنای آرای جوزف کمپبل ،میتوان به نتايجی دست يافت؛ از جمله :الگوی سفر قهرمان کمپبل
در اين دو اثر نمود يافته است و سفر دو شخصيت اميرارسالن و کوراوغلو تا حد زيادی با اين الگو
همسانی و تطابق دارد .البته همانگونه که کمپبل نيز در تحقيقات خود اشاره کرده است ،کهنالگوی
سفر قهرمان از انعطافپذيری بااليی برخوردار است؛ به گونهای که مراحل و اجزای آن مطابق با
خاستگاه فرهنگی و اجتماعی شخصيت و ژانر و کارکرد داستانها میتواند تغيير کند و جابهجا
بشود .در مقايسة شخصيتهای اميرارسالن و کوراوغلو نيز چنين مسألهای به چشم میخورد؛ هر
دو شخصيت سه مرحلة کلی «عزيمت»« ،تشرف» و «بازگشت» را پشت سر میگذارند؛ اما داستان
اميرارسالن در ژانر غنايی و با هدف سرگرمی و لذت بردن مخاطب از روايتی هيجانانگيز خلق شده
است و هرچند در اليههای زيرين آن میتوان نشانههايی از جنگ ايدئولوژيک ميان مسلمانان و
مسيحيان را يافت ،اما جنبة سرگرمکنندگی و عاشقانة آن غالب است؛ در حالی که حماسة کورواوغلو
را میتوان تاريخی دانست که به شکل اسطوره درآمده و انعکاسدهندۀ آرمانها ،اميدها و مبارزۀ
ملت ترک برای آزادی و مقابله با نظام ظالمانة ارباب -رعيتی است .شخصيت کوراوغلو نمادی از
همة قهرمانان اين ملت است که عليه ظلم و برای دفاع از منافع عامة مردم قيام کردند و در اين راه
فداکاریهای زيادی انجام دادند؛ هرچند اين حماسه نيز از جنبههای هنری ،زيبايیشناسانه و
سرگرمکننده خالی نيست .اين تفاوت بنيادين باعث شده است که مراحل سفر اميرارسالن و
کوراوغلو و اهداف نهايی آن دو نيز متفاوت باشد .در حالی که اميرارسالن آزمونهايی پيچيده و
سرشار از عناصر شگفتانگيز را که مانند حلقههای زنجير به هم متصل هستند ،پشت سر میگذارد،
کوراوغلو با آزمونهايی روبهروست که تنوع چندانی ندارند و میتوان گفت موضوع همة آنها نجات
دادن افراد بیگناه از ظلم پاشاها و تالش برای شکست دادن نقشهها و لشکرکشیها آنهاست.
اميرارسالن همة آزمونها را طی میکند که با وصال به معشوق به آرامش و ثبات برسد؛ اما کوراوغلو
وقتی موفق می شود انتقام پدرش را از حسن پاشا بگيرد ،بايد خود را برای هدفی بزرگتر که نابود
کردن دستگاه ظالمانة حاکم است ،آماده کند .همچنين ديدگاههای فرهنگی و اجتماعی نيز در
شکلگيری و بازنمود اجزای الگوی سفر قهرمان در اين دو اثر نقش بهسزايی داشته است؛ برای
مثال ،زنان در داستان اميرارسالن بيشتر نقش معشوقه را ايفا میکنند و شاهد نمودهای بيشتری
از کهنالگوی زن وسوسه گر هستيم؛ در حالی که زنان در حماسة کوراوغلو نقش مهمی در مبارزه
با ظلم خانها دارند و نمودهای اجتماعی زن پررنگتر است .از سوی ديگر ،از نظر زيبايیشناسی
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همانگونه که داستان اميرارسالن سرشار از بيتهای زيبايی است که متناسب با موضوع داستان به
کار رفته اند ،در حماسة کوراوغلو نيز متناسب با فرهنگ عاشقی(عاشيقی) ترکها ،ساز و آوازهای
نسبتاً طوالنی نقش مهمی در پيشبرد داستان دارد و حتی خود قهرمان نيز يک عاشق است.
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بررسی نقش مالنصرالدین بر فرهنگ ایران و ترکیه
1طيبه پرتوی راد

چکیده
 مالنصرالدين است که داستانهای منتسب،يکی از مهم ترين ارکان طنز در ادبيات فارسی و ترکی
به او در همه ادوار تاريخ و در فرهنگ غالب ملتهای گوناگون و در بين اقشار مختلف مردم انتشار
 تحليلی به بررسی نقش مالنصرالدين بهعنوان يکی از-  در اين مقاله به روش توصيفی.يافته است
 خواهيم پرداخت...  کشورهای عربی و، ترکيه،سرمايههای مشترک فرهنگی کشورهايی چون ايران
 فارغ از مناقشات متداول در خصوص محل،و با توجه به منابع پژوهشی موجود در اين کشورها
 به تأثير شگرف او بر فرهنگ عاميانه ايران و ترکيه اشاره خواهيم،تولد و زندگی و مرگ مالنصرالدين
.کرد
 ترکيه، ايران، فرهنگ عامه، مالنصرالدين:واژگان کلیدی
Investigating the role of Mollansereddin on the culture of Iran and Turkey
Tayebeh Partovi Rad, Assistant Professor, Hazrat-e Masoumeh University,
Qom, Iran
Abstract
One of the most important pillars of humor in Persian and Turkish literature is
Mollansereddin, whose stories have been published in all periods of history and
in the dominant culture of various nations and among different segments of the
people. In this article, in a descriptive-analytical method, we will study the role
of Mollansereddin as one of the joint cultural assets of countries such as Iran,
Turkey, Arab countries, etc., and according to the research resources available
in these countries, Regarding the place of birth and life and death of
Mollansereddin, we will mention his tremendous impact on the popular culture
of Iran and Turkey.
Keywords: Mollansereddin, popular culture, Iran, Turkey
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مقدمه
با توجه به اهميت و لزوم پرداختن به عناصر فرهنگی مشترک در بين کشورها در عصر حاضر ،توجه
به چهرههای فرهنگی ازجمله مالنصرالدين بهعنوان يکی از سرمايههای مشترک فرهنگی کشورهايی
چون ايران ،ترکيه ،کشورهای عربی و  ...میتواند مبانی وحدت و صلح بين کشورهای همسايه را
مستحکم سازد و به شکلدهی و قوام ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی و  ...بين آنها ياری
رساند .نويسنده در اين مقاله میکوشد به روش توصيفی  -تحليلی به بررسی نقش مالنصرالدين
در ادبيات عامه کشورهای ايران و ترکيه ،فارغ از مناقشات متداول در خصوص محل تولد و زندگی
و مرگ او ،با توجه به منابع پژوهشی موجود در اين کشورها دربارهی مالنصرالدين ،بپردازد و بر
مشترکات فرهنگی مبتنی بر وجود او تأکيد ورزد و نشان دهد که چگونه میتوان به دور از سياست-
ورزیهای متخاصمانه از اين انسان فرهيخته با لبخند و طنز و فکاهی ،در جهت سياستگذاری و
اشاعهی فرهنگ مشترک و وحدت بين کشورهای دوست و همسايه سود جست و بالطبع با اين
کار ،به گسترش روابط فرهنگی و سياسی و  ...بين آنها ياری رساند.

مالنصرالدین کیست؟
مالنصرالدين را در کشورهای مختلف به نامهای متعددی ازجمله جحا ،جوحه ،جوحا ،جحی ،سيد
جوحا ،خوجه نصرالدين (در کشورهای عربی) ،نصرالدين حوجا (در ترکيه) ،مالنصرالدين (در ايران
و آذربايجان)؛ آرتين (در ارمنستان) ،اويلن سيپيکل (در آلمان) و مکينتاش (در اسکاتلند) جهان
(در مالت) ،جوفا ،جيوفا /جوکا (در سيسيل و ايتاليا) و  ...میشناسند .نصرالدين در فرهنگ و ادبيات
عامه ی کشورهای عربی ،ايران ،ترکيه ،آذربايجان ،افغانستان ،هند ،پاکستان ،بوسنی ،يونان و ...
محبوبيت زيادی دارد.
نصرالدين شخصيت فرهنگی ممتازی است که نامش هميشه با صفاتی مشحون از حکمت و فلسفه
و علم همراه بوده است .پژوهشگران در اينکه وی شخصيتی واقعی بوده يا افسانهای ،اتفاق نظر
ندارند .به اعتقاد برخی از پژوهشگران مالنصرالدين تحريف شدهی چهرهی تاريخی جحا يا جوحی
است« .مردی در سده اول هجری که حکايتها و لطايف بسياری به او منسوب است» (النجار،

 .)5 :1978به اعتقاد اين دسته از پژوهشگران «نخستين چاپ کتاب مالنصرالدين ،به نام نوادر
الخوجه نصرالدين افندی الرومی المشهور به حجا به عربی ،در سال ۱۲۷۸هجرى ق۱۸۶۰-م ،در
مصر که در آن زمان تحت متصرفات دولت عثمانی بود انجام پذيرفته است» بدين معنی که
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حکايات جحا را برای اولين بار ترکان عثمانی به زبان عربی در مصر تأليف کردند و نام «خوجا
نصرالدين» را جايگزين جحا کردند .به باور اين پژوهشگران حکايات آن کتاب پيش از آن در
گنجينهی ادب عربی و فارسی موجود بوده است و تا آن زمان «حتی يک حکايت به نام مالنصرالدين
در متون ادب عرب و فارس و ترک و حتی يک نسخه خطی در فهرست هيچ کتابخانهای در دنيا،
با اين نام ديده نشده است» (جوحی .)۵۷ :1382 ،در منابع ایرانی ،به نوشته محمدجعفر
محجوب «از نخستین سالهای رواج فن چاپ در ایران رسالهها و نمونههای متعدد از
لطایف مالنصرالدین با حجمهای مختلف به طبع رسیده و تقریباً در تمام آنها ،که از روی
نسخههای خطی فارسی چاپ شده ،قهرمان اصلی داستانها جحا (یا جحی) نامیده شده
است» (محجوب .)88 :1393 ،در پرتو پيوند فرهنگی ميان ايران و ترکيه ،ايرانيان نيز شخصی
به نام مالنصرالدين را مطرح و حکايتهای جحا و ديگر حکايات را به او منسوب کردند؛ ازاينرو،
نصرالدين در ايران و ترکيه بسيار مشهور شد (الموسوعة العربية العالمية .)14 :۱۹۹۹ ،در سال
 ۱۳۱۲مجموعهای با عنوان مطايبات جناب مالنصرالدين در بمبئی به چاپ رسيد که بيشتر
لطيفههای آن ،به نام جحاست (محجوبی 11 :1349 ،و مشار .)3033 :۱۳۵۲ ،غربيان نيز در
ترجمههای خود ،حکايتهای جحا و نصرالدين را با هم ترجمه کردهاند ،از جمله آلبر آده و آلبر
يوسيپو ويچی ،گزيده لطايف منسوب به جحا و نصرالدين را در «کتاب جحای سادهدل» در
 ۱۹۱۶/۱۳۳۴در پاريس به زبان فرانسه چاپ کردند .به نوشته اوکتاو ميربو در مقدمه اين کتاب،
مترجمان ،شرح و توضيحی راجع به جحا ندادهاند ،زيرا جحا بخشی از زندگی شرقيان است و
نيازمند توضيح و تعريف نيست .اين کتاب پس از چاپ با استقبال عمومی مواجه شد و با عنوان
«جحای احمق» به ديگر زبانهای اروپايی نيز ترجمه گرديد ،از جمله به انگليسی در ۱۳۱۷ش
 ، ۱۹۳۸/لئونيد ساالويف کتابی به روسی درباره جحا نوشت و در همان سال ،شبونينا آن را به
انگليسی ترجمه و منتشر کرد .شخصيتی که در اين کتاب از جحا ترسيم شده ،شخصيت کسی
است که در کشورهای آسيايی  ،برای گريز از ستم ستمکاران ،به اين سو و آن سو میرود و
ظرافتهای خود را ،در مناسبتهای گوناگون ،به کار میبندد (عقّاد۱۸۰: 1956 ،ـ.)۱۸۲
حال آنکه برخی ديگر از پژوهشگران او را واقعی و هم روزگار با تيمور لنگ (درگذشته  ۸۰۷ق ).يا
حاجی بکتاش (درگذشته  ۷۳۸ق ).دانستهاند .به اعتقاد اين دسته از پژوهشگران ،ترجمه
حکايتهای نصرالدين با عنوان نَوادر الخوجه نصرالدين المُلقَّب که در  ۱۸۸۰/۱۲۹۸در بوالق به
زيان عربی چاپ شد نوشتهی جُحا الرومی يا همان نصرالدين است .اگرچه برخی به اشتباه نصرالدين
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و جحا (یِ روم) را با جحای عربی يک شخص قلمداد کردهاند .به اعتقاد پژوهشگران فارس
مالنصرالدين زادهی بخارا و معاصر امير تيمور در سمرقند است (معتضد )18 :1392 ،و به اعتقاد
ترکان عثمانی او در سال  1208ميالدی در اسکی شهر در سيويلی حصار اورتاکوی به دنيا آمده
است .به باور ترکها عبداهلل افندی پدر او امام و پيشوای دينی منطقه بوده است .نصرالدين از
کودکی نزد پدر به خواندن مقدمات مشغول بوده و پس از مرگ پدر بهجای او بر مسند تدريس و
پيشوايی دين نشسته است .پژوهشگران ترک او را حافظ قرآن و عالم دين و عرفان و مسلط به
زبانهای عربی ،فارسی و ترکی میدانند .بنا به باور آنان صنعتگران ،تجار ،عالمان و اهل تصوف گرد
او جمع شده و به اشاعهی فکاهیهای او میپرداختند .او در زمان سلجوقيان و در سن  76سالگی
در سال  1284در آق شهر دفن شد .در نزديک آقشهر از توابع قونيه در ترکيه قبری وجود دارد
که منتسب به این شخصیت تاریخی است و تاریخ مندرج بر آن وفات مال را  683هجری
نشان میدهد .برخی ديگر از پژوهشگران ترک آناتولی ،قيصريه و آذربايجان را محل تولد يا مرگ
او میدانند.
درمجموع به نظر میرسد جحا و مالنصرالدين از يکديگر متفاوتاند و فقط آميختگی حکايتهايشان
موجب شده است که برخی آنها را يکی بپندارند« .اين ادعا که عربها به مالنصرالدين لقب جحا
دادهاند و او را در مصر به نام جوحه (= جحا) میشناسند» (سوپ ،)1355:۲۰ ،درست نيست ،زيرا
عربها ،نصرالدين را جحای رومی میناميدند که با جحای اصلی (متوفی  )۱۶۰يکی نيست (بستانی،
 .)17 :۱۹۰۰تا جايی که َعقّاد بر آن است که خواجه نصرالدين درويش بوده و در ترکيه میزيسته
و بسياری از حکايتهای منسوب به او اصيل است و برگردان از عربی نيست .يکی از داليل آن،
وجود جناس در بين واژههای ترکی اين حکايتهاست که نمیتواند منقول از عربی باشد .ديگر آنکه
اين حکايتها ،ويژگیهای مشهور شهرها و سرزمينهای آسيای صغير را دربر دارد (عقّاد،
1956:۱۸۰ـ .)۱۸۲کوششهايی نيز صورت گرفته تا لطايف جحا و نصرالدين از يکديگر متمايز
شوند ،از جمله فرّاج در کتاب اخبار جحا اين لطايف و حکايتها را به چهار نوع تقسيم کرده است:
 )۱حکايتهايی که در متون کهن عرب يافته شده و از آنِ جحاست )2 .حکايتهايی که در متون
کهن عرب يافته نشده است؛  )۳حکايتهای منسوب به نصرالدين ،که وقايع آن در دوران تيمور
لنگ اتفاق افتاده است؛  .۴حکايتهايی که شامل و مبتنی بر واژگان و اصطالحات زبان ترکی است
(فَرّاج .)175-۱۰۷ :1954 ،در اين بررسی حدود  %۴۰حکايتها از متون کهن عربی و حدود %۶
اصل لطيفهها ،ترکی است .قصههای مال از قديم در شرق رواج داشته و دانسته نيست ريشهی آنها
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از کدام زبان است .ايرانيان ،ترکها ،عربها ،افغانیها ،قفقازها ،هندیها ،پاکستانیها و بوسنيايیها
و  ...عقيده دارند مالنصرالدين متعلق به فرهنگ کشور آنهاست.
اينکه مالنصرالدين چه کسی است؟ در کجا به دنيا آمده ،به چه کاری مشغول بوده ،چگونه
زندگیاش را سپری میکرده و در کجا دفن شده است؛ سؤاالتی است که پاسخهای آن هنوز هم
در هالهای از ابهام فرو رفته است .علیرغم ادعای کشورهای مختلف در خصوص تعلق نصرالدين به
فرهنگ آنها ،آنچه روشن است اين است که نصرالدين قهرمان ادبيات عامهی جهان اسالم و حتی
فراتر از آن ،در حوزهی طنز به شمار میرود.
برخالف عقيده برخی بر اينکه تشابه برخی حکايتها و لطايف ،به دليل داشتن اشتراکات فرهنگی
بين اقوام ايرانی و عرب و ترک که پرورده فرهنگ اسالمیاند از توارُد است نه نقل و انتقال (طيباوی،
 1402:۴۴۲و عقّاد1956:۱۷۳ ،ـ ،)۱۷۴بايد اشاره کرد شباهت و تعداد کثير اين حکايات بر
سفر و پراکندگی اين حکايتها توسط انسانها و نه توارد آنها داللت دارد و به وضوح نشان میدهد
حکايتهای نصرالدين بیگمان از مسيرهای مواصالتی آن زمان سينه به سينه و دهان به دهان در
بين مردم سرزمينهای مختلف منتشر شده و گسترش يافته است و طبق اسناد موجود ،کشورهايی
که عمدتاً در مسير جاده ابريشم بودهاند و در طی قرنها با يکديگر همآميزی فرهنگی داشتهاند،
ادبيات عامهشان بيش از ساير کشورها حکايات و فکاهیهای نصرالدين را دربر میگيرد.

تصوير نصرالدين در فرهنگهای مختلف فارسی ،ترکی و عربی
در تصاوير مصری و عموماً عربی ،مال را با ريش و عمامه و قبای بلند تا قوزک پا ،که هيچ نشانی از
شوخی و شوخطبعی در آن ديده نمیشود ترسيم میکنند .در ايران ،هم در تصاوير عاميانهای که
از مالنصرالدين در دست است و هم در آثار فردريک تالبرگ ،که لطيفههای او را مصور کرده است،
اين روحانی رند و فرزانه با رعايت معيارهای جامعه ايرانی بدون عبا و عمامه و بيشتر به شکل
روستاييان سنتی ايرانی ترسيم شده است .در ازبکستان «خوجا نصرالدين» را با شال پهن و قبای
راه راه و عرقچين ،به شکل روحانيان آن منطقه نشان میدهند .تصويرگران و کاريکاتوريستهای
ترک بيش از ديگران به مالنصرالدين پرداخته و صورت و سيرت او را در آثار خود منعکس کردهاند.
در آثار تصويری ترکها مالنصرالدين معموالً به شکل روحانيان روستايی آناتولی مرکزی ،با ريش
سفيد و عمامه و پوستين و شلوار گشاد ،در حالی که وارونه سوار خر است نشان داده میشود .در
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آذربايجان چهرهای که دو هفته نامه «مالنصرالدين» چاپ تفليس از او عرضه کرده است روحانى
روستايی متين و موقرى است که همواره در کاريکاتورهاى صفحه اول نشريه حضور دارد و حکيمانه
ناظر مسائل مضحکى است که در آن کاريکارتورها مطرح و باعث خنده خوانندگان میشود.

دالیل تأثیر مالنصرالدین بر فرهنگ عامه
در غالب فرهنگها مالنصرالدين را شخصيتی داستانی و بذلهگو با ظاهری ظريف و سادهلوح و در
باطن حکيم و دانشمند و فيلسوف به شمار میآورند که فکاهیهايش مشحون از ذکاوت و تيزهوشی
و حاضرجوابیهای مبتنی بر فلسفه است .محتوای اغلب اين فکاهیها و حکايتها را نصايح
اجتماعی ،پندهای اخالقی و انتقادات سياسی به حاکميت و قدرتمندان و مالاندوزان ،تشکيل
میدهد.
مالنصرالدين مردم را دوست داشت و از آن رو با رويکرد طنزآميز خود به مشکالت اجتماعی ،اسباب
انبساط خاطر آنها را در شرايط دشوار زندگی فراهم میساخت .ترکيب غالب حکايتهای مال
خالصی از بند نقص و خطا و هدايت مردم به سوی خير و سعادت است .او سبک خاصی از لطيف
گويی در بين مردم در سطوح مختلف بر جای گذاشت .سبکی که از ويژگیهای آن میتوان به
کوتاهی ،روشنی و سادگی فکاهیها و حکايتهای او اشاره کرد .حکايتهايی که بدون توسل به
گفتار غيرمستقيم و با عباراتی صريح و روشن بيان و بالطبع در کاربرد روزانهی مردم استفاده
میشود .پايانبندی هر حکايت مالنصرالدين با درسی همراه است که ابتدا خوانندگان يا شنوندگان
خود را به خنده و سپس به فکر وامیدارد زيرا در هر کالم او حکمتی نهفته است که در زندگی
روزمره تمامی اعصار میتواند جايی بر ای خود باز کند و به بقای خود ادامه دهد .اين امر از او
فيلسوفی افسانهای ساخته است که در حکايتهای خويش در اعصار و در بين فرهنگها و زبانهای
مختلف میزيد و به غنای آن ياری میرساند .به همين دليل افراد جوامع مختلف او را بهخوبی
میشناسند و مالنصرالدين در بين مردمان تمامی اين کشورها نمادی از طنز و هوشمندی است .به
اعتبار شهرت مالنصرالدين دربارهی وی داستانهای لطيفهآميز فراوانی نقل میشود و حکايات و
امثال و نوادر بسيار در افواه بدو منسوب شده است .حتی بسياری از افراد در طول زمان ،برای باقی
ماندن حکايتهای خود يا حکاياتی که دوست دارند ،آن را به مال منتسب میسازند تا حکاياتشان
در کشاکش زمان پايدار مانده و از بالی فراموشی اذهان در امان بماند.
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حکايتهای مالنصرالدين عالوه بر نشاندن لبخند بر چهره خوانندگان و شنوندگانش آنها را به
تفکر وامیدارد و راه درست را به همگان نشان میدهد .مالنصرالدين را يکی از حکمای طنز و
شوخطبعی در تاريخ جهان لقب دادهاند .چراکه در ميان ملتها کمتر نماد بذلهگويی و شوخطبعی
با مالنصرالدين قابل مقايسه است و هيچگاه در گسترهی جهانی دين ،زبان و فرهنگ او مانع شهرت
او در بين فرهنگهای مختلف نشده است .مال عمرش را به نشان دادن راه درست به انسانها گذراند
و برای نشان دادن راه حکمت و عبرت از لطيفه و طنز و شوخی سود جست .او با طنز و لطيفههای
خود مرزهای مختلف جغرافيايی و سياسی و زبانی را درنورديد و بهقدری در هر يک از فرهنگها
تأثيرگذار بود که مردم آن منطقه او را از خود می دانستند و بر صحت ادعای خود پافشاری و
مستندات مختلف ارائه میکردند .لطيفههای او ،افزون بر کشورهای اسالمی ،در پهنه وسيعی از
جهان ،از آلمان گرفته تا ژاپن زبانزد ملتهاست .باآنکه اين شخصيت را هر ملتی به نامی میخواند
و عنوان و لقب متفاوتی به او میدهد ،اما در همه آنها شخصيت فرزانه او در هيات يک روستايی
ساده و خوشسيما تصوير میگردد که سخنان ساده و شيرين و در عين حال حکيمانهاش به دلها
مینشيند و از همين رو همه اين ملتها او را بومی و از آن خود میدانند .حتی مجسمههايی از او
در چين و اروپا وجود دارد و از اعتبار و ارزش او برای مردمان آن سرزمينها خبر میدهد.
با گسترش چاپ نوشتههای مالنصرالدين بهسرعت پخش شد و زمينهی آشنايی نسلهای نو را با
او فراهم ساخت .ايجاد روزنامهها و نشرياتی به نام مالنصرالدين و خلق کاريکاتورهای او بيش از
پيش در دهههای اخير بر شهرت او افزود؛ بهگونهای که کمتر کسی است که لطيفههای او و نامش
را نشنيده باشد.
به باور فولکلورشناسان غربی ،بعد از فروپاشی حکومت سلجوقیان بر اثر جنگهای
صلیبی و متعاقب آن حمله مغول و بروز ناآرامیهای اجتماعی در آسیای غربی ،قرن
سیزدهم میالدی اهمیت ویژهای در تاریخ منطقه دارد .اهمیت این قرن در آن است که ما
در این سده با سه چهره برجسته در این بخش از جهان روبرو میشویم .نخست،
جاللالدین مولوی است که با سبك و شیوه عارفانه قصهسراییاش مرشد و مراد طبقه
ممتاز و تحصیلکرده منطقه وسیعی از آسیای غربی ،به مرکزیت ایران تا آسیای مرکزی
است .دوم ،یونس امره شاعر پرآوازه آسیای صغیر است که در قالب و محتوای آثارش
نقطه مقابل مولوی است .او همان مضامین مولوی را بهجای زبان فاخر فارسی ،که تنها
طبقهای خاص آن را درمییافتند ،به زبان ترکی ساده بیان میکرد که برای تودههای
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وسیع مردم قابلفهم بود و از آن لذت میبردند .چهره سوم از آن مالنصرالدین است در
هیأت یك روحانی روستایی بذلهگو که برای تلخترین مسائل زندگی هم راهحلهای
شیرین و شوخطبعانه و حکمتآمیز در آستین داشت .طنز بهترين راه برای تأثيرگذاری بر
مردم از طيفهای مختلف بود و برخالف عرفان و  ...که اقشار خاصی را در بر میگرفت و فهم آن
نياز به شرايط و ويژگیهای خاص داشت ،بدون هيچ مانعی میتوانست در جانهای مردم نفوذ کند
و به روايتهای روزمرهی زبانی آنها راه يابد .لبخند هديهای است که مالنصرالدين به خود و
مردمانی که در کنار او میزيند ارزانی میکند .مردی که در پس خندهاش انسانها را به تفکر به
افعال و اعمالشان وامیدارد و با تلنگر لبخند ،آنها را هوشيار ساخته و از درغلتيدنشان به مغاک
بیاخالقیها جلوگيری میکند.
از مالنصرالدين در مناطق مختلف با حرمت و احترام ياد میشود .زيرا او ميراث فرهنگی خود را بر
اساس مبانی انسانی با تمام دنيا قسمت کرد .در آمريکا ،حوزهی اسکانديناوی و در بسياری از نقاط
دنيا او را میشناسند .ارزش آثار او نه مقطعی است و نه در حيطه زمان و مکانی خاص میگنجد.
طنزی پوياست که بر اساس هجو و هزل شکل نگرفته است.

توصیههای فرهنگی در راستای بهرهمندی از نقش مالنصرالدین در احیای فرهنگ عامه
ایران و ترکیه
-

تعريف نو از طنز و بذلهگويی مبتنی بر سبک مالنصرالدين

-

برپايی مراسم طنز با ياد مال برای ايجاد شادی و نشاط در سرزمينهای اسالمی و  ...بهگونهای
که در جهت توهين و تخريب فرهنگها و عقايد و قوميتها پيش نرفته و به ايجاد روابط و
استحکام آن در بين کشورهای همسايه ياری رساند و از التهابات و تنشهای سياسی موجود
در منطقه بکاهد.

-

برپايی مراسمی مختص مالنصرالدين بهعنوان مسلمانی که از سرمايههای فرهنگی مشترک
کشورهايی چون ايران ،ترکيه ،آذربايجان ،برخی از کشورهای عربی و  ...به شمار میرود .اين
امر حتی میتواند هرساله در يکی از کشورهای منطقه صورت گيرد.

-

توجه به جاذبههای توريستی مربوط به مال ازجمله مقبرهها و ...

-

بازيابی و بازخوانی هويت مالنصرالدين برای جوانان و کودکان امروز میتواند زمينههای
خالقيتهای ادبی و فرهنگی آنها را بهويژه در زمينه طنز به وجود آورد.
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-

بهرهگيری از حکايتهای نصرالدين در تئاتر ،سينما و تلويزيون و  ...حتی روزنامهها و مجالت
و ...

نتیجهگیری
علیرغم پژوهشهای صورت گرفته در کشورهای مختلف در خصوص مالنصرالدين و انتساب او به
سرزمينهای گوناگون به نظر میرسد حضور او در فرهنگ مردم جوامع مختلف عميقتر از آن است
که او را در قالب مکان و زمانی خاص منحصر کرد .با توجه به گسترش روابط بين کشورهای دوست
و همسايه ايران و ترکيه ،نياز است تا اشتراکات فرهنگی اين دو کشور نيز دوباره و با نگاهی نو احيا
شوند و مورد توجه مسئوالن فرهنگی کشورها جهت سياستگذاریهای سياستگريزانه قرار گيرند.
در اين راستا اگرچه در کشورهای مختلف چندين نمايشنامه و فيلم سينمايی و مجموعه تلويزيونی
و تئاتر درباره مالنصرالدين به نمايش درآمده است و در ادبيات کودکان نيز از حکايتهای جحا
بهره بردهاند و تنديسهايی از او در برخی کشورها ساخته شده است ولی هنوز هم خأل توجه به
اين اسطورهی فرهنگی مشترک جهت همگرايی بيشتر کشورهای همجوار احساس میشود؛ خالئی
که با تأمين آن میتوان با لبخند و طنز و فکاهی در جهت بهبود روابط سياسی و اقتصادی ترکيه
و ايران گام برداشت و با اشاعهی فرهنگ شادی و نشاط در چارچوبهای اخالقی و اسالمی از
رخوت و خمودی جوامع اسالمی کاست و فضای جنگزده و بحرانزدهی منطقه را به آرامش کشاند
و بالطبع با اين کار از دستاورد اشتراک و وحدت بين کشورهای همسايه در حوزهی گردشگری
فرهنگی بهره برد و از منافع اقتصادی آن سود جست.
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چکیده
در اين مقاله ،فرهنگ دقايقالحقايق نوشتة کمالپاشازاده ،از فقها ،علما و مورخان نامدار عثمانی ،بررسی و تحليل شده
است .اين اثر از نوادر فرهنگهای فارسی -ترکی است که به روشی تخصصی و علمی بر اساس قرابتها و شباهتهای
لفظی و معنايی واژگان کهن فارسی و به زبان ترکی تأليف شده است .پاشازاده در اين اثر در حدود  400واژه ،با
مناسبات و روابط زبانشناختی گوناگون ،را معرفی و با شواهد شعری از شعرای نامدار فارسیزبان همچون فردوسی و
سعدی و  ...و گاه ترک يا عربزبان ،تعريف و تحليل کرده است .عمدۀ اين روابط عبارت است از :ترادف (مانند سخن
و گفتار؛ باز و چرخ و شاه ين؛ چرم و کيمخت و اديم بلغاری؛ تير و کلک و خدنگ و ناوک و بيلک و بالرک و نوک؛
خوک و گراز؛ نيز و نوز و هنوز و ،) ...تجانس (مانند دستان به معنی حيله و دستان به معنی بلبل؛ آفرين در مقولة
اسم فاعل و آفرين در معنای تحسين و نفرين در معنای مخالف آن يعنی ناآفرين؛ مرغزار و مرغ زار؛ گوی در مقولة بن
فعل و گوی به معنای توپ يا جسم کروی) ،اشتقاق (مانند گفت ،گفتار ،گويا) و گاه ترکیب (مانند گفت و گوی؛ گير
و دار) .ساخت واژه و تشابهات معنايی واژگان بيش از همانندیهای لفظی در اين فرهنگ مدنظر بوده است .مؤلف برای
شفافسازی و رفع ابهامهای زبان شعر از معادلهايی در زبان ترکی و عربی استفاده کرده است .نگرش دقيق و ژرف
وی به زبان فارسی و ريزهکاريهای آن در اين اثر بینظير است و جالب توجه متخصصان و پژوهشگران در زمينة آموزش
زبان خواهد بود .در اين مطالعه ،عالوه بر نسخة کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (به شمارۀ  )3866از نسخة دستنويس
ديگری که در کتابخانه آستان قدس رضوی (مجموعة  )3645نگهداری میشود نيز بهره گرفته شده است.
کلیدواژهها :دقايقالحقايق ،کمال پاشازاده ،همانندیهای لفظی ،قرابتهای معنايی ،فرهنگگونههای فارسی-تر

 . 1اين تحقيق مســـتخرج از طرح پســـادکتری با شـــماره  95011579و با حمايت Iran National Science
 Foundation: INSFانجام شده است.
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Abstract
In this article, the dictionary of Daqayeq ol-Haqayeq written by Kamal Pashazadeh,
one of the famous Ottoman jurists, scholars, and historians, is examined and analyzed.
This work is one of the rare Persian-Turkish Dictionaries that has been written in
Turkish in a specialized and scientific way based on the verbal and semantic similarities
of Old Persian words. In this dictionary, Pashazadeh has introduced about 400 words,
which have various linguistic relations. He has also analytically defined the words and
mentioned poetic examples of famous Persian poets _ such as Ferdowsi and Saadi.
Some Turkish or Arabic poems are seen among the examples. The words relations are
mainly as follows: synonymy (such as "sokhan and goftar"; "baz and charkh and
shahin"; charm, keymokht and adim Bulgari"; 'tir, kelk, khadang, navak, bilek, balarak
and nok"; 'khook and goraz'; "niz and nooz and hanooz" etc ...), homogeneity (such as
"dastan" meaning deciet and "dastan" meaning nightingale; "afarin" in the category of
the subject noun and "afarin" in the sense of admiration and "nefrin" in the opposite
meaning "na-afarin"; "marghzar" and "morgh-e zar"; "gooy" as the category of verb
root and "gooy" means ball or spherical body), derivation (such as "goft, goftar, gooya")
and sometimes compound (such as "goft o gooy; gir o dar"). The study of semantic and
morphemic similarities of words has been considered more than verbal similarities in
this dictionary. In this way, Pashazadeh has tried to clarify and explain the ambiguities
of the poetical language comparing with Turkish and Arabic equals. The author’s
precise and profound attitude towards the Persian language and its subtle points could
be useful for experts and researchers in the field of language teaching. In this study, in
addition to the manuscript of the Central Library of the University of Tehran (No.
3866), another manuscript that is kept in the library of Astan Quds Razavi (Collection
3645) has been reviewed.
Keywords: Daqayeq ol-Haqayeq, Kamal Pashazadeh, Verbal Similarities, Semantic
Similarities, Persian-Turkish Dictionaries
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 .1مقدمه
اهميت زبان فارسی و توجه بيشتر به آن ،در قلمرو عثمانی ،از دورۀ سلجوقيان آغاز شد و ادامه
يافت .با ادامه فتوحات سلجوقی در آناتولی ،قونيه پايتخت و فارسی زبان رسمی منطقه شد .عالقه
زياد شاهان سلجوقی ازجمله بهرامشاه و عالءالدين کيقباد به زبان فارسی باعث شد که دربار
سلجوقی به محلی برای شعرای پارسیسرای ايرانی بدل شود (نظری .)29 :2001 ،اين زبان به
سرعت يکی از زبانهايی شناخته شد که با خطاب قرار دادن نخبگان به جامعة متفکران اقناع
روحی و لذت هنری میبخشيد .)Karagözoğlu, 2016: 130( .عزيز بن اردشير استرآبادی
گفته است« :وقتی من مأمور شدم که اين اثر هنری را بنويسم و از تقدس و شکوه سلطانی و
اقدامات ارزشمند او بگويم ،قصدم اين بود که آن را به زبان عربی بنويسم و  ...اما حقيقت امر آن
است که مردم ساکن ممالک روم عاشق زبان فارسی هستند و بدان احترام میگذارند؛ بيشتر ساکنان
شهر بدان زبان تکلم میکنند و آن را میفهمند؛ تمام احکام ،مکاتبات ،محاسبات ،و  ...به اين زبان
نوشته شده اند ،هرکسی به نحوی با اين زبان و شعر و نثر فارسی سروکار دارد و همين ما را بدان
جلب میکند ( .)Öztürk, 1990: 491در طول دورۀ عثمانی بهتدريج در بين حاکمان و عموم
مردم بهويژه صوفيان و طرفداران مولوی کاربرد زبان فارسی رواج يافت (.)Maleki, 2013: 141
به گزارش مورخان ،سلطان محمد چلبی فارسی آموخت و به گسترش آن آغاز کرد .همچنين،
سلطان محمد فاتح (1421-1481م) عالوه بر زبان مادریاش به آموزش فارسی ،عربی ،يونانی
اهميت داد ( .)Ivanov, 1988: 230شاهنامهخوانی و جشن نوروز که مختص سنتهای ايرانی
بود ،در اين دوره همچنان ادامه يافته و آثار فراوانی در زمينة فلسفه ايرانی ،تاريخ ايران ،موسيقی
و ستارهشناسی ايرانی به زبان فارسی نگاشته شده است (منشی .)60 :1858 ،سلطان سليم اول
(1522-1512م) با تخلص «سليمی» يکی از مهمترين شارعران پارسیگوی بود (.)Ibid., 265
سلطان سليمان قانونی (1530-1566م) با تخلص «محبی» به دو زبان فارسی و ترکی شعر سروده
است (حرب .)247 :1989 ،سلطان مراد سوم (1574-1595م) بسيار به ادبيات و علوم عالقهمند
بود و به سه زبان ترکی ،فارسی ،عربی شعر میسرود (همان).
در قرن 16م ترجمه به شکل گسترده و جامعی آغاز شد و در پرتو آن اشعار فارسی در زبان ترکی
نفوذ خود را آغاز کرد و شاعران عثمانی با الهام از اشعار فارسی در تخلصهای خود از عناوين فارسی
استفاده کردند (مجتبايی .)134/5 ،شاعر بزرگ زبان ترکی ،فضولی ،به طرزی زيبا در اشعار خود
تأثيرپذيری سه زبان ترکی ،فارسی ،عربی را از يکديگر نشان داده است .فضولی در ابتدا به شاه
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اسماعيل صفوی تقرب جست اما در 1534م پس از اينکه سلطان سليمان قانونی حکمدار بغداد
شد به وی روی آورد .فضولی در ابتدا به زبان ترکی آذربايجانی سپس به ترکی عثمانی شعر گفت.
مدتی نيز يکی از مهمترين شعرای امپراطوری عثمانی شناخته شد و اثرش «ليلی و مجنون» را به
ترکی نغز همراه با ترکيبات ظريف اين زبان سرود (هيئت .)122 :220 ،همچنين در اين قرن،
يکی از برجستهترين شعرا با تخلص «باقی» بسيار از اميرعليشير نوايی تأثير پذيرفته است .باقی به
زبانهای فارسی ،ترکی ،عربی شعر گفته است .المعی نيز از ديگر شعرای معروف اين دوره است که
به جامی رومی شهرت يافت (.)Hammer-Purgstall, 1998: 1327
با توسعه روابط ميان امپراتوری عثمانی و ايران ،کاربرد ترکيبات اضافی فارسی در زبان ترکی عثمانی
افزايش يافت .)Gharakhany, 2017: 110( .در قرن 17م ،شاعری معروف به ملهم به تقليد از
فردوسی اثری به نام «شهنشاه نامه» تأليف کرد و به سلطان مراد چهارم تقديم نمود که با زبان
ترکی عثمانی آغاز کرده و با فارسی به اتمام رسانده است ( Manteran –Akhrun, 1992:
 .) 446از سوی ديگر ،به مناسبت تقابل بين دو دولت عثمانی و صفوی نوع ادبی جديدی به نام
هجو شکل گرفت که سرآمدان آن روحی بغدادی ،ويسی و نعيمی بودهاند .در اين دوره آثار زيادی
از فارسی به ترکی ترجمه شد؛ صفیالدين مصطفی رومی برخی از حماسههای فارسی را به ترکی
برگرداند (نفيسی)392 :1343 ،؛ حسين بن حسن بن عمر حلبی منطقالطير فريدالدين عطار را
ترجمه کرد (ناصری طاهری)137 :1366 ،؛ مصلحالدين مصطفی سروری مثنوی مولوی را به ترکی
ترجمه کرد (نفيسی.)492 :1343 ،
حسين بن نبلی اخی ،معلم مدرسه در بورسا ،به تقليد از «خسرو و شيرين» حکايتی به نام «شيرين
و پرويز» را منظوم کرد (مجتبايی .)716 ،آذر چلبی نيز به تقليد از مخزناالسرار نظامی اثری به
نام نقش خيال» را به زبان فارسی برگرداند (همان .)178 ،تأثير ادبيات فارسی در زبان ترکی از
لحاظ قالب و محتوا نمايان است هرچند با دقت در ترجمه آثاری چون منطقالطير و مثنوی معنوی
متوجه میشويم که به ويژگیهای خاص جامعة عثمانی و آهنگهای محلی مزين شدهاند
( .)Moderresi, 1989: 51سرانجام ،اين تعامل زبانی و ادبی در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن
بيستم ميالدی به اوج رسيد و اوضاع فرهنگی تحت تأثير تحوالت تاريخی و سياسی پيشين
دستخوش تغييرات چشمگيری شد (←رودرک و داويسون.)550 ،
کمال پاشازاده نيز در زمرۀ دانشمندان و ادبايی است که در اين تعامل و پيوند زبانی بين دو کشور
همسايه نقش بزرگی داشته است و در همة حوزههای شعرسرايی ،ترجمه ،تقليد ،شرح و زبانشناسی
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فارسی و ترکی و عربی صاحب آثار متعدد و ارزشمند است که تا کنون به طور جدی کانون توجه
پژوهشگران قرار نگرفته است .در اين تحقيق ،يکی از آثار وی که فرهنگگونهای است با عنوان
دقايق الحقايق و مجموعة تتبعات و تدقيق او در کتب شعر پارسی است با هدف تبيين و تفهيم زبان
شعر کهن پارسی و ظرايف آن نقد و بررسی میشود.
 .2دربارۀ مؤلف
شمسالدين احمد بن سليمان بن کمال پاشا )1534-1469( ،معروف به اسامی ابن کمال ،ابن
کمالپاشا ،کمالپاشازاده ،ابن کمالپاشازاده ( ،)Hatipler, 2021: 14تاريخدان عثمانی،
شيخاالسالم ،فقيه ،و شاعر بوده و به جهت تنوع زمينههای مطالعاتی و آثار متعددش ،در برخی
منابع به معلم اول ،مرد هزار فن و کتابخانة سيار ( )Ibid.توصيف شده است .صرف نظر از ديگر
آثار مهمش ،در زمينه زبان و ادبيات نيز سرآمد بوده از بزرگان و دانشمندان و اديبانِ عثمانی و از
دوستدارانِ زبانِ پارسی بود؛ چراکه اين زبان در دربارِ پادشاهانِ آلِ عثمان رواج بسيار داشت و زبانِ
دانشمندان آن سرزمين بود ،چنانکه بزرگپادشاهانِ اين خاندان ،مخصوصاً سلطان سليمِ نخست،
بدين زبان شعر هم گفتهاند .کمال پاشازاده در عصر سلطان سليمان به سال ۹۳۲ق به رتبه شيخ
االسالمى رسيد و لقب مفتى الثقلين يافت و تا سال ۹۴۰ق هشت سال در اين مقام بماند .وی در
دوران بازنشستگی در مدرسة سلطان بايزيد به تدريس مشغول بود( .شرفنامة بدليسی)123/2 ،
کمال پاشازاده حسنى اشعرى ،و فاضل جامع و فقيه عالم و متکلم و از متأخران ،دانشوران دولت
آل عثمان دوم بوده است (رياض العلماء و حياض الفضال .)196/6 ،پاشازاده به سال  ۹۴۰اسالمی
درگذشت .او را بيرونِ دروازهی ادرنه در خانقاهِ محمود چلبی به خاک سپردهاند.
.3

آثار 3

وی به فارسی و ترکی و عربی رساالت و کتابهايی دارد که تعداد آنها را بيش از سيصد نوشتهاند.به
جز زمينههای ديگری همجون فقه ،پزشکی و  ..مهمترين اثر وی تاريخ سالطين عثمانی ( Turan,
 )2002: 239نام دارد که ابن کمال پاشا آن را به زبان ترکی ،در سال  908هجری آغاز نمود .اين
اثر به اشاره سلطان بايزيد ،در هشت دفتر نوشته شده و هر دفتری از آن مربوط است به تاريخ يکی
از شاهان عثمانی .در اينجا به ذکر چند اثر مهم از وی در حوزۀ زبان و ادبيات فارسی بسنده میشود.

 . 3برای اطالعات بيشـــتر دربارۀ آثار خطی کمـالپاشـــازاده رجوع شـــود به وبگـاه کتـابخـانه ملی به نشـــانی:
https://scripts.nlai.ir
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 .3-1شعرسُرایی
 دیوان :ديوان او شامل دو قصيده و حدود  300غزل ترکی است ،که بخشی از آن به چاپرسيده است.
 یوسف و زلیخا :اين اثر در قالب مثنوی است که به زبان ترکی و در هفت هزار و هفتصد وهفتاد و هفت بيت سروده شده و تقليدی است از يوسف و زليخای جامی که به بايزيد دوم تقديم
شدهاست .در جای جای اين مثنوی ،غزلهايی نيز درج گرديده است (رک .انوشه.)690 :1383 ،
 نگارستان (تألیف به سال  :)۹۳۹کتابی است تعليمی به زبان فارسی .مؤلف آن را به ابراهیمپاشا ،معروف به مقبول ،وزير سلطان سليمان قانونی ( 926 – 974ق) اتحاف نموده است.
نگارستان بر خالف ضبط «عثمانلی مؤلفلری» ( )۲۲۳ :۱نظيره بر بهارستان جامی نبوده ،که نظيره
بر گلستان سعدی است .اين اثر همانندگلستان سعدی ،در يک ديباچه و هشت باب نوشته
شدهاست .اکثر حکايات مندرج در نگارستان ،در سيرت شخصيتهای تاريخی ،همچون شاهان
ساسانی ،پيامبر اکرم (ص) ،خلفا ،شاهان غزنوی و سلجوقی نوشته شده و شامل  398حکايت و
 74حکمت و پند است .شيخ فوزی الموستاری در کتاب خود با نام بلبلستان ،در مقدمه بيان
میدارد که اين کتاب را به قصد خلق اثری همانند بوستان و گلستان سعدی ،بهارستان جامى،
نگارستان کمال پاشازاده و سنبلستان شيخ شجاع نگاشته است.
 .3-2ترجمه منظوم به ترکی
 ترجمه منظوم قصیده بُرده :ترجمهای است ترکی از قصيده معروف برده از بوصيری. .3-3شرح اشعار
 رساله فی شرح بیت الحافظ الشیرازی :شرحی است بر بيتِ «پير ما گفت خطا بر قلم صنعنرفت /آفرين بر نظر پاک خطاپوشش باد» از حافظ به زبان فارسی که در سال  921ق به امر
سلطان سليم خان بن بايزيد خان نوشته شده است.
 .3-4زبان فارسی (فرهنگها و دستور زبان)
 قواعد الفرس :قديمیترين دستور زبان فارسی است که به زبان عربی نوشته شده است .اينکتاب مشتمل بر چهار باب است :باب اول :در احوال اسم؛ باب دوم :در احوال فعل؛ باب سوم :در
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احوال حرف؛ باب چهارم :در تعداد اسم .هر باب به چند فصل تقسيم شده و با شواهدی به نظم و
نثر فارسی همراه است.
 مزیه السان الفارسی :اين رساله که به زبان عربی است در سال  1332ش توسط حسينعلی محفوظ ،دانشمندِ عراقی ،پيراسته و به فرهنگستان ايران پيشکش شده است.
 رساله یائیه :نام کامل اين اثر ،رساله يائيه فی لسان الفارسی است .اين اثر نفيس که ظاهراًمتعلق به سال  986هجری قمری است ،شرحگونهای است بر ياء زائد فارسی که در آخر واژهها و
فعلهای فارسی میآيد.در منابع ترکی نام اين اثر ديده نشد .ظاهراً رسالة کافيه که در آن منابع
ذکر شده تصحيفی از همين عنوان باشد.حتی اين رساله در مجموعة متعلق به آستان قدس رضوی
نيز با نام اصلی درج نشده است (تصوير  .)b. AQRپاشازاده در اين اثر فرهنگگونه به معرفی انواع
وند يايی در زبان فارسی پرداخته و به زبان ترکی آنها را معرفی کرده و شرح داده است .نويسنده
بر اين مدعاست که اقسام «ياء» پسوندی در زبان فارسی متشکل از سه جنس اصلی است:
-

نخست ،حروف مبانی ( که در ساختار بسيط کلمات به کار میرود؛ مانند بنای ،سوای و
نی)،

-

دوم ،حروف معانی (که بر دو قسم است :آنکه وضع و داللت مستقل و مدلول مستقل دارد؛
مانند يای خطاب و دوم آنکه وضع و داللت مستقل دارد ولی مدلول مستقل ندارد مثل
يای نسبت)

-

سوم ،حروف زوايد که برای ازدياد تحسين لفظ و سهولت آن به کلمه افزوده میشود.

نويسنده قسم اول و دوم را در  9معنای اصلی (خطاب ،وصفيه ،نسبت ،وحدت ،ابهام ،تعليق ،مال،
نفی ،افراد) و  10زيرشاخه معنايی آورده و با احتساب قسم سوم به بيان خود بيست نوع ياء را در
زبان فارسی معلوم کرده است  .که هنوز زبانشناسان معاصر به اين عدد نرسيدهاند .پاشازاده به
روش معهود خود اين معانی را با شواهد شعری فارسی همراه با تحليل و استداللهای زبانشناختی
توضيح داده است .اين اثر به لحاظ بیسابقه بودن در زمان خود و نيز به دست دادن اطالعات مهمی
دربارۀ زبان فارسی که تا آن زمان و چه بسا تا کنون توجه علمای فارسی زبان و دستورنويس را به
خود جلب نکرده است اهميت فراوان دارد و نهتنها نمونه بارزی از دانش و مهارت قدمای غيرفارسی
زبان در قلمرو عثمانی و اهتمام تحسينبرانگيزشان در حيطة زبان است ،راهکارهای مفيدی را در
زمينة آموزش زبان و تحقيق و پژوهش در آن به دست میدهد .رساله ياييه با فرهنگ دقايقالحقايق
در يک مجموعه در کتابخانههای ايران ديده شده است.
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a. UT4

)3866  (ش. تصوير نسخه متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 4

214

سومين همايش بين المللی پيوندهای زبانی و ادبی ايران و ترکيه

b. AQR5

a. UT
 . 5تصوير نسخه متعلق به کتابخانه آستان قدس رضوی( .ش )3645
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b. AQR

رساله التعریب من التعجیم :دربارۀ واژههايی که از زبان فارسی به عربی راه يافته به زبان
عربی نوشته شده است .
محیطاللغه :اين اثر فرهنگی است عربی-فارسی که ابن کمال پاشا آن را در سال  926ق تأليف
کرده است.
دقایقالحقایق :همانطور که در چکيده ذکر شد ،موضوع آن بيان معانی ترکی لغات مترادفه و
متشابه و متقاربه در زبان فارسی با بيانی اديبانه در چهار هزار بيت ( )4000است .از اين اثر
نسخههای بسياری در کتابخانه مختلف ايران و ترکيه وجود دارد که نشاندهندۀ پرمخاطب بودن
آن است.
ذبيحاهلل صفا در بارۀ اين اثر گفته است« :در اين لغتنامه که اصالً به ترتيب الفبايی تنظيم نشده،
بيشتر به نحوه استعمال واژهها ،در ادب فارسی توجه داشته تا به بيان معنای هر واژه و نظم دادن
آنها به صورت لغتنامه عادی» (صفا .)392/5 :1373 ،از همين رو بنا به گفته حاجی خليفه،
احمدبن خضر اسکوبی ،شاعر معروف به عُلوی ،آن را به نظم الفبايی حرفهای اول هر واژه در آورده
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و لغتنامه منظمی از آن ترتيب داده است .دربارۀ اين اثر در برخی منابع ترکی بررسيهايی انجام
شده است ( .)b. Öz, 2010
در اين معرفی اجمالی ،به برخی ويژگيهای دقايقالحقايق از دو بعد خرد و کالن اشاره میشود.
برای آشنايی بهتر خواانندگان ابتدا بايد به مهمترين ويژگی اين فرهنگ در سير چينش محتوا و
انتخاب مواد ذيل هر مدخل در اين فرهنگ اشاره کرد که بر اساس تداعی ذهنی مؤلف و مناسبات
لفظی و معنايی موجود در واژگان فارسی و نيز تفاوتها و استثنائات قاعدهمحور در آنهاست .در اينجا
يکی از اين مدخلها بررسی و فرايند شکلگيری و تکامل آن نشان داده میشود.
عنوان مدخل برای مثال :گلستان /دلستان
پاشازاده در مورد اين دو واژه ابتدا آورده که هر دو اسم مرکب هستند (مقولة دستوری)؛ جزء –
ستان در جايگاه ظرف زمان و مکان استفاده میشود؛ مثال تابستان :زمان گرما .اما وی بالفاصله از
اين نقطه با رابطة تضاد متوجه سرمای خاک میشود و آغاز به توضيح واژۀ زمين و ساخت آن
میکند (که چندان مرتبط به اين مدخل نيست)« :زم 6در زبان فارسی به معنای سرد و بارد است
و از آنجايی که خاک طبيعتی سرد دارد يه آن زمين اطالق میشود و اصل آن زمی است به معنای
منسوب به زم» .سپس از اينجا متوجه يای نسبت در زمی میشود و نمونههای ديگری میآورد
مثل عجمی (منسوب به عجم) و ترکی (منسوب به ترک) .باز اشاره میکند که در مقام تأکيد گاه
به يای نسبت يک حرف نون اضافه میکنند؛ مثل دو واژه رنگين و بالين که واژۀ زمين نيز همينطور
ساخته شده است .پاشازاده از واژه زمين متوجه واژۀ آسمان میشود و میگويد« :آسمان نيز مرکب
است از آس( 7دگرمن)  +مان (از ريشة مانستن) به معنای شبيه بودن (بکزيجی) .آسيا نيز از ترکيب
آس  +ی  +ا ساخته شده است .سپس به انواع آسيا اشاره کرده و مثال خراس را تعريف میکند که
با قاطر 8میچرخد ،با شاهدی از مثنوی:
 . 6زم  [ .زَ ] (اِ) به معنی سـرما باشـد که در مقابل گرماسـت و لهذا ايام سـرما را زمسـتان گويند( .برهان ) (از فرهنگ
جهانگيری) (از فرهنگ رشيدی) .سرما .ضدگرما( .ناظم االطباء) (نقل ا ز لغتنامه دهخدا).
 . 7آس ( .اِ) دو سـنگ گرد و پخ برهم نهاده و زيرين را در ميان ميلی آهنين و جز آن از سـوراخ ميان زبرين درگذشـته
و سـنگ زبرين بقوت دسـت آدمی يا سـتور يا باد يا آب و بخار و برق گردد و حبوب و جز آن را خرد يا آرد سـازد .آنچه
را به دسـت گردد ،دسـت آس و آسـدسـت  ،و آنچه را با آب گردد آب آس يا آسـياب يا آسـيا و عرب طاحونه و ناعور و
آنچه را بباد گردد بادآس و آسـياچرخ و آس باد و رحی الريح نامند،و آس بسـتور گردنده و نيز آس بزرگ را خرآس و
ستورآس گويند و آس با شتر گردنده را عرب طحانه و طحون گويد( .السامی فی االسامی) (نقل ا ز لغتنامه دهخدا).
 . 8در نسخه :قاتر
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پيش شهر عقل کلی 9اين حواس /چون خران چشمبسته در خراس (مولوی ،دفتر)15 ،3
باز به –ستان در معنای اسم مکان باز میگردد و مثال میزند :شهرستان ،بزازستان ،سنگستان،
کوهستان و بوستان و هريک را توضيح میدهد .مثال در مورد واژۀ بوستان آورده که در اصل مخفف
«بويِستان» است يعنی جای بویها و رياحين و واژۀ بُستان نيز مخفف بوستان است .با اين
شاهدمثال:
بُستان ايچنده کورمش اشک ياشنی رقيب  /اول خرديمش که باکده بر خوش مکان گرک
بُستان چون گرک ددلرسه اشک ياشنی  /کم ديديکم اشک ياشنه بوستان گرک
بعد به واژه «بهارستان» میپردازد و آن را مانند تابستان ظرف زمان ندانسته بلکه ظرف مکان عنوان
کرده و گفته که در زبان فارسی بهار به معنی برگ (يپرغ) است و به طور اعم به «چيچک» اطالق
میشود که در جای خود به تفصيل بحث خواهد کرد.
وی در ذيل اين مدخل در ادامه با ذکر بيتی از مثنوی توضيح میدهد که:
ايمنآباد است دل ای دوستان  /چشمهها و گلستان در گلستان (مولوی ،دفتر)15 ،3
در واژه گلستان با توجه به ضرورت وزن که در اين بيت ديده میشود فصل و وصل خواندن ستان
جايز است .اما در دلستان جزء -ستان اسم فاعل از ستاندن است به معنای ستاننده.
در اينجا باز از ستاننده به ساختهای مشابه مانند ماننده و داننده گريز میزند و مثالهايی برای
صورت مرخم آنها میزند مثل سخندان و جزدان.
پس از آن باز به فرق ميان –ستان و –دان اشاره میکند که يکی در جايگاه ظرف مکان و زمان
هر دو است و ديگر فقط به عنوان ظرف مکان کاربرد دارد .و ديگر اينکه ستان را ظرف نحوی
دانسته و –دان را ظرف لغوی ،يعنی چيزی که مظروف را احاطه میکند و مثال جزدان را اسم جامد
عنوان کرده و شيئی که داخل آن قلم است و جامدان را نيز همينطور به معنای کيسه آورده.
همچنين برای کلمه خاندان نيز گفته است که مراد از آن خاتون (همسر) است که در زبان فارسی
کنايه از حرم است و منظور از حرم نبوت را در بيتِ شاهدی که آورده منبع هدايت عنوان کرده
است:

 . 9در نسخه :تجلی
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با بدان يار گشت همسر لوط  /خاندان نبوتش گم شد (سعدی)
باز از اينجا متوجه تفاوت گلستان و گلزار شده و به توضيح جزء –زار در واژگان فارسی و معانی آن
پرداخته است .از اين رو ،مدخل جديدی برای دو واژه مُرغ زار و مرغزار تدوين کرده است.
در ادامه می آورد که جزء زار اسم جامد است يعنی اشتقاقی در لفظ آخر ندارد و معادل آن در زبان
ترکی –لک است مثل کشتزار (اکنلک) ،سبزهزار (سبزهلک) ،بنفشهزار (بنفشهلک) و ...آورده که
گلزار و گلستان نيز فرقشان اينجا ظاهر میشود .گاهی در زبان ترکی برای معنای مذکور جزء –
لق اضافه میکنند :نمکزار (طوزلق) ،پنبهزار (پنبهلق) ،گِلزار (پالچقلق).
بدين ترتيب پاشازاده به تفاوت ظريف ميان مکان و ظرف با معادل ترکی اشاره کرده است.
در اينجا به توضيح واژۀ گِل در زبان فارسی و شواهد آن میپردازد (و از مبحث اصلی خارج میشود)
ولی باز در ادامه برمیگردد بر سر واژه مَرغِزار 10و گويا آن را به خطا مُرغزار میخواند و در معنا
میگويد :شول يره درلر که اوراده قوش چوغ اوله( .جايی که مرغ و پرنده در ان زياد باشد).
همچنين مُرغِ زار را ترکيب وصفی خوانده و مشتق از زاريدن و اسم فاعل آن دانسته.
نمونه ديگر در مورد کلمات مرکب و معکوس مثل گیرودار و داروگیر ديده میشود که در اين
بيت شاهد آمده است:
تا جهان رسم گيرودار نهاد  /داروگير جنان ندارد ياد
در ذيل اين مدخل به تعريف واژه دار پرداخته و آن را به معنای درخت نيز دانسته و با آوردن اين
شاهد مثال:
کشيده ز هر سو رسنهای دار  /ز باال به زير و يمين و يسار
مگو دار کان بود چارم سپهر  /نه آن مه رسنباز کو بود مهر (شرفالدين يزدی)1263/2 ،
اشاره کرده است که صاحب بحرالغرايب يعنی لطفاهلل حليمی در اينکه دار را در اين بيت طنابِ
طنابباز (در ترکی جانباز) گرفته به خطا رفته و معنای ديگری دارد .همچنين به واژۀ

دارسنب11

 . 10مرغزار [ .م َ ] (اِ مرکب ) سـبزه زار و زمينی که مرغ در آن بسـيار رسـته باشـد( .برهان ) .جايی را گويند که در آن
سبزه بسيار رسته باشد( .از غياث ) (از آنندراج )( .نقل از لغتنامه دهخدا)
سـمْب ْ] (اِ مرکب) دارکوب  .رجوع به داربر شـود || .مته ،وسـيله سـوراخ کردن ( .ناظم االطباء) (نقل از
 . 11دارسـنبُ [ .
لغتنامه دهخدا)

219

III. ULUSLARARASI TÜRKİYE-İRAN DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

(نام پرنده) عبور کرده و ان را از مقولة اسم فاعل توصيف کرده است .از واژۀ دار ،واژههای جهاندار
و جهانبان به ذهنش متبادر شده و وارد توضيح آنها میشود.
تفاوت معنايی دو جزء –دار و –بان در اين دو واژه را برجسته ساخته عنوان میکند که دار در
اينجا به معنای دارنده جهان و صفت پادشاهان است و بان به معنای مراقب و محافظ است .مثل
کشتیبان ،گلهبان ،باغبان ،بادبان (به طريق استعاره و شخصيتبخشی به شیء) ،نگاهبان و پاسبان
و ...
گر پدرت رفت جهانبان منم /وارث اکليل سليمان

منم12

 .1خردساختار فرهنگ ()microstructure
ترتيب و انتخاب مقوالت در محتوای ذيل هر مدخل (مواد مدخل) که خردساختار را تشکيل
میدهد در اين اثر عبارت است از:
 .1-1تلفظ واژه
مثل سخن که با دو تلفظ سَخُن و سُخَن ضبط شده :سخن ،گفتار ،سَخُن حرف سين با فتحه
و حرف خا با ضمه بهکار میرود.
مثل اين بيت :فاتحة فکرت و ختم سَخُن/حمد خدایست برو ختم کُن
به ضم سين و فتح فاء نيز بهکار میرود:
بسا جایها گفتهاند اين سُخَن /بکن نيکويی و بد را فِکَن
 .1-2معانی
در اين فرهنگ از شيوههای گوناگون برای معنی لغت استفاده شده از جمله معنی واژه در زبان
ترکی ،معادل در عربی و ترکی ،تعريف و توضيح ،مثال در مورد سخن آمده :معنای آن «سوز» است
و در زبان عربی «کالم» گويند چه لفظی باشد چه نفسی
مثال :ان الکالم لفی الفؤاد و انما/جعل اللّسان َعلَیالفؤاد دليال

 . 12سراينده آن يافت نشد
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هم «سخن» و هم «سوز» را شامل میشود که يکی به ديگری اطالق میشود کالم ملفوظ را سخن
میگويند.
مثال :سخن آخر به دهن میگذرد موذی را/سخنش تلخ مخواهی دهنش شيرين کن
 .1-3ساخت واژه
از ويژگیهای اين فرهنگ اشاره به ساختهای مشابه در واژگان ديگر برای تفهيم بهتر مطلب است.
مثال :گوی اسم فاعل است مرخم از گوينده .گوی صيغة مشترکه است در معنای امر هم میآيد.
بگوی (سويله) است چنانکه در اين بيت:
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  /که سر به کوی و بيابان تو دادهای ما را
اصل بگو ،بگوی است از آخر آن ياء حذف شده است ،يا نيز همچون الف در زبان فارسی حذفش
شايع است .خصوصاً از آخر کلمه .مثالً :روحافزا ،سمنسا که اصل آنها روحافزای و سمنسای است.
بدخو و ترشرو که اصل آنها بدخوی و ترشروی است.
يا در مورد گفتار :رفتار و ديدار نيز همچنين ترکيبات خفی از الفاظ مرکبه هستند که يک جزء
آنها «آر» است.
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 .1-4مقولة دستوری
مانند گوی اسم جامد نيز هست به معنای توپ:
فسحت ميدان ارادت بيار /تا بزند مرد سخنگوی گوی (سعدی)
همچنين در مورد «گويا » به مقولة دستوری آن با عنوان صيغة مبالغه در زبان فارسی اشاره و
صورتهای مختلف آن را نيز که در ضمن آن برايش تداعی شده اينگونه آورده است:
«گويا اولک معناسی سويلهکن در ،نتيکه بينانک معناسی کورکن در ،شنوانک معناسی اشتکن
در.
بو صيغه لسان فارسيده مبالغه صیغه سیدر؛ بوياده جوياده روياده و بونلرک امثالنده مبالغه
معناسی واردر.
آخر کلمه ده گويا الف اول صيغهنک عالمتی در؛ زيباده شکيباده و رواده اوالن الف دَخی اول
الفدر مفهوملرنده معنای مبالغه معتبردر.
گاه اولور الفدن صکره نون زياده ايدرلر :دوان دهکی ،خندان ده کی ،گويان ده کی ،باران ده
کی ،ريزان ده کی ،خيزان ده کی ،افتان ده کی ،گبی بونلرک دخی معنالرنده مبالغه واردر».
سپس به معانی مختلف آن در زبان فارسی (سخنگو و چونانکه/انگار) پرداخته است:
«گويانک ايکی معناسیيله بوبيتده ظاهردر بيت:
غنچه و گل که آچلور خدّو دهانکدرسنک /بلبل گويا که وار گويا زبانکدرسنک
معنای ثانی ايچون اوالن گوياده گاه اولر بر يا زياده ايدرلر گوييادرلر نتکه خسروک بوبيتند،
واقع اوليدر.
بيت :بساتين بيش شد اندر گل آميخت /حريفش گوييا مهره فرو ريخت
گاه اولر گويانک الفنی يايه تبديل ايدرلر گويا يرنده گويی ديرلر نتکه خسروک بوبيتينده واقع
اوليدر.
بيت :خمارين نرگسش در فتنهجويی /ميان خواب و بيداريست گويی»
 .1-5ساختهای مشابه
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در اين فرهنگ ،مؤلف سعی بليغ کرده است که در مورد ساختهای گوناگون و مقوالت دستوری
و نيز تبديل حروف در زبان فارسی مثالهايی کافی با شواهد شعری بياورد تا فهم مطلب آسان
شود .مثالً در مورد تبديل الف در گويا به يا آورده است :بو تبديل لسان فارسيده شايعدر؛ بَسا ده
بسیدر نتيکه بوبيتلرده واقع اوليدر.
بيت :ای بسا اسب تيزرو که بماند /بس خر لنگ که جان به منزل برد
بدانچه میگذرد دل منه که دجله بسی /پس از خليفه بخواهد گذشت از بغداد
 .1-5گونههای دیگر
همچنين مؤلف به صورتهای مختلف نوشتاری و تفاوتهای معنايی واژگان نيز توجه داشته است:
مثال :گفتار با کاف عجمی و ضمه است اما با کاف عربی و فتحه به معنای «سرتالن» است.
يا مانند اين :گوی با کاف عربی به معنای کوچه و خيابان است چنانکه در اين بيت:
نبايد چون سپر بودن در اين کوی /که پيش از زخم پرچين گرددش روی
 .1-6صورت منفی
مانند نگفته :اصل نگفته ناگفته است که از «نا» الف حذف شده
 .1-7شواهد شعری
به آوردن شواهد کافی از اشعار فارسی ،ترکی و حتی عربی در اين فرهنگ بسيار توجه شده است
که در مثالهای فوق مشاهده گرديد.
 .1-8خطاهای فرهنگهای دیگر
در موارد زيادی پاشازاده با اشاره به تفاوتهای معنايی ظريف بين واژگان فارسی از بیتوجهی و
اشتباهات فرهنگنويسان ديگر ياد کرده و توضيح داده است .مثال در ذيل مدخل نیك/نیکو آورده
که نيک معناسی ايو(خوب)در و مقابل آن بد است :هرکه او نيک میکند يا بد

نيک و بد هر

که میکند يابد (غزليات شاه نعمتاهلل ولی)
شمس فخری در کتابش معيار جمالی که زيب را نيکويی و زيبايی دانسته اشتباه کرده است؛ يعنی
نيکويی را گوکچک (زيبا) در مقابل چرکين (زشت) آورده.
وی زيبايی را بزکلوک معنا کرده و نيکويی را احسان.
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همچنين اشاره کرده است که صاحب بحرالغرايب نيز در فرق قايل نشدن بين بِه و نيک در اشتباه
بوده است:
گفتی که ستاره تو سعد است  /من طالع تو به از تو

دانم13

بِه را در ترکی پِک (خوب ،قوی ،زياد ،غايت ،سر) معنا کرده است و نيکی را ايوليک:
نيکی است که نيک است دگرها همه 14هيچ

است15

يا در مورد مدخل شیرین و نوشین اشاره کرده است که صاحب بحرالغرايب ،حليمی ،به اشتباه،
بين چاشنی و مزه فرق نگذاشته و آن دو را يکی دانسته است در حالیکه از نظر خودش مزه همان
طعم (در ترکی دات) است و چاشنی برای مزهدادن به غذا افزوده میشود .همچنين معنای نوشين
را نيز خوشطعم عنوان کرده است.
 .2کالنساختار()macrostructure
معيار و ترتيب در مدخلگزينی که در مورد ساختار کالن فرهنگ مطرح است در اين اثر همانطور
که گفته شد مناسبات شکلی و معنايی واژگان فارسی است .عمده اين مناسبات در چند قسم با
نمونههايی ذکر میشود:
 .2-1شباهت معنایی ( )synonym
آبگينه ،شيشه ،مينا /هويدا ،آشکار ،پيدا /آسمان و سپهر/سخن و گفتار /باز و چرخ و شاهين /چرم
و کيمخت و اديم بلغاری /تير و کلک و خدنگ و ناوک و بيلک و بالرک و نوک /خوک و گراز /ژيان،
دژم ،نژند /آفتاب ،خورشيد /بيم ،هراس ،باک ،ترس /ديدار ،چهره ،رخسار ،روی /قبا ،جامه /ياور،
شاهد ،يارا ،يار ،دوست /سنگين ،گران /پشه ،زنبور ،مگس /کاف ،شکاف ،چاک ،پاره ،ژنده /ترا ،بتو/
ستور ،اسب /باره ،پور ،شيده ،شبديز /چراگاه ،چرا ،گيازار ،مهرگيا ،گيا /چيز ،چه /سرما ،سرد /مانند،
چون /گوساله ،ميش ،گاو /مست ،سرخوش /کژک ،دهره ،ناچخ /زنبورک ،چرخ ،کمان /دورباش،
خشت ،زوبين /بط ،غاز ....

 . 13سراينده آن يافت نشد
 . 14نسخه :بدون «همه»
 . 15سراينده آن يافت نشد
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 .2-2شباهت نوشتاری (جناس) ()pun/paronomasia
فرهنگ ،سرهنگ ،هنگ ،آهنگ /خارا ،خار /خس ،خسک /هنگام ،هنگامه /هندو ،هندی /دستان،
دستان /نيکو ،نيک /ايشان ،شان /تار ،تاريک /تاب ،تاب /مرد ،مردم /کيميا ،سيميا /خدای ،خدای/
يافه ،ياوه  /دان ،نادان /تن ،تنه /ميز ،ميزبان /مهتر ،بهتر /نزد ،نزديک /روزی ،روزه /هنگام ،هنگامه/
پهلوان ،پهلوان /زندگانی ،زندگی /گرما ،گرم /خان ،خانه /پيش ،پيشين /شايد ،بايد /کنيز ،کنيزک/
بار ،بر ...
 .2-3تضاد ()anonym
بلند و پست /نفرين و آفرين /کالن ،خرد /کوتاه ،دراز /فراز ،فرود /شکربار ،تلخبار /کم ،بيش ...
 .2-4اشتقاق ()derivation
گفت ،گفتار /گويا ،گويی /يازيدن ،ياز /در ،دروازه /نمناک ،نمگين ...
 .2-5ترکیب ()combination
گفت و گوی؛ شست و شوی؛ گير و دار ...
 .3برخی نکات و خطاها
 .3-1در تشخیص ساخت واژه
در مواردی ساخت واژه به درستی توضيح داده نشده است مثال در مورد پسوند دان و معانی آن دو
نمونه سخندان (سوزبليجی)/جزدان ( )Cüzdanآمده اما جزدان اسم جامد دانسته شده در
صورتيکه آن هم اسم مرکب است و پسوند دان از نوع اسم مکانساز است .جزدان [ج ُ] (معرب  ،اِ
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مرکب) معرب و مرکب از جزء عربی و دان فارسی به معنی کيف  ،و جِزْدان نيز گفته اند( .از دری) .
جزکش و آلتی که در آن جزوه گذارند( .ناظم االطباء ،نقل در لغتنامه دهخدا).

يا در مثالی ديگر ،در مورد گفتار آمده :جزء « -ار» در گفتار به معنای آورنده (کتوريجی) اسم
فاعل از (اصل) آورندن است که با ترخيم که در بسياری از مواضع در زبان فارسی شايع است بعضی
از حروف آن حذف شده است.
معنای ترکيبی گفتار سخنآورنده (سوز کتوريجی) است که در نظم کالم باعث آوردن سخن
میشود از آن سبب گفتار گويند.

 .3-2شواهد نامناسب
گاهی به دليل تسلط ناکافی در زبان فارسی يا بیدقتی در خوانش درست اشعار ،شواهد شعری با
واژه متناسب آورده نشده است .در مثال زير ،تلخبار به معنای ميوۀ تلخ در فرهنگ آمده ولی شاهد
نامناسب است.
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درختی که تلخ است آن را سرشت
سرانجام گوهر به کار آورد

ورش در نشانی به باغ بهشت
همان ميوه تلخ بار آورد (فردوسی)

يا همينطور ذيل مدخل «گفته» آمده که گفته و ناگفته صفت سخن است اما سخنگفته و
سخنناگفته صفت متکلم است .اما در بيت شاهد مثال در مقوله فعل مرکب ظاهر شده است.
تا مرد سخن نگفته باشد

عيب و هنرش نهفته باشد

 .3-3شواهد شعری ناقص یا اشتباه
همچنين در شواهد شعری دخل و تصرفاتی ديده میشود که گاه وزن شعر را به هم ريخته است و
گاه کالً بيت را مبهم و معنا را غيردسترس نموده است .مثال:
*** خوبرويان پارسیگوی بخشندگان عمرند /ساقی بشارتی ده پيران پارسا را
خوبان پارسیگوی بخشندگان عمرند /ساقی بده بشارت پيران پارسا را (ديوان حافظ)26/1 ،
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*** اژدهايی حلقه کشتی خفته زير دامنم /زآن بجيبم ترسم آگه گردد اژدهای من
اژدها بين حلقه گشته خفته زير دامنم /زآن نجنبم ترسم آگه گردد اژدرهای من (ديوان
خاقانی)321/
*** فلک حيران که ديگ خاک را پخت /نه رفت از خوی خالی او کيمخت
فلک چندانکه ديگ خاک را پخت /نرفت از خوی او خامی چو کيمخت (خسرو شيرين نظامی،
)428
***يکی چهره تابنده داری چو 16مهر خوشا مهر کش سرو باشد سپهر
يکی چهره داری چو تابنده مهر /خوشا مهر کش سرو باشد سپهر (يوسف و زليخای طغانشاهی،
)149
***در آن کوش تا جنگ باز افکنی

وگر چند دانی که شان

بشکنی17

همیکوش تا جنگ بازافکنی /اگرچند دانی کسان بشکنی {ابوشکور بلخی ،ق( }4شاعران بی
ديوان)106 ،
باز آمد آن مهی 18که نديدش فلک به خواب

آورد آتشی که نميرد به هيچ آب (غزليات شمس،

)310
جمعبندی
دقايق الحقايق به سبب توجه ويژه به ظرافتهای معنايی و لفظی واژگان فارسی کهن و اشاره به
فرهنگهای مشابه در اين زمينه دارای امتياز و حائز اهميت خاص است .اين تفاوتها بعضا حتی از
سوی سخنگويان زبان پارسی نيز عنوان نشده و شايد طبيعتا چنين مواردی حساسيت ويژه
غيرفارسیزبانان را برمیانگيخته است .از اين رو از منظر آموزش زبان فارسی به غيرفارسیزبانان
حاوی نکات آموزشی ارزشمندی برای مدرسان و محققان است .باوجود اشکاالتی که در بسياری از
اين دست نسخ قديمی از حيث منابع و نگارش و دستورخط و درج شواهد مشاهده میشود ،اين
اثر دربردارندۀ مطالب و ديدگاههای مهمی است که آن را شايان مطالعه و درخور تصحيح و احيا
 . 16نسخه :بدون «ز»
 . 17نسخه :شکنی
 . 18نسخه :کسی
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میکند .اين فرهنگگونه هرچند ساختار استاندارد فرهنگنويسی را ندارد و نظم و نسق خاصی در
آن رعايت نشده اما در زمره فرهنگهای اندکشمار تخصصی-ادبی در زبان فارسی نگاشته شده در
خارج از ايران محسوب است و در کنار رسالة ياييه مجموعة کاملی برای آشنايی با برخی ساختهای
اشتقاقی و مرکب و نيز مشابه و متضاد به شمار میرود .روش منحصربهفرد کمالپاشازاده در تدوين
و نگارش دقايقالحقايق برای ذهن و يادگيری مناسبتر است و بنابراين افزون بر اينکه رافع مشکالت
خوانندگان شعر فارسی و فارسیآموزان است جنبة آموزشی نيز دارد.

منابع
افندی ،عبداهلل بن عيسی بيگ ( .)1389رياض العلماء و حياض الفضالء ترجمه محمدباقر ساعدی 6 ،جلد ،مشهد:
بنياد پژوهشهای اسالمی.
بدليسی ،شرفخان بن شرفالدين (چاپ سال  1276هجری) ،شرفنامه بدليسی ،به اهتمام :وليامينوف زرنوف ،سن
پترزبورگ.
بهار ،محمدتقی (1971م) .سبکشناسی ،جلد سوم ،تهران :اميرکبير.
بيگباباپور ،يوسف؛ بروسهلیمحمد طاهربک .)1395( ،عثمانلی مؤلفلری (مولفين عثمانی)( :ذيلی بر سجل عثمانی)
(جلد .)1
جاللالدينمحمدبنمحمد مولوی ( .)1393مثنوی معنوی ،شرح بديعالزمان فروزانفر ،تصحيح رنولدالين نيکلسون،
چاپ  ،7تهران :ثالث.
حرب ،محمد (1989م) .العثمانيون فی التاريخ والحضاره ،دمشق :دارالقلم.
خاقانی ،بديلبن علی ( .)1384ديوان خاقانی شروانی ،تصحيح ضيااللدين سجادی ،تهران :زوار.
داويسون ،رودريک« ،آموزش غربی در ترکيه عثمانی» ،امپراتوری عثمانی در عصر دگرگونی تنظيمات ،به کوشش خليل
اينالجيق و محمد سيد دانلی اوغلو و ترجمة رسول عربخانی ،پژوهشکده تاريخ اسالم ،تهران .567-549 ،1391
دهخدا ،علیاکبر ( .)1359لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران.
سعدی ،مصلحبنعبداهلل ( .)1385گلستان سعدی (جلد  )1به کوشش محمدعلی فروغی بوده ،چاپ  ،18تهران:
ققنوس.
شرح احوال و اشعار شاعران بی ديوان در قرنهای  5-4-3هجری قمری ،به کوشش محمود مدبّری ،تهران ،نشر پانوس،
.1370
شمسی يا امانی (منسوب به) ( .)1344يوسف و زليخاى فردوسى ،تهران :کتابفروشى ادبيّه.

229

III. ULUSLARARASI TÜRKİYE-İRAN DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

. اسطوره پنجم: تهران، شاهنامه فردوسی.)1396(  ابوالقاسم،فردوسی
. جلد پنجم، دايرهالمعارف اسالمی.  فتحاهلل،مجتبايی
 نشر وزارت فرهنگ: تهران، آناتولی و بالکان،6 جلد، به سرپرستی حسن انوشه، دانشنامه ادب فارسی.)1383( محمدی
. سازمان چاپ و انتشارات،و ارشاد اسالمی
، به کوشش بديعالزمان فروزانفر،) جلد10(  کليات شمس يا ديوان کبير.)1356(  جاللالدين محمد،مولوى بلخى
. اميرکبير:تهران
 قطره: تهران،16  چاپ، به کوشش سعيد حميديان، خسرو و شيرين.)1395(  الياسين يوسف،نظامی گنجوی
.39  ش،1379  دی، کتاب ماه ادبيات و فلسفه، آثار ادبی فارسی در روم شرقی تا قرن هفتم.)م2001(  جليل،نظری
. فروغی: تهران، چاپ اول، هجری10  تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی تا پايان قرن.)1343(  سعيد،نفيسی
. نشر پيکان: تهران، سير تاريخ زبان و لهجة ترکی.)م2002(  جواد،هيئت
Gharakhany, Batoul Maryam (2017). Geçmişten Günümüze Farsça ve Türkçe
Arasındaki Etkileşimler, III. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi, Bildiriler
Kitabı IV, 109-121.
Hatipler, Mustafa, One Person Library from Law and Morality to Social Policy:
Muallimi-i Evvel İbni Kemâlpaşazâde, Trakya University, Journal of Balkan
Libraries Union, Vol. 8, No 1., pp. 14-22, 2021.
İvanov, N. (1988). El-Feth’ul-Osmani el-aktar’ul-Arabiyye, Çev: (Yusef
Etaollah). Beyrut.
Karagözoğlu, Berna, Aslı Farsça olan kitaplrın Türk eğitim tarihindeki yeri ve
önemi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s.
125-139.
Maleki, Elnaz (2013). TÜRK KÜLTÜR VE DİLİNİN FARS KÜLTÜR VE DİLİYLE
ETKİLEŞİMİ, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TSA / YIL: 17 S: 3,
Aralık 2013, 129-149.
Manteran - Akhrun, R. (1992). Tarih-i Düvel-i Osmaniye, Çev: (Beşirelsebai), 2.
Cilt.: Elgahere.
Öz, Yusuf (2010). Tarih boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, T.D.K, Ankara.
Öztürk, Cemil: Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar,
İstanbul, MÜAEF Yay., 1998.
Turan, S. (2002). “Kemalpaşazâde (Ö. 940/1534) Osmanlı şeyhülislâmı ve
tarihçisi. İbni Kemalpaşazâde,” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 25, ss, 238-240

230

سومين همايش بين المللی پيوندهای زبانی و ادبی ايران و ترکيه

نگاهی به بعضی ترجمههای ترکی-ازبکی «گلستان» شیخ سعدی
قيوماوه فيروزه
نامزد علمهای فیالالگی ،استاد دانشگاه دولتی خجند به نام آکادمیک باباجان غفوراف

مقاله مختصر در بارة ترجمههای ترکی-ازبکی“گلستان ”-ا شیخ سعدی شیرازی ،که در قرنهای
مختلف روی کار آمدهاند ،اطّالع میدهد .همچنین در مقایسه بعضی خصوصیتهای بدیعی و غایوی
ترجمهها ،مهارت ترجمانها نیز نشان داده میشود
واژههای کلیدی“ :گلستان ”-ا سعدی ،ترجمۀ ترکی-ازبکی ،مقایسه ،ارزش ادبی

THE GLANCE TO SOME TURKISH - UZBEK
”TRANSLATIONS OF SHAIKH SADI’S “GULISTON
Kayumova Feruza
Candidate of Philological Science, professor of Khujand State University named after
academician Bobojon Gagurov.

This article reflects a short information about
Turkish-Uzbek
translations of Shaikh Sadi Sherozi’s “Guliston” in the different
centuries. Moreover, the author shows some peculiarities of artistic and
ideological translations in comparison and the skill of translators is also
observed.
Key words: Sadi’s “Guliston”, Turkish-Uzbek translation, comparison, literary value

نگاهی به بعضی ترجمههای ترکی-ازبکی «گلستان» شیخ سعدی
«گلستان» شیخ سعدی شیرازی چون در ادبیات کالسیکی فارس و تاجیک مقام بینظیر دارد و در انکشاف نثر
بدیعی ادبیات عصر میانگی تاجیک نقش مؤثر گذاشته است ،از دردانههای نادر ادبیات جهان نیز محسوب
مییابد .این اثر در بین اقوام ترکیزبان نیز همان منزلت و محبوبییتی را داراست ،که در بین خوانندگان فارس و
تاجیک از زمان موجودییتش صاحب بود .زیرا الَّکَی از عصر  19سر کرده ،ترجمههای ترکی-ازبکی این اثر
به وجود آمده ،خوانندگان ترکیزبان این اثر را به زبان مادری خود مطالعه نمودهاند .عالوه بر این به وجود آمدن
یکچند شرحهای ترکی گلستان از جانب شارحان ترکیزبان مثل المعی ،مصطفی شمعی ،سودی بوسنوی ،حسین
ابن رستم حنفی ،حسین کفوی ،ملّا محمّد غیسی ،هوابی برسوی ،محمّد اسعد افندی ،ضعیفی قُرتوبی و دیگران
در دورههای گوناگون دلیل بر آن میکند ،که این کتاب در بین مردم ترکیزبان در همه دور و زمان هم
معروفیّت زیاد داشت .دکتر عبدالمنّان نصرالدین در بارة ارزش و اهمیت ادبی شرحهای ترکی معلومات داده،
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شرحهای شمعی ،سودی و حسین ابن رستم حنفی را از ارزشمندترین شرحهای متن گلستان محسوب میداند
(کلیات ،ج 2 .و .)5از بس که در مورد شرحهای فارسی و ترکی گلستان در تحقیقات عالمان سعدی شناس و
گلستان شناس معلومات زیاد آورده شده است ،ما در این نوشته در مورد یکی از سمتهای مهم تاریخ ادبیات-
ترجمۀ اثر بدیعی ،مخصوصاً ،ترجمههای ترکی-ازبکی گلستان شیخ سعدی اظهار اندیشه خواهیم کرد.
یگانه راهی ،که هر یک خلق را از فرهنگ و ادبیات و علم خلقهای دیگر بهرهمند میگرداند ،این ترجمه
است .محض ترجمه امکان میدهد ،که مردمان از تاریخ و فرهنگ ،دستاوردهای تفکری ،آرمان و غایههای
نیک انسانی یکدیگر آگاه میگردند و به دلهای همدیگر راه مییابند .ثمرة همزیستی و همکاریهای ادبی
همیشگی خلقهای فارسیزبان و ترکیزبان بود ،که در بین شاعران ترکیزبان ادبیات ترجمه به وجود آمد و این
جریان به یکی از سمتهای مهم حیات ادبی عصرهای 16-14و تا عصر 20ادبیات ازبک تبدل یافت .شعرای
ترکیگوی عصر میانگی در برابر پیروی و تتبع از شاعران فارسیزبان ،کوشش نمودهاند ،که آثار آنها را به زبان
ترکی گردانند ،تا از اندیشههای ارزشمند و حکایتهای پرحکمت شاعران فارسیزبان مردم ترکیزبان نیز آگه
باشند .با این مقصد نیک در تاریخ دهها اثرهای فارسی -تاجیکی به زبان ترکی (ازبکی) ترجمه گردیدهاند،
که مشهورترین آنها خسرو و شیرین نظامی (ترجمۀ قطب خوارزمی ،عصر  ، )19گلستان سعدی شیرازی
(ترجمۀ سیف سرایی عصر 14و آگهی عصر  ، )19شاهنامه فردوسی (ترجمۀ خاموشی) “یوسف و زولیها،
هفت پیکر جامی ،شاه و گدا هاللی ،بدایع الوقایع واصفی (ترجمۀ آگهی)  ،هزار و یک شب (ترجمۀ صدقی
خواندلیقی)  ،انوار سهیلی عظ کاشفی (ترجمۀ محمّد تیمور) و غ .میباشد ،که این آثار به یک قسمت مهم
خزینۀ ادبیات کالسیکی ازبکی مبدّل گشته است.
اوّلین ترجمۀ ترکی-ازبکی گلستان چنانی که در باال ذکر نمودیم ،به قلم شاعر عصر  14سیف سرایی تعلق
دارد ،که او در سالهای  1391-1390با مقصد ترغیب اندیشههای اخالقی و حکمی سعدی و برای بهرهمند
گردان را به عنوان گلستان بت -ترکی با مهارت تام به زبان مادری خود ترجمه کرده است .در ترجمۀ او ماهیت
و مضمون اصلی حکایتها محفوظ مانده است و شاعر موفق گشته است ،که خصوصیتهای غایوی و بدیعی اثر
سعدی را در ترجمۀ خود مجسم گرداند .ولی با برابر این در بعضی حالتها شاعر از اختیار خود استفاده میبرد و
چنین به نظر میرسد ،که بعضی پارچههای شعری حکایات را اختصار میکند و یا برخی از قطعهها را در شکل
فارسیاش میآورد ،یا به آن پارچههای شعری ترکی ضمیمه میکند .ترجمۀ گلستان سیف سرایی در تاریخ
ادبیات کالسیکی ترکی-ازبکی در جریان به وجود آمدن نثر بدیعی قدمهای اوّلین به حساب میرود.
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باز یک ترجمۀ گلستان در عصر  19با فرمایش خان خیوه محمّد رحیمخان  - 2فیروز از جانب شاعر و
ترجمان پرمهارت محمدرضا آگهی به وجود آمده است .محمدرضا آگهی یکی از شاعران برجستۀ عصر 19
ازبک است ،که در محیط ادبی خوارزم کمال یافته ،در برابر شاعری ،اثرهای زیاد کالسیکان فارس و تاجیک
را به زبان ازبکی ترجمه کرده است .در دیباچۀ دیوان «تعویض العاشقین» خود شاعر رویخط اثرهای
ترجمکردهاش را آورده است ،که تعداد آنها به  19عدد میرسد .در آن فهرست اثرها «یوسف و زولیها»،
«سالمان و ابسال»« ،بهارستان» جامی“ ،قابوسنامه» کیکاووس« ،هفت پیکر» نظامی« ،گلستان» سعدی« ،هشت
بهشت» خسرو دهلوی« ،ظفرنامه» شرافالدین علی یزدی« ،روزت صفا» میرخاند (جلد دوّم) «اخالق محسنی»
هوسین واعظ کاشفی« ،شاه و گدا» هاللی« ،بدایع الوقایع» واصفی برین نمونههای برجستۀ نظم و نثر کالسیکی
تاجیک را میبینیم .فهرست مذکور نشان میدهد ،که آگهی در ترجمۀ ژانرهای مختلف ادبی هنرنمایی کرده
است.
ترجمۀ دیگر گلستان را سال  1909مدرّس و شاعر تاشکندی ملّا مرادخوجه صالحخوجه با نظرداشت
ایجتیاجات محصلین مدرسه با شرح و توضیح کلمههای دشوارفهم به عنوان «شوق گلستان» نشر مینماید .سال
 1968ترجمۀ چارمین گلستان در دستجمعی به نشر رسید ،که پارچههای شعری آن از جانب غفور غالم و
شایسالم شاموهمّیداف و قسمت نثری آن به دست رستم کاملاف ترجمه گردیده است .ترجمۀ آخرین اثر
موافق ذهن و فهمش و حال خوانندگان امروزة ازبک ترجمه گردیده است.
از بین همۀ این کارهای انجامیافته ترجمههای سیف سرایی و محمدرضا آگهی بیشتر معروف بوده ،ادبپژوهان
هنر ترجمانی این دو نفر برجستۀ ادبیات کالسیکی را در مقایسه باالتر میگذارند .اینچنین باید ذکر نمود ،که
ترجمۀ آگهی را ،هرچند شاعر بعضی باب و حکایتهای اثر را اختصار میکند ،ادبیاتشناس نژمالدّین کاملاف
حتّی بهترین ترجمۀ گلستان دانسته است ( .)86این اندیشههای او وابسته به بدیعیت و قالب زیبای ترجمۀ مذکور
به میان آمده است .ما این جا برای بیان مفصل مقایسۀ این ترجمهها امکان نداریم ،ولی با آوردن بعضی دلیلها
کوشش مینمایم ،که مشخصاً برتریّت آنها را نشان داده باشیم .مثالً ،سعدی در باب اوّل گلستان ،که «در سیرت
پادشاهان» عنوان دارد ،حکایت ملکزادهای را شنیدم ،که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادرانش بلند و خوبروی...
قطعهای را از زبان ملکزادة خرد ،که پدر و برادرانش به او از روی نمود ظاهریاش مناسبت میکردند و در
روز مشکلی این ملکزاده صادقانه پدر و کشور خود را حمایت میکند ،میآورد ،به چنین مضمون
آن نه من باشم ،که روز جنگ بینی پشت من،
آن منم ک-اندر میان خاک و خون بینی سری.
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کان که جنگ آرد به خون خویش بازی میکند،
روز میدان وان بگریزد به خون لشکری (). 23 ،12
قطعۀ مذکور را سیف سرایی چنین ترجمه میکند :
ای بهادیرلر ،بلینگ ،ب و کن میدانه مین،
باش اوینب ،جان ترکین عورمغه میدانمین
سونگ و اوینب ،آت چاپوب ،کوپ تورل و اردم کورگوزوب،
ات ال زنژیرین ازگن فارسیی دیوانمین (). 88 ،13
در این ترجمه خصوصیت وزنی و ژانری شعر نگاه داشته شده است .در زبان ازبکی آن روان و مؤثر صدا
میدهد .آهنگ افادهکنندة حالت پهلوان خرد نیز خیلی خوب داده شده است ،نظام قافییبندی در اصل ابوب،
در ترجمه باشد ،هابه است .برای آن که در ترجمۀ شعری ترجمۀ دلخواه برآید ،به اثر اصلی بعضی تغییراتها
درآوردن جایز است .اگر این تغییرات به مضمون ،روحیت و آهنگ اثر ضرر نرساند ،این َتغییرات مفید به
حساب میرود .امّا در ترجمۀ این قطعه سیف سرایی افادههای معنایی را تغییر داده ،برای پرزورتر شدن آهنگ
کوشش نموده است ،که در نتیجه مضمون قطعه تغییر پذیرفته است.
امّا در ترجمۀ این قطعه سیف سرایی افادههای معنایی را تغییر داده ،برای پرزورتر شدن آهنگ کوشش نموده
است ،که در نتیجه مضمون قطعه تغییر پذیرفته است .
در اثر سعدی پسر خردی شاه قطعۀ مذکور را در نزد لشکریان پیش از وارد جنگ شدن به پدرش و برادران
ضعیفش ،که از سبب ظاهر زیبا نداشتنش او را حقیر میشماریدند ،میگوید .در سخنهای آن دلیری و ضعیفی
مقایسه کرده میشود ،عاقبتهای آن نشان داده میشود .جوانمرد نه تنها دلیری خود را اعالن مینماید ،بلکه به
واسطۀ این شعر به پدر و برادرانش کنایهآمیز سخن خود را میگوید .در ترجمۀ سیف سرایی باشد ،پهلوان این
شعر را پس از به جنگ درآمدن به لشکریان میگوید .در آن فکرهای قیاسی در بارة دلیری و ضعیفی دیده
نمیشود .جوانمرد تنها دلیری خود را مبالغهآمیز نشان میدهد و بس .این گونه کوششهای سیف سرایی سمت
معنا و آهنگ شعر را به جانب دیگر روانه کرده ،از اصل دور انداخته است.
قطعۀ مذکور را در ترجمۀ مرادخوجۀ تاشکندی میبینیم ،که چنین است :
ال من اولمسمنک سن آرقمن کورسنگ جنگده،
 .من اوشلک قان اله توفراغده کورسنگ باشین
چون که هر کیم جنگ قیلور اوز قان برله اوینر ال،
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( کیم قاچر جنگده ،بیرور دشمنگه عسکر قانین (89 ،2
در این قطعه برعکس ترجمۀ سیف سرایی را میبینیم .مرادخوجه در برابر وزن را رعایه کردن ،کلمهها .ترجمه
کرده است .امّا آهنگ ترکی و شیرینی سخن سعدی را داده نتوانسته است.
این قطعه از جانب یکی از شاعران برجستۀ عصر  19آگهی ،که ترجمان خیلی ماهر بود ،چنین ترجمه گردیده
است :
من انینگدیک کیمسه ایرمسمنک یاودن قاچقمین،
مردمن انداقک کورگونگدور تنیمن قان ه را .
کیم عوروشغه چقغوچ کیچمک کیرکدیر ژانیدین،
(قانیغه قالغی چیریکنینگ گر قاچر میدان ه را (104 ،4
در ترجمۀ آگهی اکثریت کلمه و عبارههای قطعۀ سعدی عیناً نگاه داشته شده ،بعضی تغییراتی ،که از جانب
این ترجمان درآورده شده است ،مضمون اصلی را دیگر نمیکند .مهم آن است ،که در ترجمۀ آگهی روحیت،
وزن و قافیۀ عمومی شعر نگاهداری شده است”.این ترجمه مثل ترجمۀ سرایی آرایشیافته نه ،مثل ترجمۀ
مرادخوجه نمیلنگد“ ( .)90آگهی برای به نسخۀ اصل نزدیک شدن بعضی”قربانیها“کرده باشد هم ،از
تغییراتهای جدّی خودداری میکند ،موافق معیار کار میکند و اسلوب مؤلف را ایجادکارانه کارکرد مینماید.
سیف سرایی باشد ،اسلوب مؤلف را به اسلوب خودش مجبوراً نزدیک میسازد ،به جایی سعدی شعر خودش
را پیشنهاد میکند.
چون سخن در مورد برتریهای ترجمۀ آگهی رفت ،ما باز بعضی جهتهای اعترافشوندة این ترجمه را در ادامه
کار قید مینماییم .در اثرهایی ،که از جانب آگهی ترجمه گردیده است ،نمونههای گوناگون حکایهنویسی
شرق وامیخورد .در ترجمۀ هر یک شکل حکایهنویسی مهارت تام شاعر -ترجمان احساس میشود .از جمله،
ترجمۀ گلستان نیز ماهرانه و صادقانه به قلم آمده ،آگهی اسلوب خاص سعدی و فیض و طراوت سعدیانه را در
ترجمۀ خود پرّه نگاه داشته است .چون موعجزبیانی ،ماهرانه داده توانستن آب و رنگ بدیعی ،متناسبی نظم و
نثر ،معنا و آهنگ نطق پیرسانژهایی ،که به مقصد روانه گردیده است ،پیش از همه ،روانی و سبکی خاص
سعدی بوده ،در ترجمۀ آگهی همۀ آن خیلی جالب و با آهنگ مردمی ترکی-ازبکی صدا داده است.
مثل این کوششهای موفقانۀ آگهی در ترجمۀ همۀ قسمتهای اثر به نظر میرسد .ترجمان برای اسلوب عمومی
حکایت را نگاه داشتن به خصوصیتهای زبانی آن اعتبار جدّی میدهد.
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معلوم است ،که گلستان شیخ سعدی پُر از صنعت سجع است و محقّقان نثر سعدی را با برابر جذّابیّت و
دلنشینیش به مرکّبی نیز اعتراف میکنند .این جا یکچند پارچههای نثری را با ترجمۀ ازبکیاش میآوریم
حکمت
 .1دو کس رنج بیهوده بردند و سیع بیفایده کردند :یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگری آن
که بیاموخت و نکرد.
ترجمۀ آگهی :اکّ کیش بیهوده رنج کوردلر و بیفایده سعی ظهورغه اتکوردلر :بر الکیم ،کوپ مال ییغدی و
امد ،ینه بر الکیم ،کوپ علم اورگندی و عمل قیلمد.
 .2رحم آوردن بر بدان  -ستم است بر نیکووان و عوف (عفو) کردن از ظالمان  -جور است بر
درویشان.
ترجمه :یمانلر حالیغه رحم ایتمک  -یخشیلرغه ستم اتکورمکدور ،ظالملر گناهین عوف (عفو) ایتمک -
مظلوملرغه جورن روا کورمکدور .
معلوم میشود ،که آگهی در ترجمۀ نثر مسجّع نیز ایجادکارانه مناسبت میکند ،او سجعهای فارسی را با مهارت
به ازبکی گردانیده ،اینچنین خود نیز در ازبکی سجعهای تازه به وجود آورده صنعت و صالحیّت کامل خود را
نمایش میسازد.
در این گزارش مختصر ما در مورد موجودیت و مختصراً ارزش ادبی ترجمههای گلستان شیخ سعدی ،که از
جانب سیف سرایی ،آگهی و مرادخوجه انجام یافته است ،صحبت کردیم .البتّه ،مقایسۀ مفصلتر این ترجمهها
با نسخۀ تاجیکی آن کار جداگانه بوده ،در نتیجۀ قیاس آنها ما میتوانیم ارزشهای اصلی این ترجمهها و برداشت
ایجادی شاعران ترکیزبان را معنیداد سازیم .آموزش همهطرفۀ این ترجمهها هم برای ادبیاتشناسی تاجیک و
هم برای ادبیاتشناسی ازبک بسیار مهم بوده ،شناخت این ترجمهها به ما امکان میدهد ،که باز معنیها و
مطلبهای نهفتۀ“گلستان ”-ا سعدی را محض به واسطۀ این ترجمهها پیدا نمایم
پینوشت
 .1ادبیات فارس و تاجیک در عصرهای خ- .14-12دوشنبه :دانش ،1983 ،جلد 2-1
 .2کاملاف ن .ب و قدیمیی صنعت- .تاشکینت :ادبیات و صنعت.192-.1988 ،
.3ملّهیف ن .ازبک ادبیات تاریخ-.تاشکینت738-.1963 ،
 . 4موحمدرزا آگهی .اثرلر 1 ،ژیلد- .تاشکینت :ش .شوالم نامیدگ ادبیات و صنعت نشریات ،1971 .س. 48 .
 .5موحمدرزا آگهی .اثرلر .4ژیلد- .تاشکینت :ش .شوالم نامیدگ ادبیات و صنعت نشریات1936 ،
.6نوایی ،علیشیر .مکمّل اثرلر توپلم 20 .تاملیک-15 ،تام -- .تاشکینت 348 - .1999 ،ب.
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.7نصرالدیناف ا .کلیات .جلد -.5 ،2خجند2 ،
رادویانی ،محمّد عمر .ترجمان-البالغه( .با تسهی و اهتمام پروفسور احمد آتش)-.تهران1362 ،
. 9سالماو غ .ترژیمه نظریهس اساسلر- .تاشکینت :اوقیتوچ232-.1983 ،
10شیرازی ،سعدی .گلستان (با مقابلۀ نسخۀ تصحیحشدة مرحوم استاد محمّدعلی فروغی)- .تهران،
1378
.11شیرازی ،سعدی .گلستان( .تهیۀ صحابالدّین صدّیقاو)- .دوشنبه :معارف. 2014 ،
 .12قدتغو بلیگ« .فن» نشریات- .تاشکینت-96 ،1971 ،بیت .
 .13اوزبیک ادبیات .تورت تاملیک-1 .تام -.تاشکینت-185 ،1959 ،بیتا

237

III. ULUSLARARASI TÜRKİYE-İRAN DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

ایران و ترکیه :تبادل ادبیات و تجدد
دکتر محسن مديرشانه چی

نويسنده و پژوهشگر فرهنگ و سياست
چکیده
آسيای صغير در عصر سلجوقيان و عثمانيان که به تدريج زبان ترکی در آن رواج يافت ،همواره
متاثر از زبان و ادبيات فارسی بود .بسياری از پادشاهان سلجوقی نامهای ايرانی داشتند و برخی از
اين ميان به فارسی شعر می گفتند .طی چند سده در اين ديار اغلب کتابها به فارسی بود .در پی
حمله مغوالن به ايران بسياری از شاعران ايرانی از جمله مولوی به آسيای صغير کوچيدند و زمينه
رواج و رونق شعر و ادب فارسی را در اين سرزمين بيش از پيش فراهم آوردند .سلطه عثمانيان و
نام گيری اين سرزمين به نام آنان خللی در اين روند ايجاد نکرد .برخی سالطين عثمانی نيز به
فارسی شعر می سرودند با جايگزينی تدريجی زبان ترکی ،فارسی همچنان زبان اديبان و نخبگان
و ديوانيان بود .زبان و ادب فارسی از طريق عثمانی به بالکان و ديگر نواحی جنوب شرقی اروپا راه
يافت .وجود هزاران نسخه خطی فارسی در ترکيه و انبوه واژه های فارسی در زبان ترکی و در
نامهای ترکان نشان اين تاثير ديرپای تاريخی است .بدين سان در تعامالت تاريخی دو ملت بيش
از هر چيز زبان و ادبيات فارسی از ايران به ترکيه راه يافت.
در برابر ادبيات ،متقابال تجدد که در عثمانی و ترکيه بعدی به علت همسايگی با اروپا و مغرب زمين
و برخی اصالحات اواخر عصر عثمانی زودتر از ديگر سرزمينهای شرقی شکل گرفت ،ارمغانی بود
که در تعامالت تاريخی دو کشور همسايه از اين ديار به ايران راه يافت .در عصر قاجار  -همزمان با
اواخر دوره عثمانی  -بسياری از ايرانيان خواسته يا ناخواسته به اين سرزمين رفتند و بيشترين
نقش را در انتقال تجدد و ترقيات سياسی و اجتماعی به ايران به عهده گرفتند .ميرزا آقاخان
کرمانی ،شيخ احمد روحی ،ميرزا رضا کرمانی ،خبيرالملک ،شيخ اسداهلل ممقانی ،سليمان ميکده،
يحيی دولت آبادی ،حسن رشديه ،علی اکبر دهخدا ،عليمحمد فره وشی و ميرزا حبيب اصفهانی از
ايرانيانی بودند که چندی در استانبول و ديگر شهرهای عثمانی به سر بردند .پس از اضمحالل
خالفت عثمانی و جايگزينی جمهوری ترکيه نيز اصالحات نوگرايانه آتاتورک بيش از هر چيز الگوی
نوسازی ايران در عصر رضا شاه بود .بر اين اساس در تعامالت دوسويه دو همسايه ،عثمانی يا ترکيه
کنونی در انتقال تجدد به ايران نقشی موثر و تعيين کننده داشت .در مقاله حاضر تبادل متقابل
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ادبيات از ايران به ترکيه و تجدد از ترکيه به ايران در مقام دو سويه تعامل دو کشور بررسی و تبيين
.خواهد شد
Iran and Turkey: Interaction of Literature and Modernity
Mohsen Modir Shanechi, Ph.D.
Researcher of Politics and Culture
Abstract
Minor Asia in Seljuk and Ottoman periods, despite extending Turkish
language, always has been affected by Persian language and literature.
Many of Seljuk kings had Iranian names and some of them composed
Persian poems. During several centuries majority of the books were in
Persian in this territory. After Mongol invasion to Iran, many Iranian
poets including Mevlana emigrated to Minor Asia and expanded and
promoted Persian poem and literature more and more. Ottoman
domination as well as nomination of this land in the name of them did
not prevent this process. Some Ottoman kings sang Persian poems.
After gradual substituting Persian by Turkish, Persian continued as the
language of the literate and elite. Persian language and literature found
a way to Balkan and other territories of south eastern Europe through
Ottoman. Presence of thousands Persian manuscripts in Turkey and
many Persian words in Turkish as well as Persian names in Turkey
represent this long-term historical influence. So, in the historical
interactions of two nations, above all, Persian language and literature
has been transferred from Iran to turkey.
As a result of neighborhood to Europe and western countries as well as
some reforms in the last Ottoman period, modernity formed in
Ottoman and Turkey sooner than other eastern territories. So, the
modernity became a gift from Turkey to Iran, as literature was gift of
Iran to Turkey in historical interactions of two countries. In Qajar period,
simultaneous to last Ottoman period, many Iranians went to this
country, either voluntarily or mandatory, and played major role in
transferring modernity and social-political progressive ideas and
thoughts to Iran. Mirza Aqa Khan Kermani, Sheikh Ahmad Rouhi, Mirza
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Reza Kermani, Khabir-al-Molk, Sheikh Assad-Allah Mamaqani, Soleiman
Meikade, Yahya Dowlat-Abadi, Hassan Roshdiye, Ali Akbar Dehkhoda,
Ali-Mohamad Fare-Vashi and Mirza Habib Khorasani were among
Iranians who lived sometimes in Istanbul and some other Ottoman
cities. After the collapse of Ottoman Califate and replacement of
Turkish republic, modernist reforms of Ataturk effected as the most
pattern of Iranian modernism and reconstruction in Reza Shah Pahlavi
era. Thus, in bilateral interactions between two neighbors, Ottoman or
today Turkey had a dominant and determined role.
In this article, mutual transferring of literature from Iran to Turkey and
modernity from Turkey to Iran, as two sides of interactions between
two countries, would be considered and analyzed.

مقدمه
در ميان کشورهای همسايه شايد کمتر دو ملتی همچون ملل ايران و ترکيه در تاريخ پرفرازو نشيب
خود با يکديگر تعامل و تاثير متقابل داشته اند .ايران معبر ترکيه به قفقاز ،آسيای ميانه ،افغانستان،
شبه قاره هند و شرق آسيا بوده و ترکيه گذرگاه ايران به سوی اروپا و مغرب زمين به شمار می
رفته است .مناطق کوچکتر ميان اين دو سرزمين بارها ميان طرفين دست به دست شده و در آنها
اختالطی از هر دو تاريخ و فرهنگ و هويت و مدنيت به يادگار مانده است .تعامالت و پيوندهای
گوناگون اين دو ديار در ادوار متوالی ،چه در عصر هخامنشيان که آسيای صغير يا ترکيه کنونی
بخشی از قلمرو امپراتوری آنان بود ،در دوره سلوکيان که اسکندر و جانشينانش بر هر دو سرزمين
سلطه ي افتند ،در دوران اشکانيان و ساسانيان در ايران و استيالی بيزانس يا روم شرقی بر آسيای
صغير ،در عهد خالفت عربی که باز ايران و ترکيه امروزی هر دو از متصرفات آنان بود ،در دوران
فرمانروايی حکام ايرانی و ترک بر ايران و ترکان سلجوقی بر آسيای صغير ،در دوره خالفت ترکان
عثمانی بر اين سرزمين و همزمان سلطنت صفويان و افشاريان و زنديان و قاجاريان بر ايران و چه
از سده بيستم به اين سو که جمهوری ترکيه شکل گرفت ،تداوم يافت.
سویه ادبیات در تعامل ایران و ترکیه
ترکيه کنونی به شمول آسيای صغير ،پس از سده ها تسلط ايرانيان ،يونانيان ،روميان و روم شرقی
(بيزانس) بر آن ،همچون ايران و ديگر بالد اسالمی ،بخشی از خالفت اسالمی به زعامت عربها بود
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تا سرانجام شاخه ای از سلجوقيان حاکم بر ايران بر آن سيطره يافت .اين سالطين که به سالجقه
روم شهرت يافتند ،بيش از پيشينيان خود به زبان و ادب فارسی تعلق داشتند .از شانزده پادشاه
سلجوقيان روم هشت تن نامهای ايرانی کيانی داشتند؛ سه کيخسرو ،سه کيقباد و دو کيکاوس.
برخی پادشاهان سلجوقی همچون عالءالدين کيقباد و رکن الدين سليمان دوم به فارسی شعر می
گفتند .طی چند سده در اين ديار اغلب کتابها به فارسی بود .بيشتر وزيران و رجال دربار آنان نيز
ايرانی بودند .دربار سالجقه روم همچون دربار غزنويان پرورشگاه شعر و ادب فارسی بود .با حمله
مغوالن به ايران بسياری از عالمان و اديبان ايرانی همچون موالنا جالل الدين محمد بلخی رومی
(مولوی) ،سيف فرغانی ،اوحدی کرمانی و عراقی همدانی به آسيای صغير کوچيدند و متاثر از حضور
آنان و دست پروردگانشان زبان و شعر فارسی در آن ديار بيش از پيش قوت گرفت .صدها واژه
فارسی از طريق موالنا و مولوي ه به زبان ترکی راه يافت .اشعار فارسی موالنا همچنان در سماع و
مراسم عرفانی در آن ديار خوانده می شود .اين دوران از ادوار درخشان اعتالی زبان فارسی در
آسيای صغير بود.
با استيالی مغوالن بر اين ديار و بر افکندن سالجقه روم ،بار ديگر ايران و ترکيه کنونی همچون
بسياری ديگر از سرزمينهای اسالمی زير سلطه مغوالن وحدت سرزمينی يافتند .مغوالن نيز پس از
چندی مسلمان شدند و به ترويج زبان فارسی پرداختند .با تجزيه امپراتوری مغوالن هر بخش از
سرزمين تحت تسلط آنان حکومتی مجزا يافت تا سرانجام صفويان در ايران و عثمانيان در ترکيه
کنونی که به نام عثمانی خوانده شد ،به قدرت رسيند.
دوران ديرپای دولت يا خالفت عثمانی نيز از ادوار توجه به زبان و ادب فارسی بود  .زبان فارسی
زبان رسمی در عهد عثمانيان بود و برخی سالطين عثمانی همچون سلطان محمد فاتح به فارسی
شعر می سرودند .احمد پاشا شاعر بزرگ ترک و از پايه گذاران شعر ترکی ،مترجم اشعار فارسی به
ترکی بود .قالبهای شعر ترکی نيز همان قوالب شعر فارسی است .پس از آنکه کم و بيش زبان ترکی
جای فارسی را گرفت ،فارسی هنوز در ميان اعيان و اشراف جايگاه نخست خود را حفظ کرد .با
فتوحات پی در پی عثمانيان از جمله در اروپا زبان و ادب فارسی از طريق آنان در شبه جزيره
بالکان و جنوب شرقی اروپا گسترش يافت و البته آسيای صغير همچون ايران خود کانون توجه به
شعر و ادب فارسی بود .از آن زمان و ادوار پيش و پس از آن قريب يکصد هزار نسخه خطی فارسی
در کتابخانه های شهرهای مختلف ترکيه باق ی مانده است و نيز واژه های بسيار که در زبان ترکی
به ميراث مانده و در نام بسياری از ترکان که نشانه ای از اين پيوند و تاثير ماندگار زبان فارسی در
ترکيه است .نسبت فارسی "زاده" به جای "ابن" عربی ،حتی سده ها پيش از ايران در عثمانی و
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سپس ترکيه معمول شد و آن گاه که در ايران نام خانوادگی مرسوم گشت ،نخست ايرانيان مهاجر
به استانيول در جنگ جهانی اول و سپس ايرانيان در خود ايران اين نسبت را در نام خانوادگی خود
به کار گرفتند.
بدين سان در تعامل دو سرزمين همسايه ،زبان و شعر و ادب فارسی و تاثير آن بر زبان و ادبيات
ترکی و حيات فرهنگی و ادبی ترکيه زمينه ساز اين تعامل و پيوند بوده است.
سویه تجدد در تعامل ایران و ترکیه
در تعامل دو کشور ،متقابال ترکيه بر شکل گيری تجدد در ايران و تحول حيات سياسی و اجتماعی
ايرانيان شايد بيش از هر کشوری تاثيرگذار بود .ترکيه در مقام معبر اروپا و غرب برای آسياييها
خصوصا ايرانيان هم گذرگاه و هم اقامتگاهی بوده که بسياری برای آزادی و کسب آگاهی و معرفت
بيشتر و نشر افکار و آرمانهای آزاديخواهانه و نوگرايانه خود به آن روی می آورده اند .اين نقش را
پيش از تکوين ترکيه کنونی در دوران عثمانيان نيز در اين جغرافيا می توان ديد و حتی پيش از
آن در عصر سلجوقيان روم که موالنا از بلخ در گستره ايران تاريخی و فرهنگی  -در افغانستان
کنونی  -و از مسير نيشابور به قونيه پای نهاد و در اين شهر مسکن گزيد که اکنون در قلب ترکيه
امروزی واقع شده است .کانون اصلی روی آوردن ايرانيان در ترکيه کنونی و پيش از آن در عثمانی،
استانبول بوده است .در اين خصوص به طور اجمال به حضور شماری از روشنفکران و نوگرايان
ايران ی و تکاپوهای آنان در پی کسب آزادی و ترقی برای وطن خويش و پيوندها و تعامالت فکری
و فرهنگی با متفکران و روشنفکران ترک در اين سرزمين خصوصا استانبول می پردازيم.
نخستين تحول فکری در ايران در عصر قاجار در قالب جريانی شکل گرفت که می توان از آن با
عنوان اصال ح طلبی و اصالحگری ياد کرد .اصالح طلبان در جامعه سنتی دوران خود در واقع
نوگرايان و تحول خواهانی بودند که خارج از عادات و سنن دينی و يا با رويکردها و برداشتهای تازه
ای در قبال دين و سنت ،به اصالحگری روی آوردند؛ چرا که چارچوب سنن جاری و دين سنتی،
تداوم وضعيت گذشته و مانعی در مسير هر نوع تحول و اصالحی بود .بر اين اساس اصالح طلبان
و اصالحگران عصر قاجار را به شکلی اسالف نوگرايان و روشنفکران ادوار بعدی اعم از مذهبی و
غير مذهبی می توان خواند .در واقع اقدامات اصالحی برخی شاهزادگان و وزرای اصالح طلب عصر
قاجار در عرصه هايی چون اعزام محصل به فرنگ و تاسيس مدارس نوين و ترويج علوم و فنون
جديد و ترجمه و نشر افکار و آثار متفکران و نويسندگان غربی و وارد کردن صنعت چاپ و انتشار
روزنامه و از اين قبيل زمينه ساز تکوين روشنفکری در ايران شد .اصالحگران موثر در اين زمينه را
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خود می توان در زمره پيشگامان عرصه روشنفکری ناميد .اصالحات عصر قاجار در ايران شايد بيش
از هر جا متاثر از همسايه غربی و تحت تاثير اصالحاتی بود که زودتر از ايران در عثمانی شکل
گرفته بود .اصالحات سلطان سليم موسوم به نظام جديد الگوی برخی اصالحات عباس ميرزا شد و
امير کبير نيز که سالها در عثمانی بود ،از اصالحات موسوم به تنظيمات در عثمانی در تحقق
اصالحات گسترده خويش در ايران بهره گرفت .اصالحگران بعدی نيز از اصالحات در عثمانی بی
تاثير نماندند؛ از آن ميان به ميرزا حسين خان قزوينی (سپهساالر) می توان اشاره کرد که مدتها
در استانبول بود.
اصالحات اوايل و اواسط عصر قاجار تاثير شگرف خود را در تحول فکری و فرهنگی در جامعه ايران
به جای گذارد و در اواخر عصر قاجار در قالب نوگرايی و روشنفکری مذهبی و غير مذهبی ظاهر
شد .در اين ميان جرايدی که از سوی ايرانيان در خارج از ايران منتشر می شد و به ايران می آمد،
نقشی بی بديل در روشنگری و نوگرايی و تکوين يا تکامل روشنفکری اعم از غير دينی و دينی در
ايران داشت .روزنامه فارسی زبان اختر که در استانبول انتشار می يافت ،از موثرترين آنها بود .اختر
که طوالنی ترين دوران انتشار را در ميان روزنامه های فارسی خارج از ايران و حتی بسياری از
روزنامه های داخل کشور داشت 22 ،سال از  1292تا  1315قمری مقارن با  1875تا 1879
ميالدی در استانبول منتشر می شد.
بسياری از نخستين نوگرايان دينی و روشنفکران مذهبی موثر در تحوالت سياسی اين عصر خصوصا
انقالب مشروطه نيز خود مدتها در عثمانی بودند و افکار و آثار آنان بعضا در تعامل با جامعه عثمانی
شکل گرفت .سيد جمال الدين اسدآبادی مشهور به افغانی از نخستين و موثرترين آنان بود که خود
و شاگردان و مريدان وی در ايران و عثمانی و ديگر بالد اسالمی زمينه ساز نهضتها و تحوالت
سياسی و اجتماعی ژرف و گسترده ای شدند .انقالب مشروطه ايران که برخی حتی واژه آن را متاثر
از اصالحات و اصطالحات سياسی اواخر عصر عثمانی دانسته اند ،از عمده ترين اين نهضتها بود .در
آستانه انقالب مشروطه جمع کثيری از ايرانيان مشروطه خواه که عمدتا از روشنفکران نوگرای
مذهبی بودند ،در استانبول گردآمدند و انجمن سعادت را تشکيل دادند .روحانی نوگرا و مشروطه
خواه شيخ اسداهلل ممقانی فرستاده آخوند خراسانی چهره شاخص مراجع حامی مشروطه به
استانبول بود که به عضويت انجمن نيز درآمد و در تعامالت فکری با نوگرايان عثمانی بيش از پيش
به تجدد گراييد.
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استانبول در واقع پناهگاه بسياری از ايرانيان ناراضی از استبداد قاجار و موثر در تحوالت سياسی
اواخر قرن نوزدهم و اوايل سده بيستم در ايران بود .ميرزا رضا کرمانی که قتل ناصرالدين شاه به
دست او ضربه ای به استبداد و در حکم مقدمه ای در تکوين مشروطه بود ،در مقام يکی از مريدان
سيد جمال الدين همراه با ميرزا آقا خان و شيخ احمد روحی و برادرش شيخ ابوالقاسم مدتی در
استانبول در خانه سيد جمال اقامت داشت .ميرزا عبدالحسين خان ملقب به ميرزا آقا خان کرمانی
از سال  1303تا  1313قمری در استانبول به سر برد و طی اين دهه مدتی را در قبرس گذراند
که بخشی از عثمانی بود .شيخ احمد روحی کرمانی از ديگر نوگرايان دينی عصر قاجار بود که پس
از زيارت بيت اهلل الحرام و اقامت در حلب به استانبول رفت و مدتها در اين شهر به سر برد .شيخ
احمد از موثرترين چهره های مدافع و مروج انديشه اتحاد اسالم بود که از سوی سيد جمال و برخی
ديگر از نوگرايان دينی عصر قاجار طرح شد .از ديگر ايرانيان مقيم در استانبول به ميرزا حسن
خبيرالملک می توان اشاره کرد که مدتی سر کنسول سفارت ايران در اين شهر بود .ميرزا آقا خان
و روحی و خبيرالملک پس از شورش ارامنه در عثمانی در ترابوزان به زندان افتادند و به ايران
تحويل داده شدند و سرانجام به دستور محمد علی شاه به قتل رسيدند.
ميرزا علی اکبر خان دهخدا اديب و نويسنده و روزنامه نگار نامدار ايران نيز پس از استبداد صغير
در عصر سلطنت محمد علی شاه قاجار به استانبول رفت و با چند ايرانی ديگر نشريه سروش را
منتشر کرد که  15شماره دوام يافت .ميرزا سليمان خان ميکده از مشروطه خواهان فعال و موثر
در اين نهضت از ديگر ايرانيان مهاجر به استانبول پس از استقرار استبداد صغير در ايران بود .از
ديگر روشنفکران و روشنگران عصر مشروطه می توان از ميرزا يحيی دولت آبادی ياد کرد که با
حاکميت استبداد صغير به استانبول تبعيد شد .دولت آبادی که سابقه ای در معارف پروری و
مدرسه سازی داشت ،مدتی مدرسه ايرانيان را در اين شهر سر و سامان بخشيد و پس از فتح تهران
به دست مجاهدان مسلح مشروطه خواه و در پی سفرهايی به اقصی نقاط اروپا به ايران بازگشت .از
ديگر معارف پرورانی که مدتی در عثمانی بود ،به علی محمد فره وشی (مترجم همايون) می توان
اشاره کرد که قريب دو سال در قبرس به سر برد .ميرزا حسن رشديه بنيانگذار مدارس جديد در
ايران نيز افزون بر آنکه دو سال در بيروت که در آن زمان بخشی از عثمانی بود ،در دارالمعلمين
شيوه های جديد آموزش را آموخت ،به استانبول رفت و از آن طريق به ايران بازگشت.
در آغاز دوران روشنگری و تحوالت سياسی و اجتماعی متعاقب آن در ايران ،قفقاز و عثمانی مراکز
عمده حضور و فعاليت فردی و جمعی ايرانيان و در اين ميان استانبول کانون اصلی تجمع
روشنفکران و نوگرايان ايرانی در خارج از کشور بود .در اين شهر مجمعی از ايرانيان از جمله برخی
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شخصيتهای مذکور و دانشمندان و ادبايی چون ميرزا حبيب اصفهانی شکل گرفت که در انتقال
افکار و انديشه های نو از اروپا و عثمانی به ايران نقشی اساسی داشت .ميرزا حبيب اصفهانی قريب
چهل سال از  1276تا  1315قمری در عثمانی زيست و در همانجا درگذشت .سه کتاب فارسی
او و کتابی به ترکی از وی در استانبول طبع شد .همچنين کتاب احمد يا سفينه طالبی اثر نامدار
عبدالرحيم طالبوف تبريزی و ترجمه هيات جديد فالماريون از او در استانبول چاپ شد .استانبول
در حقيقت کانون انتشار بيشترين آثار نويسندگان عصر روشنگری در ايران و نيز حضور و فعاليت
جمع کثيری از آنان بود.
از اين قرار ،عثمانی در اواخر دوران ديرپای تاريخ خود و سپس ترکيه کانون تجمع و کنشهای
فرهنگی و سياسی نخستين نوگرايان و روشنگران ايرانی و تاثيرپذيری آنان از تجدد و انتقال آن به
ايران بود.
نتیجه گیری
شايد کمتر دو کشوری را در جهان همچون ترکيه و ايران از جهات و جوانب گوناگون به هم پيوسته
و برخوردار از بيشترين مشترکات و زمينه های پيوند و تعامل بتوان سراغ يافت .از منظر جغرافيايی،
گذشته از همسايگی ،ترکيه معبر ايران به اروپا و مغرب زمين ،و ايران گذرگاه ترکيه به آسيای
مرکزی ،شبه قاره هند و ديگر نقاط آسيا محسوب می شود .از نگاه تاريخی نيز دو کشور در مقاطعی
از زمان تاريخ يگانه ای داشته و در پنج سده اخير دو قدرت بزرگ همسايه با تاريخی از رقابتها و
همکاريها بوده اند .در ساحت فرهنگ ،دين اسالم  -به عنوان آيين اکثريت مردمان دو سرزمين در
سده های متوالی  -ايران و ترکيه را در مقام دو کشور اصلی جهان اسالم متحد ساخته است.
زبانهای فارسی و ترکی ،در مقام دو زبان از سه زبان اصلی جهان اسالم ،گرچه از منظر زبان شناختی
به دو خانواده زبانی متفاوت متعلق اند ،با تاثيرگذاری چند صد ساله فارسی بر ترکی و انبوه واژگان
فارسی در اين زبان و تاثير شعر و ادب ترکی از فارسی پيوندی ناگسستنی يافته اند .در واقع انتقال
ادبيات از ايران و از زبان فارسی به آسيای صغير يا عثمانی يا ترکيه کنونی از سويه های اصلی
تعامل دو کشور است .از سوی ديگر هويت آسيايی-اروپايی عثمانی و ترکيه و همسايگی اين
سرزمين با مغرب زمين و تقدم تکوين تجدد در آن زمينه ساز انتقال افکار و ايده های تجددخواهانه
و تحوالت شگرف سياسی-اجتماعی در ايران شد و در واقع انتقال تجدد از ترکيه به ايران در مقام
سويه ديگر تعامل دو کشور عمل کرد.
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 فارسی و بنگالی،نگاهی به واژگان مشترک ترکی
(A Look into the Common Words of Turkish, Persian and Bengali
Languages)
1دکتر محمد ابوالکالم سرکار

Abstract:
Bengali is considered to be one of the oldest languages in the world with its rich
historical and cultural background. It has assimilated the literary and cultural elements
of other nations viz. Turkish, Mughals and Iranians. Right from the establishment of
Khilji rule in Bengal until the British dominance, Persian prevailed as the official,
educational, literary and religious language in the land of Bengal for almost six and half
centuries. The earliest Muslim rulers of Bengal were originally of Turkish descent.
Since the Turkish ruled over the land of Bengal for almost 150 years, many common
Persian and Turkish words have entered into Bengali language and are still significant
in that language. Many words of court communications like Iqrar, Adalat, Adil,
Qanoon, Parwaneh, Hukm, Farman, Batil, Haq, Wakeel, Aaeen, Sefares etc; many
general words related to humans viz. Kamar, Chehreh, Qalb, Soorat, Seeneh, Gardan,
etc; many food items: Qormeh, Biryani, Paneer, Chai, Halweh, Kabab, Qeemeh and;
many Islamic words like Aakhirat, Islam, E’tekaf, Qabr, Qabristan, Iftar,
Imam,Imamat,Bayat, Bandegi etc; and some other words used in various spheres of the
society e.g., Ketabxane, Madrese, Elm, Moallem, Sagerd, Baba, Dust, Yar, Dosman,
Bulbul, Tuta, Tuti, Bag, Bagce, Yatim, Yatimxane, Golestan, Mosafer, Mosaferxane,
Viran, Asman etc. have been absorbed in Bengali over the centuries.
The above-mentioned words have found their way into Bengali language directly from
Turkish and Iranian languages. It would be an interesting study to make a
comprehensive list of the common Persian and Turkish words to know how much the
Turkish and Persian influence had penetrated deep into social, cultural, literary and
political life of the people of Bengal.
Therefore, the proposed paper would mainly focus on the commonalities between
Turkish, Persian and Bengali words. These words would be categorized and dealt with
in different sections to exhibit the deep-rooted influence of Turkish and Persian
influence in the Bengali language.
Key Words: Bangladesh, Turkey, Iran, common words of Turkish, Persian and
Bengali.

 بنگالدش، دانشگاه داکا، استاد گروه زبان وادبيات فارسی.1
Email: aksarker@du.ac.bd
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چکیده:
ســرزمين بنگالدش )بنگال( باســابقه ديرينه تاريخی و فرهنگی ازکشــورهای کهن جهان به شــمارمی آيد که
فرهنـگ و ادبيـات خـارجی مـاننـد هر فرهنـگ ديگری عنـاصـــر ادبيـات ترک ،مغول و ايرانی را در فرهنـگ و ادبيـات خود
پـذيرفتـه اســـت .تقريبـا شـــش قرن و نيم از آغـاز حکومـت ترکـان غوری تـا پـايـان حکومـت مغوالن تيموری (-1202
 )1837يعنی از آغازحکومت خلجيان تا اسـتيالی انگليسـی ها زبان فارسـی به عنوان زبان رسـمی ،علمی ،ادبی ،دينی
و دولتی در ســرزمين منطقة بنگال رايج بود .مســلمانانی که برای نخســتين بار در بنگال حکمرانی کردند ترک نژاد
بودند .بسـبب بيش از شـشـصـد سـال زبان فارسـی به عنوان زبان رسـمی و دولتی بودن اين سـرزمين و در طول مدت
 150سال حکومت ترکان در بنگال واژگان مشترک فارسی و ترکی بر زبان و ادبيات بنگالی بيشتر تأثير گذاشته و در
اين زبان وارد شـده و حسـابی جای گرفته اسـت .بعضـی واژگان ديوانی ،مانند :اقرار ،عدالت .عادل ،قانون ،دليل ،حکم،
فرمان ،باطل ،حق ،وکيل ،آيين ،سفارش و ،...بعضی کلمات عام مربوط به انسان ،مانند :بازو ،کمر ،چهره ،قلب ،صورت،
ســـينـه ،گردن و ، ...و بعضـــی واژگـان مربوط بـه خوراکيهـا ،مـاننـد :قورمـه ،بريـانی ،پنير ،چـای ،حلوه ،کبـاب ،قيمـه و ،...
واژگان اســالمی مانند :آخرت ،اســالم ،اعتکاف ،قبر ،قبرســتان ،افطار ،امام ،امامت ،بيعت ،بندگی و ،...و مقدار زيادی
کلمات و اسـامی؛ چون :کتابخانه ،مدرسـه ،علم ،معلم ،شـاگرد ،بابا ،دوسـت ،يار ،دشـمن ،بلبل ،طوطی ،باغ ،باغچه ،يتيم
خانه ،گلسـتان ،مسـافرخانه ،ويران ،آسـمان ،و غيره .و موارد فراوانی که به تعدادی از آنها در متن مقاله به آن پرداخته
خواهد شـد .سـعی نگارنده در اين مقاله نگاهی و بررسـی اجمالی به واژگان مشـترک ترکی ،فارسـی و بنگالی اسـت .و
واژگان مشترک زبانهای مزبور را تحت عنوان موضوع متنوع به صورت فهرست شناسايی کند تا چهرۀ واژگان مشترک
ترکی ،فارسی و بنگالی در بنگالدش بخوبی نشان داده شود.
کلید واژه :بنگالدش ،ترکيه ،ايران و واژگان مشترک زبان ترکی ،فارسی و بنگالی.

2

مقدمه
سرزمين بنگالدش با سابقة ديرينه تاريخی ،فرهنگی و ادبی ازکشورهای کهن جهان به
شمارمی آيد .اين فرهنگ و ادبيات خارجی مانند هر فرهنگ ديگری عناصر ادبيات ترک ،مغول و
ايرانی را در فرهنگ و ادبيات خود پذيرفته است  .حدود بيش از ششصد سال يعنی از آغاز حکومت
ترکان خلجی1202م .تا استيالی انگليسی ها 1837م .زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و دولتی،
زبان علمی و ادبی و دينی مسلمانان شبه قاره بود( .رضوی )159 :1968 ،اديبان ،شاعران و صوفيان
آثار ارزنده خودرا به همين زبان به يادگار گذاشته ا ند( .ام سلمی)371 :1376 ،
ترکها برای نخستين بار در بنگال حکمرانی کردند .در اين دوران ،فرهنگ ايرانيان از نفوذ
فوق العاده ای در منطقة بنگال برخوردار بود .زبان ترکی ،زبان دربار و حرم بود و زبان فارسی،
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شالوده و اساس لغات سياسی و محاورات درباری بود و زبان عربی کليد رجوع به مسائل مذهبی و
فراگيری آن بود( .قاضی :2004 ،مقدمه)
خلجيان ترک نژاد سلسلهای از سالطين مسلمان دهلی بودند که از سال 1290م .تا1320م.
در بنگال حکومت کردند(.نرگس )5 :1984 ،هرچند که جاللالدين فيروز خلجی(-1290
1296م،).عالءالدين خلجی(1316-1296م ).و قطب الدين مبارک شاه (1320-1290م).
پادشاهان خل جی بيشتر از سی سال در بنگال حکومت نکردند ،در همين دورۀ کوتاه از پشتيبانان
زبان فارسی و حاميان شاعران و دانشمندان عصر خود بودند( .سرکار)31 :1393 ،
در طول حکومت ترکها ،در اين سرزمين مدارس علميه و مؤسسات مقتدر مذهبی بنا گرديد.
بختيار خلجی مدارس و مساجد و خانقاه های زيادی بنا کرد و پس از وی ساير فرمانروايان ترک
نيز توجه به مذهب را از اصول سياست خود قرار دادند و بناهای اسالمی زيادی تأسيس کردند .در
دوران حکومت ترکها ،عارفان ،صوفيان و علما از نفوذ فوق العاده در بين مردم برخوردار بودند .آنان
برای ترويج زبان فارسی و علوم اسالمی سعی بليغ نشان می دادند( .برق )38-9 :1348 ،در اين
دوران صدها شاعر به زبان فارسی شعر گفته اند و هزاران جلد کتاب به زبان فارسی نوشته شده و
تأثيرات زيادی در اين سرزمين بنگالدش گذاشته است( .سراجی )59 :2006 ،نمونة اين تأثيرات
واژگان مشترک ترکی ،فار سی و بنگالی است که امروز هم در زندگی روزمرۀ مردم سرزمين
بنگالدش ،ترکيه و ايران اين واژگان استفاده می شود.
پیشینةتاریخ روابط بین بنگالدش ،ایران و ترکیه
سرزمين بنگالدش باسابقه ديرينه تاريخی و فرهنگی پرارزشی محسوب می شود .به قول
تاريخ نويسان 1100تا 1500سال پيش از ميالدی گروهی از آريايی از راه سمرقند و بخارا در ايران
وارد شدند و گروهی ديگر از راه خيبر به شبه قاره آمدند .در حقيقت از همان زمان بين ايران و
شبه قاره روابط فرهنگی و زبانی آغاز شد( .عارف باهلل301 :1376 ،؛ خان)79 :1386 ،
حکومت مسلمانان در بنگال ،از سال 1201م .شروع شد .مسلمانانی که برای نخستين بار در
بنگال حکمرانی کردند ترک نژاد بودند .وقتی که اختيارالدين محمدبن بختيار خلجی ،سپه ساالر
قطبالدين ايبک(1021-1203م ).در اين منطقه حکومت مسلمان را تشکيل داد ،از آن زمان با
تأسيس حکومت مسلمانان ترک در بنگال زبان و ادبيات فارسی و فرهنگ ايرانی و ترکی درميان
مردم بنگال گسترش و رواج يافت .در زمان عهد ترک ،مشهورترين حکمرانانی که در بنگال حکومت
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کردند ،از اين قرار است :عزّالدين محمد شيران خلجی ،عالءالدين علی مردان خلجی ،حسام الدين
عوض حسين خلجی ،عالءالدين جانی ،سيف الدين ايبک ،آور خان ايبک ،طغرل طغان خان ،تمر
خان ،جالل الدين مسعود جانی ،مغيث الدين طغرل خان ،ناصرالدين بغراخان( .خواجه:1978 ،
 )58-67نکتة توجه اين است که وقتی که حکمرانان ترکی در سرزمين بنگال وقت مزبور حکمرانی
آغاز کرد؛ از همان زمان روابط فرهنگی و زبانی ترکی بين اين سرزمين و ترکيه برقرار شد.
زبان فارسی ،ترکی و زبان بنگال
زبان فارسی به عنوان يکی از زبانهای اسالمی و زبان حوزۀ فرهنگ و تمدن ايرانی ،عالوه بر ايران در
سرزمينهايی مانند ،افغانستان ،پاکستان ،تاجيکستان ،ازبکستان ،هند ،بنگالدش ،ارمنستان و آذربايجان هنوز
هم عالقه مندان و هواداران بسياری دارد .درميان اين کشورها ،کشور بنگالدش وضع خاصی دارد .بسبب
اينکه حدود هزارسال زبان فارسی به عنوان زبان علمی و ادبی و دينی مسلمانان اين سرزمين از نفوذ معنوی
برخوردار بود( .سرکار) :1392 ،
تاريخ دقيق ورود زبان و ادبي ات فارسی به سرزمين بنگال مشخص نيست؛ ولی مورخان و محققان
 1204ميالدی ،را مبدأ ورود زبان وادبيات فارسی به اين سرزمين می دانند( .سرکار :1391ص  )11در اين
سال پس از فتح بنگال به دست اختيارالدين محمد بختيار خلجی که ترک نژاد و از فرماندهان سپاه قطب
الدين ايبک بود ،پادشاه دهلی ،با ايجاد نخستين مدرسة دينی در منطقة رنگپور بنگال  -که دروس آن به
زبان های فارسی وعربی تدريس می شد ( -اس .ام .اکرام  )55 :1955زبان فارسی در اين منطقه به عنوان
زبان رسمی و دولتی رايج بود (سيد رضوی )159 :1968
شايان يادآوری است که در آن زمان زبان ترکی ،زبان دربار و حرم بود و زبان فارسی ،شالوده و اساس
لغات سياسی و محاورات درباری بود و زبان عربی کليد رجوع به مسائل مذهبی و فراگيری آن بود و طی اين
دوره ها حکمرانان شبه قاره بويژۀ بنگال از يک طرف به ترويج و گسترش زبان و ادبيات فارسی کوشيدند و
طرف ديگر زبان بنگالی را هم بسيار پشتبانی می کردند( .خان)76 :1376 ،
زبان بنگالی يکی از قديم ترين و مهمترين زبان های شبه قاره هند به شمار می رود و يکی از چهار
زبان شاخة هندی شرقی از زبانهای هند و ايرانی و از خانوادۀ هند و اروپايی است( .خان )77 :1376 ،بنگال
زبان اصلی مردم بنگالدش است .امروز حدود چهار صد ميليون نفر به اين زبان گفتگو می کنند( .سرکار
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 :1391ص  )11زبان بنگالی تنها زبانی است که مردم برايش جنگيده و حتی شهيد داده اند 3.زبان بنگال
بدون بنگالدش بنگال غربی شهرهای ديگری از جملة آسام ،اريسه ،و بعضی از مناطق بهار ،هند رايج است.
(ام سلمی)226 :1372 ،
نگاهی به واژگان مشترک ترکی ،فارسی و بنگالی
حکومت ترکان در سرزمين بنگال دربار خود را مرکز شاعران و دانشمندان فارسی زبان قرار
داد( .اميری ) 17 :1374 ،يکی از حکمرانان بنگال بغراخان ،امير خسرو را به بنگال دعوت کرد و
امير خسرو دو سال در اين سرزمين اقامت نمود( .سبحانی )97 :1376 ،درزمان ناصرالدين بغراخان
دعوت و سرپرستی وی شاعران ،دانشمندان فارسی زبان به بنگال تشريف آوردند و دربار وی ماندند.
(شبلی نعمانی101 :1999 ،؛ حسن انوشه )1529 :1375 ،بسيار سالها گذشت که حکومت ترکها
در سرزمين بنگال به پايان رسيد ،ولی تأثيرات آنان هنوز باقی است .بهترين نمونة اين تأثيرات
واژگان مشترک است که تابه حال بين بنگالدش ،ايران و ترکيه استفاده می شود .به نظر فرهنگ
نويسان بنگالدش ،لغات و اصطالحات فارسی ،ترکی و عربی بسياری در زبان بنگال وجود دارد.
برخی از زبان شناسان بر اين عقيده اند که تعداد اين لغات به ده هزار می رسد 4.اين واژگان در
حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند :دادگاه و دادگستری ،لباس و پوشاک ،اعضای بدن،
خويشاوندان ،پرنده و جانوران ،دين و مذهب ،حکومت و امالک ،نژاد و حرفه ها ،فرهنگ و تمدن،
غذاها ،اسامی اشخاص و مکانها وغيره .واژه های بسياری در زبان بنگال می توان يافت که اين واژگان
ريشه های زبان فارسی دارند .اين مهمترين نشانة تأثير زبان فارسی در زندگی و روح و روان مردم
بنگالدش است .چند نمونة آن از اين قرار است:

 . 3در سـال  1947م .زمانی که شـبه قاره هند از کمپانی هند شـرقی بريتانيا مسـتقل شـد و
دو کشــور به نام هندوســتان و پاکســتان به وجود آمد ،بنگال شــرقی نيز به نام پاکســتان شــرقی
معرفی شـد .با وجود آنکه بيشـتر مردم پاکسـتان شـرقی به زبان بنگالی سـخن می گفتند ،محمد
علی جناح زبان اردو را رسـميت داد .سـرانجام حکومت وقت مجبور شـد زبان بنگالی را هم در کنار
زبان اردو به عنوان يکی از زبان های رسمی پاکستان رسميت بدهد( .خان)78 ،1376 ،
 . 4عطـاکريم برق() کم و بيش  4000واژه و  1000اصـــطالحـات را کـه بـه زبـان بنگـالی راه
يافته اسـت آن را معرفی کرده اسـت .دکتر غالم مقصـود هاللی() فرهنگی به عنوان عناصـر فارسـی
و عربی در زبان بنگالی به تحرير رزآورده اســت و در آن فرهنگ نوشــته اســت که تقريبا 6000
واژگان فارسی و عربی در زبان بنگالی وجود دارد.
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واژگان دادگاه و دادگستری:
اقرار ،عدالت .عادل ،وکيل ،وصــيت نامه ،پيشــکار ،فرياد ،قانون ،دليل ،مالک ،مالکانه ،امين،
پروانه ،حاکم ،حکم ،فرمان ،باطل ،حق ،وکيـل ،وکالت ،وکالت نامه ،آيين ،دســـتور ،ديوانی ،معـاف،
نقل ،سفارش و...
واژگان اعضاء بدن:
پا ،بازو ،بدن ،زبان  ،سر ،پيشانی ،کمر ،پوست ،چهره ،قلب ،صورت ،سينه ،گردن و..
واژگان حوزۀ لباسها:
چادر ،پرده ،شلوار ،پيراهن ،عمامه ،بازو ،بازوبند ،کمربند ،پوشاک ،شال و..
واژگان حوزۀ غذاها:
پالو(پلو) ،قورمه ،بريانی ،پنير ،چای ،حلوه ،کباب ،قيمه ،سـبزی ،سـبزی ،ليمو ،مربا ،لقمه، ،
کشمش ،پياز ،ساالد ،شربت و...
واژگان مربوط به میوه ها
آناناس ،انار ،انگور ،بادام ،پسته ،سيب.
واژگان مربوط به امور دینی و مذهبی:
آخرت ،اســالم ،اســالمی ،اعتکاف ،قبر ،قبرســتان ،قبله ،افطار ،امام ،امامت ،بيعت ،بندگی،
بـدعـت ،جهنم ،جهنمی ،حج ،حجـاب ،حشـــر ،حـديـث ،حالل ،حرام ،خطيـب ،جنـازه ،فتوی ،قربـان،
نمـاز ،دين ،دينـدار ،دينی ،روزه ،اذان ،مســـجـد ،مغفرت ،ايمـان ،قربـانی ،عيـد ،عـذاب ،عبـادت،
عبـادتخـانـه ،دوزخ ،قيـامـت ،عرش ،عـارف ،کـافر ،موت ،محراب ،منـار ،منبر ،پرهيزگـار ،رمضـــان،
جماعت ،جمعه ،عصر ،معراج ،مرشد ،مناجات ،مريد ،مسلم ،مسلمان ،روحانی ،ثواب ،دعا و...
واژگان حوزۀ درس و تدریس:
کاغذ ،کالس،کتابخانه ،مدرسه ،علم ،معلم ،شاگرد و...
واژگان فامیل و خویشان:
بابا ،خاله ،داماد ،بچه ،شوهر ،کنيز ،غالم ،دوست ،يار ،دشمن و...
اسم پرنده و جانوران:
جانور ،شير ،بلبل ،کبوتر ،باز ،طوطا ،طوطی ،خرگوش ،مرغ و...

251

III. ULUSLARARASI TÜRKİYE-İRAN DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

اسامی اشخاص
همـايون ،عفيف ،عفيفـه ،نســـيم جهـان ،دلربا ،دل افروز ،گوهر جان ،نورجهـان ،گلبدن ،آرزو،
فاطمه ،رونق ،مليحه ،فردوسـی ،زينت آرا ،جمشـيد ،حسـن ،حسـين ،افتخار عالم ،محمد علی ،زهرا،
کنيز ،بتول.
اسـم مکانها :باغ ،باغچه ،يتيم خانه ،گلســتان ،مســافرخانه ،ويران ،آســمان ،بازار ،جنگل،
پارک و...
همچنين در گفتگوهای روزمره مردم بنگالدش لغات زير هم شــنيده می شــود .آباد ،آتش
بازی ،آرام ،آمدنی ،آواز ،آهسـته ،آيينه ،اجاره ،اسـتعفا ،احمق ،اندازه ،اسـتاد ،آب و هوا ،آسـان ،بيمه،
بادشـاه ،بار ،بزرگ ،بهادر ،بيچاره ،بيکار ،بيهوش ،بالش ،برف ،بيمار ،پری ،پريشـان ،پسـند ،پشـم،
پيشـه ،تاريخ ،توشـک ،جان ،جوان ،چاالک ،چراغ ،خاموش ،خبردار ،خريد،خريدار ،خوراک ،خواب،
دانه ،دربار ،درد ،دور ،دوربين ،دوات ،زندگی ،رنگ ،چهلم ،سـايه( ،چهايا) سـبز (سـبوز) سـرد ،سـود،
سـابق ،شـادی ،شـرم ،شـروع ،طوفان ،فرار ،فرياد ،کم ،کتاب ،کاغذ ،کرسـی ،فقير ،لنگر،مزدور ،مربی،
مهربانی ،مشکل ،مکتب ،مدرسه ،معلم ،نرم ،نظر ،نمونه ،وزن ،هفته.
نتیجه گیری
نتيجـه اين اســـت کـه اختيـار الـدين بختيـار خلجی يـا بـه عبـارت ديگر حکمرانـان ترک نژاد در
سـرزمين بنگال چراغ دين وحکومت اسـالمی را افروختند ،و فرهنگ اسـالمی را در اين سـرزمين
گســترش دادند .زبان شــان ترکی بود اما زبان فارســی ،زبان فرهنگی آنان بود .حکمرانان ترک از
يک سـو زبان و ادبيات فارسـی در بنگال توسـعه دادند و سـوی ديگر زبان محلی يعنی زبان امروزی
بنگال را هم حمايت کردند .بسـبب اين حمايت و پشـتبانی در حال حاضـر واژگان بسـياری از زبان
فارسـی ،بنگال و ترکی هنوز هم مشـتر اسـت که مردم سـرزمين ايران ،بنگالدش و ترکيه در زندگی
روزمره آنان اســتفاده می کنند .اميد اســت که روابط زبانی و فرهنگی بين ســه کشــور روز به روز
بيشتر می شود.
منابع و مأخذ
.1

ام ســلمی (« )1376ترجمه و تصــحيح متون فارســی در بنگال» ،ره آورد گزارش نخســتين مجمع بين

المللی استادان زبان فارسی ،چاپخانة محمد امين ،تهران ،ايران.
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.2

 ،)1993(------------تأثير زبان فارســی بر زبان و ادبيات بنگال ،مجموعة ســخنرانی های نخســتين

سمينار پيوستگيها ی فرهنگی ايران و شبه قاره  ،مرکز تحقيقات فارسی ايران و پاکستان.
.3

اميری ،کيومرث ( )1374زبان و ادبيات فارسـی در هند ،شـورای گسـترش زبان و ادبيات فارسـی نخسـتين

مجمع بين المللی استادان زبان فارسی ،ص 17
.4

انوشه ،حسن ( )1375دانشنامة ادب فارسی ،وزارات فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران ،ج  ،4بخش دوم

.5

حسن انوشه ( )1375دانشنامة ادب فارسی ،وزارات فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران ،ج  ،4بخش دوم

.6

خان ،محمد عبد الصـبور (« )1386تاثير فارسـی بر زبان بنگالی» نامة پارسـی ،سـال دوازدهم ،شـمارۀ اول و

دوم ،بهار و تابستان ،تهران ،ايران.
.7

خواجه نظام الدين احمد ( ،)1978طبقات اکبری ،به ترجمه احمد فضل الرحمن ،بنگال اکادمی ،داکا،

.8

رستم علی ،ديوان ،محمد ()2002تأثير زبان فارسی بر زبان بنگالی ،سفارت جمهوری اسالمی ايران ،داکا،

بنگالدش.
.9

سـبحانی ،دکتر توفيق حسـن( )1376نگاهی به تاريخ ادب فارسـی در هند ،شـورای گسـترش زبان و ادبيات

فارسی ،ص 97
.10

ســـراجی ،ضـــياء الرحمن ،دکتر طارق (« )2006تأثير زبان فارســـی و فرهنگ ايرانی در بنگال از جنبه

تاريخی» مجلة فارسی و اردو  ،دانشکاه داکا ،سال ،3شمارۀ  ،3ژانويه -دسامبر.
.11

ســرکار ،محمد ابوالکالم ( « )1391بررســی و تحليل ســهم حکمرانان ترک درگســترش زبان و ادبيات

فارسـی در بنگال » دوزبان همسـايه ،دو ادبيات همسـايه ،محموعه مقاالت نخسـتين همايش بين المللی پيوندهای
زبانی و ادبی ايران و ترکيه ،دانشکاه استانبول ،ترکيه.
.12

 « )1393(---------------پشــتيبانی ترکان خلجی از گســترش زبان و ادبيات فارســی در بنگال »

مجموعـه مقـاالت دومين همـايش بين المللی پيونـدهـای زبـانی و تـدبی ايران و ترکيـه ،دانشـــکـدۀ ادبيـات فـارســـی و
زبانهای خارجی ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران.
.13

 « )1391(-------------------مقايســه مراثی صــباحی بيدگلی و قاضــی نذراالســالم ،شــاعر ملی

بنگالدش" فصـل نامه ،پژوهش های تاريخ ادبيات و نقد ادبی ،سـال اول ،شـمارۀ اول ،پاييز  ،دانشـگاه آزاد اسـالمی
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معرفی منظومة تاریخ سلطان سلیمان و بررسی ویژگیهای تاریخی ،ادبی و زبانی آن
مهشيد گوهری کاخکی
دکترای زبان و ادبيات فارسی-گرايش حماسی
دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکدۀ ادبيات ،گروه زبان و ادبيات فارسی

چکیده:
شاهنامهنويسی به عنوان نخستين شکل تاريخ نگاری منظوم در دربار عثمانی ،از اواسط قرن نهم هجری گسترش يافت
و

شاهنامههای تاريخی بسياری به زبان فارسی ،به تقليد از شاهنامة فردوسی ،در وصف لشکرکشیهای شاهان

عثمانی سروده شد .منظومة حماسی تاريخی «تاريخ سلطان سليمان» ،يکی از آثار مهم سيد لقمان اورموی ،سومين
شهنامهچی دربار عثمانی است .شاعر سرايش منظومه را در سال  986ه.ق .در دربار مراد سوم به پايان رساند و آن را
به اين سلطان عثمانی تقديم کرد .در اين اثر رويدادهای هفت سال پايانی زندگی سلطان سليمان قانونی و
لشکرکشیهای او به اتريش و مجارستان روايت شده است .برای شناخت بهتر جايگاه ادبيات فارسی در آسيای صغير،
تصحيح و معرفی نسخ خطی ،بهويژه شاهنامههای سروده شده در دربار عثمانی ضروری است .در اين مقاله منظومة
«تاريخ سلطان سليمان» ،شاعر و نسخة خطی آن معرفی میشود .همچنين ويژگیهای ادبی ،زبانی و تاريخی برجستة
منظومه بررسی میشود تا ضمن آشنايی بيشتر با اين اثر ،ارزش ادبی و تاريخی آن بيشتر آشکار گردد.
تاريخ سلطان سليمان از نظر ادبی درخور توجه و ارزشمند است؛ تصويرآفرينیهای بديع و هنرمندانهای در آن وجود
دارد و تأثير ادب فارسی و شاهنامة فردوسی در آن مشهود است .بررسی منظومه نشان میدهد که لقمان دامنة واژگانی
وسيعی داشته و از کلمات مترادف فارسی و عربی بسياری استفاده کرده است ،اما با وجود اينکه منظومه در دربار
ترکان عثمانی سروده شده ،صرف نظر از اصطالحات لشکری ،نظامی و ديوانی ،بسامد کلمات ترکی در آن اندک است.
سرايندۀ منظومه از انواع آرايههای بديعی و بيانی و صور خيال ،متناسب با مضمون ابيات بهره برده است تا کالمی
ادبی ،مخيل و اثرگذار بيافريند؛ در اين پژوهش نمونههای برجستهای از اين موارد ارائه و بررسی شده است.
کلیدواژه :تاريخ سلطان سليمان ،تاريخنگاری عثمانی ،سيد لقمان ،شاهنامهنويسی ،شاهنامة فردوسی

Introducing the "History of Sultan Suleyman" and examining its
historical, literary and linguistic features
Mahshid gohari kakhki
Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Literature, Persian literature group
: mahshidgohari@yahoo.comايميل

Abstract:
Shahnameh writing, as the first form of poetic historiography in the
Ottoman court, spread from the middle of the ninth century AH and
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many historical Shahnamehs in Persian, imitating Ferdowsi's
Shahnameh, were written to describe the campaigns of the Ottoman
kings. The historical epic "Tatimme-i Ahval-i Sultan Suleyman" or
"History of Sultan Suleyman" is one of the important works of Seyyed
Loghman Ormoy, the third Shahnamehchi of the Ottoman court. The
composition of this poem was completed in 1578 at the court of MuradIII
and it was dedicated to this sultan. In this poem, Suleyman the
Magnificent's last seven years of life and his military campaigns in
Austria and Hungary are narrated.
To better understand the place of Persian literature in Asia Minor, it is
necessary to edit and introduce manuscripts, especially the Shahnamehs
written in the Ottoman empire. In this paper, the History of Sultan
Suleyman, the poet and its manuscript are introduced. Also, the
outstanding literary, linguistic and historical features of the poem are
examined in order to become more familiar with this work and its literary
and historical value.
The History of Sultan Suleyman is remarkable from a literary point of
view. There are original and artistic imaginary images in this poem and
the influence of Persian literature and Ferdowsi's Shahnameh is evident
in it. Examining the poems, it becomes clear that Loghman had a wide
vocabulary range and used many Persian and Arabic words. But despite
the fact that the poem was written in the court of the Ottoman Turks,
regardless of military and court terms, the frequency of Turkish words in
it is low. Loghman has used a variety of rhetorical techniques and
imaginary images to create a literary, imaginative and effective word. In
this research, prominent examples of these cases are reviewed.
: مقدمه.1
 در اين دوره آثار تاريخی بسياری در.در عصر عثمانی تاريخنگاری از اهميت ويژهای برخوردار بود
 شاهنامههای تاريخی بود که، از برجستهترين اين نمونهها.دربار عثمانی به زبان فارسی نگاشته شد
 در وصف لشکرکشیهای شاهان عثمانی سروده،به زبان فارسی و به تقليد از شاهنامة فردوسی
» سلطان سليمان قانونی منصب رسمی «شهنامهچی» يا «شهنامهنويس،950 در اواخر دهة.میشد
. پنج نفر به مقام شهنامهچی دربار عثمانی منصوب شدند، در طول حدود پنجاه سال.را ايجاد کرد
 آثار. سيد لقمان اورموی سومين شخصيتی بود که به اين مقام رسيد،بعد از عارف و افالطون
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شهنامهچیها ،بهويژه عارف و لقمان ،بخش مهمی از ادبيات ايرانی-عثمانی است که متأسفانه کمتر
به آن توجه شده و ناشناخته مانده است .با بررسی اين آثار میتوان به آگاهیهای مهم و ارزشمندی
دربارۀ مسائل سياسی ،نظامی ،اجتماعی و فرهنگی عصر عثمانی دست يافت.
لقمان ده اثر برجسته تأليف کرده که پنج مورد به نظم فارسی ،چهار اثر به نثر ترکی و يک مورد
هم به نظم ترکی است (وودهد .)351 :1387 ،منظومة «تاريخ سلطان سليمان» يا «تتمة احوال
سلطان سليمان» يکی از آثار مهم لقمان است .اين حماسة تاريخی از جنبههای گوناگون از جمله
تاريخ ادبيات ،اطالعات مربوط به تاريخ عثمانی و اروپا ،مطالعات ايرانشناسی و شاهنامهپژوهی
دارای اهميت بسيار و نمايندۀ شعبة عثمانی منظومههای حماسی-تاريخی فارسی است Nyitrai,
) .)1995: 110اين منظومه از نظر ادبی و قدرت شاعری نيز درخور توجه و ارزشمند است .برای
شناخت بهتر ادبيات فارسی در آسيای صغير و دربار عثمانی ،تصحيح و معرفی نسخ خطی اينگونه
آثار ضروری است .نگارنده اين مقاله مشغول تصحيح اين شاهنامة تاريخی است .مسألة و هدف
اصلی اين مقاله ،معرفی نسخه و منظومة «تاريخ سلطان سليمان» و آشنايی بيشتر با شاعر منظومه
از خالل ابيات منظومه است .همچنين ويژگیهای ادبی و زبانی و تاريخی برجسته اثر در اين مقاله
برشمرده شده است تا ارزش ادبی و تاريخی آن بيشتر آشکار گردد.
متأسفانه تا کنون هيچ کدام از شاهنامههای سروده شده در دربار عثمانی و هيچ يک از آثار منظوم
و منثور سيد لقمان تصحيح و چاپ نشده است .همچنين دربارۀ شاهنامهنويسان عثمانی و آثار
ايشان پژوهشهای اندکی صورت گرفته است .کنهاالخبار مصطفی عالی ( 1009-948ق) از منابع
قديمی به زبان ترکی است که در اوج رواج شهنامهنويسی نوشته شده و حاوی گزارشی انتقادی
دربارۀ اين منصب است .بخشی از اين کتاب به شرح حال علما ،شيوخ ،هنرمندان و شعرا اختصاص
دارد و در آن به زندگی و آثار سيدلقمان نيز مختصر اشاره شده است.
در کتب و مقاالتی که در دهههای اخير در رابطه با مقولة تاريخنگاری عصر عثمانی تأليف شده،
بيشتر به تاريخچة اين موضوع و معرفی نويسندگان و شاعران برجستة اين دوره پرداخته شده است.
در مورد سيد لقمان نيز معموالً به معرفی مختصر شاعر و ذکر نام و مشخصات کلی آثار وی بسنده

شده است .مهمترين اين آثار به اين شرح است :در کتاب زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی
برخی از آثار لقمان به اختصار معرفی شده ،اما به تاريخ سلطان سليمان اشارهای نشده است (رياحی،
 .)146-7 :1369در چند مقاله از مجموعه مقاالت تاريخنگاری و مورخان عثمانی (صالحی،

 ،)1391به زندگی و آثار پنج شاهنامهچی دربار عثمانی ،از جمله لقمان و منظومة تاريخ سلطان
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سليمان و مضمون آن پرداخته شده ،اما به ويژگیهای اين اثر اشارهای نشده است .در مقالة «منصب
شهنامهنويسی در امپراتوری عثمانی» (وودهد ،)1387 ،به طور کامل اين منصب بررسی شده و

نويسنده در بخشی از آن به اهميت کار لقمان و شناسايی آثار او پرداخته و در دو سه جمله تاريخ
سلطان سليمان را معرفی کرده است.
تنها کسی که به شکلی کاملتر به سيد لقمان و آثار او پرداخته ،ايشتوان نيترايی ،پژوهشگر مجاری
است .رسالة دکترای او با عنوان «مجموعه آثار سيد لقمان و حماسههای تاريخی فارسی در
امپراتوری عثمانی» 1در سال  1995به زبان مجاری در بوداپست چاپ شده است .متأسفانه اين
اثر به فارسی يا انگليسی ترجمه نشده است و نگارنده از مطالب آن آگاهی ندارد .البته نيترايی در
مقالهای با عنوان «تفسير موضوعی تاريخ :بررسی جنبهای از يک حماسة تاريخی فارسی متعلق به

قرن  16در امپراتوری عثمانی» 2که به زبان انگليسی منتشر شده ،به اختصار تتمة احوال سلطان
سليمان و برخی ويژگیهای اين اثر را معرفی کرده است .اين مقاله با عنوان «نظری به يک حماسه
تاريخی فارسی» به فارسی ترجمه شده است.
 .2معرفی منظومة تاریخ سلطان سلیمان:
تاريخ سلطان سليمان منظومهای حماسی تاريخی در بحر متقارب است که سيد لقمان سرايش آن
را در سال  986ه .ق .در دربار مراد سوم به پايان رساند و آن را به اين سلطان عثمانی تقديم کرد.
شاعر در ابيات پايانی منظومه در ماده تاريخ به سال سرايش اثر اشاره کرده است :چو کردی ز فيض
نوم زنده دم /بشد سال تاريخ فيض نوم [زير کلمة فيض نوم« ،سنه  »986نوشته شده است]
(لقمان ،ن.خ 120 :413 .ب) .بيشتر محققان اين منظومه را نخستين اثر لقمان و از نظر روايت
تاريخی ،دنباله سليماننامـة عارف میدانند (وودهد351 :1387 ،؛ نوريلديز(آ).)144 :1391 ،
اما نيترايی تتمه را بنا بر گفتة خود لقمان ،دومين اثر وی میداند و میگويد به نظر میرسد اين
منظومه ادامة اثر پيشين لقمان با نام «دربارۀ جنگ قونيه» و همچنين دنبالة سليماننامـه باشد
).)Nyitrai, 1995: 110
نام منظومه در فهرست کتابخانة چستربيتی دوبلين ،که تنها دستنويس موجود منظومه در آنجا
نگهداری میشود ،با عنوان تاريخ سلطان سليمان ( )the History of Sultan Süleymanثبت
1

. Loghman kiegészítése és a perzsa történeti az Oszmán Birodalomban
.Rendering history topical: One aspect of a 16th-century Persian historical epic
in the Ottoman Empire
2
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شده است .خود شاعر در آغاز منظومه و در باالی صفحة نخست ،عنوان کتاب را چنين نوشته است:
«تتمة احوال شهنشاه خلد آشيان سلطان سليمان خان طاب ثراه از گفتار بنده لقمان»؛ اما در ابيات

منظومه به نام آن اشاره نکرده است .به همين دليل اين اثر با دو عنوان «تتمة احوال سلطان
سليمان» و «تاريخ سلطان سليمان» شناخته میشود .در آستر دفه روی جلد ،نام کتاب به انگليسی
چنين آمده است:

بر اساس استنساخ نگارنده ،تعداد ابيات اين منظومه  6236بيت است ،اما نيترايی به اشتباه ادعا
کرده که منظومه بيش از  12هزار بيت دارد (همان)109 :؛ احتماالً پژوهشگر مجاری به دليل
اينکه صفحات دارای تصوير يا ابيات مورب (که دربردارندۀ تعداد بيت کمتری نسبت به ديگر
صفحات است) را مشابه برگهای ديگر محاسبه کرده ،چنين رقم اشتباهی را تخمين زده است.
اين اثر از نظر تاريخی ،رويدادهای زندگی هفت سال پايانی سلطان سليمان قانونی (سالهای 974
تا  )966و لشکرکشیهای او به بالکان ،اتريش ،مالته و مجارستان را در برمیگيرد .منظومه همانند
مثنویهای مشابه با تحميديه آغاز میشود .شاعر پس از اشاره به آفرينش بروج و ستارگان ،چهار
عنصر ،سه جوهر ،انسان ،آسمان و زمين و ديگر پديدهها ،بخشی با عنوان «در تعريف خرد» و «در
مدح سخن» آورده است؛ سپس در «مطلع داستان» چنين میگويد که بعد از فتنه بايزيد ،سلطان
به عدل و انصاف پرداخت؛ سپس رفتن خاقان سليمان نگين به سير بستان اسکندرآيين ،خبر کشته
شدن مردی در ميخانه ،ماجرای قصاص و مجازات مجرمان ميخانه و خرابی ميکدهها در کل روم به
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فرمان سلطان و تعيين قاضی مصطفی برای تفحص و رسيدگی به فسق و فجور و امور زنان بيوه
روايت شده است.
از عنوان «در تمهيد مقدمات امور و تنسيق مهام و سدّ ثغور» ،به عزم سلطان برای جهاد به منظور
فتح پيچ ،مالته ،ساقز و  ...اشاره شده است .در ادامه ماجرای تعيين مير ميران برای شهر زول و
ساختن بنای حصار کلعنبر ،تعمير قلعة ارجيش در سرحدّ ايران ،موضوع کم آبی استانبول و دستور
سلطان برای ساختن راه آب و تعمير جويبار و چشمهسار ،وقوع سيل در استانبول و مرمت دوباره
راه های آب ،نبرد وزير پنجم مصطفی پاشا با کفّار جزيرۀ مالته و توجه کردن پياله پاشا به تسخير
جزيرۀ ساقز روايت شده است .سرانجام ماجرای اصلی کتاب ،يعنی لشکرکشی سلطان و سپاهيان
عثمانی به مجارستان و فتح قالع سکتوار به تفصيل شرح داده شده است؛ به گفتة نيترايی تقريباً
دو سوم اين منظومه به اين بخش اختصاص دارد ) .)Nyitrai, 1995: 111شاعر کتاب را با مرگ
و خاکسپاری سلطان به پايان میرساند.
سيد لقمان يک بار به علت سرايش اين منظومه کوتاه اشاره کرده است :در مسير لشکرکشی به
سوی مجار ،بعد از رسيدن سلطان سليمان به دشت سرم ،شاعر پس از ذکر ابياتی در وصف بیوفايی
دنيا ،دليل سرودن منظومه را بر جای گذاشتن نام نيک از خود و وصف غزات سلطان ذکر کرده
است:
کنون غير نامی ز هر نامدار
خوشا گر بکوشيم ما هم دمی
به بيداربختی مگر نغنويم
بکوشيم با جان به وصف غزات

نماندست در صفحة روزگار
ابر نظم شهنامه با همدمی
بمانيم نامی به عالم رويم
که وصف غزاتست آب حيات
( 53الف)

 .3معرفی نسخة خطی
تنها دستنويس موجود از تاريخ سلطان سليمان در کتابخانة چستربيتی دوبلين به شماره T 413
نگهداری میشود .اين دستنويس يک سال پس از سرودن منظومه ،يعنی در سال  987ه1579/م
در استانبول کتابت شده است .در انجامه نسخه آمده است :تم بالخير ،به حمداهلل و حُسن توفيقه
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و الصلوه و السّالم علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعين ،علی يد العبد االقل االحقر قاسم
الحسينی العُرَيضی القزوينی فی شهور سنه .987
اين دستنويس دارای  122برگ است .ابيات به خط نستعليق ،با ترکيب جوهر ،طال و رنگ نوشته
شده است .سراسر نسخه مجدولِ دوخطّه به رنگ طاليی با کادری طاليی است و متن در هر صفحه،
در چهارستون و  17خط کتابت شدهاست؛ البته در صفحات مصوّر ،صفحات عنواندار يا صفحاتی
که شاعر ابياتی را به صورت مورّب آورده ،ابيات کمتری وجود دارد .تقريباً ذيل بيشتر صفحات
نسخه رکابه وجود دارد .نسخه هيچ افتادگی ندارد و فقط در چندين صفحه به دليل وصالی يا
مخدوش شدن ،برخی از ابيات کمی ناخواناست .در ظهر نسخه ،داخل شمسة رسم خزانه ،آمده که
شاعر منظومه را به سلطان مراد سوم تقديم کرده است.
يکی از ويژگیهای نسخههای خطی عثمانی ،خوشنويسی ،تزئين صفحات و وجود تعداد زيادی
مينياتورهای زيباست که موجب جذابيت و زيبايی بصری اين نسخههای خطی شده است (وودهد،
 .)356 :1387در نسخة  T 413نيز تزئينات طاليی و رنگارنگی به چشم میخورد .عنوانهای
تذهيب شده با خطی به رنگ طاليی ،قرمز ،سبز يا آبی ،در زمينهای با نقش و نگارهايی از گل و
برگ به رنگ آبی يا قرمز نوشته و در کادری طاليی رنگ يا گاهی قرمز ،صورتی يا آبی ،همراه با
طرحها و تزئينات رنگی محصور شده است .عالوه بر اين در برخی از صفحات ،ابيات به صورت مورب
از چپ به راست يا بالعکس کتابت شده و اطراف اين خطوط مورب ،مثلثهای گلدار و طرحدار با
رنگهای براق و زنده به کار رفته است .در اين نسخه  32نگاره نيز وجود دارد که بر زيبايی دستنويس
افزوده است.
 .4شاعر منظومه
سيد لقمان اورموی ،مورخ و شاعر سلطان سليم دوم و مراد سوم بود .همانطور که از عنوان اورموی
پيداست ،وی احتماالً اهل اورميه بوده و بعد به امپراتوری عثمانی کوچ کرده است .لقمان بعد از
مهاجرت به استانبول تحت حمايت فريدونبيگ ،رئيسالکتّاب صدراعظم صوقللی محمد پاشا قرار
گرفت؛ او پيش از اين در شهر حرير در نزديکی موصل قاضی بود (نوريلديز(ب).)241 :1391 ،
لقمان حدود  27سال ( )1596-1569/1005-977شاهنامهچی دربار عثمانی بود .با به
سلطنت رسيدن محمد سوم ،لقمان از منصبش برکنار شد ،چون از همراهی سلطان در لشکرکشی
مجارستان خودداری کرده بود (همان .)242 :تاريخ دقيق مرگ سيد لقمان مشخص نيست؛ به
احتمال زياد او در اوايل دهة اول قرن هفدهم فوت کرده است.
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سيد لقمان در منظومة تاريخ سلطان سليمان از مسائل شخصی و رويدادهای خصوصی زندگی خود
چندان سخنی به ميان نياورده است .فقط چندبار به نام خود (لقمان) اشاره ( 2ب 4 ،الف 96،الف)
و دو بار از کتاب ديگرش سليمنامه ياد کرده است ( 17ب 23 ،ب) .يک بار هم در هنگام ساختن
بنای کلعنبر اشاره میکند که «در اقليم سهران به ملک حرير» قاضی بوده است ( 12ب).
بر اساس ابيات منظومه نمیتوان در مورد مذهب لقمان نظر دقيقی بيان کرد .البته در شرح و
تفسير تمام رويدادها نگاه کامالً دينی و نسبتاً متعصبانة سراينده نسبت به اسالم ديده میشود.
شاعر در کل منظومه بارها به درگاه خداوند نيايش کرده و حضرت محمد (ص) و دين اسالم را
ستوده است .به عنوان نمونه در ابيات پايانی عنوان «در مدح سخن گويد» ،ضمن ستايش اسالم،
میگويد که همه انسانها از رحم مادر و به طور فطری مسلمان هستند ( 4الف-ب) .در خاتمة
کتاب هم اشاره میکند که خود از آل پيامبر است :سپاس فراوان کز آل ويم /کمين قطرهای از
زالل ويم ( 122الف) .لقمان بارها چهار خليفه را نيز مدح کرده و پيروزی و رستگاری سلطان و
سپاهيانش را به ياری پيامبر و خلفای راشدين و اوليای حق نسبت داده است ( 59الف 68 ،ب،
 69الف 72 ،الف 75 ،ب 110 ،الف.)... ،
همچنين چند بار سرداران و وزيران سپاه سلطان در دالوری به علی (ع) همانند شدهاند ( 68الف،
 84الف 91،ب) .از امام حسن و امام حسين و شهيدان کربال نيز به نيکی ياد شده است :سلطان
سليمان در پايان عمر ،در وصيت به پسرش سليم ،خود را قرين و همراه شاه کربال میخواند :رفيقم
به جنّت شه کربالست /ز بهر من اهل غزا در عزاست ( 86الف) .زمانی که چند تن از سرداران
عثمانی در نبرد سکتوار به شهادت میرسند ،شاعر پس از اشاره به بی وفايی زمانه ،بر مرگ پيامبر،
چهار خليفه ،اصحاب نبی و آل رسول ،امام حسن و امام حسين دريغ میخورد و بر يزيد پليد لعنت
میفرستد ( 84ب) .البته لقمان هنگام توصيف شهر ادرنه ،اهل سنّت را میستايد :بنا گشته
دارالسّياده در آن /همه سنّی پاک ساداتشان ( 47ب) .بنابراين به نظر میرسد لقمان سنی مذهب
بوده ،اما تعصب خاصی به اين مذهب نداشته است و امامان شيعه نيز مورد احترام وی بودند.
 .5ویژگیهای تاریخی منظومه
منظومة تاريخ سلطان سليمان از نظر تاريخی بيانگر حوادث مربوط به سالهای پايانی حکومت
سلطان سليمان ،مقتدرترين و مهمترين پادشاه عثمانی است .لقمان در سراسر منظومه به طور
دقيق و با جزئيات کامل رويدادها را شرح داده و در بسياری از موارد به سال و ماه و حتی روز روی
دادن وقايع اشاره و هزينة سا ختن پل و راه آب و تجهيز سپاه و ديگر موارد را ذکر کرده است .در
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بخش لشکرکشیهای سلطان به مجارستان ،نام شهرها ،روستاها و تمام اقامتگاههای سپاه عثمانی
و اماکن جغرافيايی با دقت ضبط و چگونگی آمادهسازی لشکريان و وقايع کارزارها به تفصيل و با
جزئيات شرح داده شده است.
معموالً سرايندگان شاهنامههای تاريخی ،از منابع خود به صورت مستقيم و با ذکر نام ياد نمیکنند.
اما لقمان به منبع اصلی سرايش منظومهاش مستقيماً اشاره کرده است .فريدونبيگ مؤلف اثر
مشهور منشاتالسالطين و رئيس الکتّاب صدراعظم محمد پاشا بود که در لشکرکشی نخجوان و
سکتوار حضور داشت (اوزجان .)207 :1391 ،فريدونبيگ در سال  1567/974کتاب نزهه
االخبار را به نثر و زبان ترکی نوشت و در آن مشاهدات خود از لشکرکشی به سکتوار و نبرد در
آنجا ،درگذشت سلطان سليمان در اثنای جنگ ،اقدامات وزير برای پنهان کردن مرگ سلطان و
سالهای نخست حکومت سليم دوم را روايت کرده است (همان .)208 :سيد لقمان بارها در منظومه
از تاريخ نزهت نوشتة فريدون ،کاتبالسرّ وزير اعظم نقل قول کرده است ( 34الف 37 ،ب 44 ،ب،
 64الف 105 ،الف 107 ،ب) .سرايندۀ منظومه يک بار صراحتاً از تاريخ نزهت به عنوان منبع
اصلی خود نام برده و گفته است همانطور که فردوسی از سرو آزاد نقل قول کرده ،او هم از اين
تاريخ بهره برده است:
نگهدار سرّ وزير شهی

فريدونمنش از سر آگهی

به تاريخ نزهت به ترکی زبان

که اين نظم دارم من از نقل آن

به شهنامه فردوسی پاک عقل

گر از سرو آزاد بنموده نقل

به نظم دری اندرين انجمن

فريدون بود سرو آزاد من
( 99الف)

عالوه بر اين چندين بار لقمان به حضور خويش در رويدادی تاريخی اشاره و ديدههای خود را شرح
داده است .برای مثال شاعر زمان ساختن بنا در کلعنبر میگويد که پس از طرحريزی بنا ،وی را
که در آن زمان قاضی سهران بود ،برای نهادن سنگ اول بنا انتخاب کردند و او اين کار را انجام داد
( 12ب) .بنابراين با توجه به اينکه سرايندۀ منظومه بارها از منبع اثرش با نام کامل نام برده و در
بيشتر موارد هم خود ناظر و شاهد رويدادها بوده و به صورت دقيق آنها را روايت کرده است ،اين
اثر منبع موثق و معتبری در ارجاع به اين دورۀ تاريخی از حکومت عثمانيان است.
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 .6ویژگیهای زبانی و واژگانی
سرايندۀ تاريخ سلطان سليمان دامنه واژگانی وسيعی دارد و در بيشتر موارد واژگان و ترکيبات
مترادف فراوانی به کار برده است .از آنجايی که منظومه در دربار ترکان عثمانی و در زمانهای سروده
شده که در شاهنامهها و آثار منظوم ،کمکم زبان ترکی جايگزين فارسی میشد ،انتظار میرود که
تعداد کلمات ترکی به کار رفته در اين اثر بسيار زياد باشد .اما چنين چيزی در منظومه ديده
نمیشود و بسامد کلمات ترکی اندک است؛ صرفنظر از اسامی خاص ،معموالً ديگر کلمات ترکی
شامل اصطالحات لشکری ،نظامی و ديوانی در دربار عثمانی است که قابل جايگزينی با کلمة فارسی
نيست ،مانند ينکيچری ،آغا ،قاپدان ،چاوش ،سنجاق/سنجق ،اوالغ /اوالق ،اوتاق ،توق /طوق؛ يساق/
يسق ،يراق/يرق ،اوتاغه /اوتاقه ،قزلباش ،سوال ق ،يورت ،الغار و بلوک .يکی دو بار هم کلماتی مانند
قادرغه (نوعی کشتی جنگی استانبولی) ،طويغون ،اقچه ،جوقهدار ،يساول ،شنغار ،کورکه و اغور به
کار رفته است .چند بار شاعر معنای اصطالح ترکی را به فارسی توضيح داده است؛ به عنوان مثال
معنای کلمات تياب (بندر و اسکله) و پالنقه (روستا و قلعه کوچک) را ذکر کرده است :به لفظ
دری گر ندانی تياب /به ترکيست ليمان به دريای آب ( 27الف)؛ پالنقه حصاری بود مختصر /به
سرحد دشمن قرين ممر ( 99ب).
کاربرد کلمات عربی در منظومه چشمگير است و جای تأمل دارد که چرا لقمان در به کار بردن
چنين واژگانی تا اين حد اصرار داشته است .در بسياری از موارد شاعر میتوانسته واژۀ فارسی
معادل در همان وزن انتخاب کند ،اما ترجيح داده از کلمات عربی که گاه بسيار نامأنوس و ثقيل
است ،استفاده کند .از اين کلمات کم کاربرد و نامأنوس عربی میتوان به اين نمونهها اشاره کرد:
شرجَ ،عرِم ،ادخار ،مخمن ،هوام ،ولوج ،مالصق ،خسف ،عاصر ،طواشی ،تقبيل ،شحامه ،ضراعت،
معسکر ،منتقش ،عاهات ،طاری ،مطايا ،قوّاس ،نحرير ،نفد ،عليق ،نحاس ،عقور ،بطّال ،مخمّن،
افتراس ،بندق ،محاذی ،مبرق ،رايدۀ ،واشی ،ارتسام ،ارتياب .برخی کلمات مانند جالب ،طوب و
صنج هم معموالً به صورت معرب به کار رفته است .از آنجايی که به گفتة خود لقمان ،منبع اصلی
سرايش اين منظومه ،تاريخ نزهت (اثری منثور به زبان ترکی) بوده است ،بنابراين کاربرد اين
ميزان از واژگان عربی ارتباطی با منبع اثر ندارد .شايد لقمان قصد داشته است از اين طريق دانش
و فضل خود را به نمايش بگذارد و يا اينکه دايرۀ واژگانی و عادات زبانی وی به اين سبک متمايل
بوده است.
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گاهی در تاريخ سلطان سليمان کلماتی به کار رفته است که تناسبی با مضمون بيت ندارد .برای
مثال در بيت «گفتند ارکان دولت همه /که ما حاضريم از پی زمزمه» ( 36الف) ،واژۀ «زمزمه»
ارتباط دقيق و درستی با مضمون کلی بيت ندارد .همچنين چند بار واژۀ «اسکوف (کفاش)» در
معنای کفش به کار رفته است ( 5ب 40 ،الف 43 ،الف 54 ،الف 73 ،الف) .در يک بيت هم «لفّاف»
در معنای الفزن آمده است ( 66ب) .به نظر میرسد در چنين مواردی شاعر از معنای دقيق کلمه
آگاهی نداشته و به اشتباه آن را به کار برده يا برای رعايت وزن و قافيه از اين کلمات استفاده کرده
است .همچنين گاهی کلمات عاميانه و غير ادبی در ابيات به چشم میخورد که با روح حماسی اثر
تناسبی ندارد ،برای مثال کلمة «ته» در معنای زير و عمق ( 23ب)« ،لم زدن» در معنای استراحت
و خفتن ( 50ب 67 ،ب) و کلمة «سيخ» ( 29ب 31 ،الف 52 ،ب 68 ،ب) :چو بر قاصد اينگونه
توبيخ کرد /تو گويی به چشم عدو سيخ کرد ( 31الف).
 .7کاربرد آرایههای ادبی و صور خیال
لقمان در سرايش منظومه از انواع آرايههای بديعی و بيانی مانند جناس ،تضاد ،ايهام ،مراعات نظير،
لف و نشر و تلميح بهره برده است .بيش از همه آراية جناس و سپس مراعات نظير در منظومه ديده
میشود .در ادامه فقط چند نمونه از اين موارد ذکر میشود:
•

ز هر يک يکی شکل بيرون شده /وز اَشکال اِشکال افزون شده
ز بس در رياضی رياضت شعار /نمودند هر يک به دهليز و غار ( 3الف)

•

چو فُلک فَلک جم جَمال از جِمال ( 41ب)

•

شکر لب پسرهاش آفات عقل /چو می تلخ و شيرين به نُقل و به نَقل ( 47ب)

•

سليم مثنّی سَليمان بود /سَليمان به صورت سُليمان بود (  85ب)

•

که ای مهر ز اوج شرف کن صعود /به ذرّات از جود خود ده وجود ( 97الف)

•

به ينکيچری شد روان سوی جنگ /به گرز و به تيغ و تبر با تفنگ
فکند و بريد و شکست و ببست /تن و فرق دشمن دو پايش به دست ( 91ب)

همچنين شاعر از انواع صور خيال مانند تشبيه ،استعاره ،کنايه و بهويژه اغراق استفاده کرده است
تا کالمی اثرگذارتر و زيباتر بيافريند و تصويری ستوده و دلخواه از سلطان سليمان و سپاهيان
عثمانی و عظمت و شکوه ايشان ترسيم کند .در منظومه بارها سلطان سليمان به آفتاب ،خورشيد
و هور و گاهی ماه تشبيه شده است ( 50الف 51 ،الف 53 ،الف 60 ،الف 64 ،ب .)... ،چندبار هم
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شاعر با توجه نام پرتو پاشا و پياله پاشا ،سرداران عثمانی ،مضمونسازی کرده و تصاوير جالبی
آفريده است .برای مثال ميان پياله و ميخواری و دور مجلس میخواران ارتباط برقرار کرده است:
چو پودسته گفتار خويشان شنيد /چو ميخواره سوی پياله دويد ( 33الف)؛ پياله به دريا چو دوران
نمود /به يک دور عقل فرنگان ربود ( 33ب) .همچنين با ايجاد جناس در کلمة «پرتو» ،شاه و
سردارش را به پرتو و آفتاب مانند کرده است:
شهنشه به پرتو بگفتا دعا

که شد پرتو از مهر عالم جدا

روان جست پرتو مقدّم ز شه

که اوّل جهد پرتو از مهر و مه
( 40الف)

همچنين شاعر بارها ميان سلطان سليمان و سليمان نبی مقايسه و همانندی ايجاد کرده و با توجه
به ويژگیهايی مرتبط با سليمان نبی مانند فرمانروايی بر ديو و پری ،فرمانبری باد از او ،ماجرای
مور و سليمان و غيره مضمونسازی کرده است ( 5الف 5 ،ب 43 ،الف-ب 88 ،الف 90 ،ب.).... ،
برای مثال بعد از مرگ سلطان سليمان ،وزير اعظم در مناجات با پروردگار چنين میگويد:
همیگفت دردا که آصف مثال

جدا از سليمانم اندر قتال...

الهی تو در آصفی بنده را

فکندی چو مور از سليمان جدا
( 88الف)

يکی از نکات جالب توجه در تصويرآفرينیهای منظومه اين است که شاعر کوشيده تا تصاويری
متناسب با مضمون روايت و فضای ابيات و روح حماسی اثر خلق کند ،بهويژه در توصيف فرارسيدن
شب و روز اين موضوع مشهود است و لقمان تصاوير زيبا ،متنوع و بديع و در غالب موارد کامالً
متناسب با آن بخش از داستان آفريده است که گاهی نوعی براعت استهالل در اين ابيات ديده
میشود .در ادامه چند نمونه برجسته از اين موارد ذکر میشود:
•

هنگام عزيمت وزير پنجم عثمانی و لشکرش با کشتی به نبرد مالته ،روز و شب با توصيفات زيبا
و متناسب با کشتیرانی وصف شده و شاعر از کلمات و ترکيباتی مانند زورق خور ،بادبان ،کشتی
آفتاب ،مالح گردون برای خلق چنين تصوير بديعی بهره برده است:

266

سحرگه که اين زورق زرنگار

ز دريای اخضر نمود آشکار

برو بادبان شعله افراخته

فلک فُلک مه سنبکش ساخته

سومين همايش بين المللی پيوندهای زبانی و ادبی ايران و ترکيه

به عزم غزا کشتی آفتاب

به دريای مغرب شده بی شتاب
( 25ب)

چو مالح گردون ز بحر سفيد

سر زورق خور کناری کشيد

شد انجم به نظّاره از آسمان

به قادرغههای شهِ کامران
( 26ب)

•

هنگامی که در فتح قلعه سوم سکتوار ،به پيشنهاد وزير اعظم گوداب اطراف قلعه را با چوال
پشمينه پر میکنند تا تسخير آن تسهيل شود ،سحرگاه هماهنگ با همين مضمون
تصويرآفرينی شده است:
چو شد عکس فلک فلک ناپديد

چوال سحر پر ز پشم سفيد

دم صبح پر پشم شد گود آب

تلی گشت تا مطلع آفتاب
( 73الف)

•

در گرماگرم نبرد برای فتح قلعه چهارم سکت که صدای غرش توپها و ضرب تفنگها به هوا
برخاسته و فضا را پر کرده ،شاعر فرارسيدن صبح و طلوع خورشيد را با تصويری حماسی و
جالب و هماهنگ با ابيات قبل و بعد از آن وصف کرده است:
نفاسش نمود از شفق ناگهان

عجب پيکری زاد صبح آن

زمان
مدوّر سری داشت لرزان چو بيد

زضرب تفگ بر فلک

میجهيد
مگر بود خور هم چو طفل مجار

دگرگون و مغبر به چارم حصار

که از هول طوب اندر اوج برين

به لرزش نمودی به اهل زمين
( 83الف)

•

پس از مرگ سلطان سليمان ،فرارسيدن سحرگاه متناسب با فضای داستان و با عزاداری
آسمان و ستارگان تصويرسازی شده است :زال فلک موکنان به سوگ شهنشه نشسته ،رخت
شب از سوگ شاه سياه است ،مصر فلک بی عزيز فرومانده است ،نجوم از غم و حسرتش
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اشک ريزانند و کيوان و برجيس و بهرام و تير و ناهيد حيران و سرگشتة سوگ شاه هستند،
فلک رنگ کبود اختيار کرده و آثار ماتم از چرخ آشکار است ( 89ب).
پرکاربردترين صورخيال در يک اثر حماسی ،اغراق و غلو است« .در حماسه اغراق شاعرانه جای

همة انواع تصوير را میگيرد» (شفيعی کدکنی .)447 :1370 ،سرايندۀ منظومة تاريخ سلطان
سليمان نيز از اغراق بيش از ديگر صور خيال بهره برده است؛ بيشتر اين نمونهها در توصيف ميدان
نبرد ،خيمه و بارگاه سلطان ،انبوهی لشکريان و شرح جنگاوری سپاهيان يا در وصف عظمت و
استحکام پل يا بلندی و شکوه قلعه و حصار ديده میشود .باور اسطورهای به گاو و ماهی زمين نيز
د ر بسياری از اين تصاوير وجود دارد :اساس يا عمق پل يا دز يا سر ميخ خيمه و خرگاه سلطان از
ماهی و گاو زمين میگذرد و آنها را به اضطراب میاندازد؛ عمق و عظمت پل چنان است که اگر
لشکر ديو يا باری به سنگينی کوه قاف از آن عبور کند ،ذرهای خم نخواهد شد؛ انبوه سپاهيان و
سم اسبان آنها بر فرق ماهی زمين فرو میرود و علمها سر بر ماهی و گاو فلک میسايد؛ دل گاو و
ماهی از فغان دهل و انبوه سپاهيان خون میشود؛ از بانگ دهل و نعرۀ کرّهنای ،اسد فلک مدهوش
میگردد و فلک پنبه در گوش میکند؛ از سنگينی انبوه لشکريان ،طنين صدا و تجهيزات جنگی،
گاو زمين لنگ و پشت ماهی دوتا میشود ( 41ب 42 ،الف 59 ،ب 62 ،الف 64 ،الف .)... ،برای
مثال عظمت و انبوهی سپاه سلطان سليمان هنگام عبور از صوفيه اينگونه وصف شده است:
ز بسياری لشکر پادشاه

گرفت از غبارش ز ماهی به ماه

شد از گَرد گردان خور اندر سحاب

چو باران رحمت سپه بیحساب

فلک قدر شه ديبه سرخ و بنفش

کلف پایانداز و مه نعل رخش

ز ميخ و ز نعل سوار ارض ژرف

چو دريای عمان به درّ و صدف

زمين تنگ شد از سم بارگی

فلک خيره از شيهه يکبارگی
( 49الف)

لقمان در سراسر منظومه نشان داده است که اطالعات نجومی نسبتاً خوبی دارد .در آغاز منظومه
ذکر نام و ويژگیهای بروج و افالک و ستارگان و نقش و کارکرد آنها و منازل قمر ،بيانگر آشنايی
شاعر با اصطالحات و مفاهيم نجومی است (1ب 2 -الف) .لقمان در تصويرآفرينیها نيز از اين نکات
بهره برده است .برای مثال عزيمت و لشکرکشی سلطان سليمان به نبرد سکتوار ،با توجه به
خصوصيات زحل ،مشتری ،بهرام ،زهره ،تير و عطارد فضاسازی شده است ( 42الف-ب) .بعد از فتح
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قلعه چهارم سکتوار ،شاعر هنگام وصف شب ،ضمن اشاره به غنودن سلطان در جنت ،در ابيات
بسياری سوگواری و همراهی ستارگان با سليمان را توصيف کرده و صفات ستارگان را برشمرده
است:
به حکمت زحل گشت دزدار آن

به صد چشم انجم نگهدار آن

به اجرای احکام چرخ بلند

شده مشتری قاضی هوشمند

به آفاق فرمان او مشتمل

فلک طی حکمش کطیّ السّجل

بياماده بهرام او هم سوار

پلنگينهپوشان پی کارزار

سپاه حبش چاکر شاه روم

شده در طاليه بر اعدای شوم

نهان گشته مهر سليمان چرخ

بدزديده ديوان ز ديوان چرخ

از آن غم شده چنگ ناهيد خم

عطارد نهفته دوات و قلم...
( 96ب)

 .8تأثیر شاهنامة فردوسی بر تاریخ سلطان سلیمان
در منظومة تاريخ سلطان سليمان گاهی ردّ پای زبان و انديشة فردوسی ديده میشود ،هرچند اين
موضوع خيلی برجسته نيست .لقمان در دو بيت از فردوسی به نيکی ياد کرده است .در ديباچة
منظومه ،پس از ستايش به درگاه خداوند ،برای عاقبت نيک خود دعا و از پروردگار طلب میکند
که بعد از مرگ جايگاهی همانند فردوسی نصيب او گرداند :در آن بزم فردوسیاش با کرم /ببخشا
چو فردوسیاش جای هم ( 2ب) .در جايی ديگر ميان شاهنامة خود و فردوسی مقايسه و يکسانی
ايجاد میکند و میگويد همانطور که فردوسی پاک عقل شاهنامه را از سرو آزاد نقل کرده ،من هم
از تاريخ نزهت استفاده کردهام ( 99الف).
عالوه براين گاهی سلطان سليمان ،سرداران و وزيران يا سپاهيان عثمانی به شاهان و پهلوانان
شاهنامه مانند شدهاند که البته بسامد اين موارد خيلی زياد نيست .برای مثال چندبار عدل سلطان
سليمان از نوشينروان برتر شمرده شده است ( 59الف 88 ،ب 121 ،ب) .يک بار هم وزير اعظم
در حال مدح سليم و اشاره به سزاواری او در جانشينی پدر ،او را به شاهان برجستة شاهنامه تشبيه
کرده و از شاهان پيشدادی و کيانی ايرانی به ترتيب نام برده است .توجه به ترتيب و توالی اين
شاهان و اشاره به صفات و ويژگیهای آنها نشان میدهد که شاعر با شاهنامه آشنا بوده است.
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همی پور شاه سليمان وقار

سليم زمان و خداوندگار

کيومرث آيين و هوشنگ چنگ

چو طهمورث ديوافکن به جنگ

چو جمشيد جم جاه با عقل و هش

فريدون صفت شاه ضحاک کش

منوچهرسان از عدو کينهخواه

چو نوذر به گنج و عطا پادشاه

زوافکن شهنشاه گرشاسب فن

کی آيين ملوک طوايفشکن

غالم عزيزی به مصر اندرش

چو کسريست در طيسفون چاکرش
( 88ب)

گاهی هم به داستانهای شاهنامه تلميح شده است ،مثال سربازان عثمانی يا توپهای آنها در نبرد
با خوکان سکت ،به بيژن در جنگ گرازان مانند ( 72ب 74 ،ب) يا تسخير ببوفجه به دست وزير
چهارم به فتح رويين دز اسفنديار تشبيه شده است ( 101الف) .زمانی که سلطان سليمان و
سپاهيانش به نزديکی قالع سکتوار میرسند ،وزير اعظم شب هنگام و به صورت پنهانی برای نظاره

و بازبينی وضعيت قلعه به آنجا می رود .شاعر در اين بخش سرداران عثمانی را به پهلوانان شاهنامه
و جنگجويان نبرد دوازده رخ تشبيه و در هر مورد به دو هماورد ايرانی و تورانی مقابل هم در اين
کارزرار اشاره کرده که باز نشانة تسلط لقمان بر داستانهای شاهنامه است ( 62ب 63 -الف).
در مضمون و محتوا نيز شباهتهايی ميان دو اثر وجود دارد .لقمان همانند فردوسی در ديباچة
منظومه بخشی را به خرد اختصاص داده و در عنوان «در تعريف خرد» ،ارزش و مقام خرد را بسيار
ستوده است؛ هرچند در اين ابيات نيز نگاه دينی خود را نشان داده و حکيمانی را که فقط به عقل
گوش دادند و به پيامبران نگرويدند ،نکوهش کرده و اهل دين را بر آنها برتری داده است ( 3الف-
 3ب) .سپس در عنوان «مدح سخن گويد» ،سخن و سخندانی را ستايش کرده است ( 4الف).
عالوه براين لقمان به مانند فردوسی ،غالباً در پايان داستانها يا پس از مرگ يکی از شخصيتها،
ابياتی حکمتآميز آورده و بیوفايی روزگار و گردون دون را نکوهيده است .به عنوان مثال بعد از
تدفين سلطان سليمان ،با عبارات و تعابيری مشابه شاهنامه ،پس از اشاره به اينکه شاه و گدا همگان
خواهند مرد و سرانجام تمامی آدميان مرگ است ،بر بیوفايی دنيای فانی تأکيد و زال دهر را به
عروسی مکاره تشبيه میکند و به خواننده پند میدهد که در اين خانة بیاعتبار به فکر منزل کردن
نباشد و جز دانة عدل و جود نکارد ( 119ب 120 -الف).
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همچنين در تاريخ سلطان سليمان گاهی همانند شاهنامه در آغاز داستانها ابياتی به عنوان مطلع
داستان آمده است .اين ويژگی در سليماننامة عارف نيز ديده میشود .سبک عارف اينگونه است
که با الهام از خطبههای شاهنامة فردوسی ،پيش از هر موضوع بخشی با عنوان «مطلع داستان»
آورده است؛ در سليماننامه « 136مطلع داستان» وجود دارد (عبدی و قائمی.)136-7 :1397 ،
البته اين نمونهها در تاريخ سلطان سليمان کمتر است و فقط يک عنوان با نام «مطلع داستان»
آمده و در ساير موارد ،گاهی ابيات نخستين يک داستان دربردارندۀ نوعی مطلع و براعت استهالل
است.
فرجام سخن:
«تتمة احوال سلطان سليمان» يا «تاريخ سلطان سليمان» ،نخستين اثر مهم سيد لقمان است که
در سال  986ه.ق .در دربار مراد سوم سروده شد و در آن رويدادهای هفت سال پايانی زندگی
سلطان سليمان و لشکرکشیهای او به اتريش و مجارستان روايت شده است .اين منظومه از جنبة
زبانی ،ادبی و تاريخی اثری ارزشمند و قابل توجه است .لقمان دامنة واژگانی وسيعی داشته و کاربرد
فراوان کلمات عربی در منظومه برجسته و چشمگير است ،اما با وجود اينکه لقمان شاهنامهچی
دربار عثمانی بوده ،تعداد کلمات ترکی منظومه بسيار اندک و غالباً شامل اصطالحات لشکری،
نظامی و ديوانی است .سرايندۀ اين حماسة تاريخی از انواع آرايههای بديعی و بيانی و صور خيال
در جهت خلق کالمی خيالانگيز و حماسی استفاده کرده است و در بيشتر موارد به خوبی توانسته
با کمک گرفتن از ابزار زبانی و بالغی ،فضا و تصاويری متناسب با روح حماسی اثر بيافريند.
تأثير شعر و ادب فارسی و شاهنامة فردوسی در اين منظومه آشکارا ديده میشود .لقمان عالوه بر
اينکه از فر دوسی به نيکی نام برده ،از زبان و انديشة فردوسی نيز متأثر بوده است و بارها
شخصيتهای تاريخی منظومه را به شاهان و پهلوانان شاهنامه مانند ساخته ،به داستانهای
شاهنامه تلميح کرده ،به ستايش خرد و سخن پرداخته و به شيوۀ فردوسی در آغاز داستانها ابياتی
را به عنوان مطلع داستان و در پايان حوادث مهم يا مرگ افراد ،ابياتی حکمتآميز آورده است.
تاريخ سلطان سليمان از منظر تاريخی نيز اثری ارزنده و مهم است .از آنجايی که سرايندۀ منظومه
تمامی رويدادها را به طور کامل ،با دقت و به تفصيل روايت کرده و از منابع معتبر و موثق مانند
تاريخ نزهت يا مشاهدات خود در اين زمينه بهره برده است ،با خواندن منظومه میتوان به اطالعات
قابل اعتماد و ارزشمندی از سالهای پايانی حکومت سلطان سليمان دست يافت .نگارنده اميدوار
است تصحيح انتقادی نسخة خطی منظومه به زودی پايان پذيرد و در اختيار پژوهشگران حوزۀ
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زبان شناسی ،ادبيات و تاريخ ايران و عثمانی قرار بگيرد .در اين صورت يکی از آثار منظوم فارسی
دورۀ عثمانی به گنجينة زبان و ادب فارسی افزوده خواهد شد .عالوه بر اين ،با بررسی اينگونه آثار،
ميزان تأثيرگذاری فرهنگ ،زبان و هويت ايرانی بر قلمرو عثمانی و آثار اين دوره بهتر آشکار میشود.
منابع و مآخذ:
اوزجان ،عبدالقادر« .)1391( .تاريخ نگاری عثمانی در دوره سليمان قانونی» .تاريخنگاری و مورخان عثمانی .ترجمه و
تدوين نصراهلل صالحی .تهران :پژوهشکدۀ تاريخ اسالم .صص .219-172
رياحی ،محمد امين .)1369( .زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی .تهران :پاژنگ.
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سبك فولکلوریك توسط طرزی افشار در فارسی با شعرهای ترکی
نسرين محمدی1
فرزانه حسينی2

چکیده:
ترکها و ايرانيان که مدتها در طول تاريخ در حلقه تمدن مشترک بوده اند ،بر زبان ،فرهنگ و ادبيات يکديگر تأثير
عميقی گذاشته اند .با اين وجود ،تقريباً هميشه تأثير زبان و فرهنگ فارسی در شعر ترکی ذکر شده و تأثير متناظر
زبان و فرهنگ ترکی کمتر ذکر شده است .با اين حال ،زبان و فرهنگ ترکی تأثير زيادی در ادبيات فارسی داشت.
ترکی تأثير زيادی در تخيل و استعاره های شعر کالسيک فارسی پس از اسالم دارد .طرزی در قرن هفدهم در اروميه
زندگی می کرد و از شاعران عهد شاه عباس دوم و شاه صفی از ايل افشار بودو همچنين اهل سياحت بوده و
مسافرتهای زيادی داشته که متاسفانه ،تاکنون چون مرواريدی مکنون در گمنامی مانده است .زبان او در آثارش
ويژگی خاصی دارد که در آثار شاعران ديگر کمتر ديده شده است.اين يکی از نمونه هايی است که نمايانگر جنبه زبان
و سبک اين تأثير است .همچنين ،سابقهی بحر طويل عاميانهی فارسی به عهد صفوی میرسد و يکی از کهنترين
نمونههای آن را میتوان در بحر طويل طرزی افشار جستوجو کرد .او با تلفيق کلمات ترکی طبق قوانين فارسی و
ساير کاربردهای جديد سبک مصنوعی ابداع کرد که می توان آن را طرزيک ناميد .سبک او شامل برخی ويژگی های
مشابه اثر کپی جوهانسون در سال  2007است .اين سبک در مرزهای سبک فولکلوريک در فارسی است .اين سبک
که در نگاه اول می توان آن را ملمع تصور کرد ،ولی با ملمع تفاوت دارد به اين دليل که مبتنی بر تمسخر و شوخی
است و برخالف قوانين دستوری هر دو زبان است .روش پژوهش تحقيق تحليلی و توصيفی است و روش گردآوری
داده ها اسنادی و کتابخانه است در اين مقاله کوشش شده است که ابتدا با توجه به موضوع مورد بحث با جستجو در
منابع کتابخانه ای با توجه به منابع دست اول و مآخذ تحقيقی داده ها تدوين شود.
کلید واژه ها :طرزی افشار ،طرزيک ،لطيفه ،سبک فولکلوريک ،تاثير ادبيات ترکی بر ادبيات فارسی ،ادبيات تطبيقی

Abstract:
The Turks and Persians, who have long been in the circle of civilization throughout
history , have influenced the language , culture , and literature . However , almost
always the influence of Persian language and culture is noted in Turkish poetry and the
corresponding effect of language and Turkish culture is noted .However, Turkish
language and culture had a great influence in Persian literature .Turkey has a great
influence on the imagination and metaphors of classical Persian poetry after Islam .
Tarzi lived in Urmia in the 17th century and was one of the poets of the era of Shah
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Abbas II and Shah Safi from the Afshar Bodu tribe. His language has a characteristic
trait in his works , which is seldom seen in the works of other poets .This is one of the
examples that represent the aspect of language and style of this effect. Also, the history
of Persian folk long sea goes back to the Safavid era and one of the oldest examples of
it can be found in the long sea of Afshar style. He invented an artificial style by
combining Turkish words according to Persian laws and other new uses, which can be
called "Tarzik" style. His style includes some similar features to Johansson's 2007 copy.
This style is within the boundaries of the "folkloric" style in Persian. This style, which
at first glance can be thought of as malma, but differs from malma because it is based
on ridicule and jokes and is contrary to the grammatical rules of both languages. the
research method is descriptive and descriptive and the method of data collection is
documents and library in this paper , first with regard to the topic discussed by searching
in library resources according to first - hand sources and data center basis.

Keyword: Tarzi Afshar, Tarzik, Latifa, Folklore style, The influence of Turkish
literature on Persian literature, Comparative literature

مقدمه
 چنانکه اغلب،اگر سبک شخصی را بتوان مالک اصلی در ارزيابی آفرينش هنری برشمرد
 بزرگترين و برجسته ترين هنرمندان،هنرمندان متجددمآب و کليه منتقدان وابسته می پندارند
آنهايی هستند که هنرشان در نخستين ديدار از ميان ساير آثار فرياد می کشد و چشمان همگان
 البته اين خصيصه ريشه در حب ذات و آرزوی جاودانگی بشر.را تنها به خود خيره فرا می خواند
.دارد
 در دستيابی به سبک خاص بيشترين، که از نخستين هنرهای بشری است،در ميان طبعا شعر
 اين آگاهی، به طوری که با نظری بر پهنه ادب فارسی از ديرباز تا امروز،محک ها را خورده است
به دست خواهد آمد که سرايندگان از خام تا پخته بعضا در هوس کاميابی از اين شاهد مقصود
 البته ميزان خط پذيری شاعران در رسيدن به اين.سوخته اند و خاکسترشان به باد رفته است
هدف يکسان نبوده و نيست و کم تر شاعری را می توان سراغ گرفت که تمام هم خويش را دريافتن
. آن هم در يک زمينه محدود و سطحی گذاشته باشد،سبک خاص
،از اين نگاه طرزی افشار را شايد بتوان برجسته ترين شاعر صاحب سبک ادب فارسی دانشت
به گونه ای که يک بيت از اشعار وی را نمی توان در ديوان صد هزار بيتی شاعری ديگر
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گنجاند(کدکنی)9 :1373 ،در واقع برجستگی آن به حدی است که با اندک درنگی بر اشعار وی
به آسانی متوجه طرز شگفت انگيزش می شويم .فرآيندی از سبک فولکوريک که البته چشمگيرتر
و زودياب ترين.به بيان ديگر ،وی از طريق هنجار افزايی در بخش صرف و نحو و استعمال کلمات
مهجور غير فارسی و قواعد شاذ و کهن شاعری ،زبانی خاص برای خود ساخته است.
حقيقت امر آنکه اساس کار وی در راستای سبک سازی ،توسعه و تکثير افراط آميز همان ويژگی
های گاه نادر آثار گذشتگان ادب فارسی بوده است که بعضا به واسطه معنی ستيزی و ابتذال لفظ
و طرح بعضی مسائل طنزآميز را به تزريق مانند کرده است(.شفيعيون)17 :1389 ،
همچنين مقايسه ادبيات ملتها در يک دايره تمدنی آسان نيست .مقايسه حتی دشوارتر است،
به ويژه اگر کشورها دارای جغرافيا و تاريخ مشترک باشند .زيرا در اين مورد  ،هنگامی که قرار است
از هر «جلوه ای» نام برده شود ،اغلب تعيين جهت اثر دشوار است .اگرچه اين تعامل دو طرفه است،
اما تأثير زبان فارسی بر شعر ترکی برجسته می شود  ،در حالی که تأثير زبان ترکی بر زبان و ادبيات
فارسی تقريبا ناديده گرفته می شود .در واقع ،فارسی شرقی و ترکی جنوب شرقی دارای پيشينه
تاريخی مشترکی هستند و ارتباطات همزيستی ديرينه تأثيرات قابل توجهی در هر دو جهت ايجاد
کرده است) Johanson 2004: 205(.
در تاريخ زبان و ادبيات ايران که از قرن بيستم نوشته شده است ،تأثير ترکی بر فارسی يا
اصالً ذکر نشده است ،يا تأثير ترکی محدود به چند کلمه است که به فارسی ترجمه شده است.
عالوه بر اين  ،در اين آثار تنها از نفوذ دولتها و دولتهای ترک که پس از اسالم در ايران مستقر شده
اند نام برده می شود و تاريخ ترک به دولتها و دولتهای مستقر در ايران محدود می شود .با اين
حال  ،همايی  ،که در مقايسه با معاصران خود بی طرفانه به موضوع نگاه می کند  ،او می گويد که
کلمات ترکی از قرن  16در زبان ايرانی وجود داشته است(.همايی)26 :1340،
ما می خواهيم چند مثال از غفلت و دست کم گرفتن برخی از محققان ايرانی ارائه دهيم.
صفا ( ) 150-148 :1369با تعريف دوران حکومت ترک در ايران به عنوان «دوران تاريک» در
تاريخ ايران و کلماتی از ترکی به فارسی «ميراث بی ارزش»منتقل شده است.به قول خودش  ،او
تأثير خود را به «چند کلمه از ترکی و مغولی به فارسی»بر ادبيات فارسی محدود می کند .و اينها
فقط «کلمات متعلق به سازمان ديوان و ارتش» است .به گفته وی  ،تأثير مذکور نه از قدرت زبان
ترکی  ،بلکه از «پيروزی سلس له های ترک» ناشی می شود .اين پيروزی ظاهراً «بر افراد دارای
ضعف در دانش فارسی تأثير می گذارد» و «صدمه بزرگی به ذات فارسی» وارد می کند .بنابراين ،
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ادعای علی شير نوايی مبنی بر برتری زبان ترکی نسبت به فارسی کامالً «يک ادعای
بيمارگونه»است .از سوی ديگر  ،يارشاطر تأثير زبان ترکی را بر فارسی محدود به چند کلمه می
داند که به نثر فارسی ترجمه شده اند ( 95-94 :1334و  .)99-98همانطور که مالحظه می شود،
ديدگاه برخی از پژوهشگران فارسی درباره تأثير ادبيات ترکی و ترکی بر ادبيات فارسی و فارسی
کامالً سطحی است .محققان محتاط و نسبتاً بی طرف بر عمق تأثير ترکی بر ادبيات فارسی و
فارسی تأکيد دارند .به عنوان مثال ،برتلز می گويد که کلمات «خدا» و «تگين» (به معنی هنوز)
در متن دعای پهلوی قبل از اسالم استفاده شده است .همچنين  ،به گفته برتلز  ،ادبيات ترکی و
فارسی مانوی در کنار هم توسعه يافت ( .)144-142 :1374به گفته ريپکا  ،ادعای تأثيرپذيری
ادبيات فارسی از ادبيات ترکی نبايد فوراً رد شود .به عنوان مثال ،در شهرآشوب تبريز وحيدی
قومی (متوفی  ، )1536که به نظر می رسد اولين شهرآشوب را در شعر فارسی سروده است ،مردان
زيبا چهره شهر دقيقاً به سبک «مسيحی -عثمانی(متوفی »)1512توصيف شده اند .که قبل از او
زندگی می کرد (.)Ripka 1381: 419
به گفته جوهانسون ،رابطه شديد ترک و ايران در ترکستان غربی  ،قرنها روند تدريجی ،
متقاطع و درهم تنيده با وام گرفتن و حفظ زبان و اختالط تغيير زبان را آشکار کرده است (:2007
 .)73به گفته ارشادی فر ،در مورد تاريخچه رابطه بين زبانهای ترکی و فارسی ،حماسه های تاريخی
و نيمه تاريخی مانند جنگ سلم و تور ،جنگ اورق و افراسياب  ،جنگ ارجاسب و کيخسرو که بين
ترکها و ايرانيان قبل از اسالم  ،و تاريخ هپتا(هون) و خزر-ساسانيان در تاريخ است .کافی است به
جنگ ها و روابط دوستانه امپراتور گوک ترک  ،ايستمی خان و حصرو انوشيروان نگاه کنيم .به
گفته ارشادی فر ،صرف نظر از بررسی اسناد تاريخی  ،محققان ايرانی که فرهنگ لغت فارسی را
ايجاد کردند ،منبع اصلی فارسی،آنها دو اشتباه اساسی مرتکب شدند )1 :ندانستن تاريخ واژه شناسی
به دو زبان  )2 ،ناآشنايی با توسعه و تغيير تاريخ زبان ترکی (.)5-4 :1389
در فرهنگ لغت مورد بحث  ،بيش از سه هزار کلمه ترکی وجود دارد که فقط سرفصل
هستند .اين به وضوح نشان می دهد که تأثير زبان ترکی بر زبان فارسی چقدر عميق است .متأسفانه
 ،اين عمق و غنای تعامل امروزه بسيار قابل درک نيست .در اشعار فارسی طرزی افشار که موضوع
مطالعه ما است ،تأثيرات زبان و ادبيات ترکی بر دستور زبان و سبک ديده می شود.

 .1زندگی و دیوان طرزی افشار
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طرزی افشار شاعری است که زندگی اش مملو از ناشناخته هاست.دقيق ترين اطالعات شاعر
قرن  16از شاعران آذربايجان می باشد.طرزی با سلطان شاه عباس دوم()1633-1667معاصر می
باشد .وی از قبيله ترکان افشار و اهل روستای «طرزلو»اروميه است)Köprülü 2004/II: 59 (.
نام مستعار «طرزی»بايد از اينجا آمده باشد .کلمه «افشار»تلفظ فارسی کلمه ترکی «اواشار»است.
اشاره نصرآبادی به وی به عنوان يک تهران (ريلی) توسط منابع ديگر تأييد نشده است( .نصرآباد
)584 :1378
عالوه بر اين ،دو غزل نفرت انگيز که وی در ديوان خود درباره تهران نوشته است
( )Tamaddun ty:106-107اين احتمال را بيشتر تضعيف می کند .همچنين اطالعاتی در
مورد نام و خانواده واقعی وی در دست نيست .زمان مرگ طرزی نيز مشخص نيست .به جز چند
جمله در تذکره نصرآبادی  ،در هيچ يک از منابع قديمی از او هيچ اطالعاتی در دست نيست.
بنابراين  ،ما تقريباً همه چيز را در مورد طرزی از اشعار خود او می آموزيم .به نقل از «بحر طويل»
فارسی ،که در ابتدای ديوان خود قرار دارد ،طرزی ،که مدت ها در شهر قم زندگی کرده است ،پر
از حسرت کشور خود است.
او به ويژه دلش برای پدرش بسيار تنگ شده است .تنها چيزی که او می خواهد اين است که
او را برای آخرين بار ببيند .) (Tamaddun,ty: ka-kb.اين واقعيت که اطالعات کافی در مورد
او در منابع وجود ندارد تقريباً از طريق اشعار موجود در ديوان وی جبران می شود .زيرا طرزی در
بسياری از اشعار خود از تحصيالتش  ،رابطه اش با کاخ صفوی و به ويژه سفرهايش می گويد .با
توجه به اين اشعار او ابتدا به اصفهان رفت اما در ابتدا به اندازه کافی در کاخ صفوی پذيرفته نشد.
به گفته وی  ،دليل اين امر حفظ شأن و شرف او و عدم هدايت طبيعت او به رزق و روزی  ،مانند
برخی ديگر است .با اين حال  ،به مرور  ،او به لطف «فضيلت و مهارت» به مقام بااليی رسيد .او
تحصيالت خوبی را درقم دريافت کرد .با توجه به اشعار مختلف او  ،طرزی به ترکستان  ،عراق عجم
 ،بسياری از شهرهای ايران و قفقاز سفر کرد.شور و شوق خاصی از خود نشان داده است:
مکرر شدی طرزيا در شماخی

مزين بيش در شهر شروان شکنجه

روان ای سوی گنجه تا بازيابی

فتوحی ز روح سخن سنج گنج

در مورد شيروان که بارها به آن جا رفته گفته است:
در شيروان که مولد خاقان معنی است
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تا آيدت زدست برو پشت پای زن
چون ذلتيدن از طمعيدن مقرر است

هر جا به جانبت بنگاهند سرسری
خوش آنکه قانعيده به رزق مقرری(همان،

)1391:187

وی پس از شرکت در لشکرکشی شاه عباس در بغداد  ،به «استانهای يونان و فرنگ و هند» نيز
رفت .طبق قصيده ای در پايان ديوان وی  ،او نمی تواند دلتنگی را تحمل کند و پس از مدت ها به
اروميه بازگشت .در بحر طويلش نيز اشاره می کند و می گويد:
دلم از هجر يار می دردد
دل اهل فرنگ در غربت

وز فراق نگار می دردد
بر من دلفکار می دردد(طرزی،

)97 :1393
طبق آنچه تمدن از اشعار خود فهميده است ()Tamaddun ty: sdبايد در نجف در
 1650/1060ربيع االول باشد .تنها اثر طرزی که داريم ديوان اوست .چهار نسخه خطی اين ديوان
توسط محمد رضا تمدن مقايسه شده و در اوايل دهه  1900منتشر شد (در ديوان چاپی هيچ
تاريخی وجود ندارد) .تمدون به نسخه های خطی درباره محل اشعار وفادار ماند .ديوان سبک ،
تهيه شده توسط تمدن  ،شامل يک پيشگفتار  24صفحه ای ،تحليل و  208صفحه متن شعر است
که با يک سيستم نامه منحصر به فرد شماره گذاری شده است .در انتهای کتاب ،يک نمودار خطای
پاداش  6صفحه ای و بخش آخرين کلمه و بازتاب وجود دارد .بر اساس نشريه تمدن  ،در ديوان
ترزی  1 ،بحر طويل  228 ،غزل  44 ،رباعی  ،که  3مورد آن به زبان ترکی  2 ،مورد به زبان ترکی
و يکی به زبان ترکی است 23.مديحه سرايی  6 ،مثنوی کوتاه  7 ،قطعه و  1ترجيع بند وجود
دارد که همه آنها فارسی فارسی هستند .بيشتر قصيده های طرزی توسط شاه دوم نوشته شده
است .اين به عباس ارائه شد و به طور کلی ادای احترام به کمپين او در بغداد است .سه قصيده در
طنز است.
دو قصيده شامل لطيفه است .مثنوی او بيشتر به سبک طنز است .در شعرهای او طنز و
لطف به چشم می خورد .تنها ترجيع بند عاشقانه است .طرزی  ،که بيشتر اشعار خود را به زبان
فارسی سروده است ،دارای سه قصيده است که يکی از آنها ملمع است و سه رباعی به زبان ترکی
است .منابع ارائه شده در مورد سبک تأکيد ويژه ای بر شخصيت و شيوه منحصر به فرد او در زبان
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فارسی دارند .به گفته نصرآبادی  ،اشعارطرزی که دارای شخصيت «طنز»بود ،در زمان او چندان
شناخته شده نبود .اشعار طرزی  ،که به سبک موال فوقی (درگذشته؟) سروده است ،از نظر آب و
هوا پذيرفته نيست ()585 :1378
تمدون او را «مهربان  ،خوش ذوق  ،عاشقانه و پاکدل» توصيف می کند .به گفته تمدون ،
برعکس  ،موال فوقی مقلد طرزی است) (Tamaddun, ty:yz.البته خود طرزی با بيزاری از فوقی
ياد نموده که از طرزی از فوقی ياد نموده ،که از طرزی تقليد کرده است.
حاسد فوقی تخلص تحتی طرزی شود

چون خری کش اسبی از ابريشمين جل

حاصلد

(طرزی)98 :1393 ،
خود طرزی عالوه بر اشعار فارسی و ترکی آذری خود توجه خود را به اين نکته جلب می
کند که کلمات ترکی را بر اساس دستور زبان فارسی طبقه بندی می کند .اين يک سبک «جديد
و عجيب» است .به گفته کپرولو  ،اين «زبان ادبی ساختگی» در واقع برای اهداف سرگرمی استفاده
می شود .در دوران صفويه ديده می شود که از روش ملمع به سبک که بسيار محبوب بود استفاده
زيادی می شد.اينها چيزهايی است که در اصطالح ادبی قديمی به آن «طرزيک» می گفتند .بنابراين
 ،طرزی يک شاعر طنزآميز وهجو است (.)Köprülü 2004: 59
د ر واقع  ،طرزی موفق شده است با ترکيب يا استخراج کلمات ترکی از فارسی به شيوه
های منحصر به فرد خود شيوه بيان متفاوتی را به تصوير بکشد .به گفته ريپکا  ،سبک طرزی
عکس العمل خانواده هايی است که در دوران صفويه به تازگی به شهر مهاجرت کرده بودند  ،به
ويژه خانواده های ترک ،به شاعران «نخبه گرا» که به دليل عدم توليد موزون به عربی و فارسی
سنگين روی آوردند ( )136 :1381برتلس  ،از طرف ديگر  ،از ترزی نام می برد زيرا او «بحر طويل
روش ساخت مضمون با شوخی ،جدا از توضيح حاالت عموم» را آورده است ( .)143 :1381تبريزی
همچنين می گويد«:او شاعر مصدر با بيان زيبا و ظريف است» (1376؛ص،50ج.)3

همانطور

که مشاهده می شود  ،منابع بيشتر از طرزی به دليل زبان مختلط او با لطيفه و تمايالت وی به
فارسی ياد می کنند .منصوررستگار فصايی تنها محققی که سعی در ارزيابی سيستماتيک در مورد
سبک طرزی داشته ا ست .او در موضوع (بازی با کلمات در شعر) طرزی را جداگانه تحت عنوان
«طرزی» ارزيابی می کند و می گويد:
«طرزی افشاری يکی از شاعران دوره صفويه در قرن سيزدهم است.او به دليل داشتن سبکی
که آشکارا با کلمات بازی می کند مشهور است .طرزی طرزی بر اساس انحراف عمدی از قواعد
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زبان ،تشکيل فعل و مصدر از اسامی فارسی يا غير فارسی و جمع های شکسته  ،و تمايالت عجيب
در سيگارهای مصنوعی و کلمات قوی است( .)108 :1372ارزيابی رستگار فسايی با مثالهايی که
در آينده نشان خواهيم داد ،جدا از عبارت «کلمات قوی» در قضاوت «تکيه بر تمايالت عجيب و
غريب با کلمات قوی» ،پشتيبانی می شود .استفاده از کلمات قوی اين شاعر موضوعی بحث برانگيز
است.
.2اشعار ترکی طرزی
سه قصيده طرزی ،که يکی از آنها ملمع است ،و سه رباعی به زبان ترکی است .همچنين يک
غزل دانشمند عربی-فارسی-ترکی وجود دارد .جدا از اين موارد  ،برخی دوبيتی ها  ،اشعار  ،جمالت
يا عبارات ترکی در اشعار مختلف فارسی يافت می شود .وقتی به قصايد طرزی  ،که همگی به زبان
ترکی هستند  ،نگاه می کنيم  ،اولين مورد مفعل است.فعيل مفعل در بر وزن فعيلن قرار دارد و
دارای  37دوبيتی است .شاه دوم اين مديحه است که عباس را تشويق به اعزام به بغداد و تصرف
آن کرد .در  16دوبيتی اول  ،مکانهايی که برای شيعيان مهم است مانند بغداد و اطراف آن  ،کربال
و نجف مورد ستايش قرار گرفته است .سپس  ،گفته می شود که شاه عباس بغداد را  -که ظاهرا
توسط عثمانی ويران شده بود  -پس می گيرد و آن را می سازد .عثمانی ها با يزيد و صفويان با
حضرت عباس شناخته می شوند 5 .دوبيتی آخر مديحه برای شاه عباس است .سه مورد از 44
رباعی طرزی به زبان ترکی است .اولين مورد از اين رباعی هادرباره زيارت است  ،دومی به عنوان
عاشق  ،و سوم درباره تبريک و دعا است .زبان روبيايی ها بسيار ساده و تقريبا عاری از عبارات
فارسی است .غزال شماره  177در سبک ديوان ملمع فارسی-ترکی است .او جدا از اشعار ذکر
شده در باال  ،دارای دو دوبيتی ترکی و چند بيت در ميان اشعار مختلف فارسی است.
در اشعار ترکی طرزی برخی ويژگی های زبانی و سبکی توجه ها را به خود جلب می کند.
گويش آذربايجانی در اين اشعار که منعکس کننده شخصيت کلی ترکی غربی قرن بيستم است،
برخی ويژگی های ترکی شرقی ديده می شود .اين وضعيت  ،به ويژه از آنجا که آذربايجان جنوبی
با هر دو جغرافيای ترک ارتباط دارد  ،عجيب نخواهد بود  ،در بسياری از آثار ترکی که در ايران به
وجود آورده شده هست .طرزی روش معکوس استخراج کلمات فارسی از ريشه های ترکی را که
در اشع ار فارسی خود امتحان کرده بود  ،در اشعار ترکی خود نيز امتحان کرد .سرانجام  ،رباعی
ترکی  ،مديحه ها  ،غزل های ملمع و دوبيتی های ترکی در اشعار مختلف فارسی و متن کامل تک
بيت او به ترتيب در زير آورده شده است.
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 .3سوم سبك فولکلوریك ایجاد شده توسط طرزی به زبان فارسی با تأثیر گرامر ترکی
طرزی در طنز دارای سبکی است که در شعر کالسيک فارسی تا قرن  19ديده نشده است .اين
سبک از شعرهای «نخبه گرا» در شعر فارسی فاصله دارد .اين با سنت يا به سبک هندی ناسازگار
است .استعاره های کالسيک و با اجرای زبان باال فاصله دارد .مطالب برای درک مردم عادی مناسب
است .زبان آن بر اساس امکانات مختلف فارسی و ترکی تخيلی است.به طور خالصه  ،او دارای زبان
و بيان عاميانه در الگوهای سنتی مانند غزل ،قصيده ،رباعی و مثنوی است .طرزی شاعری است که
آگاهانه سبک متفاوت خود را به کار می گيرد .او از سبک متمايز خود آگاه است و به آن افتخار
می کند.

الف .استفاده از واژه ها و اصطالحات ترکی در قوانین و فرم های فارسی:
مهمترين ويژگی که سبک طرزی را منحصر به فرد می کند و آن را از موارد مشابه متمايز می کند،
استفاده از کلمات و اصطالحات ترکی در قواعد و اشکال فارسی است .طرزی در قواعد ترکيب فعل
فارسی از برخی اسامی و افعال ترکی استفاده کرد .به عبارت ديگر  ،او اسامی و افعال ترکی را به
عنوان ريشه در نظر گرفت و آنها را با افزودن پسوندهای مصدر فارسی به هم پيوند داد .در واقع،
در دوره های قبل از طرزی  ،مواردی که برای سرگرمی و تمسخر نوشته می شد  ،همانطور که
کپرولو اظهار داشت«،طرزيک» ناميده می شد ( .)59 :2004اگرچه در اين گونه اشعار غالباً از
روش ملمع استفاده می شود  ،اما اصلی ترين وجه تمايز «طرزيک» ترکيب ترکی با عناصر فارسی
است که به طور معمول با هم ترکيب نمی شوند .از نظر روابط ترکی با ساير زبانها  ،وضعيت از نظر
جوهانسون شبيه به سيستم «نسخه های عمومی» است که بر اساس کپی مطالب از زبان ديگر به
منظور تغيير قوانين مشتق مشترک زبان است .بر اين اساس ،يک زبان رمز اصلی آن است .ديگری
کدی ايجاد می کند که يک عنصر (وحدت  ،ساختار) از آن کپی شده است .عناصر خارجی فقط
نمونه هستند و هرگز با نسخه اضافه شده به کد اصلی يکسان نيستند ( )29 :2007به عنوان مثال
 ،در دوبيتی های بعدی ،طرزی از کلمات بيرون آوردن ،چاقو ،برای نوشتن استفاده می کند( .کباب
شدن) و باز کردن در زمان حال فارسی.
طرزی نه تنها کلمات ترکی را در فارسی طبقه بندی کرد  ،بلکه با افزودن عناصر فارسی به
کلمات ترکی يا عناصر ترکی به کلمات فارسی  ،کارکردهای مختلفی به آنها داد.
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ترکيب واژه های ترکی بر اساس قوانين استفاده از زبان فارسی يا افزودن عناصر ترکی به
عبارات فارسی ممکن است نشان دهد که او اشعار را به سبک ملمع خلق کرده است .با اين حال،
هنگامی که چنين کاربردهايی با دقت مورد بررسی قرار می گيرد  ،مشاهده می شود که تفاوت
های مهمی با معلم دارند .زيرا قاعده اساسی در مالممه اين است که قسمتی از آيه يا دوبيتی را به
يک زبان و قسمت ديگر را به زبانی ديگر بنويسيد (م .ناجی Tahirü'l-Mevlevî ، 129 :1996
 .)1994: 106بر اساس ديدگاه ديگر  ،اگر يکی از آيات دوبيتی به يک

زبان و ديگری به زبانی

ديگر نوشته شده باشد  ،معتبر می شود) (Bilgegi,1998:270 / Dilçin,1997,506.به اين
گونه اشعار تلميع می گويند .سطرهای عربی يا فارسی در شعر نبايد متعلق به شاعر ديگری باشد.
در غير اين صورت  ،غرامت دريافت می شود  ،موجه نيست ( .)Saraç 2004: 267به جای عنصر
فارسی يک عنصر ترکی می آورد .اين عنصر اغلب بر اساس قوانين دستور زبان فارسی استفاده می
شود.
بنابراين ،وضعيتی مغاير با قوانين هر دو زبان به وجود می آيد .به عبارت ديگر  ،طرزی زبان و
سبکی تخيلی ايجاد می کند و عمداً از آن استفاده می کند .از طرف ديگر  ،زبانهايی که هنگام
نوشتن يک محقق مورد استفاده قرار می گيرد بايد با قوانين دستوری زبان مطابقت داشته باشد و
نبايد طنز آميز يا طعنه آميز باشد( .)Ünver,1998: 60همانطور که در ديوان و نمونه های او به
وضوح ديده می شود  ،طرزی  ،که دارای گرايش های متضادی بر گرامر زبان هايی است که استفاده
می کرد و بر اساس طنز و کنايه  ،از روشی استفاده می کرد که می تواند «طرزيک» ناميده شود.

ب افعال سازنده فارسی:
در شکل گيری افعال فارسی  ،طرزی نه تنها عناصر ترکی را با قواعد فارسی منحرف کرد ،بلکه
واژه های فارسی را خارج از قواعد شکل گيری رايج  ،در درک زبان تخيلی خود  ،با فعال ساختن
واضح زبان ترکی در برابر فارسی بيان کرد .همانطور که مشخص است  ،حروف د-ن وت-ن(دن-
تن) در انتهای مصدر اصلی در زبان فارسی آمده است (Şahinoğlu1997:187.مصدر مصنوعی
مصارف مشترکی دارند .آنها برای شاعران و فارسی زبانان بسيار شناخته شده است .با هر کلمه
فارسی يک مصدر شکل نمی گيرد .با اين حال  ،طرزی از بسياری از کلمات بدون تشخيص اسامی
 ،صفات و قيدهای فارسی يک مصدر تشکيل داده است .عالوه بر اين  ،او بسياری از آنها را به جای

282

سومين همايش بين المللی پيوندهای زبانی و ادبی ايران و ترکيه

افعال مرکب استفاده کرد .به عبارت ديگر  ،به جای افعال مرکب که از ترکيب فعل های کمکی
مانند شدن وکردن و گرديدن غيره تشکيل شده است.

د .انحرافات دستوری از فارسی استاندارد:
به گفته جوهانسون ،زبان ترکی و فارسی در ترکيب فعل اشتراک چندانی ندارند .فارسی به سيستم
صرف فعل ترکی گرايش نداشت ( .)85 :2007با اين حال  ،طرزی تغييرات بی نظيری در زمانهای
مختلف افعال فارسی و در استفاده از افعال ايجاد کرده است .در اين تغييرات  ،آثار قاعده مشتق
فعل از ريشه های اسامی ترکی ديده می شود.
نتیجه
ادبيات ترکی و فارسی دو ادبيات ريشه دار و غنی هستند که تحت تأثير تمدن اسالمی توسعه يافته
اند .اين واقعيت که اين ادبيات از نظر فرهنگی  ،تاريخ و جغرافيا يکسان هستند  ،تعامل متقابل را
طبيعی کرده است .با اين حال  ،در بسياری از مطالعات  ،تنها بر تأثير ادبيات فارسی بر ادبيات
ترکی تأکيد شده است .از سوی ديگر ادبيات ترکی متهم به توسعه در سايه ادبيات فارسی شده
است .با اين حال  ،فارغ از اين واقعيت که بسياری از شخصيت های برجسته زبان فارسی جديد به
نام «فارسی دری» ،که در ايران پس از اسالم توسعه يافته اند ،منشأ ترکی دارند  ،بسياری از عناصر
زبان و فرهنگ ترکی بر شعر فارسی عميقا تأثير گذاشته است .ترکيب افعال فارسی مشتق شده از
کلمات ترکی در اشعار طرزی با قواعد فارسی نوآوری مهمی برای شعر فارسی است که تا آن روز
شکل گرفته است.
طبق گفته جوهانسون  ،روشی که او استفاده کرد ،شامل برخی عناصر است که با نظريه
عمومی کپی مطابقت دارد .اگرچه به نظر می رسد اين اشعار به سبک طنز سروده شده است ،اما
اين اشعار منجر به ظهور سبکی شد که می تواند برای ادبيات فارسی در زمان خود فولکلوريک
تلقی شود .زيرا زبان اين اشعار ساده وعاميانه است و مانند سبکهای توسعه يافته در شعر فارسی
در آن زمان  ،سبکی و سنتی نيست .شامل کلمات و اصطالحات زيادی از زبان محاوره است.
اگرچه اين روشی که طرزی در اشعار فارسی خود به کار می برد در ابتدا به عنوان ملمع
فهميده می شود ،اما در واقع ،خارج از قواعد اساسی ملمع مانند مسخره نشدن و مغايرت با دستور
زبان زبانهای مورد استفاده نيست .در واقع ،وی از زمان های قديم سبکی شعری به نام
«طرزيک»ايجاد کرده و يک سبک بيان مصنوعی ايجاد کرده است که ترکيبی از ترکی و فارسی
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است .طبق اطالعاتی که در دست داريم  ،می توان فهميد که اين سبک  ،که به ويژه در اطراف
کاخ صفوی مورد استقبال قرار گرفته بود  ،توسط موال فوقی نيز تقليد شده است .اشعار ترکی
طرزی تعدادشان اندک است ،اما حاوی سرنخ های مهمی درباره شعر ترکی و ترکی مورد استفاده
در ايران در آن زمان است.
طرزی در اشعار ترکی خود برعکس آنچه در شعرهای فارسی انجام داد  -ايجاد افعال ترکی از
ريشه های فارسی و عربی  -و ويژگيهای چغتايی را در اشعار ترکی خود منعکس کرد .اين نشان
می دهد که تأثير زبان چغتايی در آن زمان چقدر گسترده بوده است .سبک طرزی  ،که تأثير زبان
ترکی را بر زبان فارسی و شيوه بيان بيان می کند  ،توجه ما را به يک نکته بسيار مهم جلب می
کند :تأثير زبان و ادبيات ترکی بر زبان و ادبيات فارسی را بايد به دور از تعصبات در نظر گرفت و
بايد در عناصر محتوا و همچنين زبان و شيوه بيان جستجو کرد.
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