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 ی عثمانیدر ادبیات ترک شاهنامه

 
 2نیبرالدین آبسیف ،*1یعقوب نوروزی

 

 ران، ایماکو، دانشگاه آزاد اسالمیواحد ماکو،  استادیار زبان و ادبیات فارسی، .1

 ، ایرانارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه،استادیار زبان و ادبیات فارسی،  .2

 
 18/12/1395 پذیرش:               08/06/1395 دریافت:

 

 چکیده

رود و در ادوار مختلف شمار میبدیل حکیم فردوسی، از شاهکارهای ادبی جهان به، اثر بیاهنامهش

ها و تاریخی مورد توجه شاعران، ادیبان، نویسندگان و پژوهندگان عرصة ادبیات، و نیز در فرهنگ

اب سترگ هایی که تأثیر این کتهای دیگر ملل، منبع الهام و اثربخشی بوده است. از سرزمینزبان

در این  شاهنامهشود، آسیای صغیر است. تأثیر شکلی گسترده در فرهنگ و ادبیات آن دیده میبه

های فارسی و ترکی های بسیاری به زبانجز ایران، قابل قیاس با سرزمینی دیگر نیست. شاهنامه ،خطه

ای پادشاهی این نویسی در درباره، سنت شاهنامهشاهنامهدر این حوزه نگاشته شده و تحت تأثیر 

های سروده شده است. ترجمه شاهنامههایی توسط شاعران ترک عثمانی بر دیار رواج یافته و نظیره

بر فرهنگ ترک اثر  شاهنامهبه زبان ترکی صورت گرفته است.  شاهنامهمنظوم و منثور بسیاری نیز از 

ر د شاهنامهبسته از تصاویر نقش ها،ها، اسطورهای که نمود آن در ادبیات مردمی ترکگونهگذاشت؛ به

شود. همة این عوامل سبب شد تا در این مقاله ابعاد مختلف دربارهای پادشاهان عثمانی و... دیده می

نویسی، تأثیر این اثر در زبان و ادب ترکی بررسی شود و بر این اساس، رواج سنت شاهنامه

در ادبیات  شاهنامهای ی، عناصر اسطورهنگاری ترکدر تاریخ شاهنامه، اهمیت شاهنامههای ترجمه

   .یردترک و تأثیر آن در ادبیات خلق )ادبیات مردمی( مورد بحث قرار گ

  .ی عثمانیترک ، ادبیاتشاهنامهکلیدی: ادبیات تطبیقی، فردوسی،  هایواژه

                                                                                                                                        
  noruziyagub@yahoo.com                                                                                               نویسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه  . 1
 مه با را مختلف هایملت ادبی روابط که است ادبی نقد از ایشاخه تطبیقی ادبیات

 1گویارد. گویدمی سخن دیگر ملت ادبیات در ملتی ادبیات انعکاس از و کندمی مقایسه

 .است المللیبین روابط تاریخ تطبیقی ادبیات» :نویسدمی تطبیقی ادبیات دربارة

 کمین به ملی زبان قلمرو سرحد در که است کسی مانند تطبیقی ادبیات پژوهشگر

 بررسی و ثبت را ملت چند یا دو میان فرهنگی و فکری دادوستدها تمام تا نشیندمی

 ادبیات چند یا دو بین ادبی روابط بررسی» توانمی را تطبیقی ادبیات(. «ل» :1956) «کند

 تطبیقی ادبیات درمورد را ایده این که کسی نخستین. دانست( 142: 1373ولک، ) «ملی

  (.28 :1999خطیب، )بود  2بالدسنپرژه کرد، بیان

 با دادوستد از که یافت تواننمی جهان در را ادبیاتی و فرهنگ هیچ هک است روشن

باشند، اثرپذیری و  ترنزدیک هم به هافرهنگ این هرچه باشد. غافل هافرهنگ دیگر

 مکتب دادنِ قرار اساس با پژوهش، این در. بود خواهد ترطوالنی و ترعمیق اثرگذاری

 سببایم. بهرا در ادبیات ترکی عثمانی کاویده شاهنامه تأثیر تطبیقی، ادبیات در فرانسه

 لحاظ از جغرافیایی میان این دو ادبیات، و تاریخی، فرهنگی، تمدنی، دینی اشتراکات

. رودشمار میپژوهش به برای مناسب موردی فرهنگی و ادبی، زبانی، فکری مبادالت

ترکی  ادب و زبان در آن تأثیر و صغیر آسیای در فارسی ادبیات و زبان رشد و نفوذ

 در و شد شروع روم سلجوقیان توسط صغیر آسیای فتح و مالزگرد جنگ با عثمانی

 ادبیات بالندگی و گیری شکل در فارسی ادب نقش .عثمانی شدت یافت حکومت دورة

 بوده گسترده بسیار شده، داده آن به «دیوانی ادبیات» عنوان که ترکی عثمانی کالسیک

 فارسی  ادب شعر و بودند، عثمانی پادشاهان دربار در که رکت دیوانی است. شاعران

 از اروپایی ملل ادبیات کههمچنان» نویسد:در این مورد می 3خود دانستند. گیب الگوی را

 از ترکی عثمانی نیز کرده، ادبیات تغذیه روم امپراتوری و یونان ادبیات منابع و آثار
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)به نقل از « است برده بهره خود هتوسع و رشد در منابع و آثار ادبیات فارسی

(‚ avu�o�lu, 2006: 284   . 

 و یافت تکامل و گرفت شکل فارسی ادبیات برپایة ترکی عثمانی ادبیات شکل بدین

 هاینشانه شاعران این اشعار در بوده است، فارسی ادبیات ادبیات، این الگوی چون

شاعران  ان ترک با آثار اغلبِدید. شاعر توانمی را اثرپذیری و تقلید این از بسیاری

 زبان به هاییدیوان حتی و اشعار ترک شاعران از بسیاری ایرانی آشنایی داشتند.

 موجود است ترکیه هایکتابخانه در هنوز هادیوان این از هایینسخه و داشتند فارسی

 ایرانی شاعران آثار بر هایینظیره ترک شاعران. اندشده چاپ و تصحیح برخی و

 و اندنوشته... و حافظ سعدی، اشعار نظامی، آثار خمسة، الطیرمنطق، شاهنامه نهمچو

توان گفت بنابراین، می .بودند ایرانی شاعران تأثیر تحت ،شعری مختلف هایشیوه در

سنت ادب فارسی در جمیع ارکان خود و با تمام اجزا به ادبیات ترکی عثمانی انتقال 

 ایرانی یافته است: وبویی یافته و این ادبیات رنگ

ها و منابع الهام آن در جمیع ابعاد ادبیات کالسیک ترک که از سرچشمه

ای و ها، عناصر اسطورهتوان به دین، تصوف، زندگی روزمره، اسطورهمی

توان نفوذ ها، مناقب و آداب و رسوم و سنن اشاره کرد، میخیالی، افسانه

 (. Mente�e, 2015: 129و تأثیر ادبیات فارسی را دید )

در این دوره ریشه در ادبیات ایران دارد.  ی عثمانیهای شعر ترکبسیاری از ویژگی

 است. شاهنامهیکی از این آثار که بسیار مورد توجه شاعران کالسیک ترک بوده، 

 

 پیشینة تحقیق. 2
حماسی در ادبیات ترکی عثمانی، پژوهش مستقل و جامعی  درمورد تأثیر این منظومة 

 گسترش و نفوذ روند به نگاهیهای ن فارسی صورت نگرفته است و در کتاببه زبا

 و فرهنگ عناصر ،عثمانی قلمرو در فارسی ادب و زبان، در ترکیه فارسی ادب و زبان
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صورت پراکنده به آن به صغیر آسیای نویسانپارسیو  عثمانی شعر در ایرانی ادب

 ایمقاله( آناتولی و بالکان)رسی فا ادب دانشنامة در پرداخته شده است. همچنین،

زاده نیز در ابوالقاسم قوام و عباس واعظ .است شده نگاشته این زمینه در مختصر

در  شاهنامهتمام جوانب تأثیر « تعامل شاهنامه با فرهنگ و ادبیات ترکی عثمانی»مقالة 

 اند.  ادبیات ترک را بررسیده

 

  ترکی عثمانی  ادبیات در شاهنامه .3

 چشمگیر تأثیری ترک فرهنگ و کالسیک ادبیات در که است هاییکتاب از مهشاهنا

های ترکی و هایی به زبانشاعران ترک تحت تأثیر فردوسی، شاهنامه. است داشته

زمان، این اثر بارها به زبان اند و همهایی بر این اثر پرداختهفارسی سروده و نظیره

 ادبیات در خواه»شاهنامه ، از محققان ترک، 4اذعان یلدیریمترکی ترجمه شده است. به

 حماسی هایداستان سرودن در تقلید مورد کامل نمونة فارسی، ادبیات در خواه و ترک

 .  (40 :2009)« است

اند. محمدامین ریاحی در پادشاهان ترک نیز عالقة خاصی به این اثر حماسی داشته

 دیوارهای و داشتند خاصی عالقةآن  به آناتولی در سلجوقیان»نویسد: این مورد می

 خود زادگانشاه نام و کرده مزین شاهنامه هایداستان از تصاویری با را خود هایکاخ

هرکدام از این  .(39-38: 1369) «گذاشتندمی شاهنامه پهلوانان و شاهان نام هم را

ریخی و اند که در منابع تاخوانی داشتهنویس و شاهنامهشاهان در دربار خود شاهنامه

در دورة پادشاهی »گوید: می 5ادبی ترک به آن اشاره شده است. عاشق چلبی

« خوانده استنام احمد در دربار، شاهنامه را برای او میمراد اول، شاعری بهسلطان

(1971: 19   .) 

م( 1481-1451محمد دوم )همچنین، موالنا علی چلبی فناری که در جلسات سلطان

 ,Sehi Begخوانده است )را ازحفظ برای پادشاه می شاهنامهی از کرده، ابیاتشرکت می
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 �Evliy) دوام داشته است های قرن هفدهم میالدیا میانه. این سنت ت(196 :1978

Çelebi, 1996: 317.)  

نویسی در دربار و سنت شاهنامه شاهنامه، از محققان ترک، در اهمیت 6محمد کانار

 نویسد: ها میعثمانی

های بعد مورد توجه ملل ا اثر مشهور خود شاهنامه در دورهفردوسی ب

سمت شرق قرار گرفته و هر پادشاهی در دربار خود فردی را به

های ش در میدانهایها و دالوریکرده تا شجاعت نویسی منصوبشاهنامه

 (.  38 :2010نظم بکشد )رزم و شکار را در قالبی حماسی به

 در و اندداشته نویسانیشاهنامه و خواناناهنامهش خود اکثر حاکمان شرق همراه

است.  شده بسیاری هایشاهنامه تألیف سبب عامل این نیز، عثمانی حکومت دورة

 فاتح عصر مرددولت اولین فاتح و محمدسلطان داده، رواج را سنت این که کسی اولین»

(. Ard�ç,1939: 19« )است بوده شاهنامه نویسندة که است "شهدی" نامبه شاعری هم

 زندگی نوشتن برای کمال نامبه شاعری دوم، بایزید حکومت دوران در هم او از قبل

  . جا(بود )همان گرفته قرار تشویق و حمایت مورد شاهنامه قالب در عثمانی شاهان

ای ایران باستان پادشاهان ترک خود را در شجاعت و جنگاوری با پهلوانان اسطوره

شاعران نیز در بسیاری موارد در اشعار خود این پادشاهان را به کردند و مقایسه می

نام »اند و مانند کردههمچون رستم، اسفندیار و فریدون  شاهنامهپهلوانان اساطیری 

 کرات در اشعار شاعران ترک آمده است.قهرمانان، پادشاهان و پهلوانان شاهنامه به

 از بسیاری نام خود غزلیات و قصاید در ،ترک کالسیک شاعران از ،نفعی و باقی

 را رستم و دارا اسکندر، کیقباد، جمشید، فریدون، ازجمله شاهنامه قهرمانان و پادشاهان

   (.Anbarc�o�lu, 1981: 2) «اندکرده ذکر

 پهلوانان نام بسیاری از اشخاص ایرانی موجود در شعر کالسیک ترک از اسم 

مورد  شاهنامهشاعران با پهلوانان ممدوحان »گرفته شده است و در آن،  شاهنامه
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 هایداستان ترک (. شاعرانi�man ve Kuzuba�, 2007�« )اندمقایسه قرار گرفته

 و دانسته عبرت مایة است، (70: 1379)جعفری، « شر و خیر جدال»که  را شاهنامه

 در قرن هفدهم میالدی، شاعر ترک ،7ثابت. اندآن فراخوانده از پندآموزی به را دیگران

  :سرایدمی باره این
Kim nazm iderdi Hazret-i Firdevsî olmasa 

Seh-n‰me gibi k�ssa-� p¡r-pend ¡ �ibreti (1991: 229). 
 پر که را شاهنامه چون کشید، کتابیمی نظم به کسی چه نبود فردوسی اگرترجمه: 

  است. آمیزعبرت و پندآموز هایداستان از

 توصیه شاهنامه هایقصه از برداشتن حصه هب ترک، شاعر دیگر ،8پاشا اشرف

 داند: می تحسین شایستة احترام و را اثر این خالق و کندمی
Hissedir k�ssa-i Seh-nâme ile Firdevsî 

Ehl-i nazma ne kadar var idi hürmet-akdem (2006: 62). 
 اندشیدهو کو کرده مانند شاهنامه خالق به را خود نیز موارد برخی در ترک شاعران

 بسرایند: وی همچون حماسی اشعاری

Rüstem-i devr‰n olan �Osm‰n-� s‰hib-r�f�atun 

Vâdi-i medhinde Firdevsî gibi destân-zen ol (Rûhî, 2001: 784). 
 فردوسی رفعت، همچونصاحب دوران، عثمان رستم مدح وادی درترجمه: 

         کن. زنیدستان

 

 نویسی سنت شاهنامه. 4
 در آغاز، در سنت این فردوسی است. سترگ منظومة تأثیر نویسی تحتشاهنامه نتس

 شده کشیده عثمانی و آناتولی به روم سلجوقیان توسط بعد و بوده رایج فارسی ادبیات

 دورة در ایرانی فرهنگ تأثیر سنت تحت این» :نویسدمی 9یازیجی تحسین است.

 رواج بودند، فارسی زبان خصوصبه و ایرانی فرهنگ تأثیر تحت شدیداً که سلجوقی

 «است شده سیزدهم قرن اول نیمة در قانعی احمد توسط ایشاهنامه خلق سبب و یافته
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که حد فاصل بین سلجوقیان آناتولی و  10ها(. این سنت در دورة بیلیک207 :1994)

اوغلو و یناوغلو، آیدهایی چون گرمیاناند، تداوم داشته و در دربار بیلکعثمانیان بوده

ن و نویسندگان ترک هایی نوشته شده است. در این دوره، شاعرااوغلو شاهنامهکارامان

و  شکل منظوم و منثور تألیف کردههای فارسی و ترکی و بهبه زبان هاییشاهنامه

اند. در برخی از این آثار، کل منظومة فردوسی و هایی بر این اثر فردوسی نوشتهنظیره

های خاصی از این اثر همچون داستان اسکندر، داستان بهرام نداستا در برخی دیگر

در  شاهنامهدرباب تأثیر  11اوغلوچوبین، خسرو و شیرین و... تقلید شده است. انبارجی

این  گویدفردوسی می شاهنامةنویسی با الهام از ادبیات ترک و رواج سنت شاهنامه

 اثرپذیری در چهار بخش بوده است: 

 الهام منبع ترک حماسی هایمثنوی از بعضی برای شاهنامه ضوعالف. مو

 است. بوده

 و ترکی و فارسی زبان در هاییشاهنامه سرودن سبب شاهنامهب. 

 امپراتوری و روم سلجوقیان دورة در نویسیشاهنامه سنت خلق همچنین

 .است شده عثمانی

 آثار و است بوده ترک شاعران توجه مورد نیز شاهنامه حماسی ج. وزن

 .اندشده سروده وزن این در بسیاری

 ترک شاعران و نویسندگان بین در بسیاری مقلدان فردوسی و شاهنامهد. 

نامه، نامه، مرزبانبهمن ازجمله دیگر آثار ترجمة سبب همچنین،. اندداشته

   .(II/ 1 :1981)است  شده ترکی زبان به فرامرزنامه و جهانگیرنامه

ها در نویسی در خاک عثمانی، منظوم بودن شاهنامهمهدو مشخصة عمدة شاهنا

ست. این سنت در سیر ا های آغازینآغاز و نگارش این آثار به زبان فارسی در دوره

کند. تحول خود، از نظم به نثر و از زبان فارسی به زبان ترکی گرایش پیدا می

 نویسد:  های نخستین میدر منظوم بودن شاهنامه 12اوغلوسرت
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 به بعدبه دوره این از و اندبوده منظوم میالدی 1559 تاریخ تا هاهنامهشا

 و استاتیک هایویژگی بیشتر هاشاهنامه در چون. اندشده نوشته نثر

 طبیعی آغاز در شاهنامه بودن منظوم است، بوده مطرح شناسانهزیبایی

 بیان است، شدهمی داده ترجیح ادبی آثار در که شکلی نخستین. است بوده

   (.754 :1960است ) بوده منظوم

های هایی از این شاهنامههای قانعی طوسی، خواجه دهانی و انسی نمونهشاهنامه

ها بیشتر منثور بوده و به زبان ترکی نوشته های بعد، شاهنامهمنظوم هستند. در دوره

زبان ترکی، شاهنامة منظوم به های ترکی بیشتر به نثر بوده و یگانهاند. شاهنامهشده

 سرودن به شروع عثمانی قلمرو در که شاعری شاهنامة شریفی است. نخستین

 طوسی قانعی به که طوسی محمد احمدبن نامکرد، فردی است ایرانی به شاهنامه

 .بود کرده کوچ دیار این به خراسان خطة از و بود معروف

 شده هنوشت دوم کیکاووس عزالدین نامبه که «سالجقه شاهنامة» او اثر

 فارسی زبان به سلجوقیان منظوم تاریخ و است شاهنامه وزن بر است،

 درمورد هاییداستان ایران، باستانی تاریخ درمورد مفصلی مطالب. است

غزنویان،  اسالمی، تاریخ تاریخ مختلف هایدوره ،(ص)اکرم  پیامبر

   (.Köprülü, 1943: 395است ) آمده آناتولی سلجوقیان و بزرگ سلجوقیان

 شاعران اواخر از که است دهانی خواجه از سلجوقیان شاهنامةشاهنامه،  دومین

وی دراصل خراسانی  .است بوده رومارز در قرن سیزدهم و نیمة اول قرن چهاردهم

همان، ) الدین کیقباد سوم در آناتولی ساکن بوده استبوده و در دورة حکومت عالء

 درمورد شاهنامه به شبیه اثری تا است تهخواس او از سوم کیقباد الدین(. عالء396

 اثر، این در. است سروده فارسی به ایشاهنامه هم دهانی. بسراید سلجوقی خاندان

 متفاوت هایدوره پیامبر )ص(، هایداستان ایران، باستان دربارة تاریخ کاملی اطالعات

    .است آمده روم و ایران سلجوقیان و غزنویان اسالم، تاریخ
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 در کهوی چنان .ق در حلب سروده است785را به سال  سلجوق شاهنامة زانسی نی

 آمده قونیه به خراسان از سوم کیقباد الدینعالء سلطان دورة در کرده، ثبت اثر این

 کوتاه، متن ایمقدمه با کومان را مسعود سلجوق شاهنامة نسخة. (Ünsî, 1942است )

استنساخ  افندی آن را حافظ ه و امامگردآوری نمود اضافات و ترکی ترجمة و فارسی

سلجوقیان،  درمورد اطالعاتی باب، دربردارندة شانزده در اثر این کرده است.

 (.   19عثمانیان است )همان،  و کارامانیان

 از ق(،793-757بی )الدینعالء است. یارجانی نامبه شاعری از نیز کارامانی شاهنامة

 خود دربار شاعران از یکی دهانی، اهنامة خواجهش ، پس از مشاهدة13کارامان حاکمان

زندگی  دربارة که شاهنامه این. کرد کارامانی شاهنامة مأمور سرایش را یارجانی نامبه

 این ترکی ترجمة ولی است؛ نشده پیدا هنوز نیست، دست در اطالعی آثارش و نویسنده

(. از آثار Köprülü, 1943: 399-401است ) دست که شکاری انجام داده، در نثر به اثر

 سال در که از احمدی است اسکندرنامه سروده شد،  شاهنامهدیگری که تحت تأثیر 

(. در ادبیات فارسی، Gültekin, 2013: 243گرمیان، تقدیم شد ) حاکم سلیمان، به م1390

نخستین شاعری که داستان اسکندر را روایت کرد، فردوسی است و پس از او نظامی 

اولین شاعری که »را سرود. در ادبیات ترکی عثمانی هم،  اسکندرنامهگنجوی منظومة 

(. Levend, 1951: 143« )( به داستان اسکندر پرداخته، احمدی استشاهنامه)تحت تأثیر 

 اسکندرنامه فردوسی تأثیر تحت بایزید دوم، نیزاحمد ریدوان، از شاعران عهد سلطان

 به لوند سری آگاه که دارد احمدی درنامةاسکن با بسیاری شباهت اثر این. است سروده

ماندة این اثر منظوم در دانشکدة تاریخ و جغرافیا تنها نسخة باقی»است.  کرده اشاره آن

 شاعران از حیاتی، نامبه شاعری از دیگری اسکندرنامة. (147)همان، « موجود است

 ترک شاعر یگرد کارامانی فغانی. عثمانی، در دست است خاک در میالدی پانزدهم قرن

 آن به خود تذکرة در چلبی حسن و سروده ایاسکندرنامه ،شاهنامه وزن بر که است
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 آن از هاییبخش که دیگری (. اثرKutluk,1989, II/ 763است )به نقل از  کرده اشاره

 . است فخری از شیرین و خسرو شده، سروده شاهنامه تأثیر تحت

 است اثری اولین است، نظامی شیرین و خسرو از ایترجمه که کتاب این

 نگارش میالدی 1367 سال در و است شده نوشته نام این با عثمانی در که

 مربوط که بخشی کتاب این در. است «بیعیسی اوغلوآیدین» نامبه و یافته

 آن بر مطالبی شاعر و شده گرفته شاهنامه از است، چوبین بهرام به

است  کرده اشاره موضوع این به تابیا این با اثرش در فخری. است افزوده

(Flemming, 1974: 266 :)  
‚ ¡ buyurdu �eh¡m Firdevs• �i�rin           K�luban terc¡me ho�-resm tazmîn 

Niz‰m• nazm�na memzŸc iderven             Çü gendüzüme borc itdüm öderven 

 را آن از بخشی ینظام و/ سرود را خود شعر فردوسی سرورم کهوقتیترجمه:  

   کردم. اخذ آن از را مطالبی نیز من /آمیخت در خود نظم با و/ کرد تضمین

 احمد از نامهسلجوق هااند که یکی از آنشده های منثوری هم نوشتهشاهنامه

است.  شده اهدا اینیغدهبی دوندار الدینشمس امیر نامبه اثر این. است اینیغده

   .است سلجوقی مختصر تاریخ نامهسلجوق

نویسی از مناصب دربار بوده، سنت خوانی و شاهنامهدر دورة عثمانی که شاهنامه

چی داشتند، به نویسی تداوم یافت و شاعران و نویسندگانی که سِمت شاهنامهشاهنامه

. نخستین شاعری که منصب ، آثار مشابهی نوشتندشاهنامهتقلید و تأثیر از 

 او از فاتحسلطان». است فاتحسلطان عصر شاعران از چی داشته، شهدیشاهنامه

 مرگ سبببه اما بنویسد؛ عثمانی خاندان درمورد شاهنامه به شبیه اثری تا خواسته

« است شده امر این دار عهده دیگر شاعری و مانده ناتمام اثر این شاعر،

(Anbarc�o�lu, 1981: 6).  

 فارسی زبان به ایشاهنامه که تعارفی اس اهللفتح سراشاهنامه شاعران دیگر از

بیتی 8000با شاهنامة »و ا .است نوشته سلیمسلطان هایجنگاوری و هاقهرمانی دربارة
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 :Ard��, 1939« )در مصر وفات کرده است 1562آوازه شده و در سال خود صاحب

20  .)  

در شعر فارسی اسیری و در »و  بوده دربار نویسشاهنامه که شیروانی افالطون

 پادشاهی حوادث که محرمی ( و20)همان، « کردهرکی حزینی تخلص میت

 ,Anbarc�o�luکند )می نقل فرستاد، بغداد به لشکر که زمانی تا را قانونی سلیمانسلطان

   .هستند سرایانشاهنامه دیگر از ،(7 :1981

 زا داشته، را دربار نگاریشاهنامه منصب شیروانی افالطون از بعد که لقمان سید

سال  تا عثمانی پادشاهان تاریخ در الطومارمجمل است. بوده سرایانشاهنامه دیگر

 است و منظوم( تاریخی تسلسل دارای)کرونولوژی  یک شاهنامة او. اوست از م1584

سید  .افتاده است اتفاق م1590سال تا عثمانی تأسیس تاریخ از که پردازدحوادثی می به

 دوران وقایع که دارد نامهشهنشاه و نامهسلیم هاینامهب اثر دو این، برعالوه لقمان

(.  Ard��, 1939: 20است ) آمده هاآن در سوم مرادسلطان و سوم سلیمسلطان حکومت

  

نویسان درباری که این سنت را ادامه داده و منصب از دیگر شاهنامه

زاده می، محمد غنیکاتب حسن حک زاده،طالقی محمداند، نویسی دربار را داشتهشاهنامه

 نادری و ابراهیم ملهمی هستند. 

 سِمت به لقمان سید جایبه میالدی 1595 سال زاده درمحمد طالقی

او در این دوره که سمت . است شده دربار عثمانی منصوب نویسیشاهنامه

 به که «روانیه» :است نوشته اثر نگاری دربار را داشته، سهشاهنامه

 .پردازدمی روملی، فرهادپاشا بیگلربیگی طتوس ایروان شهر محاصرة

 م1558 سال در تبریز شهر تصرف به مربوط وقایع به که «تبریزیه»

 از که وقایعی به که «همایونیه شاهنامة» و پردازدمی پاشاعثمان توسط

 و پردازدمی سوم محمد نشستن تخت به تا بوسنی والی پاشاحسن مرگ
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است )همان،  آمده آن در مجارستان یسفرها به مربوط وقایع اختصاربه

21  .) 

 فرمان م به1601 سال در حکمی که در آغاز منصب کاتبی داشته، حسن کاتب 

 بوده این جایگاه در سال ده و شده نگاریشاهنامه مقام در زادهطالقی جانشین پادشاه،

( نشآتم)انشاء  هایکتاب و هانوشته مجموعة در و ننوشته مستقلی شاهنامة است. او

نادری از دیگر  زادهغنی محمد .(21است )همان،  پرداخته حوادث و وقایع به

ای که به دستور عثمان دوم سروده، از در شاهنامه»نویسان عثمانی است و شاهنامه

  . (22)همان، « کندسفر لهستان پادشاه بحث می

ود است. نگاران عصر خروم بوده، از دیگر شاهنامهزملهمی که اهل ار ابراهیم

 دوران حوادث به است، نوشته آن بر ترکی زبان به ایمقدمه که "نامهشهنشاه"اثرش »

 اول مصطفی پادشاهی دوران حوادث و او بغداد سفر و سوم مرادسلطان حکومت

    .جا()همان« است درباری نویسشاهنامه آخرین او. پردازدمی

اند؛ و به سبک او سروده شده های دیگری نیز هستند که تحت تأثیر فردوسیکتاب

 به است روم غزانامة ها اطالق نشده است؛ ازجملة این آثار یکیولی نام شاهنامه به آن

 در پاشاالدینوالی احمدبن ابوالفضل سفارش به کاشفی، نامبه شاعری فارسی که نظم

 ونةنم ترینقدیمی م( سروده است. این اثر1451-1421دوم ) مرادسلطان حکومت دورة

(. 144: 1369است )ریاحی،  شده سروده آناتولی در شاهنامه سبک به که است موجود

طوسی  مظفر بنمیرسیدعلی از خونکارنامهیا  حونکارنامهدست آثار نمونة دوم از این

و به تاریخ عثمانی پرداخته  شده نوشته دوم محمدسلطان حکومت دوران در است که

  (. Anhegger, 1949: 145است )

 

    شاهنامههای ترجمه. 5
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 های بسیاری از این اثر به زبان ترکیسبب شده است ترجمه شاهنامهتمایل ترکان به 

ها بیشتر به دستور و گاه تشویق پادشاهان عثمانی صورت . این ترجمهصورت پذیرد

تنها ترجمة منظوم شاهنامه ترجمة »بیشتر به نثر بوده و  شاهنامهگرفته است. برگردان 

 (.  Kültüral, 2015: 83« )فی استشری

م از مؤلفی 1451-1450های ترین ترجمة شاهنامه به ترکی عثمانی بین سالکهن

م( از سالطین عثمانی است. 1451-1421مراد دوم )ناشناس و متعلق به دورة سلطان

ای شود و ترجمهداری مینگه 1518سرای به شمارة این اثر در موزة کتابخانة توپقاپی

(. ترجمة دیگری از مؤلفی ناشناس در موزة کاخ توپقاپی موجود 84ثور است )همان، من

تا پایان جنگ  شاهنامهمراد دوم ترجمه شده و از آغاز است که در دورة سلطان

 (.   Karatay, 1961: II/ 58شود )کیخسرو و افراسیاب را شامل می

بن محمد الحسینی حسنبن متعلق به حسین شاهنامهتنها ترجمة منظوم ترکی از 

های شده( است که در دورهبن احمد هم گفته میم( )شریف1514الحنفی شریف )ف. 

را در مصر به  شاهنامهترجمة »بعد از استانبول به مصر مهاجرت کرده است. او 

اهره م در شهر ق1510قانسو قاووری، در سال  دستور آخرین پادشاه مملوکی مصر،

این اثر ده سال طول کشیده است. این ترجمه منظوم و  ترجمةپایان رسانده است و به

که در  شاهنامه(. ترجمة کامل دیگر از Lugal, 1967« )درحدود شصت هزار بیت است

عثمان دوم انجام شده، از درویش دستور سلطانهای اول قرن هفده میالدی بهنیمه

یی از این ترجمه در هاحسن )مهدی یا مدحی( است. این ترجمه در دسترس است. نسخه

Blochet, 1932-)موجود است  14های پاریس، گوته، اوپساال و پترزبورگکتابخانه

1933: 314) . 

هایی فرعی نیز از اثر بزرگ فردوسی به زبان ترکی ترجمه شده که نمونة داستان

 Keyh-¡srev ve Gu�t�sbaآن داستان کیخسرو و گشتاسب است. این داستان باعنوان 

d�ir hek�ye  به زبان ترکی قدیمی آناتولی توسط مترجمی ناشناخته، با استنساخ محب
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م ترجمه شده و در کتابخانة دانشگاه استانبول 1627المحرمی یازیجی در سال 

 (.  Bilgin, 2001: 328شود )داری مینگه

های های بسیار دیگری از مترجمانی ناشناخته در کتابخانهها، برگردانبر اینعالوه

 رکیه و جهان موجود است. ت

 Ketābاند؛ ازجمله کتابی باعنوان دست ما نرسیدههم به شاهنامهها از برخی ترجمه

tarjama Šāh-nāma be’l-torkiya fi mojalladayn   کتاب ترجمه شاهنامه بالترکیه فی(

ه (. ایوبی، از شاعران عثمانی، نیز در اثر خود آورده کMaróth, 2003: 111مجلدتین( )

م( از 1659) لغت شاهنامه داشته است که موجود نیست. شاهنامهای منثور از ترجمه

بن که به ابراهیم مشکالت شاهنامهم( و 1682عبدالقادربن بایزیدبن احمد بغدادی )ف. 

 :Öz, 2002) انددست ما نرسیدهاند که بههای شاهنامهزاعفی تقدیم شده، از دیگر ترجمه

30-31.)  

 اند از: ترجمة معلم جودت باعنواننیز عبارت شاهنامهعاصر از های مترجمه

م، 1934م، ترجمة رضا نور در سال 1928در سال  زمینشاهنامه، ایلیاد و ادیسة مشرق

براساس نسخة  شاهنامهم( که برگردانی کاملی از 1964ترجمة نجاتی لوغال )ف. 

هار جلد در استانبول م در چ1955-1945های ترتیب داده و در فاصلة سال 15وولر

 هایی از شاهنامهداستان باعنوان16ای کوتاه از وصفی بینگولمنتشر کرده است، ترجمه

 در استانبول چاپ شده است.  1965که در سال 

 

 عثمانی     در تاریخی لحاظ از شاهنامه اهمیت. 6

 عدبُ و ادبی بُعد است: اهمیت داشته لحاظ دو از های عثمانیترک بین در شاهنامه

 هم و شاعران و ادب اهل برای هم شاهنامه» ها،عثمانی دورة حکومت در. نگاریتاریخ

 مورد آن مختلف ابعاد جهت این از و بود درآمده الگو یک عنوانبه نگارانتاریخ برای

 قدیم ایران ایاسطوره تاریخ شاهنامه(. Gültekin, 2013: 240) «است گرفته قرار تقلید
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. اندوقایع، سبک این اثر را الگو قرار داده ثبت و نگاریتاریخ در کتر مورخان و است

م(، 1481-1451)فاتح  محمدسلطان دورة از» :نویسدمی این زمینه در اوغلوانبارجی

 و سبک به خود زمان رخدادهای و وقایع ثبت برای خود دربارهای در ترک پادشاهان

این منصب  ( وAnbarc�o�lu, 1981: 41) «اندگرفته کاربه را مورخانی ،شاهنامه سیاق

 ,As�m) «است یافته رسمیت م(1566-1520قانونی ) سلیمانسلطان دورة از» در دربار

 شامل را عثمانی تاریخ از مهمی بخش که هاشاهنامه این از برخی (.425 :1909

 «نامهمانسلی» اند،یافتهمی نگارش قانونی سلیمانسلطان نامبه اینکه دلیلبه شدند،می

 ستایش و مدح برها عالوهشاهنامه (. اینYurdavd�n, 1963: 169شدند )می نامیده

عصر را نیز بازتاب  مهم آن وقایع ها،های آنجنگاوری ها وتوصیف جنگ و پادشاهان

 سندی خود عصر سیاسی و اجتماعی هایویژگی شناساندن در دادند؛ بنابراین،می

 فواد. بودند اهمیت حائز بسیار نیز تاریخی لحاظ از و آمدندشمار میبه تاریخی

   :نویسدمی این زمینه در ترک، محققان از ،17کوپرولو

 و ندارند حماسی آثار با تفاوتی چندان محتوایی لحاظ از ها کهشاهنامه این

 در گفت توانمی هاآن آمیزاغراق ابعاد به توجه بدون دارند، داستانی شکل

 مهم خود، آثاری عصر فرهنگی و سیاسی، اجتماعی هایویژگی شناخت

 های«نامهوقایع» عنوانبه نیز را هاشاهنامه توانمی اساس، این بر. هستند

 (.Köprülü, 1943: 393) کرد فرض خود دوران

 تاریخی اهمیت و اندشده نوشته شاهنامه از تقلید به که آثاری این از نمونه، برای

 حاکم سلیمان، به م1390 سال در که احمدی است نامبه عریشا از اسکندرنامه دارند،

 تاریخ لحاظ از» نیز اذعان کرده، این اثر لوند سری کهچنان تقدیم کرده است. گرمیان،

 (.   143 :1951) «است اهمیت حائز عثمانی

 دیگری از شاخة عثمانی امپراتوری در آن، تأثیر تحت و نویسیشاهنامه کنار در

رسمی  وقایع نگارش به بیشتر که رشد یافت نویسینام واقعهبهنگاری تاریخ
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 ابتدا بودند، عثمانیان حکومت دورة در وقایع ثبت مأمور که کسانی». پرداختمی

 نویسواقعهتاریخ هااین آثار به و اندشده نامیده نویسواقعه بعد و نویسوقایع

 تداوم نویسیوقایع» وغلو،انظر کوتوکبه .(K¡t¡ko�lu, 1993: 272« )گفتندمی

 پررنگ آن در ادبی بُعد و بود رسمی نویسیتاریخ نوع یک که است نویسیشاهنامه

 «نامهوقایع» که تاریخی آثار همپای دوره این در نویسی(. شاهنامه72)همان،  «است

 تاحدی دوره این در ]...[ (نویسیواقعه)نویسی وقایع» :داشتند اهمیت شدند،می نامیده

 نویسی،شاهنامه برعکس نویسیوقایع در چراکه است؛ بوده نویسیشاهنامه با متفاوت

 «داشت قرار اهمیت دوم درجة در متن شناختیزیبایی و هنری هایویژگی

(G† LTEK�N, 2013: 246.) زبان به درباری مینیاتوری منثور هایاز شاهنامه هنرنامه 

آغاز کرد  آن را نگارشدرباری،  نویسانشاهنامه از شروانی، افالطون که فارسی است

 ,�Ertuنگاری اهمیت دارد )تاریخ لحاظ از پایان رساند. این اثربه لقمان آن را و سید

1998: 484.)   

 

در ادبیات  شاهنامهدر ادبیات ترک و  شاهنامهای عناصر اسطوره. 7

 خلق  

مدار ساز و اسطورهطورهگاه ذهن استاریخی، تجلی -ایعنوان اثری اسطورهبه شاهنامه

ای و پهلوانی خصوص در بخش اسطورهای بهایرانیان باستان است. عناصر اسطوره

 های پایانی این اثر که رنگر بخشخورد؛ حال آنکه دچشم میفراوان به شاهنامه

بازد. پیوند اسطوره و شعر هم با نظر به رنگ می این عنصر تاریخی به خود گرفته،

 شعر مانند نیز اسطوره»بشخوری مشترک دارند، انکارناپذیر است و اینکه هر دو آ

(. 212: 1377)امامی، « است هنرمندانه تخیلی نیروی مدیون را خود آفرینش از بخشی

اند. در ادبیات کالسیک ترک بر این اساس، اساطیر در ادبیات هر ملتی غالباً وارد شده

های شاعران رد. با نگاهی گذرا به دیوانای وجود دانیز، این گرایش به عناصر اسطوره
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 شاهنامةتوان نفوذ اساطیر ایرانی را مشاهده کرد که اغلب برگرفته از کالسیک ترک می

کالسیک  ادبیات مهم هایسرچشمه از»نویسد: در این زمینه می 18فردوسی است. منقی

 اجزای و ترک ایرانی، تاریخ اسالم، اساطیر اسالمی، تاریخ توان انواع علومترک می

ای درمورد عناصر اسطوره 19همچنین، ایشیک (.23 :2012« )برد نام را ملی فرهنگ

  نویسد: و ظهور و نمود آن در ادبیات کالسیک ترک می شاهنامه

ای، قهرمانان اساطیری ایران باستان و مفاهیم در بین عناصر اسطوره

أثیر شاعران دیوانی ترین منابع الهام و تای این ادبیات از اصلیاسطوره

فردوسی در این مورد جایگاهی مستثنا دارد. این  شاهنامةترک بوده است. 

ای اثر که برای ایرانیان از لحاظ تاریخی و فرهنگی دارای جایگاه ویژه

عنوان منبع الهام مطرح بوده است و است، برای شاعران ترک نیز به

ث اساطیری آن در و رخدادها و حواد شاهنامهای های اسطورهشخصیت

 (.   876 :2013شعر شاعران دیوانی نیز تکرار شده است )

در انتقال اساطیر ایرانی به ادبیات ترک نیز آشکار  شاهنامهبا این توصیف، نقش 

ای خود را بیشتر از این اثر ای که ادبیات کالسیک ترک عناصر اسطورهگونهشود؛ بهمی

ای خود را بیشتر ادبیات ترک عناصر اسطوره»فردوسی و فرهنگ ایرانی گرفته است: 

و فرهنگ عرب و  شاهنامهشدة تاریخی و اسالمیاز فرهنگ ایرانی و عناصر نیمه

های ملی چندان در (. اسطورهBatîslam, 2002: 185« )های عربی گرفته استاسطوره

( عربی و ایرانی)شرقی  فرهنگ ایاسطوره عناصر»ادبیات ترکی عثمانی نمود ندارند و 

 :i�man ve Kuzuba�, 2012�) «اندشده ترک شعر الهام منبع خود نمادین هایویژگی با

(. گیب، از پژوهشگران ادبیات ترکی، نیز به این ویژگی شعر کالسیک ترک اشاره 15

ای ملی ترک در شعر ترکی عثمانی دیده است که عناصر اسطوره کرده و برآن

ای ایرانی جایگزین آن شده است. او ادبیات شود و اشخاص و عناصر اسطورهنمی

داند و های جدید اروپایی قابل مقایسه میترک و ایران را با ادبیات یونان و روم و ملت
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ای یونان قدیم و روم در ادبیات جایگاهی که خدایان و قهرمانان اسطوره»نویسد: می

ای ادبیات ایران در طورهای و قهرمانان اسافسانهملل اروپایی دارند، پادشاهان نیمه

‚« )ادبیات کالسیک ترک دارند avu�o�lu, 2006: 285  .) 

خصوص این ویژگی شعر کالسیک ترک نیز نشان از تأثیر ادبیات فارسی و به

بر اینکه ادبیات عالوه شاهنامهدر شعر عثمانی و اجزا و عناصر آن دارد.  شاهنامه

ت تأثیر قرار داده، در ادبیات خلق )ادبیات رسمی و درباری )ادبیات دیوانی( ترک را تح

عامه( نیز اثر گذاشته است. این اثر ماندگار فردوسی از معدود آثار ایرانی است که بین 

اند. عامه نیز محبوبیت داشته و مردم ترک در ادوار مختلف تاریخی به آن توجه داشته

 نویسد:در این مورد می 20کولتورال

ت کالسیکمان، بلکه در ادبیات خلق نیز جایگاه فقط در ادبیانه شاهنامه

های اجتماع خوانی در دربارها و محلای داشته است. سنت شاهنامهویژه

ها( نیز رایج بوده و خوانان بین ما )ترکمردم توسط نقاالن و قصه

شده است. در مجالس و هایی از این اثر در این اجتماعات خوانده میبخش

نامه، اسکندرنامه و آثاری همچون صلصال ها در کنارخانهقهوه

هایی از این اثر که و یا داستان شاهنامههایی از ، ترجمهنامهسلیمان

 (. 86 :1994شود )گسترش یافته بودند، دیده می

 عقیده است: در ادبیات خلق با کولتورال هم شاهنامهایشیک نیز در تأثیر 

 شعر در اثر این رمانانقه نام ذکر و شاهنامه از تأثیرپذیری اگرچه

 و خلق ادبیات در زمانهم اما است، بیشتر( دیوانی شعر)ترک  کالسیک

روایت  و نقل متفاوت اشکال و ادبیات این موضوعات و هامایهدرون

 چشمگیر تأثیر نیز معاصر ادبیات و...( و داستان و حماسه، مثل، افسانه)

 (. 879 :2013دید ) توانمی را اثر این
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ها خوانده خانههایی خاص در ترکیه نیز همچون ایران، در قهوهدر دوره امهشاهن  

ها را با آوازی خوش و حماسی برای شده است و نقاالن و راویان آن داستانمی

 بورسا در را خوانانیشاهنامه (II/ 186 :1996) 21چلبی اند. اولیاخواندهمخاطبان می

ان توسع معنایی یافته و در فرهنگ ترکی به خوحتی شاهنامه است. کرده نقل و دیده

در فرهنگ  شاهنامهراوی و نقال هر داستانی اطالق شده است و این نشان از جایگاه 

 عامة ترکی دارد. 

 

   نتیجه . 8
فردوسی ازجمله آثاری است که زبان و ادبیات ترکی عثمانی را در ادوار  شاهنامة

هایی بر این اثر ویسندگان عثمانی نظیرهمختلف تحت تأثیر قرار داده و شاعران و ن

ها در این سرزمین انکارنشدنی اند. نقش دربارهای پادشاهی در سرودن شاهنامهنوشته

ها هرکدام ها( و عثمانیهای محلی )بیلیکاست. دربارهای سلجوقیان روم، حکومت

ن هایی نیز در دوران حکومت ایو شاهنامه کردندرا تشویق می سراییشاهنامه

سبب توجه پادشاهان این ویژه در دورة عثمانی بهها سروده شده است؛ بهسلسله

نویس( خوان، شاهنامهچی )شاهنامهنام شاهنامه، منصبی رسمی بهشاهنامهسلسله به 

سبک این اثر در دربار و سرودن اشعاری به شاهنامهدر دربار پدید آمد که خواندن 

ها در شاهنامه اه و ثبت وقایع از وظایف او بود.های پادشدرباب فتوحات و جنگاوری

اند. نخستین شدهآغاز بیشتر به زبان فارسی و توسط ایرانیان مهاجر سروده می

اند، منظوم سروده شده شاهنامهسبک هایی که به تقلید از فردوسی و بهشاهنامه

فارسی و ترکی،  هایهایی در خاک عثمانی به زبانزمان با سرودن شاهنامهاند. همبوده

 شاهنامهها برگردان کامل هایی از این اثر نیز صورت گرفت که برخی از آنترجمه

تا دورة  شاهنامهگرفتند. سنت ترجمة هایی از آن را دربرمیو برخی نیز بخشبودند 

هایی از آن انجام شد. معاصر نیز کشیده شد و در دورة جمهوری ترکیه نیز ترجمه
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ای که گونهأثیر در ادبیات ترک، در فرهنگ ترک نیز اثر گذاشت؛ بهبر تعالوه شاهنامه

ها و محل خانهدر قهوه شاهنامهای از تاریخ، همچون ایران، ها نیز در برههدر بین ترک

ای ایران باستان از شد و محبوبیت داشت. قهرمانان اسطورهاجتماع مردم خوانده می

ها نماد مفاهیمی مشابه شدند ها این نامرای ترکاین طریق به فرهنگ ترک راه یافتند و ب

 استفاده کردند.  شاهنامههای گذاری فرزندان خود از نامو در نام

 

 هانوشتپی. 9
1. Guyard 

2. Baldensperger 

3. Gibb 

4. Y�ld�r�m 

5. ��eq çelebi 
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9. Yaz�c� 
 محلی خودمختار هایدولت ،(صغیر) کوچک آسیای در فیالطوایملوک یا( beyl�k)ها بیلیک. 10

 فروپاشی با و شد آغاز میالدی یازدهم سدة پایان در دوره این. بودند صغیر آسیای در

 امپراتوری ظهور با و گرفت شتاب سیزدهم سدة دوم نیمة در روم سلجوقیان یروایفرمان
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18. Mengi 
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20. Kültüral 
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