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 -1زبان و ادبیات در قلمروی سلجوقیان بزرگ (سالجقه ایران یا شرق) :در قلمرو
گستردهی سلجوقیان -که از آسیای میانه تا دریای مدیترانه و از دریاچه آرال تا مصر
امتداد داشت -جماعات بسیار گوناگون نژادی در کنار یکدیگر میزیستند .این وضع
طبیعت ًا و به ویژه در شهرهای بزرگ باعث استفاده از زبانهای مختلف در زندگی روزمره
میشد .از زبانهایی که در قلمروی سلجوقیان مورد استفاده قرار میگرفتند ،سه زبان
مطرح بودهاند :زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و ادبی؛ زبان عربی به عنوان زبان
حقوقی و آموزشی؛ و زبان ترکی به عنوان زبان دربار و قشون.
میدانیم که از دورهی وزارت عمیدالملک ُکندری و نظام الملک ،در مکاتبات رسمی
و اداری دولت سلجوقیان بزرگ ،زبان فارسی مورد استفاده بوده است( .)1عالوه
بر مکاتبات رسمی ،شاهد تعداد زیادی آثار ادبی هستیم ،که به زبان فارسی نگاشته
شدهاند .حامد الدّ ین بلخی ،نویسندهی قرن /12م کتاب «مقاالت» مینویسد که ،بخاطر
عالقهی خوانندگان کتابش ،آن را به زبان فارسی نگاشته است( .)2تالشهای شخصی
سالطین سلجوقی به تداوم پیشرفت زبان فارسی به عنوان زبان ادبی انجامید .محمد
بن منصورالیمانی جرجانی(ز ّرین دست)کتابش «نورالعیون» را در خصوص بیماریهای
چشم ،به دستور ملکشاه سلجوقی ،در سال / 1087م –  480ق ،به زبان فارسی تألیف
کرد .مؤلف در مقدمهی اثرش این گونه مینویسد :در این دوره که کتابم را مینویسم،
اکثر مردم به زبان فارسی سخن میگویند .سلطان وقت(ملکشاه) فارسی میداند و آن
زبان را دوست میدارد .او از همهی علوم خبر دارد .او از من خواست کتابی در خصوص
طب بنویسم ،که برای مردم مفید باشد( .)3زینالدّ ین ابوابراهیم جرجانی(حکیم سید
ّ
اسماعیل جرجانی)  -که کتاب ذخیره «خوارزمشاهی» را به نام محمد ،والی سلجوقی
خوارزم نوشت -در مقدمه کتابش دیدگاه مشابهی را مطرح نموده است( .)4این امر هم
الساوی (متوفّای /1145م –  437ق) اثرش با نام
جلب توجه میکند که ُعمر بن سهالن ّ
«رسالهی سنجریّه فی کائنات العنصریه» را به درخواست سلطان سنجر به نگارش درآورد.
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کتاب را برای اینکه بتواند مورد استفاده ارکان دولت و خواص فرماندهان قرار بگیرد به
فارسی(به لفظ پارسی) نوشت)5(.
زبان عربی در دورهی سلجوقیان در محدودهی ایران ،ماوراء النهر وآناتولی قدرت و
تأثیرش را در ،مقایسه با گذشته به مقدار قابل توجهی ازدست داد .در عین حال توانست
موقعیّت خود را درزمینههای علمی ،حقوقی و آموزشی برای مدتی دیگر حفظ نماید(.)6
در عصر سلجوقیان زبان عربی به ویژه در مناطق جغرافیایی چون عراق ،سوریه و
عربستان-که عمدت ًا محل زندگانی اعراب بود -مانند دورهی پیشین شایع و رایج بود.
ا ّما زبان ترکی با مهاجرت گروههای بزرگی از ترکان به غرب ،در قرون  10و  11میالدی
و پذیرش دین اسالم مطرح گردید .ولی از دورهی قرهخانیان ،اگر چه به صورت کم
شمار( )7بتدریج نمونههایی از وا نهادن جایگاه خویش در زمینههای علمی ،ادبی و
رسمی ،به زبان فارسی و عربی را شاهد بود .این وضع در آناتولی در حدود  1/5تا  2قرن
بعد ،در ابتدای قرن  13به بعد تا قرن /14م و در زبان ترکی غربی(زبان ترکی باستانی
آناتولی) در ماوراء النهر و در ترکستان نیز تا چهار قرن بعد در قرن /15م تا ظهور علماء،
شاعران و ادیبان به زبان ترکی شرقی ،تداوم یافت .در این دوره تعداد زیادی از علماء،
شعراء و ادیبانی که خاستگاه ترکی داشتند ،اکثرا ً آثارشان را به فارسی و بعض ًا به عربی
نگاشتهاند .ضمن ًا منابع نشان میدهند که در دورهی سلجوقیان ،زبان ترکی به عنوان زبان
قشون و دربار مورداستفاده بوده است(.)8
دربار سلجوقیان بزرگ ،در پیشرفت و تح ّول فعالیتهای ادبی نقش مهمی بازی نموده
است .با تشویق و حمایت سالطین سلجوقی ،سیماهای برگزیدهی ادبیات ایران در
این دوره ،آثار مهمی خلق کرده اند .از میان شاهکارهای ادبیات ایران ،تعداد زیادی
از آثار ،مستقیم ًا در نتیجهی تشویق و حمایت سالطین سلجوقی نگارش یافتهاند.کتاب
«سیاستنامه» که توسط نظام الملک ،به نام سلطان ملکشاه سلجوقی ،به زبان فارسی نوشته
شده از بهترین نمونههای خود در جهان اسالم شناخته میشود .ایرانشاه (یاایرانشان)
بنابیالخیر ،دو اثر منظومش به نامهای «کوش نامه»( )9و «بهمن نامه»( )10را به نام
سلطان محمد طپر قلمی کرده است .هم چنین غ ّزالی اثرش «نصیحة الملوک» را طبق یک
روایت به سلطان محمد طپر و به روایتی دیگر به ،سنجر ملک امیر خراسان ،تقدیم نموده
است .نیز کتاب «تحفة الملک فی الباه»( )11نوشتهی ابوالمظفر هبة اهلل بن اردشیر بن
کیقباد ،و کتاب «کفایة ّ
الطب»( )12نوشتهی کمال الدّ ین بدیع الزمان ابولفضل ُحبیش بن
مح ّمد بن ابراهیم بن ُحبیش الغزنوی التّفلیسی ،هر دو به نام سنجر نگارش یافته اند .در
کنار آثار فوق ،کتاب منظوم فارسی «ملک نامه» ،که مؤلفش شناخته نیست و در خصوص
منشاء سلجوقیان است و نیز کتاب رسالهی ملکشاهی ،که مؤلفش شناخته نیست و به
نام ملکشاه سلجوقی تألیف شده است .اثر همدانی با نام «العنوان ال ِسیر» و کتابهای
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مشارب التجارب و زینة الکتّاب ،نوشتهی ابوالحسن بیهقی ،تاریخ آل سلجوقیان اثر ابو
طاهرالخاتونی شاعر ،مفاخرةاالتراک ،نوشتهی علی قزوینی که به نام سلطان سنجر تألیف
«سیِر الفتوح سلطان سنجر» ،که توسط ُمع ّزی شاعر ،به نام سلطان
شده ،کتاب منظوم َ
سنجر نگاشته شده و بسیاری آثار دیگر که متأسفانه به دست و زمان نرسیدهاند .میتوان
پذیرفت که بخش بزرگی از این آثار ُمقارن استیالی ُمغوالن نابود شدهاند.
سالطین سلجوقی در کنار فعالیتهای سیاسی و نظامی ،برای کارهای ادبی و فرهنگی
نیز زمان و وقت اختصاص میدادهاند .در مورد اینکه طغرل بیک و جانشینش آلب
ارسالن ،سواد خواندن و نوشتن داشتهاند ،هیچ اطالعاتی در دسترس نیست .ضمن ًا ابن
َح ّصول ،مؤلف رسالهی «کتاب التّفضیل االتراک علی سایراالجناد» اثرش را در سال
/1054م –  446ق به عمید الملک ُکندری ،وزیر سلجوقی تقدیم نمود ،تا برای طغرل
بخواند( .)13نیز فخرالدّ ین اسعد گرگانی ،اثر منظومش «ویس ورامین» را در سال 1054
/م  446-ق ،به نام عمیدالملک ُکندری تألیف نمود .درمقدمهی اثرش ،مدیحهای درباره
طغرل سروده است( .)14در اسناد تاریخی و ادبی افرادی چون سلطان ملکشاه ،سنجر،
سلیمانشاه ،طغرل سوم و ملک طغانشاه و دیگر اعضای خاندان سلجوقی ،آمده که
شعر فارسی(ایرانی) را دوست میداشتهاند و بعض ًا در آن زمینه صاحب ذوق ادبی نیز
بوده اند( .)15اشعاری به زبان فارسی راجع به ملکشاه ،سنجر ،سلیمانشاه و سالطین
سلجوقی از قبیل طغرل سوم باقی ماندهاند(.)16
مهم ادبیات ایران ،با سالطین سلجوقی ارتباط نزدیک
تعداد زیادی از شاعران بسیار ّ
داشتهاند و هراز چند گاهی در مجالس سالطین حضور مییافتهاند .در دورهی آلپ
ارسالن ،شاعر بُرهانی(پدرامیر مع ّزی)و دردورهی ملکشاه و سنجر نیز شاعر ،امیر مع ّزی،
عنوان ملک الشعراء را یدک میکشیدند( .)17میدانیم که سلطان سنجر ،پس از درگذشت
سلطان محمود ،والیاش در عراق و دختر متأهلش ماه ملک خاتون ،عمعق بخارایی را
برای سرودن مرثیه ،از ماوراءالنهر به حضورطلبید .عمعق بخارایی با ذکر کهولت سن،
مرثیهی سروده خویش را ،توسط پسرش «حامدی» به حضور سنجر تقدیم نمود(.)18
عالوه بر سالطین سلجوقی ،امیران سلجوقی نیز ،از شاعران و ادیبان حمایت نمودهاند.
نظامی عروضی ،از صلهی  500دیناری ملک طغانشاه بن آلپ ارسالن به شاعر ازرقی ،به
خاطر یک قطعه شعر ذکری نموده است(.)19
میدانیم که شعرای برجستهی زمان چون :امیر ُمع ّزیُ ،عمر خیّام ،ادیب صابر ،عمعق
بخارایی ،انوری،سنایی ،عبدالواسع جبلی ،سید حسن غزنوی و ازرقی ،با دربار سلجوقی
ارتباط داشتهاند .عالوه بر این شعراء ،شاعران و ادیبان دیگری که در دورهی سلجوقیان
ایران رشد و نم ّو یافتند ،همچون المعی گرگانی ،ناصر خسرو ،مسعود سعد سلمان،
ابوطاهر خاتونی و ابیوردی نیز قابل احصاء میباشند(.)20
40
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سالجقهی عراق نیز همانند سلجوقیان ایران ،به شعر و ادب وابستگی داشتند و از ادیبان
و شعراء حمایت میکردند .میدانیم سلطان مسعود ،کام ً
ال به زبان عربی مس ّلط بود و
اشعار و نکات فراوانی را به آن زبان در ذهن داشت .سلطان مسعود ،شاعر معروف ،سید
حسن غزنوی را به هنگام بازگشت از سفر حج ،از بازگشت به خانه مانع شد و در نزد
خویش نگه داشت .سلیمانشاه نه تنها به شعر عالقه داشت ،بلکه خود نیز به فارسی شعر
میسرود( .)21منابع گوناگون نوشتهاند سلطان طغرل سوم در میادین جنگ شاهنامه
میخواند و روابط نزدیکی با شعراء داشت و اشعار نغز میسرود ،اشعارش در افواه
مشهور بود .ضمن ًا با هنر خوشنویسی مشغول بوده است( .)22محمد بن محمود بن احمد
طوسی ،اثرش «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات»را به نام سلطان طغرل سوم
نوشته است .هم چنین میدانیم که او از نظامی گنجوی سرودن یک مثنوی به نام خودش
را درخواست کرده بود .اما شاعر سرودهاش «خسرو و
تالشهای شخصی
شیرین» را به شمس الدین محمد جهانشاه پهلوان ،اهداء
کرد .شاعرانی چون اثیراخسیکتی ،شرف الدین شفرویه سالطین سلجوقی به تداوم
اصفهانی ،عماد قزوینی ،مجیر الدین بیلقانی ،ظهیرالدین پیشرفت زبان فارسی به
فارابی ،جوهری زرگر ،نظام الدین محمود قمری عنوان زبان ادبی انجامید.
اصفهانی ،شمس طبسی ،نجیب جور بازکانی ،رفیع الدین محمد بن منصورالیمانی
لنبانی ،فلکی شیروانی ،جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی ،جرجانی(ز ّریندست)کتابش
خاقانی شیروانی و نظامی گنجوی از شاعران مهم ایران «نورالعیون» را در خصوص
هستند ،که در قلمروی سلجوقیان عراق ،نشر و نما یافته ،بیماریهای چشم ،به دستور
ملکشاه سلجوقی ،در سال
از پشتیبانی آن دولت برخوردار بودهاند(.)23
عالوه بر سالطین سلجوقی ،وزراء و ارکان دولت نیز از / 1087م –  480ق ،به زبان
فارسی تألیف کرد.
ادباء و شعراء حمایت میکردند و در پیشرفت فعالیتهای
ادبی ،نقش داشتند .این َح ّصول ،کتاب التّفضیل االتراک
علی سایر االجناد ،و فخرالدین اسعد گرگانی کتابش ،ویس ورامین را به وزیر طغرل
سلجوقی ،عبدالملک ُکندری ،تقدیم کردهاست .میدانیم که خواجه نظام الملک وزیر
سلجوقی ،از علماء شعراء و ادبای زمان حمایت بعمل میآورده است .علی بن حسن
الباخرزی ،در کتابش به نام «دمیة القصرو ُعصرةأهل العصر» ،مدایح بسیاری را که شاعران
بنام زمان در خصوص نظام الملک سرودهاند ،گردآورده است .اتسز خوارزمشاه ،والی
مرالرادویانی ،عالقه داشت و تألیف کتابهای
سلطان سنجر ،به کتاب ترجمان البالغهی ُع
ّ
مشابه آن را تشویق میکرد.
تشویق و حمایت سالطین سلجوقی به تداوم پیشرفت زبان و ادبیات فارسی ،از نقطهای
که غزنویان رسیده بودند ،کمک نمود و به ایجاد شیوه و طرز ادبی جدیدی که سبک
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سلجوقی نامیده شد ،منجر گردید( .)24میتوان ا ّدعا کرد که در نتیجهی همهی این
فعالیتها ،دربار سلجوقی در پیشرفت زبان ،ادبیات و فرهنگ ایران حداقل به اندازهی
دربارهای پیشین ،یعنی بویهی ،سامانی و غزنوی ،موفق و کامیاب بوده است( .)25زبان
فارسی اگر حقوق و آموزش دینی را مستثنی نماییم ،موفق شد در دیگر عرصهها جانشین
زبان عربی گردد.
 -2زبان و ادبیات در آناتولی دورهی سلجوقی

/11توسط سلجوقیان و متعاقب ًا تاسیس دولت
گشوده شدن آناتولی در ربع آخر قرن
ّ
سلجوقیان روم ،در مدتی کوتاه ،منجر به ورود آناتولی به جرگهی فرهنگ اسالمی گردید.
دراواسط قرن / 12م شاهد تأسیس اولین مدارس آناتولی و در نیمهی دوم همین قرن،
شتاب گرفتن فعالیتهای ادبی و فرهنگی در آنجا هستیم .در خصوص فعالیتهای ادبی
و فرهنگی اوایل دوره ،اطالعات بسیار اندکی در اختیار داریم .این اطالعات مبتنی است
بر تعداد بسیار معدودی از پایان نگاشتهای آخر نسخ ّ
خطی( .)26امروزه بر اساس
اطالعاتمان، میدانیم اولین کتابی که در آناتولی تألیف شده ،در اوایل قرن /12م توسط
الیاس بن احمد(ابن الکمال) قیصریهای و به نام ملک احمد غازی دانشمندی ،در قیصریه
قلمی شده است و عنوانش «کشف العقبه»و به زبان فارسی بوده است(.)27
قدیمیترین اثر -البته تا پیدا شدن اثری قدیمیتر -که در محدودهی جغرافیایی آناتولی
استنساخ شده و اصل آن نیز در دسترش میباشد ،کتاب «وجوه القرآن» اثر ابوالفضل
ُحبیش بن ابراهیم بن التّفلیسی است که در  24صفر  558برابر اول فوریه  1163در
قیصریه به اتمام رسیده است و فرهنگ واژگان قرآنی میباشد( .)28بعدا ً این مورد را
استنساخ کتاب ،ترجمهی تاریخ طبری بلعمی ،توسط اسحاق بن محمد بن ُعمر بن
محمد شیروانی به سال  586ق ،در ارزنجان و اهدای آن به کتابخانه خصوصی بهرامشاه
بن داوود(/1163 – 1225م ) تداوم بخشید .همچنین نسخهی استنساخ شد هی اثر
خاقانی (متو فّای 595ق ) به نام ختم الغرایب (تحفة العراقین)(-)29که بدست نسخه
برداری ناشناخته استنساخ شده و برای کتابخانه خصوصی خاندان سالتوقی ،ابوالفتاح
ملکشاه بن الملک ناصرالدین محمد سالتوق (سالدوق)آماده شده بود .از قدیمیترین
نمونههای استنساخ شده در  12جمادی االول سال  593در آناتولی هستند ،که در
دسترس قرار دارند.
بر روی این کتابها ُمهر و عالیم ویژهی کتابخانه وجود دارد ،که به اواخر قرن /12م
تع ّلق دارند و نشان میدهند که دربارهای خاندانهای مح ّلی حاکم بر آناتولی شرقی ،چون
منگوجکها و سالتوق لوها ،از ف ّعالیتهای ادبی و فرهنگی حمایت و پشتبیانی میکردند.
اساس ًا ،نظامی گنجوی نیز جزء اول خمسهاش را ،که مخزن االسرار است به مشهورترین
چهرهی خاندان منگوجک ،یعنی فخرالدین بهرامشاه اتّحاف نموده است( .)30علی بن
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احمد ،خالصهی شاهنامهاش را که در  13باب حاضر نموده و با نام «اختیارات شاهنامه»
شناخته شده است ،احتماالً در سال 574ق ،به ابوالفتح ملکشاه بن محمد تقدیم نموده
است( .)31جالب توجه است بدانیم که تقریب ًا همزمان با دوره منگوجکها و سالتوق
لوها ،چهار اثر به زبان عربی برای کتابخانهی خصوصی آل آرتوق ،که بر جنوب شرقی
آناتولی حکم میراندهاند ،استنساخ شده است ،که امروزه در دسترس میباشند(.)32
از قرن  12میالدی ،ضمن اینکه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی تشدید میشود ،تعداد
مدارس در آناتولی افزایش مییابد و شمار آثار تألیفی نیز به سرعت فزونی میگیرد .راوندی
السرور» در تاریخ سلجوقیان را بخاطر درگذشت طغرل سوم،
کتاب «راحة الصدور و آیة ّ
از سلجوقیان عراق به غیاث الدین کیخسرو ،سلطان سلجوقی روم در سال  603ق ،تقدیم
می کند .قاضی برهان الدین عنوی در فاصلهی سال های  520 – 607(1166 – 1211ق)
اثر منظومش با نام «انیس القلوب»را آماده میکند و به ع ّزالدین کیکاووس تقدیم مینماید؛
ناصر الدین حسین بن محمد بن علی جعفر
ُرغدی ،معروف به «ابن بی بی» تاریخ
دورهی سلجوقیان را ،که جزء موضوعات
اصلی آن ،دورهی سلطنت کیقباد و حاوی
حوادث سالهای – 678 ( 1192 – 1280
 587ق) بود ،با عنوان «األوامرالعالئیه فی
امورالعالئیه» به نگارش در آورد( .)33بجز
این آثار ،متأسفانه کتابهای منظوم امیر
بهاءالدین احمد بن محمود قانعی توسی،
ّ
ملک الشعراء با نام شاهنامه سلجوقی که شامل 300هزار بیت و در  30مجلد بوده وبه أمر
عالءالدین کیقباد سروده شده بود ،نیز همانند شاهنامه سلجوقی که شامل 20هزار بیت بود
و از طرف خواجه دهخانی در دورهی عالءالدین کیقباد سوم( / 1298 – 1301م– 702 -
 697هـ ).تدوین شده بود ،به زمان و دست ما نرسیده است(.)34
با عنایت به اسامی آثار فارسی مذکور در فوق ،اثرابن االرزق الفارقی با عنوان «تاریخ
میا فارقین» و کتاب «الطبیب» اثر ابی حفص عمر بن الخضر بن آلمیش بن دورموش
الدونیسیری التّرکی و کتاب تاریخ دونیسیر ،به زبان عربی ،گویای آن است که در جنوب
شرقی آناتولی ،زبان عربی به عنوان زبان نوشتاری ،در مقایسه با زبان فارسی از اقبال
بیشتری برخوردار بوده است(.)35
توسط
در زمان سلجوقیان و در پایتخت آنان قونیه ،ابتداء کتابخانهی خانقاه نظامیّهّ ،
ابوثناءمحمود بن مستوفی ،امیر الحاج ،در سال 670ق 1271/م ساخته شد .جزء
ساختمانهایی که شیخ صدرالدین قونوی ،با نام مجموعهی کوچک در سال 673ق1274/
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م ساخت ،کتابخانهی صدرالدین قونوی تاسیس گشت .هم چنین کتابخانهای در درون،
توسط قتلو ملک زوجهی بدرالدّ ین محمود ،از ساللهی سراجالدّ ین اورموی،
دارالح ّفاظ،
ّ
در مقابل مدرسهی آتابکیّهی قونیه بناء گردید .عالوه بر اینها ،کتابخانههای دیگری هم
ساخته شدند .در کنار کتابخانههای قونیه پایتخت ،در اواخر دورهی سلجوقیان روم،
سلطان عالءالدین کیقباد سوم در «اولوبورلو»( )Uluborluو در دورهی امیرنشینها ،از
طرف جاندارغلوها در «قسطمونو» و در جزء یک مجموعهی بزرگ ،کتابخانهای هم
تاسیس شد .اگر به موضوع استنساخ کتاب توجه کنیم ،در هر کدام از مدارس موجود
در قیصریه و سیواس ،احتماال یک کتابخانه وجود داشته است .در نیمهی دوم قرن
/ 13م تعداد کتابخانهها بسیار افزایش پیدا کرد و میتوان پذیرفت که تعداد فراوانی
کتابهای فارسی و عربی در آنها گردآوری شده
عالوه بر سالطین سلجوقی،
بودند(.)36
وزراء و ارکان دولت نیز
میبینیم که سلجوقیان ،همان گونه که در
از ادباء و شعراء حمایت
محدودهی جغرافیایی ایران ،تحت تأثیر فرهنگ
میکردند و در پیشرفت
و زبان ایران بودند ،در محدودهی آناتولی هم
فعالیتهای ادبی،
همچنان تاثیر زبان و فرهنگ ایرانی را شاهدیم.
صول،
نقش داشتند .این َح ّ
انتقال فرهنگ ایران به آناتولی ،که با تأسیس
کتاب التّفضیل االتراک
دولت سلجوقی آغاز شده بود ،پس از استیالی
علی سایر االجناد ،و
مغول شتاب بیشتری به خود گرفت .تعداد
فخرالدین اسعد گرگانی
فراوانی از ایرانیان ،که در میان ایشان ادیب ،شاعر
کتابش ،ویس ورامین را
و فضال نیز یافت میشدند ،با مشاهدهی تخریب
به وزیر طغرل سلجوقی،
و سوزانده شدن شهرها ،به آناتولی پناه آوردند و
عبدالملک ُکندری ،تقدیم
به خدمت دولت سلجوقی درآمدند .این افراد به
کردهاست.
هنگامی که در اوایل قرن / 13م فرهنگ و ادبیات
ایران در آناتولی ،مجددا ً رونق گرفت ،سهمی مهم
داشتند و نقشی اساسی بازی کردند .در این دوره زبان فارسی ،زبان آموزشی برخی از
مدارس بود و در اسامی اشخاص و مشاغل ،از واژگان فارسی استفاده میشد .عالوه بر
اسناد و مدارک رسمی ،در برخی از مدارک و اسناد دینی و حقوقی نیز از زبان فارسی
استفاده میشد .همان گونه که در برخی از کتب عربی ،شعر و عبارت فارسی وارد شده
بود .در آناتولی مؤلفینی که فارسی را به کار میبردند ،برای گشودن مشکالت خویش در
زبان عربی ،کتابهای مستقلی تهیه میکردند .سالطین سلجوقی که برای انتقال فرهنگ
ایرانی به آناتولی تالشهای فراوانی نمودند ،کاخهای خود را با تصاویر شاهنامه فردوسی
ادیب تزئین میکردند(.)37
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تمامی این پیشرفتها و تحوالت ،باعث نفوذ شدید و گستردهی فرهنگ ایران در آناتولی
شد .در این دوره ،به ویژه در شهرهای آناتولی ،در خصوص موضوعات تاریخ ،ادبیات،
فلسفه ،تص ّوف ،شاهد تألیف و یا استنساخ تعداد زیادی آثار به زبان فارسی میباشیم.
در میان شهرهای آناتولی ،به ویژه شهر قونیه ،پایتخت سلجوقیان روم ،و محل زندگی
موالنا جالل الدین رومی ،سلطان ولد و صدرالدین قونیوی ،متص ّوفه و علمای بزرگ،
جلب توجه مینمودند .عالوه بر قونیه شهرهایی چون :آق سرای ،نیغده ،قیصریه،
آنقوره(آنکارا) ،کرشهر ،آماسیه ،سیواس و ارزنجان در دورهی سلجوقیان روم و امیر
نشینها ،به صورت مراکز تألیف و استنساخ بیشترین آثار مهم به زبان فارسی در آمده
بودند .اسامی چون القونوی ،اآلق سرایی ،القیصری /قیصروی /قیصریهای ،اآلنکاراوی/
السیواسی ،که پس از نام مستنسخ میآمد،
آنکارایی ،اآلماسیاوی /آماسی ،االرزنجانی و ّ
نشان میدهد که در قرون  13و / 14م تعداد قابل توجهی از اهالی مح ّلی به امر نسخه
برداری و تکثیر کتابها مشغول بوده و فعالیتهای فرهنگ مکتوب تا حدّ مقدور شتاب
زیادی به خود گرفته بوده است()38
میتوان ا ّدعا کرد که فعالیتهای ادبی و فرهنگی در قرون / 14م عالوه بر شهرهای
آناتولی مرکزی ،در مناطق مرزی آناتولی هم ،گسترش یافته بود :میدانیم که از یک
نسخهی «شرح عربی ابن فارض»  -موجود در مجموعه ولیالدین افندی کتابخانه دولتی
بایزید -در سال  723ق / 1323 -م ،در مدرسهای در آنتالیه ،برای اینکه طلبه راحتتر
درک کند ،شرحی به زبان فارسی وجود داشته است .مرصاد العباد اثر نجم الدین دایه ،در
سال  752ق / 1352 -م در منطقهای کوهستانی و در محلی به نام «اسینوس»(کورکوتلی)
استنساخ شده است .جمال الدین محمد بن اآلق سرایی ،ذکر میکند که کتاب «أسئله
و اجوبه» خویش را به نام «شادگلدی» والی آماسیه تألیف کرد و اثرش را بخاطر اینکه
مردم کتاب را به فارسی بهتر از عربی میفهمیدند ،به فارسی نوشت .یوسف بن محمد
ابراهیم ،کتاب عربی «کشف األسرار» را برای «عیسی بی»از امرای منطقهی مرزی ،به همان
علت به فارسی ترجمه کرده است .قابل توجه است که همین استدالل و دیدگاه ،در یک
رسالهی «عبداهلل بن محمد بن جعفر بن حیّان» آمده که کتاب «هدایة الغبی فی اخالق
نبی» توسط ابراهیم بن الحسین القارصی ،به فارسی ترجمه شده است ،تکرار میشود .اثر
دیگری که مؤلفش گمنام است و در آناتولی تألیف شده« ،رسالهی جاللیه» است .اینکه
در شهری مثل «سینوپ» که در منتهی الیه گوشهی مرز قرار دارد ،در ُربع آخر قرن 14
السعاده» به فارسی رسمی استنساخ شده ،قابل
/م ،یک کتاب محاسبه یعنی کتاب «قانون ّ
توجه است(.)39
پس از تضعیف و سقوط دولت سلجوقی روم و در دورهی امیر نشینهای آناتولی ،زبان
ترکی شروع به اهمیّت پیدا کردن نمود و باعث شد زبان فارسی به تدریج توان و قدرتش
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را تضعیف شده ببیند .بر روی جلد کتاب فرهنگ موضوعی فارسی -عربی(،با ترجمه
ترکی(اوغوزی) درهامش آن) که در قرن / 14م در «گل حصار» توسط آق شهری(آق
شهرلو) بخشایش بن چالیجا ،تألیف شده ،عالوه بر زبانهای فارسی و عربی ،از زبان
ترکی نیز به عنوان زبان نوشتاری در شهری چون گل حصار ،در والیتی مرزی ،ذکری به
میان میآید(.)40
در سال  675ق ،با صدور فرمانی از طرف دیوان سلجوقی با این مضمون :از امروز به
بعد هیچ فردی در دیوان ،درگاه ،بارگاه ،مجلس و میدان به زبانی جز ترکی صحبت
نخواهد کرد ،زبان ترکی ویژگیهای یک زبان را پیدا کرد و در مجالس رسمی بکار گرفته
شد( .)41در این دوره ،بویژه در میان مردم ،نمایندگان قابل اعتنای ادبیات ترکی وجود
داشتند .مناقب قدیمی اوغوزی ،موضوعات و تم هایشان را در تطابق با روانشناسی
غزای آناتولی قرن /13م و منطبق با مناقب و داستانهای تشکیل شده بر اطراف ابومسلم
حرامی و مناقبی چون
قرامانی ،حضرت حمزه(ع) و حضرت علی(ع) و داستان احمد ّ
منقبت ّ
بطال غازی – که حکایت هیجان آور منظوم به زبان ترکی بودند و هزاران سال از
طرف مردم قرائت میشدند ،برگزیدند.
در آناتولی وجه دیگر ادبیات ترک ،یعنی شعر صوفیانه ترکی ،مدتها قبل آغاز شده بود.
احمد یسوی و احمد فقیه و شیّاد حمزه ،از پیش قدمان این شیوه بودند .علیرغم این گفته
که ،موالنا زبان ترکی را نارسا دانسته ،پسرش سلطان ولد شعرهای ترکی سروده است ،که
از نمونههای اولیه ادبیات صوفیانه آناتولی است .میتوان گفت که سلطان ولد ،در عین
حال زمینهی الزم برای بروز و ظهور نمایندگان شعر کالسیک ترکی یعنی گل شهری و
عاشق پاشا را فراهم کرده است .هیچ کس در طول تاریخ در امر کاربرد سهل و سادهی
زبان ترکی ،نتوانسته همانند «یونس امره» موفق باشد .زیرا او زبان و ادبیات صوفیانه را به
سطح غیر قابل دسترسی ارتقاء داده است .ضمن ًا زبان فارسی به عنوان زبان مکتوب ترکان
در اوایل قرن / 14م کاربرد پیدا کرد و در اواخر آن قرن ،در شهرهای مرکزی آناتولی،
که آنجا آداب و رسوم سلجوقیان بصورت زنده و جاندار وجود داشت ،به عنوان زبان
مرجح ،مورد پذیرش قرار گرفته بود.
ّ
در اواخر قرن / 14م عزیز بن اردشیر استر آبادی که ابتدا میخواست اثرش را به زبان
عربی بنگارد ،در همراهی و سازگاری با رسم و عادات مرسوم و شایع ،به زبان فارسی
تألیف کرد .در همین ارتباط شاهدیم که در شهرهایی چون :قونیه ،آق سرای ،قیصریّه،
سیواس ،توقات و آماسیه ،تألیف و استنساخ آثار فارسی تا اوایل قرن /15م تداوم
مییابد( .)42زبان فارسی از اوایل قرن /15م رفته رفته ،موقعیت خود را به عنوان زبان
نوشتاری مکتوب ترک گفت ،زیرا زبان ترکی بتدریج قدرت مییافت(.)43
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